JÄSENKIRJE 1/2017

27.2.2017

Hyvä puutarhaseuran jäsen!
Suomi 100 vuotta on suuri ilon ja juhlan aihe myös kotipuutarhureille. Puutarhaliiton tämän vuoden teema on
”puutarha luonnon ehdoilla”. Näiden tapahtumien innoittamana olemme laatineet toimintasuunnitelman
itsemme, puutarhojemme ja ympäristömme iloksi unohtamatta kestävän kehityksen merkitystä. Saamme nauttia
kotipihojemme vehreydestä sekä tuoda iloa muille viemällä/tekemällä lahjaksi esim. sini-valkoisia
kukkatervehdyksiä vaikkapa vanhusten palvelutaloihin tai tutuille ikäihmisille koteihin.
Edellisenä vuonna saimme paljon uusia jäseniä, jotka toivotamme lämpimästi tervetulleiksi! Seuran jäsenmäärä on
noussut kiitettävästi ja on nyt yli 230 jäsentä. Saman kehityksen toivomme jatkuvan edelleen. Kaikki seuran
jäsenet voivat osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäsenyyttä.
Kevään tapahtumissa jäsenille on luentoja, jäsenhankintakampanja, kursseja, taimien myyntiä sekä
puutarhamatka Tarton seudulle. Uutena toimintana ovat pihatapaamiset, matalan kynnyksen tapahtumat, jossa
jäsenet esittelevät pihaansa ja kertovat heille tärkeistä puutarha-asioista. Toivotamme kaikki seuran jäsenet
tervetulleiksi mukaan yhteisiin tapahtumiin!

Puheenjohtaja ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi 9.2.2017 Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Anja Rämön. Hallitus
järjestäytyi 24.2.2017 ja valitsi varapuheenjohtajaksi Pentti Leskisen, varainhoitajaksi Taina Tukian, sihteeriksi
Riitta Utriaisen sekä jäsensihteeriksi Anneli Leskisen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Sirpa Kokkala-Laakso ja Anneli
Loimi sekä varajäsenet: Anja Kourunen ja Leena Siippainen

Jäsenmaksu
Vuosikokous vahvisti jäsenmaksun suuruudeksi 20,00 euroa/varsinainen jäsen, 10,00 euroa / perheenjäsen, alle 18-vuotiaat perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta.

Tiedotus
Tiedotuksessa panostamme enemmän sähköiseen viestintään. Kotisivujen etusivulta löydät tuoreimmat
tapahtumat, joten seuraa ajankohtaisia tapahtumia osoitteessa: kuopionpuutarhaseura.net. Seuran kotisivujen
kautta voit liittyä jäseneksi, ilmoittautua tapahtumiin ja retkille sekä antaa palautetta ja ehdotuksia, kuinka
voimme kehittää toimintaamme vieläkin paremmaksi. Kotisivuilla tiedotamme myös jäsenkirjeiden välillä
tarkennuksia tuleviin tapahtumiin. Kotisivujen lisäksi tiedotamme sähköpostilla ja jäsenkirjeillä sekä juuri avatuilla
Facebook-sivuilla. Tarkistathan, että seuran sihteerillä on käytössä voimassaoleva sähköpostiosoitteesi.

Jäsenedut vuonna 2017
Vuoden 2017 yhteistyökumppanit tarjoavat rahanarvoisia etuja puutarhaharrastajille. Seuraavat yritykset
myöntävät Kuopion Puutarhaseuran jäsenille 10 % alennuksen normaalihintaisista puutarhatuotteista. Esitä
jäsenkortti, johon olet kirjoittanut oman nimesi, kassalla ennen maksutapahtumaa, muutoin jäsenalennusta ei
voida myöntää.
 Hankkija, Toivala
 Heikkisen Kukkatarha, Vehmasmäki
 Kodin Terra, Kuopio (alennukset seuraavista tuotteista: taimet ja perennat, ulko- ja sisäkukat, mullat ja
lannoitteet, siemenet ja kukkasipulit, kastelulaitteet ja puutarhan pientyökalut ja tuholaisten torjuntaaineet)
 Kukka-Hanski, Kauppahalli Kuopio
Kuopion Puutarhaseura ry
IBAN-tilinumero: FI54 4786 1020 0465 12
BIC-koodi: POPFFI22

