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Hyvä puutarhaseuran jäsen!
Suomi 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi Kuopion puutarhaseura jakoi 50 sinivalkoista orvokkiamppelia
vanhusten laitoksiin ja veteraaneille kotiin. Amppeli saimme lahjoituksina Heimosen puutarhalta ja
Heikkisen kukkatarhalta. Kiitokset lahjoittajille. Amppeleiden saajat olivat vilpittömästi ilahtuneita.
Puutarhaliiton tämän vuoden teema on ”puutarha luonnon ehdoilla”.
Luonnonmukaista
puutarhanhoitoa edistää luonnonmukainen lannoitus. Tätä toteutamme käyttämällä mm. palanutta
hevosen lantaa puutarhassa. Jäsenemme hevostallilta saamme tätä luonnon kultaa. Asiasta on lisätietoa
kotisivuilla.
Alkuvuonna saimme paljon uusia jäseniä, jotka toivotamme lämpimästi tervetulleiksi! Seuran jäsenmäärä
on noussut kiitettävästi ja on nyt yli 250 jäsentä. Saman kehityksen toivomme jatkuvan edelleen. Kaikki
seuran jäsenet voivat osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäsenyyttä.
Jäsenhankinta kannattaa, se tuo uutta virettä toimintaamme.
Kesän tapahtumissa 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!

Jäsenmaksu
Vuosikokous vahvisti jäsenmaksun myös 2018 suuruudeksi 20,00 euroa/varsinainen jäsen, 10,00 euroa /
perheenjäsen, alle 18-vuotiaat perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta.

Jäsenedut vuonna 2017
Jäsenedut löydät seuran kotisivuilta www.kuopionpuutarhaseura.net.

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. Kotisivuilla ja Facebooksivuilla tiedotamme myös jäsenkirjeiden välillä tarkennuksia tuleviin tapahtumiin. Lisäksi käytämme
sähköpostia. Tarkistathan, että seuran sihteerillä on käytössä voimassaoleva sähköpostiosoitteesi.
Uudistamme syyskauden aikana kotisivuja entistä monipuolisemmiksi.

Jäsenten tarjoamat puutarha-alan palvelut
Kotisivuilla jäsenet voivat tarjota puutarha-alan palvelujaan. Tämä vain jäsenille tarkoitettu on ilmainen
viestintäkanava. Tähän toivomme edelleen teiltä omia ilmoituksianne.

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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Kotipuutarhalehden suosittelukumppanuus
Osallistumme Kotipuutarha-lehden suosittelukumppanuus –kampanja ja se jatkuu vuoden loppuun
saakka. Seura saa jokaisesta uudesta lehden tilauksesta 10 € ja uusi tilaaja saa lehden puoleen hintaan.
Viisi tilausta hankkinut saa Kotipuutarhalehden ilmaisen vuosikerran. Suosittelijakaavakkeita ja lisätietoja
antaa Anneli Leskinen. Kaavakkeet toimitetaan Annelin kautta Puutarhalehdelle. Katso ohjeita
osoitteesta: http://www.kotipuutarha.fi/media/suosittelukumppanuus_ohje-jasenille.pdf .
Seuran jäsenet saavat jatkotilauksesta 15 €:n alennuksen. Alennus aktivoituu, kun ilmoitat lehden
tilausnumeron sekä seurasi nimen osoitteeseen: tilaajapalvelu@puutarhaliitto.fi
Kotipuutarha-lehti tehnyt yhteistyösopimuksen Hong Kong -tavaratalon kanssa, josta lähetetään lehden
kestotilaajille neuvoteltuja etuja sisältävä alennuskortti.

KESÄN JA SYKSYN TAPAHTUMAKALENTERI:
Tapahtumiin ilmoittautumisohje:
1. kotisivujen kautta > yhteydenotto -> ilmoittaudu tapahtumiin
2. sähköpostilla tai
3. puhelimella
Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat kirjeen lopussa.

Pihatapaamiset
Pihatapaamisiin kuljemme omilla kimppakyydeillä. Pihan isäntäväki voi halutessaan tarjota pientä
virvoketta ja syötävää, josta he voivat halutessaan saada vapaaehtoisen maksun kulhoon. Tapaamisten
yhteydessä suluissa on maininta pihan tyylistä tai teemasta, josta isäntäväki haluaa kertoa. phoissa voi
olla myös taimimyyntiä.
To 29.6. klo 18.00- Ira Taskinen-Korhosella, Tervarinteentie 5, Siilinjärvi (japanilaistyylinen puutarha),
josta siirrytään Leskisille, Huhtakierto 2, Siilinjärvi.
Ke 5.7. klo 17.00- Rämöillä , Vehmasmäentie 156, Hiltulanlahti, josta siirrytään Aulikki Pitkäselle,
Metsäkaari 17, Hiltulanlahti (maaorkideat).
Ke 12.7. klo 18.00 Kourusilla, Suruttomankierto 11, Siilinjärvi
Ti 1.8. klo17.00-19.00 Susanna Kuusistolla, Savulahdentie 182, Vartiala (karhunvatukka, tomaatit)
La 19.8. klo 13.00-15.00 Taina Tukialla, Haatalantie 801 A, Tuovilanlahti (havut ja hyötykasvit)

