Hyvä Avoimet Puutarhat
-tapahtumaan osallistuva
Olemme iloisia, että olet mukana valtakunnallisessa
Avoimet Puutarhat -teemapäivässä 1.7.2018!
Ohessa Sinulle hyödyllistä tukimateriaalia tapahtumaa varten.
Paketissa on Avoimet Puutarhat -porttiviiri ja kaksi puutarhan omistajan rintanappia. Rintanappiin voi halutessaan kirjoittaa tussilla nimensä. Pakettiin on tulostettu paljon hyödyllistä
materiaalia, kuten ohjeet isännille ja vierailijoille, malli lehdistötiedotteesta paikallislehdelle
ja runsaasti oivallisia vinkkejä avointa puutarhaa varten.
Tukimateriaali löytyy myös kotisivuillamme: www.avoimetpuutarhat.fi. Sieltä voit tulostaa
materiaalia tapahtuman markkinointia varten. Oma aktiivinen paikallinen tiedotus on erittäin tärkeä ja läpäisee uutiskynnyksen paikallislehdissä tehokkaammin kuin Puutarhaliiton
valtakunnalliset lehdistötiedotteet.
Jotta tapahtuma sujuisi hyvin ja olisi mieleenpainuva sekä puutarhan omistajalle että vierailijalle, otattehan ystävällisesti huomioon seuraavat asiat:
zz Vierailijoiden tulee päästä puutarhaan tapahtumapäivänä kello 12–17 välisenä aikana.
Kyseistä ajankohdasta poikkeavia aukioloaikoja emme voi hyväksyä tapahtumapäivänä.
zz Tapahtumapäivään ilmoittautuneen puutarhan tulee olla avoinna 1.7.2018 12–17 eikä
”sopimuksen mukaan”, sillä silloin vierailijan on saatava vierailla kohteessa ilmoittautumatta.
zz Profiilien päivitystoimet estetään muutama päivä ennen tapahtumaa, jotta voimme
seurata profiilien päivityksiä. Sulkemisaikana kaikki mahdolliset päivitykset on toimitettava
avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi -osoitteeseen tai soittamalla Heidi Wirtaselle 045-665
4956.
Toivotamme Sinulle mukavaa ja antoisaa tapahtumaa!
Ystävällisin terveisin,
Heidi Wirtanen
Puutarhaliitto ry / Avoimet puutarhat

Valtakunnallisen Avoimet puutarhat teemapäivän järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä
Kotipuutarha -lehden ja Svenska Trädgårdsförbundet rf:n kanssa. Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiö osallistuu tapahtuman rahoittamiseen.
Tapahtuman järjestämisessä huomioon otettavaa
Vakuutukset
Puutarhan omistaja on oman teemapäivätapahtuman järjestäjä. Puutarhaliitolla ei ole
erillistä vastuuvakuutusta tapahtumalle. Tapahtuman vastuuvakuutus hoituu kunkin oman
kotivakuutuksen kautta.
Poliisiluvat
Osallistuminen Avoimet Puutarhat –teemapäivään ei velvoita tapahtumalupaa tai ilmoitusta Poliisille. Puutarhaliitto tekee ilmoituksen tapahtumasta ja siihen osallistuvista puutarhoista. Poliisi toivoo, että erillisiä ilmoituksia omasta tapahtumasta ei tehtäisi.
Liikennejärjestelyt ja pysäköinnin järjestäminen tulisi ottaa huomioon, koska paikalle voi
saapua runsaasti vierailijoita.
Kahvi- ja taimimyynti
Harrastajamaisesta, omassa pihassa tapahtuvasta taimimyynnistä (siemenestä kasvatetut
taimet tai jakotaimet) ei tarvitse ilmoittaa verottajalle. Omalla pihalla tarjottavasta kahvista
saa periä maksun, joka kattaa kulut. Voittoa tavoittelemattomasta toiminnasta ei tarvitse
pitää kirjanpitoa.
Kahvinmyynti yhteisellä tai yleisellä alueella on torimyyntiin rinnastettavaa toimintaa, joka
kuuluu verotettavan tulon piiriin.
Jos myynti on jatkuvaa ja siitä saatavat tuotot ylittävät 1 000 euron, muistuttaa toiminta
elinkeinon harjoittamista ja siitä tulee pitää asianmukaista kirjanpitoa sekä maksaa veroa.
Mikäli tapahtumaan osallistuva harjoittaa taimimyyntiä elinkeinonaan, myös omassa pihassa teemapäivänä tapahtuva myynti katsotaan elinkeinon harjoittamiseksi. Taimimyynti
parkkipaikalla tai muulla vastaavalla yhteisellä alueella on rinnastettavissa torimyyntiin,
mikä sekin kuuluu verotettavan tulon piiriin.

Teemapäivän tukimateriaalit sähköisenä
Teemapäivään liittyvät isäntäväen tukimateriaalit ovat sähköisessä muodossa osoitteessa
www.avoimetpuutarhat.fi kohdassa ”Tapahtumainfoa” |”Teemapäivätiedotus.

Lataathan tarvittavan materiaalin hyvissä ajoin ennen teemapäivää
Toimitamme 11.6.2018 mennessä ilmoittautuneiden puutarhojen yhteystiedot medialla.
Vierailupihaluettelo julkaistaan ennen teemapäivää lisäksi osoitteissa www.puutarhaliitto.fi,
www.kotipuutarha.fi sekä www.facebook.com/avoimetpuutarhat.fi.
Reaaliaikainen tiedotus pyritään hoitamaan www.facebook.com/avoimetpuutarhat.fi kautta sekä www.avoimetpuutarhat.fi ja www.puutarhaliitto.fi sivuilla.
Lisätietoja
Lisätietoja sähköpostitse osoitteella: avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi. Pyrimme vastaamaan sähköpostikyselyihin viimeistään muutaman päivän viiveellä.
Puhelimitse ke 28.6. – pe 30.6.2018 klo 9-16:
Heidi Wirtanen puh. 045-665 4956
Tapahtumapäivänä su 1.7.2018 10–17 kyselyihin vastaavat:
Heidi Wirtanen puh. 045-665 4956
Timo Taulavuori puh. 040 745 3005
Lisätietoa on myös osoitteessa www.avoimetpuutarhat.fi sekä www.facebook.com/avoimetpuutarhat

