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Hyvä puutarhaseuran jäsen!
Alkuvuosi oli tapahtumien osalta vilkas. Lumen peittäessä vielä maata oli paljon luentoja, jotka ovat tukeneet tämän vuoden Puutarhaliiton teemaa: Puutarha luonnon ehdoilla. Toukokuun koittaessa toiminta painottui taimien
myynti- ja vaihtotapahtumiin, Hankkijan kesäpäiviin sekä pihatapaamisiin. Tämän lisäksi on käynnistynyt Kaupunkiviljelyä Inkilänmäellä, jossa pääsi mm. kylvämään ja istuttamaan kasveja sekä saa puutarhaneuvontaa asiantuntijoilta. Kaupunkiviljelyä Inkilänmäellä toteuttaa Savon Martat yhteistyössä Itä-Puijon Asukasyhdistyksen, Kuopion
Puutarhaseuran ja Hyötykasviyhdistyksen Kuopion osaston kanssa, lisätietoa löydät kotisivujemme
Ajankohtaista -osiosta.
Kotisivuille on myös Puutarhaneuvonta -osio, jossa julkaistaan ohjeita puutarhanhoitoon ja tiedotteita puutarhaan
liittyvissä asioissa.
Alkuvuonna olemme saaneet mukaan myös uusia jäseniä; lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme!
Seuran jäsenmäärä on nyt yli 260 jäsentä ja toivomme suunnan jatkavan ylöspäin. Kaikki seuran jäsenet voivat
osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäsenyyttä, tavoitteemme on saada tämän vuoden aikana 50 uutta jäsentä.
Helpoiten jäseneksi voi liittyä täyttämällä Liity jäseneksi -lomakkeen kotisivuillamme. Kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus on 20,00 €/varsinainen jäsen, 10,00 € /samassa taloudessa asuva perheenjäsen, alle 18-vuotiaat perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta. Jäsenenä pääsee hyödyntämään rahanarvoisia jäsenetuja jäsenkorttia
näyttämällä. Tämän vuoden jäsenedut löydät kotisivuiltamme Liity jäseneksi -lomakkeen alta.

Jäsenten tarjoamat puutarha-alan palvelut ja puutarhaseuran kirppari
Jäsentemme on mahdollista ilmoittaa ilmaiseksi tarjoamistaan puutarha-alan palveluista kotisivuillamme!
Ilmoitathan meille yhteydenottolomakkeen kautta, jos sinulla on tarjota puutarha-alan palveluja. Haluamme saada
tarjoamasi puutarha-alan palvelut näkyville jäsenistöllemme sekä kotisivuilla kävijöille. Tarjoamasi palvelu voi olla
juuri sitä mitä joku haluaisi hyödyntää, joten ilmoita siitä!
Puutarhaseuran kirppari -osiossa voit ilmoittaa tavaroista, joita haluat antaa, myydä, ostaa tai vuokrata. Sinulle
tarpeeton voi olla tarpeellista jollekin toiselle, joten laitetaan tavarat/asiat kiertämään!
Molempien yllä mainittujen ilmoitusosioiden osalta täytetään ilmoituslomake kotisivuilla, joka menee sivustojen
ylläpitäjille ja jotka hoitavat julkaisun kotisivuille näkyville.
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Loppuvuoden tapahtumat
Edellisessä jäsenkirjeessä 1_2018 kerroimme, että panostamme viestinnässä enemmän sähköiseen viestintään.
Kotisivuiltamme www.kuopionpuutarhaseura.fi löydät tuoreimmat tapahtumat ja koko vuoden toimintasuunnitelman. Erityisesti kannattaa tutustua Ajankohtaista -osion Tapahtumakalenteriin.
Kotisivujen lisäksi tiedotamme sähköpostilla ja jäsenkirjeillä sekä Facebook-sivuilla. Jos et ole saanut viime aikoina
seuralta sähköpostia, tarkistathan, että seuralla on käytössä voimassa oleva sähköpostiosoitteesi.
Loppuvuoden ohjelmassa on mm. luentoja ja pihatapaamisia. Pihatapaamiset ovat matalan kynnyksen tapahtumia, jossa jäsenet esittelevät pihaansa ja kertovat heille tärkeistä puutarha-asioista. Tapahtumiin ilmoittaudut
helpoiten kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin -kohdasta. Kotisivujen kautta ilmoittautuneet saavat yhden arpakupongin/ilmoittautuminen pikkujoulussa pidettäviin puutarhatuotearpajaisiin.

Elokuu
•

7.8.2018 klo 18 Pihatapaaminen Tiiu Kukkasjärvi, Kevättömänpolku 14, Siilinjärvi. Tiiun Puutarhahetki blogiin voit tutustua tästä.