Puheenjohtaja
Anja Rämö puh. 044 263 6678
s-posti: anja.k.ramo@gmail.com

Sihteeri
Riitta Utriainen puh. 050 595 2202
s-posti: marja.riitta10@gmail.com
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Pienkone-Ekspertit Oy, Siilinjärvi (pienkoneet ja varaosat)
Pohjois-Savon Pienkonehuolto Ay, Siilinjärvi (koneiden huoltotyö) tammikuu-maaliskuu välisenä aikana
saat 15 % alennuksen huoltotyöstä
 RTV-Yhtymä Oy, Puijon Väri, myöntää alennuksen puutarha-aiheisista ostoista
esim. puutarhakalusteet (ei mullat eikä lannoitteet)
 Ruotsalainen Oy, Nilsiä
 Viherkeskus Focus, Toivala (ei koske seuraavia: kotiinkuljetuspalvelu, piharakennukset ja kasvihuoneet,
konepuolen tarvikkeet ja koneet sekä erikseen tilattavat tuotteet)
 Jäsenetuna saat myös 15 euron alennuksen Puutarhaliiton Kotipuutarha-lehden vuosikerrasta.
Ilmoita lehden tilausnumero ellei alennus ole aktivoitunut: tilaajapalvelu@puutarhaliitto.fi.
Muistathan, että seuran jäsenenä osallistut puutarhamatkoille, kursseille ja luennoille aina etusijalla ja
jäsenetuhintaan.

Jäsenten tarjoamat puutarha-alan palvelut
Hallitus tekee kotisivuille luettelon jäsenten tarjoamista puutarha-alan palveluista. Jos haluat olla mukana tässä,
ilmoita yhteystietosi ja tarjoamasi palvelut sihteerille sähköpostilla 31.3. mennessä. (Kaikki puutarhaan liittyvät
yritykset ja henkilöt esim. pihatalkkarit, omenapuunleikkaajat, suunnittelijat tulkaa esiin).

Jäsenhankintakampanja 1.1.–31.5.2017
Kerro toiminnastamme ystävillesi ja suosittele seuran jäsenyyttä. Kaikkia kampanjan aikana uusia jäseniä
hankkineet
palkitaan
puutarhatuotteella.
Täytä
lomake
seuran
kotisivuilla
osoitteessa
www.kuopionpuutarhaseura.net -> yhteydenotto -> liity jäseneksi. Lisää alhaalla olevaan laatikkoon suosittelijan
nimi. Tavoitteemme on saada 50 uutta jäsentä.

Kotipuutarhalehden suosittelukumppanuus
Osallistumme Kotipuutarha-lehden suosittelukumppanuus –kampanjaan. Seura saa jokaisesta uudesta lehden
tilauksesta 10 € ja uusi tilaaja saa lehden puoleen hintaan. Viisi tilausta hankkinut saa Kotipuutarhalehden ilmaisen
vuosikerran. Suosittelija kaavakkeita ja lisätietoja antaa Anneli Leskinen. Kaavakkeet toimitetaan Annelin kautta
Puutarhalehdelle. Katso ohjeita osoitteesta:
http://www.kotipuutarha.fi/media/suosittelukumppanuus_ohje-jasenille.pdf.

KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI:
Tapahtumiin ilmoittautumisohje: (sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat kirjeen lopussa)
1. kotisivujen kautta > yhteydenotto -> ilmoittaudu tapahtumiin
2. sähköpostilla tai
3. puhelimella

Kevätvirkistyspäivä tutustumiskäynti Savon Sellulla ti 14.3. klo 9.30–11.00
Ohjelmaan sisältyy kahvitarjoilu, yritysesittely ja tehdasvierailu. Vierailun isäntänä on henkilöstöpäällikkö Joni
Päivinen. Kuljemme omin kimppakyydein ja tapaamme tehtaan portilla klo 9.15. Ohjeita tehdasalueelle
saapumiseen:
– soittakaa portilta Securitaksen numeroon: 020 4913 089 ja ilmoittakaa, että isäntä on Joni Päivinen.
– vierasparkkipaikkoja on konttorirakennuksen edessä ja takana, sisäänkäynti on rakennuksen edestä
Pikaiset ilmoittautumiset Riitta Utriaiselle viimeistään 7.3., ilmoita samalla s-postiosoitteesi.

