JÄSENKIRJE 1/2019

25.3.2019

Hyvä puutarhaseuran jäsen!
Viime vuonna Kuopion Puutarhaseura ry täytti 95 -vuotta. Puutarhayhdistystoimikunnan valitsema kuluvan vuoden teemana on Iloa kestävästä puutarhasta. Viherympäristön on todettu parantavan meidän hyvinvointiamme ja
jopa tuottavuutta. Näiden tapahtumien innoittamana olemme laatineet toimintasuunnitelman, josta toivomme
olevan iloa jäsenillemme ja yhteisöillemme unohtamatta kestävän kehityksen merkitystä.
Jäsenmäärämme kasvaa ja meitä on nyt lähes 300 jäsentä. Saman kehityksen toivomme jatkuvan edelleen. Kaikki
seuran jäsenet voivat osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäsenyyttä.
Alkuvuoden ohjelmassa on luentoja, puutarhapäivä kotipuutarhureille, jäsenhankinta ja Kotipuutarhalehden suosittelijakampanjat 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!
Kuopion puutarhaseuran vuoden 2019 tilaisuuksissa jaetaan tietoa taajamaviljelystä. Taajamaviljelyllä tarkoitetaan
mm. kerrostalojen, laitosten, yhteisöjen yms. pihapiirissä tapahtuvaa, useimmiten laatikoissa, lavakauluksissa,
kasvusäkeissä, ruukuissa yms. astioissa tapahtuvaa hyöty- ja koristekasvien kasvatusta. Haluamme edistää ja tarvittaessa tukea taajamaviljelyä eri puolilla aluettamme, ohje on kotisivuilla.

Puheenjohtaja ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi 12.3.2019 Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Anja Rämön. Hallitus järjestäytyi 19.3.2019 ja valitsi varapuheenjohtajaksi Pentti Leskisen, varainhoitajaksi varajäsen Taina Tukian, sihteeriksi Kati Lyytisen sekä jäsensihteeriksi Anneli Leskisen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Sirpa Kokkala-Laakso ja Riitta Utriainen, Anja Kourunen sekä varajäsen 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 2020 jäsenmaksu säilyy samana.

Tiedotus
Viestinnässä panostamme enemmän sähköiseen ja vuorovaikutteiseen viestintään. Kotisivuilta
(www.kuopionpuutarhaseura.fi) löydät tuoreimmat tapahtumat ja jatkossa myös koko vuoden toimintasuunnitelman sekä mm. jäsenkirjeet. 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 jäsensihteerillä on käytössä voimassa oleva sähköpostiosoitteesi. Kiitos siitä!

Jäsenedut vuonna 2019
Vuoden 2018 yhteistyökumppanit tarjoavat rahanarvoisia etuja puutarhaharrastajille. Seuraavat yritykset myöntävät Kuopion Puutarhaseuran jäsenille 10 % alennuksen normaalihintaisista puutarhatuotteista. Esitä jäsenkortti,
(johon olet kirjoittanut nimesi) kassalla ennen maksutapahtumaa, muutoin jäsenalennusta ei voida myöntää.
 Carlson, Volttikadun puutarhamyymälä (normaalihintaiset puutarhamyymälän tuotteet. Alennusta ei voi
yhdistää muihin tarjouksiin. Alennus ei koske puutarhakalusteita, grillejä, eikä puutarhakoneita.)
 Hankkija, Toivala
 Heikkisen Kukkatarha, Vehmasmäki (alennusta saa normaalihintaisista kasveista, ei leikkokukista ja sidontatöistä)
 Kodin Terra, Kuopio (alennukset koskevat: taimet ja perennat, ulko- ja sisäkukat, mullat ja lannoitteet,
siemenet ja kukkasipulit, kastelulaitteet ja puutarhan pientyökalut ja tuholaisten torjunta-aineet)
 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
Kati Lyytinen 045 1122 642
s-posti: katilyytinen@outlook.com
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Pienkone-Ekspertit Oy, Siilinjärvi (pienkoneet ja varaosat)
Pohjois-Savon Pienkonehuolto Ay, Siilinjärvi, saat 20 % alennuksen huoltotyöstä
Viherkeskus Focus, Toivala (ei koske kotiinkuljetuspalvelu, piharakennukset ja kasvihuoneet, konepuolen
tarvikkeet ja koneet sekä erikseen tilattavat tuotteet)