•

12.8.2018 klo 10-14 Perinnepäivä Tätilässä, Inkiläntie 7B Kuopio. Kaupunkiviljelykokeilu mukana Tätilän
perinnepäivässä. Neuvontaa, ihastellaan ja maistellaan satoa. Perinnekasveja esillä, mahdollisesti niiden
taimien myyntiä. Mukana myös Jätekukko neuvontapisteellään. Tervetuloa tutustumaan kaupunkiviljelmään!

•

24-25.8.2018 Elonkorjuujuhla Kuopion torilla. Elonkorjuujuhlaan ei osallistuta tänä vuonna lainkaan, syynä
liian kalliiksi nousseet paikka- ja pöytämaksut sekä tapahtuman hiipuminen.

Syyskuu
•

12.9.2018 klo 17-19 Kaupunkiviljelykokeilun sadonkorjuutapahtuma Tätilässä, Inkiläntie 7B Kuopio. Tapahtumassa juhlan tuntua ja sadon tuoksua. Pieniä maistiaisia ja säilöntää. Voit tuoda oman puutarhasi ylimääräistä satoa vaihdettavaksi.

Lokakuu
•

10.10.2018 klo 18.00 Tupailta Tätilässä. Keskustellaan kaupunkiviljelyprojektista, joka toteutettiin kesällä
2018 Tätilässä. Lisäksi opetellaan kranssipohjan tekoa joulukransseja varten. Suunnitellaan ensivuoden
kuukalenteri kimppatilausta ja tietenkin sana on vapaa kaikkeen puutarhaan liittyvään. Tarjoamme osallistujille kahvit. Lisäksi jos kiinnostusta löytyy, niin voimme tupaillassa keskustella jo pajuaskartelusta ja sen
jälkeen ohjatun pajukurssin toteutus olisi loka-marraskuun vaihteessa. Jos pajukurssi toteutuu niin jokainen poimii omat pajut valmiiksi sitkistymään ennen kurssia. Ohje pajujen keräämiseen löytyy tästä.

•

Havujen kerääminen 1.11.2018 pidettävälle havukurssille. Tarvitsemme havujen keräykseen muutaman
talkoolaisen avuksi. Ilmoitamme tarkemman havujen keräysajankohdan lähempänä keräysajankohtaa.

Marraskuu
•

1.11.2018 klo 18-20 Havuasetelmakurssi Viherkeskus Focuksella. Kurssilla jokainen voi tehdä itselleen
kranssin. Pihtahavut ja kranssipohjat tarjoaa puutarhaseura ja kurssilaiset maksavat käyttämänsä koristelutarveaineet. Kurssimaksu 10€ maksetaan Focukselle kurssin aikana (kattaa tilan, ohjauksen, kahvit).
Kurssi on avoin kaikille. Jotta kurssi toteutuu, niin osallistujia on oltava vähintään 10 henkilöä. Ilmoittautuminen viimeistään 25.10.2018 ensisijaisesti kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin -lomakkeella tai Riitalle
sähköpostilla marja.riitta10@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 050 5952 202.
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•

25.11.2018 järjestetään pienimuotoinen ohjelmallinen seuran 95 -vuotis juhlatilaisuus Vuorelassa Kylpylähotelli Kunnonpaikan Vuorela -salissa. Juhlan jälkeen yhteinen ruokailu ravintola Aallottaressa Buffetpöydästä sisältäen runsaan salaattipöydän, lämpimät ruuat lisukkeineen ja jälkiruuan kahvin/teen kera.
Ruokailun hinta on 10€/hlö jäsenmaksun maksaneilta ja muilta osallistujilta peritään täysi hinta. Tarkempi
ohjelma ja tiedot ilmoittautumiseen tiedotetaan myöhemmin sähköpostilla ja seuran kotisivuilla.

Joulukuu
•

18.12.2018 klo 18-20 jouluasetelmakurssi Viherkeskus Focuksella. Kurssimaksu 10€ sisältää ohjauksen,
sammalen ja jouluisen tarjoilun. Kurssi on avoin kaikille. Jotta kurssi toteutuu, niin osallistujia on oltava
vähintään 10 henkilöä. Ilmoittautuminen viimeistään 30.11.2018 ensisijaisesti kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin -lomakkeella tai Riitalle sähköpostilla marja.riitta10@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon
050 5952 202.

Seuraathan aktiivisesti kotisivujemme Tapahtumakalenteria, ilmoitamme siellä tarkennuksia tapahtumiin sekä
mahdollisista muutoksista.

Toivotamme kaikki seuran jäsenet tervetulleiksi mukaan yhteisiin tapahtumiin!

Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen yhteystiedot:
Anja Rämö
Pentti Leskinen
Kati Lyytinen
Taina Tukia
Anneli Leskinen
Sirpa Kokkala-Laakso
Riitta Utriainen

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

Varajäsenet:
Anja Kourunen
Ensio Räsänen

050 3718289
044 0910906

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