JÄSENKIRJE 1/2018

28.2.2018

Hyvä puutarhaseuran jäsen!
Viime vuonna juhlistimme Suomi 100-vuotta teemaa. Tänä vuonna jatkamme Puutarhaliiton vuoden teemaa ”puutarha luonnon ehdoilla”. Lisäksi kuluvana vuonna Kuopion Puutarhaseura ry täyttää 95 vuotta. Näiden tapahtumien innoittamana olemme laatineet toimintasuunnitelman itsemme, puutarhojemme ja ympäristömme iloksi unohtamatta kestävän kehityksen merkitystä.
Edellisenä vuonna 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.
Alkuvuoden ohjelmassa on luentoja, jäsenhankintakampanja, virkistysretki Olville ja taimien myyntiä. Lisäksi jatkamme pyydettyjä pihatapaamisia, matalan kynnyksen tapahtumia, jossa jäsenet esittelevät pihaansa ja kertovat
heille tärkeistä puutarha-asioista. Toivotamme kaikki seuran jäsenet tervetulleiksi mukaan yhteisiin tapahtumiin!

Puheenjohtaja ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi 22.2.2018 Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Anja Rämön. Hallitus järjestäytyi 26.2.2018 ja valitsi varapuheenjohtajaksi Pentti Leskisen, varainhoitajaksi Taina Tukian, sihteeriksi Kati
Lyytisen sekä jäsensihteeriksi Anneli Leskisen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Sirpa Kokkala-Laakso ja Riitta Utriainen sekä varajäsenet: Anja Kourunen ja Ensio Räsänen.

Jäsenmaksu
Kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus on 20,00 €/varsinainen jäsen, 10,00 € /samassa taloudessa asuva perheenjäsen, alle 18-vuotiaat perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta. Vuonna 2019 jäsenmaksu säilyy samana.

Tiedotus
Viestinnässä panostamme enemmän sähköiseen ja vuorovaikutteiseen viestintään. Uusituilta kotisivuilta
(www.kuopionpuutarhaseura.fi) löydät tuoreimmat tapahtumat ja jatkossa myös koko vuoden toimintasuunnitelman. Tutustu erityisesti Ajankohtaista -osion kalenteriin sekä Ilmoittaudu tapahtumiin -kohtaan. Kotisivujen kautta
voi liittyä jäseneksi, ilmoittautua tapahtumiin ja retkille sekä antaa palautetta ja ehdotuksia, sekä ilmoittaa vaikka
osoitteen/s-postiosoitteen muutoksen. Kotisivujen lisäksi tiedotamme sähköpostilla ja jäsenkirjeillä sekä Facebook-sivuilla. Jos et ole saanut viime aikoina seuralta sähköpostia, tarkistathan, että sihteerillä on käytössä voimassa oleva sähköpostiosoitteesi. Kiitos siitä!

Jäsenedut vuonna 2018
Vuoden 2018 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

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
Kati Lyytinen 045 1122 642
s-posti: katilyytinen@outlook.com
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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
Pienkone-Ekspertit Oy, Siilinjärvi (pienkoneet ja varaosat)
Pohjois-Savon Pienkonehuolto Ay, Siilinjärvi, saat 20 % 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 ja ilmoitustaulu
Näissä osioissa voit markkinoida tuotteitasi ja palveluitasi ilmaiseksi. Sivujen päivittäjät hyväksyvät ilmoitukset.

Jäsenhankintakampanja 1.1.–31.5.2018
Kerro toiminnastamme ystävillesi ja suosittele seuran jäsenyyttä. Kaikkia kampanjan aikana uusia jäseniä hankkineet palkitaan puutarhatuotteella. Täytä lomake seuran kotisivuilla yläosassa olevassa Liity jäseneksi -kohdassa;
linkki suoraan sivulle: http://www.kuopionpuutarhaseura.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/. Lisää lomakkeen lopussa
olevaan laatikkoon suosittelijan nimi. Tavoitteemme on saada vuoden aikana 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 jäsen saa Kotipuutarhalehden
ilmaisen vuosikerran. Suosittelija kaavakkeita ja lisätietoja antaa Anneli Leskinen. Kaavakkeet toimitetaan Annelin
kautta Puutarhalehdelle. Katso ohjeita: Kotipuutarhan suosittelukumppanuus -ohje jäsenille

KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI:
Tapahtumiin ilmoittautumisohje: (sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat kirjeen lopussa)
1. kotisivujen kautta -> ilmoittaudu tapahtumiin
2. sähköpostilla tai
3. puhelimella
Kotisivujen kautta ilmoittautuneet saavat yhden arpakupongin/ilmoittautuminen pikkujoulussa pidettäviin puutarhatuotearpajaisiin.