Jäsenetuna saat myös 15 euron alennuksen Puutarhaliiton Kotipuutarha -lehden vuosikerrasta. Ilmoita Kotipuutarha -lehden tilausnumero Puutarhaliitolle (tilaajapalvelu@puutarhaliitto.fi) jos jäsenalennus ei ole aktivoitunut.
Muistathan, että seuran jäsenenä osallistut matkoille, 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.–31.5.2019
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
on voimassa koko vuoden. Seura saa jokaisesta uudesta lehden tilauksesta 10 € ja uusi tilaaja saa lehden puoleen
hintaan. Viisi tilausta hankkinut jäsen saa Kotipuutarha -lehden ilmaisen vuosikerran. Suosittelija kaavakkeita ja
lisätietoja antaa Anneli Leskinen. Kaavakkeet toimitetaan Annelin kautta Puutarhalehdelle. Katso ohjeita: Kotipuutarhan suosittelukumppanuus -ohje jäsenille

KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI:
Tapahtumiin ilmoittaudutaan joko kotisivujen kautta Ilmoittaudu tapahtumiin -lomakkeella tai tapahtumajärjestäjälle sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kotisivujen kautta ilmoittautuneet saavat yhden arpakupongin / ilmoittautuminen seuraavassa vuosikokouksessa pidettäviin puutarhatuotearpajaisiin.
Tapahtumatietoja päivitetään kotisivujen tapahtumakalenteriin, joten käythän katsomassa sieltä viimeisimmät
tiedot!

Hankkijan kevätmessumatka Helsinkiin on 5.4.2019
Osallistu Hankkijan järjestämälle puutarha-aiheiselle matkalle, lisätietoja kotisivujen tapahtumakalenterista. Ilmoittautuminen suoraan Hankkijalle. Oheisesta linkistä löytyy kevätmessumatkan esite yhteystietoineen.

Kevät/Pääsiäisasetelmakurssi
15.4. klo 18-20 Toivalassa Viherkeskus Focuksella (Karatie 1) pidetään Kevät/pääsiäisasetelmakurssi. Kurssi maksaa
10 €, jolla saa opastuksen, asetelmien mullat ja pullakahvit. Ilmoittaudu kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin lomakkeella tai tekstiviestillä Riitalle viim. 7.4.2019. Kurssin toteutuminen edellyttää vähintään 10 osanottajaa.

Puutarha-aiheinen risteily kukkivaan Hampuriin
Matka-aika 15.-19.5.2019. Matkan ohjelman löydät kotisivuilta Tapahtumakalenterista

Puutarhatapahtumat yhteistyökumppaneiden kanssa
 Kodin Terran puutarhatapahtuma on 17-18.5.2019, jossa puutarhaseura on esittelemässä toimintaa.
 Carlsonin puutarhamyymälässä on 8.6.2019 tapahtuma, jossa puutarhaseura on esittelemässä toimintaa.
Tapahtumassa on myös perennojen vaihtopiste.
Molempiin tapahtumiin tarvitaan talkoolaisia, ilmoittaudu talkoolaiseksi ilmoittaudu tapahtumiin -lomakkeella!