Puutarhailta Hankkijalla, Toivalassa to 23.3. klo 17.30
Illan ohjelma käynnistyy kahvitarjoilulla klo 17.30 ja tutustumalla esittelypisteisiin (Heimosen puutarha, Kekkilä,
Päivin Kukka-aika, Horisont, Hyötykasviyhdistys ym.). Klo 18.15 Marja Suomalaisen (Taimi Moisiot) luento aiheesta
Unelma piha - ajatuksesta todeksi. Omassa neuvontapisteessämme vastaamme puutarha-aiheisiin kysymyksiin ja

Sivu 3 / 4

esittelemme seuran toimintaa, myymme Kotipuutarhalehden tilauksia ja teemme jäsenhankintaa. Talkoolaisten
ilmoittautumiset 13.3. mennessä Riitalle.

Puutarhapäivä Kotipuutarhureille 1.4.2016 klo 9-14.30
Kuopion Kansalaisopistolla, osoitteessa Puistokatu 20, Kuopio. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä: Kuopion
Puutarhaseura, Hyötykasviyhdistys, Pohjois-Savon Martat ja Kuopion kansalaisopisto.
Päivän teemana on Perinnekasvit, josta luennoi Tuovi Mutanen. Luento alkaen klo 10.00, 11.30 ja 13.00.
Ohjelmassa on arpajaiset ja kahvio sekä siemeniä ym. tuotteita ostettavissa. Seuralla on oma neuvontapiste, jossa
puutarhaneuvontaa, esitellään seuran toimintaa, myydään Kotipuutarhalehden tilauksia sekä toteutetaan
jäsenhankintaa. Halukkaat talkoolaiset ilm. Anja Rämölle. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille puutarhaasioista kiinnostuneille. Tervetuloa!

Kotipuutarhalehden luento Kunnonpaikassa 25.4. klo 17.00
25.4. klo 17.00 - 20.00 Kunnonpaikassa luennoi Kotipuutarhalehden päätoimittaja Maija Stenman aiheesta: Maijan
puutarha pitkäjänteisellä työllä kukkivaksi keitaaksi. Ilmoittautumiset kahvituksen järjestämistä varten Riitalle spostilla / kotisivujen kautta viimeistään 15.4. Tervetuloa runsain joukoin mukaan!

Perennojen myyntitapahtumat
Kuopion torilla järjestetään suurkirppis 21.5., jossa seura myy perennojen taimia. Jäsenet, joilla on esim.
ylimääräiseksi jääneitä jakoperennoja, voivat ruukuttaa taimet kotipihassaan. Muista merkitä ruukkuun kasvin
nimi. Taimet voi toimittaa Annelille tai sovi asiasta erikseen Annelin kanssa puh. 050 301 3772. Voit tulla myös itse
myymään toritapahtumaan ja/tai tuoda taimet suoraan sinne.
Kevaman puutarhapäivä on alustava tiedon mukaan 28.5., josta lisätietoja myöhemmin kotisivuilla ajankohtaista
palstalla.
Perennojen myyntiä voidaan järjestää myös eri paikoissa kevään mittaan. Jakotaimia ottaa vastaan mm. Anja
Rämö Vehmasmäentiellä (Etelä-Kuopio), Riitta Utriainen Toivalassa, Taina Tukia Tuovilanlahdessa ja Anneli
Leskinen Siilinjärvellä. Tapahtumia koordinoi Anneli, jolta saa myös ruukkuja sekä tietoa myyntipaikoista ja ajoista
ja ruukutustalkoista – SEURAA MYÖS KOTISIVUJA. Tervetuloa mukaan mukavaan toimintaan!

