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Kuopion puutarhaseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2017

KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9.2.2017 Siilinjärven POP-pankin kokoushuoneessa, Kuiluntie
5. Kokouksessa oli läsnä 26 jäsentä. Kokouksen jälkeen Maija Rouvinen kertoi yrttien kasvatuksesta.
Hallitus kokoontui kymmenen kertaa vuoden 2017 aikana, yhdeksän kokousta ja yksi työpalaveri.
TOIMIHENKILÖT
puheenjohtaja
Anja Rämö (10)
varapuheenjohtaja
Pentti Leskinen (7)
sihteeri
Riitta Utriainen (8)
varainhoitaja
Taina Tukia (5)
jäsensihteeri
Anneli Leskinen (10)
muut hallituksen jäsenet
Sirpa Kokkala-Laakso (4), Anneli Loimi (1),
varajäsenet
Anja Kourunen (8) ja Leena Siippainen (2)
Toiminnantarkastajat: Pirjo ja Veijo Suhonen
Varatoiminnantarkastajat: Raija ja Onni Hokkanen
TIEDOTUS
Viestintää hoidettiin kahdella jäsenkirjeellä, kotisivuilla ja vuoden alkupuolella tehdyillä Facebook –
sivuilla. Lisäksi ajankohtaisia asioita viestittiin sähköpostilla ja jäsenmaksulomake postitettiin tammikuussa.
Kotisivut (www.kuopionpuutarhaseura.net) palvelivat niin tiedotusta kuin ilmoittautumisia seuran tapahtumiin ja retkille. Kotisivujen päivittäjänä toimi Taina Tukia. Vuoden aikana uusittiin kotisivut vastaamaan nykyaikaa, jolloin käyttö onnistuu myös mobiililaitteilla. Hallitukselle oli uusien kotisivujen
www.kuopionpuutarhaseura.fi koulutuspäivä joulukuussa. Kouluttaja toimi sivujen rakentaja Pauli Voutilainen.
JÄSENASIAT
Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa varsinaiselta jäseneltä ja 10 euroa perhejäseneltä, alle 18-vuotiaat
perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta. Ainaisjäsenperheitä seurassa on 28. Jäsenmaksun maksaneita oli 175 + perhejäseniä 27, yhteensä 202 jäsentä. Seuraan liittyi uusia jäseniä vuoden aikana
52. Yhdeltä vuodelta jäsenmaksun jätti maksamatta 38. Jäsenrekisteristä poistettiin 29 henkilötietoa.
Vuoden lopussa jäseniä oli 228 + ainaisjäsenet, jäseniä yhteensä 268.
1.1.–31.5. Jäsenhankintakampanja, jonka tavoitteena oli saada 30–40 uutta jäsentä. Uusia jäseniä
hankki 12 seuran jäsentä ja se tuotti 27 uutta puutarhaseuralaista. Eniten jäseniä hankki Riitta Utriainen, hänet palkitaan puutarhatuotteilla. Kaikki kampanjaan osallistuneet palkitaan puutarhatuotepalkinnolla.
JÄSENEDUT
Seuran jäsen osallistuu puutarhamatkoille, kursseille ja luennoille aina etusijalla ja jäsenetuhintaan.
Puutarhaliiton julkaisema Kotipuutarha-lehti on jäsenille 15 euroa edullisempi. Seuraavat yritykset
myönsivät seuran jäsenille 10 % alennuksen normaalihintaisista puutarhaostoksista: Hankkija, Heikkisen Kukkatarha, Kukka-Hanski, Pienkone-Ekspertit Oy, Pohjois-Savon pienkonehuolto Ay, Ruotsalai-
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nen Oy, Nilsiä, RTV-yhtymä Oy Puijon Väri ja uusina Viherkeskus Focus sekä Kodin Terra. Kuukalenterista ja –kirjoista yhdistyksen kautta tilaajat saavat tuotteen/tuotteet n. 30 %:n alennuksella.
