Bästa deltagare i Öppna Trädgårdar!

Här får Du nyttigt stödmaterial inför temadagen.
I paketet finns Öppna Trädgårdar-vimpeln och två klistermärken för trädgårdens värdar att sätta framtill på
skjortan. På klistermärket kan man, om man vill, skriva sitt namn med tusch. I paketet ingår en hel del
nyttigt material såsom råd för värdfolket och för besökarna, en modell för pressmeddelande till
lokaltidningen, samt många nyttiga tips som gäller Öppna Trädgårdar. Coronainstruktioner finns på
hemsidan och vi uppdaterar instruktioner vid behov, ifall läget ändras under sommaren.

Elektroniskt material inför temadagen
Elektroniskt material inför temadagen hittar du på www.oppnatradgardar.fi under evenemang/
informationsmaterial. Därifrån kan du skriva ut mera material, ifall du behöver för att marknadsföra
evenemanget. Egen aktiv informationsspridning lokalt är mycket viktigt. Lokala meddelanden når över
lokaltidningarnas nyhetströskel effektivare än de riksomfattande pressmeddelanden som Puutarhaliitto–
Trädgårdsförbundet sänder ut. Ladda ner materialet du behöver i god tid före temadagen!
För att allt ska löpa väl under evenemanget ber vi dig vänligen beakta följande saker;
• Besökarna skall under temadagen 7.8.2022 erbjudas möjlighet att besöka trädgården gratis klockan
12–17. ”Enligt överenskommelse” gäller inte den dagen, eftersom besökare oanmälda ska få
besöka öppna trädgårdar under temadagens officiella öppethållningstid. Öppethållningstider som
avviker från dessa kan inte godkännas under temadagen.
• Trädgårdsprofilernas uppdateringsmöjlighet stängs den 22 juli, för att vi ska kunna följa med
uppdateringarna inför temadagen. Under dessa dagar bör alla uppdateringar göras via e-post till
avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi eller genom att ringa till Jaana Ojanen, tel. 050 518 5715,
mån-fre kl. 9–15.

Mera information
Mera information får man via e-post: avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi. Vi strävar efter att svara på eposten inom några dagar.
Under temadagen sö 7.8.2022 kl. 10–17 svarar:
Jaana Ojanen tel. 050 518 5715
Timo Taulavuori tel. 040 745 3005
Information i realtid strävar vi efter att sköta via www.facebook.com/avoimetpuutarhat.fi samt
www.oppnatradgardar.fi ja www.puutarhaliitto.fi.

Vi önskar dig en trevlig och givande temadag!
Med vänlig hälsning,
Jaana Ojanen
Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry/Öppna Trädgårdar
Öppna Trädgårdar arrangeras av Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry och Svenska Trädgårdsförbundet
rf. Övriga samarbetspartners är Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse, Nikolai och Ljudmila Borisoffs
trädgårdsstiftelse, samt Kotipuutarhalehti, Kekkilä och Marttaliitto. Evenemanget ordnas i samarbete med
det europeiska Rendez vous aux Jardins-nätverket.

