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JÄSENKIRJE 1/2020

Hyvä puutarhaseuran jäsen!
Viime vuosi oli tapahtumarikas. Puutarhaseuran toimesta järjestettiin monenlaista tapahtumaa ja retkiä ja vuosi
menikin niiden siivittämänä nopeasti. Toteutimme laatimaamme toimintasuunnitelmaa puutarhayhdistystoimikunnan valitseman teeman mukaisesti: Iloa kestävästä puutarhasta. Aiheen innoittamina toteutimme toimintasuunnitelmaan nostettuja tapahtumia ja toivomme, että niistä oli iloa ja hyötyä jäsenillemme; toivomme järjestettäviin tapahtumiin jäsenistöltämme aktiivista osallistumista niin tapahtumajärjestelyihin talkoolaisina, että kävijöinä itse tapahtumissa!
Viestinnässä panostamme yhä enemmän sähköiseen viestintään. Tämä tarkoittaa sitä, että hyödynnämme yhä
enemmän kotisivuja, sähköpostia ja Facebookia mm. tapahtumista tiedottamiseen. Jotta sähköinen viestintä onnistuu ja tulee perille, niin ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi joko kotisivujen kautta Ota yhteyttä –
lomakkeella tai suoraan jäsensihteerille.

Puheenjohtaja ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi 18.2.2020 Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Anja Rämön. Hallitus järjestäytyi 20.2.2020 ja valitsi varapuheenjohtajaksi Pentti Leskisen, varainhoitajaksi varajäsen Taina Tukian, sihteeriksi Kati Lyytisen sekä jäsensihteeriksi Anneli Leskisen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Sirpa Kokkala-Laakso, Ensio
Räsänen, Anja Kourunen sekä varajäsen Johanna Airaksinen.

Jäsenasiat
Jäsenmäärämme kasvoi myös viime vuonna ja meitä on nyt yli 300 jäsentä! Olemme tyytyväisiä jäsenmäärän noususuhdanteiseen kehitykseen ja saman suunnan toivomme jatkuvan edelleen.
Kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus on 20€ /varsinainen jäsen, 10€ /samassa taloudessa asuva perheenjäsen,
alle 18-vuotiaat perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta. Vuonna 2021 jäsenmaksu säilyy samana.
Helpoiten jäseneksi voi liittyä kotisivujen Liity jäseneksi –lomakkeella. Jäsentiedot tallennetaan Kuopion puutarhaseuran jäsenrekisteriin. Tietosi saat tarkastettua milloin tahansa ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin. Kaikki seuran
jäsenet voivat osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäsenyyttä.
Yhteistyökumppanimme tarjoavat rahanarvoisia etuja puutarhaharrastajille. Jäsenet saavat alennusta Kotipuutarhalehdestä sekä alennuksia puutarhatuotteista erikseen mainituista yrityksistä. Lisätietoja yhteistyökumppaneistamme ja jäseneduista löytyy kotisivuiltamme kohdasta Jäsenille. Jäsenenä osallistut puutarhamatkoille, kursseille
ja luennoille aina etusijalla ja jäsenetuhintaan.

Puheenjohtaja
Anja Rämö, puh. 044 263 6678
info@kuopionpuutarhaseura.fi

Sihteeri
Kati Lyytinen, puh. 045 1122 642
www.kuopionpuutarhaseura.fi
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Tulevia tapahtumia
Kevään ohjelmaan kuuluu luentoja ja kursseja, sekä järjestämme myös Viherkeskus Focuksen kanssa yhteistyössä
viime vuoden tapaan suosittuja kursseja. Alla lyhyt kooste tulevasta:
Huhtikuu
• 4.4.2020 Puutarhapäivä kotipuutarhureille, Kuopion kansalaisopisto. Markku Suutari, Carbons Finland Oy,
luennoi aiheesta biohiilen käyttö kotipuutarhassa sekä keittiöpuutarhan viljelyn esittelyä: Päivi Saikkonen.
Lisätietoa tapahtumasta https://puutarhapaiva.fi/ Tapahtumaan tarvitaan talkoolaisia!
• 7.4.2020 Kevätkukka-asetelmakurssi yhteistyössä Focuksen kanssa
Toukokuu
• 8.5.2020 Carlsonin puutarhakauden avaus -tapahtuma. Tapahtumaan tarvitaan talkoolaisia!
• 23.5.2020 Puutarhaseurojen yhteistapaaminen Jyväskylässä. Lisätietoja tapahtumakalenterista.
• 24.5.2020 Taimipäivä (sunnuntai) Kasurilan rinteiden parkkipaikalla. Helga Ettevõtmised OY Virosta tulee
myymään perennojen taimia, ennakkotilauksia voi jättää osoitteessa http://www.helga.ee/fi/taimilista
Kesäkuu
• 2.6-5.6.2020 Ahvenanmaan puutarharetki yhteistyössä Linja-autoliike E. Ahosen kanssa. Ilmoittaudu
maaliskuun loppuun mennessä seuraavin tiedoin kotisivujen kautta: nimi, syntymäaika, osoite, lähtöpaikka,
erik.ruokavalio, huonekaveri vai yhden hengen huone.
• 23.6.2020 klo 18 Pihatapaaminen Aino Bäckman, Sointulantie 8, Siilinjärvi.
Heinäkuu
• 5.7.2020 Avoimet puutarhat -tapahtuma, lisätietoa tapahtumasta:
https://www.avoimetpuutarhat.fi/tiedotus/2019/10/avoimet-puutarhat-5-7-2020
• 7.7.2020 klo 18:00 Pihatapaaminen Tuula ja Hannu Rönkä, Honkasaari, Kuopio. Oma Piha -lehden Suomen
Paras Piha 2019-voittaja. Huomioi ilmoittautuminen kesäkuun loppuun mennessä venekuljetuksen
järjestämiseksi.
• 14.7.2020 klo 18:00 Pihatapaaminen Pekka ja Eeva Pekkarinen, Tervaniemi 50, Räimä.
• Jättibalsamin kitkentätalkoot Siilinjärvellä useammassa kohteessa. Talkoolaisia tarvitaan! Päivät ja kohteet
tarkentuvat myöhemmin.
Elokuu
• 15.8.2020 Iisalmen seudun päiväretki. Tutustuminen 2-3 yksityispihaan ja ruokailu. Linja-autokuljetus.
Tulevista tapahtumistamme löydät ajantasaiset tiedot kotisivuilta Tapahtumakalenterista, tarkemmat
tapahtumatiedot ja mahdolliset muutokset päivitetään kotisivuille. Tapahtumiin ja retkille ilmoittautuminen
onnistuu kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin –lomakkeella jonka kautta ilmoittaudutaan myös talkoolaiseksi.
Suosittelemme käyttämään netti-ilmoittautumista aina kun mahdollista. Muut mahdolliset ilmoittautumistavat
ovat mainittu kyseisen tapahtuman kohdalla.

Nähdään tapahtumissa ja retkillä!
Kuopion Puutarhaseura ry:n hallitus:
Anja Rämö
Pentti Leskinen
Kati Lyytinen
Anja Kourunen
Anneli Leskinen
Sirpa Kokkala-Laakso
Ensio Räsänen

044 2636678
050 3761280
045 1122642
050 3718289
050 3013772
040 7329297
044 0910906

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

Varajäsenet:
Taina Tukia
Johanna Airaksinen

044 2037335

tainaxtukia@gmail.com
silvenjo83@gmail.com