Matka Tartto-Türi-Tallinna 17.-20.5.2017
Keskiv. 17 5 klo 5.30 lähtö Siilinjärven linja-autoasemalta vanhaa tietä Vuorelankautta Kuopion linja-autoasemalle
josta ABC Pitkälahti ja lopuksi Vehmasmäenkautta. Saapuminen satamaan 12.30, Tallink Star lähtee 13.30
Lähtö Tallinnasta Tarttoon klo 16.00, matkan varrella poiketaan isoon puutarhakeskukseen Hansaplant
www.hanspant.ee. (45 min) Klo 19.30 majoitumme hotelliin Art Pallas www.pallas.tartuhotels.ee.
Klo 20.00 Yhteinen illallinen Tartossa historiallisessa Vilde pubissa, www.vilde.ee.
Torst. 18.5 klo 9.00 Lähtö hotellista. Vieraillaan kolmessa yksityispuutarhassa, lounas Mooste kartanossa
(www.moostemois.ee.) ja kahvitauko eräässä puutarhassa. Klo 16.00 Saapuminen Tarton yliopiston
kasvitieteelliseen puutarhaan, ensin kasvihuoneet, jotka suljetaan klo 17.00, ulkoalueilla voi olla jopa klo 21.00
saakka. Paluu hotelille. Ilta omaa aikaa ostoksille ja illallinen Tartossa omatoimisesti.
Perj. 19.5 klo 9.00 Lähtö Tartosta Türiin, 10.30 Türin kukkamarkkinat, http://www.tyrilillelaat.ee. Välillä voi
bussilla käydä Paidessa (ne jotka eivät halua osallistua kukkamarkkinoille), matka edes-takaisin 2 x 15 km. Matka
Türista Tallinnaan 100 km, hotelli Oru, www.oruhotel.ee. Iltakävely voidaan tehdä (maksuton) vieressä
sijaitsevassa japanilaisessa puutarhassa, joka on Kadriog-puiston osa. Illallinen omin päin. Hotellissa on pubi.
Hotelli sijaitsee 3 km vanhasta kaupungista, taksilla hinta noin 5€ ja bussit kulkee 10-15 min välein.
La 20.5 klo 9.30 Lähtö bussilla hotellista, klo 10.00-12.00 Tallinnan kasvitieteellinen puutarha (ulkoala auki alkaen
klo 10, kasvihuoneet klo 11). Satamassa oltava klo 12.30, laiva lähtee klo 13.30, Tallink Megastar, D-terminal. Laiva
saapuu Helsinkiin, Länsiterminaaliin klo 15.30. Paluumatka alkaa heti ja arvioitu saapuminen Siilinjärvelle klo 21-22
Matkan hinta jäseniltä 430 €, muilta 450 €. Hintaan sisältyy:
1) laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki, ja bussimatkat Siilinjärveltä lähtien
2) majoitus aamiaiseen kanssa 2 hh, 2 yötä Tartossa ja 1 yö Tallinnassa; 1hh lisämaksu 3 yötä yht. 70 €;
3) päivällinen Tartossa ke17.05, lounas to18.05, kahvitauko to18.05;
4) pihakävelyt kolmessa paikassa to18.05;
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5) Tarton kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneitten sisäänpääsy (ulkoalue ilmaiseksi);
6) Türin kukkamarkkinoiten sisäänpääsy;
7) Tallinnan kasvitiettellisen puutarhan sisäänpääsy (sekä ulkoalue, että kasvihuoneet);
Ennakkoilmoittautumiset Anja Rämölle 24.3 viimeistään. 30 paikka varattu, lisäpaikkoja voi kysyä jos tarvetta.
Ennakkomaksu 170 € seuran tilille 31.3 mennessä varmistaa ilmoittautumisen. Loppumaksu jäsenet 260€, muut
280 € 24.4 mennessä.
Noudatamme yleisiä ryhmämatkaehtoja. Tilinumero: POP Siilinjärvi FI54 4786 1020 0465 12