TOIMINTA
Puutarhaliiton paikallisyhdistystoimikunta valitsi vuoden teemaksi ”puutarha luonnon ehdoilla”. Teemaa
toteutettiin mm. käyttämällä keväällä lannoitteena hyvin palanutta hevosenlantaa, jota saatiin jäsenen
tallilta. Syksyn tupaillan luento käsitteli aihetta käytännönläheisesti. Vuosi oli itsenäisen suomen Suomi
100 juhlavuosi, joka huomioitiin toiminnassa.
Eri tapahtumien ja tilaisuuksien vastuuhenkilöinä toimivat Anja Rämö, Anneli Leskinen ja Riitta Utriainen sekä pihatapaamisten isäntäväki.
Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat, kampanjat, kurssit ja luennot
1.1.-31.10. Kotipuutarhalehden suosittelijakumppanuuskampanjaan osallistuttiin. Lehtitilauksia
hankki viisi henkilöä, yhteensä 13 tilausta. Seura sai palkkiota 10 €/uusi tilaus. Anneli Leskinen hankki
vähintään viisi tilausta, joten hän saa Kotipuutarha lehdeltä ko. lehden ilmaisen vuosikerran.
16.2. Tulppaaniasetelma/kimppu kurssiin Heikkisen kukkatarhalla osallistui 8 henkilöä + vastuuhenkilönä Anja. Kurssilla jokainen sitoi itse Mari Heikkisen opastuksella kimppupohjan ja siihen valitsemansa
kukat. Kurssilaiset olivat innostuneita ja ammattilaisen opastuksella tuloksena hienot kimput kaikilla.
19.3. Puutarhailta Hankkijalla Toivalassa, jossa viisi jäsentä suorittivat puutarhaneuvontaa, seuran
esittelyä, jäsenhankintaa sekä Kotipuutarha-lehden tilaushankintaa omassa neuvontapisteessä. Tapahtumassa kävi arviolta 250 henkilöä.
1.4. Puutarhapäivä kotipuutarhureille klo 9-14.30 Kuopion kansalaisopistolla järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Savon Marttojen ja Hyötykasviyhdistyksen Kuopion alueosaston kanssa. Vastuuhenkilönä
oli Anja, joka vastasi myös arpajaisten järjestelyistä suunnitteluryhmän puolesta. Seuran neuvontapisteessä myytiin neuvonta-oppaita, jaettiin monisteita luonnonmukaiseen puutarhanhoitoon. Kehäkukan
ja samettiruusun siemeniä jaettiin pikkupusseissa. Siemenet saatiin lahjoituksena Pirjo Kyllöseltä. Riitta
vastasi jäsenhankinnasta ja Kotipuutarha-lehden tilauskampanjasta. Päivän luennoitsijana oli hortonomi Tuovi Mutanen aiheesta Perinnekasvit. Luento toistettiin kolme kertaa, joten talkoolaisetkin pääsivät
vuorotellen kuuntelemaan. Kävijöitä oli n. 650 henkeä. Päivän suunnitteluryhmän kokouksiin Anja osallistui 8 kertaa. Talkoolaisia päivässä oli yhteensä 9 seuran jäsentä.
25.4. Maijan puutarha kukkivaksi keitaaksi –luento Kunnonpaikassa: Kuopion puutarhaseura voitti
Kotipuutarhalehden suosittelijakumppanuuskampanjan hankkimalla lehdelle eniten uusia tilaajia vuonna 2016. Lehti tarjosi jäsenillemme kiitokseksi päätoimittaja Maija Stenmanin pitämän luennon ja kahvit. Luento käsitteli perusteellisesti pihan uudistamiseen ja perennaryhmien perustamiseen liittyviä asioita. Tilaisuuteen kutsuttiin erikseen kaikki kampanjan kautta lehden tilanneet. Osallistujia oli yhteensä
33.
19.5.-27.5. Suomi100 -vuotta johdosta jaettiin 50 sinivalkoista orvokkiamppelia ikäihmisten laitoksiin ja
veteraanien koteihin. Amppelit saatiin lahjoituksena Heimosen Puutarhalta ja Heikkisen Kukkatarhalta.
