Kuopion Puutarhaseura ry
Vuodesta 1923

Hyvä puutarhaseuran jäsen!

JÄSENKIRJE 2021

Kevään/alkuvuoden tapahtumat peruttiin koronan vuoksi, kuten edellisenäkin vuonna. Touko-kesäkuun vaihteessa järjestimme taimipäivän Kasurilassa, joka oli mahdollista järjestää ulkona turvallisesti koronarajoitukset huomioiden. Aloitamme toteuttamaan toimintasuunnitelmaan kirjattuja tapahtumia mm. pihatapaamisten merkeissä; huomioiden tietenkin koronan vaatiman varovaisuuden. Lisäksi suunnitteilla on kaksi kotimaan päiväretkeä, joista toinen toteutuu jo 10.7.2021, joten ilmoittauduthan pian mukaan!
Syksyllä on tulossa mm. Kasurilan rinteiden parkkipaikalla 4.9.2021 järjestettävä taimi- ja rompekirpputori, jonne
toivomme sekä myyjiä, että ostajia paikalle. Lisäksi kotisivuillamme on puutarhaseuran kirpputori -sivusto, jonne
voit jättää ilmoituksen ilmaiseksi ja tarkastuksen jälkeen julkaisemme sen sivullemme. Laitetaan itselle tarpeeton
tavara siis kiertoon – sinulle tarpeeton voi olla toiselle tarpeellinen!
Viestintämme tapahtuu pääosin sähköisesti ja kirjepostia pyritään lähettämään mahdollisimman vähän. Tämä
tarkoittaa sitä, että mm. tapahtumat ja niiden muutokset julkaistaan kotisivuilla, sähköpostilla ja Facebookissa. Ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi joko kotisivujen kautta Ota yhteyttä –lomakkeella tai suoraan jäsensihteerille,
jotta saat tiedotteet. Tänä vuonna lähetetään vain yksi jäsenkirje ja tapahtumista sekä niihin mahdollisesti tulevista
muutoksista ilmoitetaan tarkemmin mm. kotisivujen tapahtumakalenterissa.

Puheenjohtaja ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi 16.6.2021 Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Anja Rämön. Hallitus järjestäytyi heti vuosikokouksen jälkeen 16.6.2021. Varapuheenjohtajana jatkaa Pentti Leskisen ja sihteerinä Kati Lyytinen. Jäsensihteerinä toimii hallituksen ulkopuolisena henkilönä Anneli Leskinen tämän vuoden loppuun yhteistyössä puutarhaseuran tiedottajan Riitta Utriaisen kanssa. Varainhoitajana jatkaa Taina Tukia. Muut hallituksen
jäsenet ovat: Sirpa Kokkala-Laakso, Ensio Räsänen, Anja Kourunen, Johanna Airaksinen ja Riitta Utriainen.

Jäsenasiat
Jäsenmäärämme kasvaa tasaista tahtia ja meitä on yli 300 jäsentä. Toivomme jäsenmäärämme edelleenkin kasvavan; kaikki seuran jäsenet voivat osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäsenyyttä!
Jäsenmaksu tänä vuonna on 20 €/varsinainen jäsen, 10 € /samassa taloudessa asuva perheenjäsen, alle 18-vuotiaat
perheenjäsenet sekä ainaisjäsenet maksutta. Helpoiten jäseneksi voi liittyä kotisivujen Liity jäseneksi –lomakkeella.
Jäsentiedot tallennetaan Kuopion puutarhaseuran jäsenrekisteriin. Tietosi saat tarkastettua milloin tahansa ottamalla
yhteyttä jäsensihteeriin.
Yhteistyökumppanimme tarjoavat rahanarvoisia etuja puutarhaharrastajille. Jäsenet saavat alennusta Kotipuutarhalehdestä sekä alennuksia puutarhatuotteista erikseen mainituista yrityksistä. Lisätietoja yhteistyökumppaneistamme
ja jäseneduista löytyy kotisivuiltamme kohdasta Jäsenille.
Muistathan myös, että seuran jäsenenä osallistut puutarhamatkoille, kursseille ja luennoille aina etusijalla ja jäsenetuhintaan; olethan muistanut maksaa jäsenmaksun.
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Tulevia tapahtumia
Heinäkuu
❖ 10.7.2021 Päiväretki Joroinen-Kaitainen seudulle.
Ilmoittautumiset 1.7.2021 mennessä anja.k.ramo@gmail.com tai 044 2636678. Matkan hinta 40€ jäsenmaksun maksaneilta ja muilta henkilöiltä 50€. Suoritus puutarhaseuran tilille FI54 4786 1020 0465 12
viimeistään 1.7.2021.
Retkikohde 1
Yrttimaijan puutarha. Yrttien esittelyä ja käyttöohjeita, mahdollisesti jotain ostettavaakin. Esittelyn kesto 0,5 tuntia.
Retkikohde 2
Villa Ahopellon puutarha. Opastettu kierros alkaa klo 15.30. Puutarhakierros, tutustuminen Pyhän Georgios Voittajan kirkkoon
ja kahvitus. Kesto 1,5-2 tuntia.
Retkikohde 3
Tiitun torpan puutarha. Pihaesittely n. 1h. Tämä puutarhaa osallistui avoimet puutarhat -tapahtumaan.
Linja-auton aikataulu 10.7. 2021
12.00 Lähtö Siilinjärven linja-autoasemalta vanhaa tietä
12.20 Vuorelan kaupanpysäkin kautta
12.40 Maljalahdenkatu kaupungintalon takana
13.00 ABC Pitkälahti
13.10 Kurkimäentienhaaran (Ilveskasinon) pysäkki vanhan vitostien varrella

❖ Jättibalsamin kitkentätalkoot
❖ 21.7.2021 Tutustuminen klo 17:00 alkaen Nilsiän Taimituotteeseen (Risto Taskinen) ja kurkun tehoviljelyyn, jonka tuloksena tuottaa erittäin paljon kurkkuja/hehtaari.
Nilsiän taimituotteesta on ollut esittely aiemmin Savon Sanomissa. Osoite Kinahmintie 666. Ajoohje: Siilinjärveltä ajetaan Nilsiään päin Halunalle, jossa tienviitta Kinahmi. Jatketaan sitä tietä n. 7 km. Olet perillä kun oikealla näkyy isot kasvihuoneet.

