
Jäsenkirje joulukuu 2016      

 

Iloista joulua kaikille! 

Takana on onnistunut ja paljontapahtumia sisältänyt kausi. Marketanpuisto oli esillä OmaPiha-messuilla ja 

Vihertek tapahtumassa messukeskuksessa. Puistossa järjestettiin puutarhapäiviä toukokuussa ja elokuussa. 

Molemmissa oli runsaasti osallistujia ja kävijöitä. Kauden aikana puisto on saanut paljon huomiota mediassa. 

Marketanpuistolle myönnettiin lokakuussa myös Vihervuoden mitali ”ansiokkaasta työstä kaikille tärkeän, 

terveellisen ja viihtyisän ympäristön hyväksi”.  

Marketanpuiston uudet kotisivut avattiin keväällä ja niitä kehitellään edelleen tulevan kauden aikana. 

Alkuvuodesta tulemme lähettämään kaikille jäsenille kotisivuille tulevan yrityskorttipohjan. Tähän jokainen jäsen 

voi päivittää ja lisätä yhteys-, yritystietoa ja materiaalia omien tarpeidensa mukaan. 

Olemme kauden aikana järjestäneet alan koulutuksia ja luentoja sekä harrastelijoille ja ammattilaisille. 

Puutarhapäivillä harrastelijoille pidettiin lyhyitä luentoja eri aiheista. Ammattilaisille pidettiin Vihertekin 

yhteydessä luento Hulevesien hallinnasta ja valokoulutus pidettiin Marketanpuistossa marraskuussa. Molemmat 

tilaisuudet olivat onnistuneita. 

Koulutuksia on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. Tähän liittyen tarjoamme teille mahdollisuuden olla mukana 

järjestämässä koulutustilaisuuksia puiston hulevesikeskuksessa eli Lampolassa. Lyhyitä, maksullisia luentoja 

kuluttajille olisi tarkoitus järjestää tiettynä viikonpäivänä kevät- ja syyskaudella 2017. Käytännössä luentoa 

järjestävä yritys hankkii luennoitsijan, joka luennoi yrityksen tuotteisiin liittyvästä puutarha-aiheesta. Päävastuu 

käytännön järjestelyistä ja kustannuksista (luennoitsija, Lampolan vuokra) on siis luentoa järjestävällä yrityksellä. 

Esimerkki: Luento pihakivetyksenteosta asiantuntijan vetämänä. Pihakiviä myyvä yritys tai yritykset järjestävät 

tilaisuuden ja hankkivat paikalle luennoitsijan. Yritys tai yritykset voivat sitten järjestää tuote esittelyjä alueella. 

Järjestäjät ja Marketanpuisto mainostaisi tapahtumia nettisivuillaan ja Facebookissa ym. Jos teitä kiinnostaa olla 

mukana järjestämässä koulutustilaisuuksia oman tuotteiston ja osaamisalueeltanne, olkaa yhteydessä minuun. 

Jäsenillä on myös mahdollisuus vuokrata hienosti kunnostettua Lampolarakennusta edullisesti ja järjestää omia 

tilaisuuksia puistossa. 

Kevättalvella tullaan järjestämään hulevesikoulutuksia ammattilaisille. Tarkat päivämäärät varmistuvat 

tammikuussa, jolloin ne laitetaan kotisivuiltamme. 

Tulevan vuoden puutarhapäivät on päätetty. Ne ovat lauantait 20.5 ja 2.9.2017. Merkatkaa päivämäärät jo nyt 

kalentereihinne.  

 

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2017! 
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