Retki Lapinlahdelle la 17.6, kohteina Suomen asutusmuseo ja 3 erilaista yksityispihaa
Matkat kimppakyydeillä, kokoontuminen klo 10.00, Asutusmuseontie 52 (vanha Nahkurintie 52), Alapitkä, josta
klo 11 siirtyminen (n. 30 min.) ensimmäiseen pihaan. Pihat ovat lähellä toisiaan ja aikaa varataan n. 1.5 tuntia/piha
+ keittoruokailu ja kahvitauot pihoissa. Tarkempi retkiohjelma ja ruuan ja kahvin hinnat myöhemmin kotisivuilta.
Pihakohteet: Anneli Valta-Lizitsinin piha, Kukkosahon puutarha, Mari Rahikainen, Kielopolku, Pirjo Ruotsalainen.
Ilmoittautumiset Anja Rämölle 1.6. mennessä omakustanteisen ruokailun ja kahvin takia.

Pihatapaamiset
Pihatapaamiset ovat matalan kynnyksen vapaamuotoisia tapahtumia, jossa seuran jäsenet kutsuvat vierailemaan
omassa pihassaan. Tapaamisessa voi olla teema mainittu suluissa, josta pihan omistajalla on omakohtaista
kerrottavaa. Tilaisuus kestää yleensä n. kaksi tuntia ja pihan omistaja voi halutessaan tarjota jotain pientä
vapaaehtoista maksua vastaan. Pihatapaamisista ilmoitetaan kotisivuilla sekä tarvittaessa sähköpostilla, jossa
lisätietojen antaja ja ajo-ohjeet. Tapahtumaan tullaan omilla kimppakyydeillä. Elokuulla on vielä ainakin pari
pihatapaamista.
 to 29.6. klo 17.30 Ira Taskinen-Korhonen, Tervarinteentie 5, Siilinjärvi (japanil.tyyppinen)
siirrytään Anneli ja Pentti Leskinen, Huhtakierto 2, Siilinjärvi
 ke 5.7. klo 17- Anja ja Heikki Rämö, Vehmasmäentie 156, Vehmasmäki, siirrytään
Aulikki Pitkänen, Metsäkaari 17, Hiltulanlahti, (puutarhaorkideat)
 ke 12.7. klo 18 - 20 Anja ja Mikko Kourunen, Suruttomankierto 11, Siilinjärvi

Avoimet puutarhat 2.7.2017 klo 12–18
Teemapäivänä portit aukeavat yhdeksi päiväksi vierailijoille lukuisiin ihaniin kotipuutarhoihin ja muihin
puutarhakohteisiin maassamme. Tule mukaan ainutlaatuiseen tapahtumaan, jossa yhdistyvät rakkaus
puutarhanhoitoon sekä aito halu jakaa kokemuksia toisten samanhenkisten kanssa. Ilmoita pihasi mukaan ja
tutustu muihin puutarhoihin www.avoimetpuutarhat.fi. Osa puutarhoista pitää porttinsa auki vain teemapäivänä
ja osa muulloinkin. Lähialueen puutarhaan voimme tehdä yhteisretken, josta ilmoitamme vain kotisivun
ajankohtaista – palstalla.

Nähdään kevään tapahtumissa, matkalla ja retkillä!
Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen yhteystiedot:
Anja Rämö
Pentti Leskinen
Taina Tukia
Anneli Loimi
Anneli Leskinen
Sirpa Kokkala-Laakso
Riitta Utriainen
Varajäsenet:
Anja Kourunen
Leena Siippainen

044 2636678
050 3761280
044 2037335
044 5822349
050 3013772
040 7329297
050 5952202

anja.k.ramo@gmail.com
pele1507@outlook.com
tainaxtukia@gmail.com
rail.anne@hotmail.com
annelileskinen@outlook.com
sirpasiko@gmail.com
riitta.utriainen@gmail.com

050 3718289
050 3725093

anja.kourunen@dnainternet.net
leena.siippainen@live.fi