Amppeleita jaettiin Kuopioon, Siilinjärvelle, Maaningalle, Nilsiään ja Riistavedelle. Amppelin saivat yhteensä 20 laitosta/osastoa ja yhdeksän yksityistä henkilöä kotiin. Jakajina toimivat Anja Rämö, Sirpa
Kokkala-Laakso, Anneli Leskinen, Jaana Lipponen, Anneli Loimi, Sirpa ja Ensio Räsänen sekä Riitta ja
Reijo Utriainen.
13.6. Perennojen istutustalkoisiin Siilinjärven Vetrealla osallistui neljä henkilöä. Idea istutustalkoista syntyi Suomi 100 -vuotta amppeleiden viennin yhteydessä Vetrean toimesta. Talkoilla tehtiin lahjoitustaimista kaksi perenna-aluetta. Vetrea tarjosi talkoolaisille lounaan ja kahvit. Vastuuhenkilönä toimi
Anneli Le. Vetrea maksoi seuran kannattajajäsenmaksun. Sovittiin myös yhteistyöstä jatkossa.
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26.10. ja 30.10. Havuaskartelukurssi toteutettiin yhdessä Focuksen (Toivala) kanssa. Focus tarjosi
tilat, opastuksen (Sirpa Heikkinen) ja kahvit. Puutarhaseuralta tuli havut ja kranssipohjat. Havut ja
kranssipohjat toimitti Tainan Tukia. Kursseille osallistui yhteensä 30 henkilöä.
12.12. ja 14.12. Joulukukka-asetelmakursseille Focuksella osallistui yhteensä 20 henkilöä. Focus
tarjosi tilat, opastuksen, istutusmullan, jäkälän ja jouluisen juoman.
Retket, matkat, pihatapaamiset ja virkistys
14.3. Kevään virkistäytymispäivänä kävimme tutustumiskäynnillä Savon Sellun tehtailla Sorsasalossa. Aluksi Savon Sellu (Powerflute Oy) tarjosi kahvit voileivän kera ja kuulimme henkilöstöpäällikön
kertomana mielenkiintoisen luennon tehtaan eri vaiheista. Lopuksi teimme lyhyen kierroksen tehtaalle.
Tapahtumaan osallistui 35 jäsentä.
Puutarharetki Tarttoon peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
17.6. Kesäretki Lapinlahdelle sai liikkeelle 23 henkilöä, matkat tehtiin kimppakyydeillä. Aluksi tutustuttiin Suomen asutusmuseoon oppaan johdolla. Pihakohteita oli kolme: Kielopolku, Pirjo Ruotsalainen,
jossa saimme nauttia makoisat kahvit. Toisena oli Kukkosahon puutarha, Mari Rahikainen, siellä nautimme kasvissosekeittoa ja kahvia. Anneli Valta-Lisitzinin pihassa saimme kuulla lehmien kutsuhuudon
ja siantappolaulun. Kaikki pihat olivat mielenkiintoisia, täysin erilaisia ja persoonallisia.
Pihatapaamiset järjestettiin eripuolille toiminta-aluetta seuraavien jäsenten pihoissa:
29.6. Ira Taskinen-Korhonen sekä Anneli ja Pentti Leskinen, Siilinjärvi
5.7. Anja ja Heikki Rämö; Vehmasmäki sekä Aulikki Pitkänen, Hiltulanlahti
12.7. Anja ja Mikko Kourunen, Siilinjärvi
1.8. Susanna Kuusisto, Vartiala
19.9. Taina Tukia, Tuovilanlahti
Pihoihin kuljettiin omilla kyydeillä. Omistajat esittelivät pihojen rakentamista, kasveja ja kokemuksiaan
monipuolisesti. Pihojen teemat vaihtelivat havuista ja karhunvatukoista perinteisiin pihoihin ja hyötypuutarhoihin. Tapaamiset olivat onnistuneita ja niitä toivottiin jatkossa lisää. Osassa pihoja oli tarjoilua
ja taimien myyntiä. Osallistujien määrä eri pihoissa vaihteli 20 – 40 henkilön välillä. Pihoihin tutustuneiden yhteismäärä oli yli 200 henkilöä.