Avoimet puutarhat su 2.7.2017 klo 12.00-18.00
Teemapäivänä portit aukeavat yhdeksi päiväksi vierailijoille. Vierailukohteet löydät nettistä
www.avoimetpuutarhat.fi. Kerro myös ystävälle tilaisuudesta tutustua erilaisiin kohteisiin. Voitte
viettää mukavan kesäpäivän retkeillen kotimaassa ihaillen kesän vehreyttä ja tutustuen ihaniin
kotipuutarhoihin ja muihin puutarhakohteisiin maassamme. Ehkä innostut asiasta niin, että voit
seuraava kesänä ilmoittaa oman pihasi mukaan.

Iltaretki Yrtti Maijan pihaan Joroisiin to 10.8.
Retki toteutetaan omilla autolla kimppakyyti periaatteella. Maijan pihan osoite on Joroisniemenkehätie
447. Joroisten kirkonkylän kohdalla käännymme rampista Joroinen, Pieksämäki ylös ja 5-tien yli
vasemmalle. Matkaa siitä perille on n. 5,5 -6 kilometriä. Perillä tutustumme Maijan pihaan ja
halutessamme kasvihuoneisiin, perillä oloaika n. 18 -20. Matka-aika Kuopiosta n. 1 tunti 15 min.
Ilmoittautumiset Riitalle viimeistään 4.8. Ilmoita samalla, voitko tarjota kyytiä ja sitä varten
yhteystietosi.
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Elonkorjuujuhlat 25.-26.8.2017
Kuopion torilla järjestetään elonkorjuujuhlat, jossa seura myy perennojen taimia. Jäsenet, joilla on esim.
ylimääräiseksi jääneitä jakoperennoja, voivat ruukuttaa taimet kotipihassaan. Muista merkitä ruukkuun
kasvin nimi. Taimia voi toimittaa Anjalle Vehmasmäellä, Anneli Leskiselle Siilinjärvellä ja Riitalle
Toivalassa. Voit tulla myös itse myymään toritapahtumaan ja/tai tuoda taimet suoraan sinne. Lisäksi
tapahtumassa esitellään seuran toimintaa, annetaan neuvoja puutarha-asioissa sekä esitellään
Kotipuutarhalehteä. Talkoolaisia tarvitaan kaikkiin tehtäviin. Ilmoittautumiset Anja Rämölle viimeistään
18.8.

Tupailta
Tupailta pidetään keskiviikkona 27.9. klo 18.00- Tätilässä aiheesta ”Puutarha luonnon ehdoilla” kertoo
Pirjo Kyllönen. Ilmoittautumiset Sirpa Kokkala-Laaksolle viimeistään 19.9. kotisivujen kautta tai
sähköpostilla.

Kuuluento
Kuuluento, keskiviikkona 11.10.2017 klo 18.00- Tätilässä. Kuuluento käsittelee kuun vaikutusta
puutarhanhoidossa. Ilmoittautumiset Anja Rämölle viimeistään 5.10.

Havu- ja jouluasetelma kurssi
Havu/Joulu asetelmakurssi, järjestetään Viherkeskus Focuksella torstaina 26.10.2017 klo 18-21. Kurssilla
jokainen voi tehdä itselleen kranssin. Tarvikkeet tulevat valmiina ja kurssilaiset maksavat käyttämänsä
tarveaineet ja tarvikkeet. Talkoilla tehdään kranssimallit, joita myydään myös facebookissa. Kurssimaksu
10€. Ilmoittautumiset Riitalle viimeistään 19.10. Focus järjestää myös joulukuussa jouluasetelmakurssin.
Siitä ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilla ja kotisivuilla.

Pikkujoulu Kuopion kaupunginteatterissa 25.11.2017
Tänä vuonna vietämme pikkujoulua Kuopion Kaupunginteatterissa. Olemme varanneet 40 lippua 25.11.
klo 18 esitettävään näytökseen Siipirikkoja ja Matriarkkoja. Näytelmä kertoo kuuden naisen kiperästä ja
yllättävästä tilanteesta huikean gaalan alkaessa. Näyttää siltä, että ilta kaikkine herkkuineen on menossa
heiltä sivu suun. Esitys on syväsukellus suomalaisen naisen sulaan ytimeen. Miehille näytelmä on erittäin
sallittu! Lipun hinta on 24 euroa ja väliajalla juodaan seuran tarjoamat leivoskahvit. Sitovat
ilmoittautumiset Anneli Leskiselle 25.10.2017 mennessä. Teatteriliput maksetaan 27.10.2017 mennessä
seuran tilille FI54 4786 1020 0465 12. Maksukenttään nimi ja maininta pikkujoulu. Tervetuloa mukaan!
Nähdään kesän ja syksyn tapahtumissa!

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
marja.riitta10@gmail.com

050 3718289
050 3725093

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