Taimien myyntiä ja jakamista
Kasurilan rinteen parkkipaikalla järjestetään taimitapahtuma la 25.5.2019 klo 9:00 - 14:00, jossa kuka tahansa
voi myydä omia perennojen tai kasvattamiaan taimia omaan lukuunsa. Jäsenet, joilla on esim. ylimääräiseksi jääneitä jakoperennoja, voivat ruukuttaa taimet kotipihassaan. Muista merkitä ruukkuun kasvin nimi. Myös muita
puutarhaan liittyvien tavaroiden myyjät ovat tervetulleita mukaan omalla myyntipisteellään. Ilmoita oma myyntipaikkasi 19.5.2019 mennessä kotisivujen kautta tai suoraan Riitalle. Tapahtumaan voi tulla myymään myös muuta
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puutarhaan liittyviä tuotteita. Otathan mukaasi tarvitsemasi myyntipöydän tai voit myydä suoraan peräkärrystä.
Tilaisuus on avoin kaikille, tule mukaan ystäviesi kanssa! Tapahtumaan tulee myyjiksi myös kaupallisia puutarhoja.

Puutarharetki 15.6.2019 Vesannolle
Ensimmäisenä kohteena on Syvälahden pajutila (Syvälahdentie 89, 72330 Tiitilänkylä).
Toisena kohteena on Ritva Nurmisen piha Horonkylällä, jossa mahdollisuus omakustanteiseen kahvitteluun.
Puutarharetki toteutetaan omilla kyydeillä. Ilmoittaudu tapahtumaan tarjoilujen järjestämiseksi 9.6.2019 mennessä kotisivujen kautta tai Anja Rämölle. Tarkemmat tiedot tapahtumasta kellonaikoineen päivittyvät kotisivujen
tapahtumakalenteriin.

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.
 25.6.klo 18:00 Aino Bäckman, Sointulantie 8, Siilinjärvi
 2.7. klo 17 Riitta Arffman, Onnintie 31, Paukarlahti
 9.7. klo 18 Seija Taskinen ja Jorma Kolari, Pelonniementie 149 Muuruvesi
 20.8. klo 18 Seija Kujala, Suininlahdentie 22, Toivala

Avoimet puutarhat 7.7.2018 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. Osa puutarhoista pitää porttinsa auki
vain teemapäivänä ja osa muulloinkin. Tutustu puutarhoihin osoitteessa www.avoimetpuutarhat.fi
Meillä on tavoite saada kaksi uutta pihaa mukaan tapahtumaan. Lisätietoja ja kannustusta saat halutessa Riitalta
puh. 050 5952202, s-posti: marja.riitta10@gmail.com. Ilmoita pihasi mukaan!

Puutarharetki 24.8. Mustilan taimipäivään
Päivämatka Elimäelle Mustilan tilalle 24.8.2019. Päivän ohjelmaan sisältyy ruokailua, tutustumista Mustilan taimipäivään ja käynti Arboretumissa. Paluumatkalla pysähdymme Valkealan Viherpeukalo -myymälässä. Matkalle järjestetään bussikuljetus, jos lähtijöitä on riittävästi.

Logoäänestys
Käythän antamassa oman äänesi Sinun mielestäsi parhaimman näköiselle logolle 9.4.2019 mennessä!
Lisätietoja logoäänestyksestä ja logoehdokkaat löytyvät kotisivuilla julkaistusta artikkelista. Äänestäminen tapahtuu kotisivujen yhteydenotto -lomakkeen kautta: Kirjoita Aihe -kenttään LOGOÄÄNESTYS ja viestikenttään mille
logoehdotukselle annat oman äänesi.

Nähdään tapahtumissa, matkoilla ja retkillä!

Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen yhteystiedot:
Anja Rämö
044 2636678
Pentti Leskinen
050 3761280
Kati Lyytinen
045 1122642
Anneli Leskinen
050 3013772
Sirpa Kokkala-Laakso
040 7329297
Anja Kourunen
050 3718289
Riitta Utriainen
050 5952202
Ensio Räsänen (varajäsen) 044 0910906
Taina Tukia (varajäsen)
044 2037335

puheenjohtaja@kuopionpuutarhaseura.fi
pele1507@gmail.com
sihteeri @kuopionpuutarhaseura.fi
jasensihteeri@kuopionpuutarhaseura.fi
sirpasiko@gmail.com
anja.kourunen@gmail.com
marja.riitta10@gmail.com
ensio.rasanen@luukku.com
tainaxtukia@gmail.com