2.7. Avoimet puutarhat – tapahtumaan oli ilmoittautunut muutama piha Pohjois-Savosta. Jäsenet tekivät omatoimisia retkiä tapahtumiin.
8.8. Iltaretki Yrtti-Maijan pihaan Joroisiin kuljettiin omilla kimppakyydeillä. Perillä tutustuttiin Maijan
pihaan, kuultiin yrttien kasvattamisesta ja nautittiin kahvit makean ja suolaisen kanssa. Retkeen osallistui kahdeksan seuran jäsentä + kaksi seuran ulkopuolista.
25.11. Pikkujoulua vietettiin Kuopion teatterilla, jossa katsottiin Siipirikkoja ja Matriarkkoja teatteriesitys. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 24, joista 2 ei jäsentä. Seura tarjosi väliaikakahvit leivoksen kera.
Seuran omat luennot
27.9. Tupailtaan Tätilässä osallistui 26 henkilöä. Pirjo Kyllönen kertoi luonnonmukaisesta puutarhanhoidosta värikkäin sanoin ja kuvin. Häneltä saatiin monia vinkkejä luonnonmukaiseen kasvatukseen.
Seura tarjosi kahvit ja maittavat piiraat saatiin lahjoituksena Julkulan Leipomolta. Tilaisuudessa oli arpajaiset, josta saatiin tuottoa 44 €. Vieraina luennolla oli 5 henkilöä Vehmasmäen Martoista.
11.10. Kuuluento Tätilässä. Anja Rämö kertoi kuun vaikutuksista puutarhanhoidossa. Tutustuttiin
kuukalenteriin ja päätettiin tehdä yhteistilaus siitä ja Kuu ja sää Päiväkirjasta vuodelle 2018. Tilaisuuteen osallistui 7 jäsentä, seura tarjosi kahvit.
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Varainhankinta
20.5. Kevaman toimintalauantai pidettiin Kevaman pihassa klo 10–14. Seuralla oli käytössä pihapaikka, jossa myimme perennoja. Kylmän kevään johdosta perennoja oli edellisvuotta vähemmän myytävänä. Talkoissa olivat Riitta ja Anja Rämö.
Kuopion torin suurkirppikseen ei osallistuttu kylmän kevään aiheuttaman taimien vähäisyyden vuoksi.
27.5. Taimienmyynti Siilinjärven torilla kesäkauden avajaisissa myytiin perennojen taimia. Talkoolaisia oli 7 henkilöä ja vastuuhenkilönä Anneli Leskinen.
26.–27.8. Elonkorjuujuhla Kuopion torilla tapahtumasta vastasi Anja R. Teltassa neuvonta-aiheena
oli perennojen käyttö ruukkuistutuksissa, mallit olivat esillä. Lisäksi oli puutarhaneuvontaa sekä perennojen, seuran jäsenyyden ja lehtitilausten myyntiä. Perennojen taimia saatiin talkoolaisilta ja muilta jäseniltä. Anja R, Riitta ja Tytti Kekarainen kävivät ruukuttamassa Pirjo ja Hannu Mannisen pihassa runsaan määrän uutta myytävää. Talkoisiin torilla osallistui yhteensä 9 henkilöä.
2.9. Kevaman kirpputorilla perennojen myyntiä, asiakkaita oli kevättä vähemmän. Talkoissa olivat
Anja R ja Riitta.
Taimimyynneistä myyntituloja yht. 640,80 euroa
Lisäksi Kotipuutarha-lehden tilauksista saatiin tuottoa vuoden loppuun mennessä 130 €.
Puutarhaliiton paikallisyhdistystoimikunnan jäsen Riitta Utriainen osallistui kokouksiin vuoden aikana neljä kertaa.
Merkkipäiviään viettäneitä ja poisnukkuneita seuramme jäseniä muistettiin asiaan kuuluvalla tavalla.