Elokuu
❖ Pihakävely Tiiu Kukkasjärvi 2/2, Kevättömänpolku 14, Siilinjärvi
❖ 14.8.2021 Päiväretki Rääkkylään Karjalanruusu puutarhalle. Ilmoittautumiset 1.8 mennessä Anjalle
anja.k.ramo@gmail.com tai 044 2636678 sekä kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin -lomakkeella. Matkan
hinta 70 € jäsenmaksun maksaneilta. Muilta henkilöiltä 80 €/ hlö. Hintaan sisältyvät mainitut ruokailut,
kahvit ja sisäänpääsymaksut. Maksu puutarhaseuran tilille FI54 4786 1020 0465 12 viimeistään 1.8.2021.
Retkikohde 1
10.30 Honkavaaran perinnepiha, jossa hirsisessä savupirtissä ruokailu, keittolounas + kahvit omenapiirakan kera. Ruokaillessa
emäntä kertoo tilan historiasta ja paikasta. Tutustuminen Tsasounaan. Honkavaaran perinnepihaan voit tutustua tästä.
Retkikohde 2
12.30 Karjalanruusu M.Halonen, Rääkkylä. Puutarhatila, joka järjestää vuosittain kukkakuhhauksen. Tilan esittely ja kierros viljelmillä, sekä navetan vintillä kuivakukkataivaaseen tutustuminen ja ostokset. Kahvit piirakan kera. Karjalanruusuun pääset tutustumaan tarkemmin tästä.
14.30-15.00 lähtö Joensuuhun
Retkikohde 3
15.30-16.00 Botania trooppinen perhostalo ja puutarha sekä kasvihuoneet
Maailman pohjoisin trooppinen perhostalo ja puutarha, kasvihuoneita kaksi, jotka kesäisin yhdistyvät yhdeksi. n 700 kasvilajia,
puita, pensaita, kukkivia kukkia, vesikasveja sekä hyötykasveja.
Ulkoalueet n. 3 hehtaaria, yli 2000 kasvilajia, suomalaista luontoa ja kasvillisuutta. Lisäksi ainutlaatuinen aistipuutarha, lastenpuutarha, keittiöpuutarha ja japanilainen puutarha. Vuonna 2020 puutarhaa laajennettiin mm. vihannes- ja marja / hedelmäpuutarhalla. Puutarhassa on kivipolku, johon voi lunastaa oman nimilaatan. Botanian puutarhaan pääset tutustumaan tästä.
Linja-auton aikataulu 14.8.2021
7.40 Siilinjärvi linja-autoasema
8.20 ABC Liikenneasema Pitkälahti
8.30 Kolmisopenkauppakeskuksen parkkipaikka
8.45 Maljalahdenkatu, kaupungintalon takaa
9.00 ST 1 Toivala linja-autopysäkiltä
9.20 Riistavedeltä linja-autoasemalta, jonne voi jättää auton.
Paluumatka päiväretkeltä alkaa klo 18.00.
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Syyskuu
❖ 4.9.2021 Taimi ja rompetori/kirpputori Kasurilan rinteiden parkkipaikka
❖ Talkoisiin osallistuneiden tilaisuus
Lokakuu
❖ Havukurssi yhteistyössä Focuksen kanssa
Joulukuu
❖ Jouluasetelmakurssi yhteistyössä Viherkeskus Focuksen kanssa, Karatie 1, 70910 Siilinjärvi
Tulevista tapahtumistamme löydät ajantasaiset tiedot kotisivuiltamme Tapahtumakalenterista, tarkemmat tapahtumatiedot ja mahdolliset muutokset päivitetään kotisivuille. Tapahtumiin ja retkille sekä talkoolaiseksi ilmoittautuminen onnistuu kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin –lomakkeella ja suosittelemme käyttämään nettiilmoittautumista aina kun mahdollista. Muut mahdolliset ilmoittautumistavat ovat mainittu kyseisen tapahtuman
kohdalla.

Nähdään tapahtumissa ja retkillä!
Kuopion Puutarhaseura ry:n hallitus:
Anja Rämö, puheenjohtaja
Pentti Leskinen, varapuheenjohtaja
Kati Lyytinen, sihteeri
Anja Kourunen, varsinainen jäsen
Johanna Airaksinen, varsinainen jäsen
Sirpa Kokkala-Laakso, varsinainen jäsen
Ensio Räsänen, varsinainen jäsen
Taina Tukia, varajäsen
Riitta Utriainen, varajäsen
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044 2636678
050 3761280
045 1122642
050 3718289
040 7329297
044 0910906
044 2037335
050 5952202

puheenjohtaja@kuopionpuutarhaseura.fi
pele1507@outlook.com
sihteeri @kuopionpuutarhaseura.fi
anja.kourunen@gmail.com
silvenjo83@gmail.com
sirpasiko@gmail.com
ensio.rasanen@luukku.com
tainaxtukia@gmail.com
marja.riitta10@gmail.com
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