Kevätvirkistyspäivä tutustumiskäynti Olville Iisalmeen to 22.3. klo 12-14.30.
Ohjelmaan sisältyy yritysesittely, tuotteiden maistelua ja tehdaskierros. Vierailun isäntinä toimivat toimivat Paula
Huurinainen ja Mari Uusimäki. Aluksi on Olvin toimintaesittely ja sen jälkeen kierros, jonka kesto on n. 1,5h. Kierrokseen sisältyy paljon rappusia eikä ollenkaan hissejä, joten vierailu ei sovellu liikuntarajoitteisille. Bussi lähtee
Kolmisopen kauppakeskuksen pysäköintialueelta Nesteen tankkauspisteen viereltä klo 10.15, seuraavana Kuopion
linja-autoasema klo 10.30 jatkaen moottoritietä Vuorelan kaupan pysäkin kautta vanhaa tietä Siilinjärven linjaautoasemalle josta klo 11.00 matka jatkuu 5 tietä pitkin Iisalmeen. Kyytiin pääsee myös reitin varrelta, kunhan
kerrot ilmoittautuessasi pysäkin sijainnin. Paluumatkalla poikkeamme kahvilla Kotiliha Väisäsellä. Matkan hinta
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10€ jäseneltä ja 30€ ei jäseneltä. Varaa tasaraha, maksu kerätään linja-autossa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja
13.3.2018 mennessä Anja Rämölle.

Puutarhailta Hankkijalla, Toivalassa ti 20.3. klo 17.30
Illan ohjelma käynnistyy kahvitarjoilulla klo 17.30 ja tutustumalla esittelypisteisiin. Katso tarkka ohjelma kotisivujen kalenterista.
Klo 18.15 - pensaiden ja puiden hoitoleikkaukset; Pirkko Tikka
- kesäkukkien ja hyötykasvien käyttö kotipuutarhassa; Heimosen Puutarha
- kotipuutarhan kasvinsuojelu; Maarit Haukka
klo 19.30 arpajaiset

Matka Tukholmaan Nordiska Trädgard –puutarhamessuille 22-25.3.,
Osallistutaan Hankkijan järjestämälle puutarhamessumatkalle, lisätietoja Hankkija: Maarit Haukka ja Linja-autoliike
Ahonen.

Kaikille avoimet puutarhaluennot
Tänä vuonna ei pidetä perinteistä puutarhapäivää kotipuutarhureille. Se korvataan Kuopion puutarhaseuran,
Marttojen ja Hyötykasviyhdistyksen yhdessä toteuttamalla laajalla luentosarjalla.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.
________________________________________________________________________________

2.3 klo 17.30 – 19.30 Tomaatin viljely ja kasvatus, yrttiviljelijä Pippa Rantala, Hyötykasviyhdistys.
Osallistumismaksu 8 €

9.4 klo 18 – 20 Piha viihtyisäksi fengshuin avulla
Riikka Pöntynen, fengshui -konsultti. Osallistumismaksu 10 €.

17.4 klo 17.30 – 19.30 Yrtit ja pavut - minipuutarha
Tiina Ikonen, Savon Martat. Osallistumismaksu 10 €.

24.4 klo 17.30 – 19.30 Maa muhevaksi – kasvualusta kuntoon
Tiina Ikonen, Savon Martat. Osallistumismaksu 10 €.
Paikka: Savon Martat havaintokeittiö, Haapaniemenkatu 23. Kuopio.
HUOM! 24.4. luento pidetään Savon Martat toimisto, Ajurinkatu 43, Kuopio.
Ilmoittautumiset tiina.ikonen@martat.fi tai ma kello 10-16 puh. 050 3394 260.
Ilmoittautuminen on tärkeää, koska tilaan mahtuu enimmillään 40 henkilöä.
Osallistumismaksut maksetaan käteisellä paikan päällä.

