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Kesäinen tervehdys teille hyvät jäsenet! 
 
 
Pulkkilanharju-seuran vuosikokous on pidetty ja seuralle on valittu uusi hallitus. 
Hallituksen jäsenet ja vuosikokouksen evästyksistä seuraavassa: 
 
Vuosikokous  
 
Vuosikokous pidettiin 7.6.2013 tällä kertaa Kalkkisten lomameijerissä 22 jäsenen läsnä 
ollessa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin hallituksen jäsenet 
kaudelle 2013–2014. Seuran hallitus muuttui tavallista enemmän kolmen jäsenen – 
puheenjohtajana toimineen Mikko Ruudun, Heikki Nygrenin ja Kaisa Ruutu-Salmen 
pyydettyä eroa. Hallituksen kokoonpano on nyt seuraava: 
  
1 Antton Keto 040 777 3686, antton.keto@ymparisto.fi  
2 Eero Kangas 0400 702 211, eerokan@gmail.com 
3 Anssi Lampinen, siht./rah.hoitaja 0400 462 152, anssi.lampinen@al-

engineering.fi  
4 Heikki Leppänen, varapuheenjohtaja 0400 609 158; 

heikki.a.leppanen@gmail.com 
5 Kirsti Ojanen 041 441 1459;kirsti.ojanen@gmail.com  
6 Heikki Tarjanne 0500 706 915; heikki.tarjanne@iki.fi 
7 Pertti Varakas  0400 563 500; pertti.varakas@elisanet.fi  
 
 
Vuosikokouksessa keskusteltiin ja päätettiin seuraavista asioista: 
 
Kesäretki 
 
Tämänvuotinen kesäretki järjestetään Urajärven kartanoon, joka on avannut pitkän 
kunnostustauon jälkeen jälleen ovensa. 
Ajankohta on lauantai 3.8.2013 ja tilaisuus aloitetaan yhteisellä kokoontumisella n. klo 
10.30 kartanon pihalla. Kartanomuseon kanssa on sovittu opastetusta kierroksesta, joista 
ensimmäinen alkaa klo 11. Koska kierrokselle mahtuu mukaan vain 25 henkilöä 
kerrallaan, järjestetään toinen kierros klo 12 alkaen. Lisäksi on mahdollisuus tutustua 
oma-aloitteisesti Hugo-herran polun varrella opaskylttien avulla kartanon isäntäväelle 
tärkeisiin paikkoihin puistossa. 
Kartanomuseossa ei ole valitettavasti mahdollisuutta saada kevyttäkään lounasta, mutta 
kahvilassa on tarjolla sekä suolaista että makeaa. 
Seuraa vastaa jäsentensä sisäänpääsy- ja opastetun kierroksen maksuista, mutta 
kahvitarjoilut on itse kunkin kustannettava. 
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Ilmoittautumiset pyydän tekemään sihteerille 28.7.2013 mennessä, jotta voin ilmoittaa 
kartanoon tarvitsemmeko yhden vai kaksi opastettua kierrosta. 
 
Seuran kotisivut 
 
Seuran kotisivujen ”www.pulkkilanharjuseura.net” sisältöä tullaan hieman muuttamaan 
mm. lisäämällä ajankohtaista aineistoa, kuten hallituksen pöytäkirjat (vanhatkin lisätään), 
seuran antamat lausunnot ja historiatietoa. Seuran jäsenillähän on myös mahdollisuus 
lisätä viittaukset omiin kotisivuihinsa ja/tai mahdolliseen blogiinsa, joten käyttäkääpä tätä 
mahdollisuutta hyväksenne! 
 
Ruovikonniittohanke 
 
Hankkeesta on selvinnyt se, että ELY-keskuksella ei ole varoja ja Yhteisten vesialueiden 
osakaskunnalla ei ole haluja. 
 
Kevyen liikenteen väylä 
 
Pulkkilanharjulla olevan kevyen liikenteen väylän parantaminen ja päällystäminen olisi 
tarpeellista ja jopa ELY-keskuksella olisi ollut viime vuonna rahoitusta päällysteeseen, 
mutta toistaiseksi asia on törmännyt ympäristöministeriön kielteiseen asenteeseen. 
Kunnossapidon parantamisesta päätettiin olla yhteydessä ELY-keskukseen. 
 
Ja lopuksi muistin virkistämiseksi ja seuran toiminnan varmistamiseksi: 
 
Jäsenmaksut 
 
Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksut edellisvuoden suuruisina eli vuosijäsenmaksu on  
15 €, ainaisjäsenmaksu 150 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. 
 
Jäsenmaksut pyydetään maksamaan 15.9.2013 mennessä tilille: 
 
FI76 1396 3500 0112 12  
 
Edellisiltä kausilta on jäsenmaksuja vielä suorittamatta ja rahastonhoitaja tulee 
lähettämään erillisen kehotuksen tämän kirjeen yhteydessä ao. henkilöille. 
 
Kesäisin terveisin, 
 
Anssi Lampinen 
Sihteeri/rahastonhoitaja 