__________________________________________________________________________________________________________
Kotipuutarhaneuvontaa yhteistyössä järjestävät:
Savon Martat tiina.ikonen@martat.fi tai puh. 050 3394 262
Kuopion Puutarhaseura anja.k.ramo@gmail.com tai puh.044 2636 678
Hyötykasviyhdistys, Kuopion alueosasto parsapottu@gmail.com tai puh. 040 527 7445

Perennojen myyntitapahtumat
Kuopion torilla järjestetään suurkirppis 20.5.2018, 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. Toivomme myös sinun
osallistuvan tulemalla myymään taimia tai tuomalla taimet sinne.
Perennojen myyntiä järjestetään myös Siilinjärven torilla kesäkauden avajaisissa. Jakotaimia ottaa vastaan mm.
Anja Rämö Vehmasmäentiellä (Etelä-Kuopio), Riitta Utriainen Toivalassa, Taina Tukia Tuovilanlahdessa ja Anneli
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Leskinen Siilinjärvellä. Tapahtumia koordinoi Anneli, jolta saa myös ruukkuja sekä tietoa myyntipaikoista ja ajoista
ja ruukutustalkoista – SEURAA MYÖS KOTISIVUJA. Tervetuloa mukaan mukavaan toimintaan!

Taimien vaihtopäivä
Tänä vuonna kokeilemme uutena tapahtumana esikasvatettujen kesäkukkien, vihannesten ja yrttien sekä monivuotisten jakotaimien vaihtoa. Jos olet kiinnostunut kasvattamaan taimia tai sinulla on ylimääräisiä taimia, ota
yhteyttä Sirpa Kokkala-Laaksoon. Tapahtumapäivä ilmoitetaan sähköpostilla ja kotisivuilla.

Pihatapaamiset
Pihatapaamiset ovat matalan kynnyksen vapaamuotoisia tapahtumia, jossa seuran jäsenet ja ystävät kutsuvat
vierailemaan omassa pihassaan. Tilaisuus kestää yleensä n. kaksi tuntia ja pihan omistaja voi halutessaan tarjota
jotain pientä purtavaa 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. Ilmoita pihasi mukaan Riitalle.
 19.5. la klo 13 pihatapaaminen, taimien istutus ja luonnonmukainen lannoitus, Pirjo Kyllönen, Kehvo, Siilinjärvi.
 29.5. ti klo 18 pihatapaaminen, Seija Kujala, Suininlahdentie 22, Toivala
 12.6. ti klo 18 pihatapaaminen Leena Vainikainen, Kuuslahti
 3.7. ti klo 18 pihatapaaminen Leena ja Esko Kumpusalo, Karttula
 7.8. ti klo 18 pihatapaaminen: Tiiu Kukkasjärvi, Siilinjärvi

Avoimet puutarhat 1.7.2018 klo 12–17
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. Meillä on tavoite saada kaksi uutta pihaa mukaan tapahtumaan. Osa
puutarhoista pitää porttinsa auki vain teemapäivänä ja osa muulloinkin. Lisätietoja ja kannustusta saat halutessa
Riitalta puh. 050 5952202, s-posti:marja.riitta10@gmail.com.

Puutarharetki Lappeenrantaan ja Imatralle 13.-14.7
Käyntikohteina mm. Sadun kukkaiselämää, Jokelan Paju, Saimaan kanavamuseo, Kruunupuisto, Saimaan kanavamuseo, Aikhituvat, mahdollisuus taimiostoksiin. Päivällisenä syömme Lemillä perinteisesti särää.
Matkan tarkempi ohjelma on kotisivuilla ja tästä linkistä. Ilmoittautumiset Anja Kouruselle viimeistään 20.4 mennessä. Ennakkomaksu 50€ seuran tilille 22.4 mennessä, loppumaksu 164€ 3.6 mennessä.

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

044 2636678
050 3761280
045 1122642
044 2037335
050 3013772
040 7329297
050 5952202

puheenjohtaja@kuopionpuutarhaseura.fi
pele1507@outlook.com
sihteeri @kuopionpuutarhaseura.fi
tainaxtukia@gmail.com
jasensihteeri@kuopionpuutarhaseura.fi
sirpasiko@gmail.com
marja.riitta10@gmail.com

050 3718289
044 0910906

anja.kourunen@gmail.com
ensio.rasanen@luukku.com

