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Hyvä puutarhaseuran jäsen!   JÄSENKIRJE 2022 
 

Tämä vuosi -jonka teemaksi on valittu ”Vie ystävä puutarhaan”- on käynnistynyt toivoen, että korona hellittää. 

Olemme aikaisempina vuosina joutuneet perumaan sekä tapahtumia että matkoja koronan takia, mutta tänä 

vuonna olemme toiveikkaita, että saisimme toteutettua niitä lähes normaalisti! Hieman pidemmälle suunnattuja 

matkoja on tulossa toukokuussa TÜRin kukkamarkkinoille Tallinnaan sekä kesäkuussa Puutarhamatka Ahve-

nanmaalle ja Turkuun.  

 

Näiden matkojen lisäksi osallistumme Kuopiohallissa pidettäville Rakenna ja Asu -messuille 9-10.4.2022 ja 

kaipaamme talkoolaisia Kuopion puutarhaseuran messuosastolle. Talkoolaiseksi ilmoittautumiset Anja 

Rämölle puhelimitse numeroon 044 263 6678. Toivomme, että lähdet seuran toimintaan mukaan osallistumal-

la tapahtumiin sekä talkoolaisena että tapahtumissa kävijänä. Seura ei ole seura ilman jäseniään ja toiminnas-

ta tulee monipuolisempaa aktiivisten jäsenien toimesta. Kiitos, että olet Kuopion puutarhaseuran jäsen! 

Puheenjohtaja ja toimihenkilöt 

Vuosikokous valitsi 22.3.2022 Kuopion Puutarhaseura ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Anja Rämön. Hallitus 

järjestäytyi vuosikokouksen jälkeen 29.3.2022. Varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Utriainen ja sihteeriksi Kati 

Lyytinen. Jäsensihteerinä toimii hallituksen ulkopuolisena henkilönä Anneli Leskinen tämän vuoden loppuun 

yhteistyössä puutarhaseuran varapuheenjohtajan Riitta Utriaisen kanssa. Varainhoitajana jatkaa varajäsen 

Taina Tukia tämän tilikauden loppuun. Muut hallituksen jäsenet ovat: Sirpa Kokkala-Laakso, Anja Kourunen, 

Johanna Airaksinen, Pentti Leskinen ja varajäsenenä Ensio Räsänen. 

 

Jäsenasiat 
Jäsenmäärämme kasvaa tasaista tahtia ja meitä on n. 300 jäsentä. Toivomme jäsenmäärämme edelleenkin 

kasvavan; kaikki seuran jäsenet voivat osallistua jäsenhankintaan kertomalla seurasta ja suosittelemalla jäse-

nyyttä! 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. Saat jäsenkortin pian jäsenmaksun maksamisen jälkeen. Jäsenkortti on henkilökoh-

tainen ja henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä ostosten yhteydessä. Jäsentiedot tallennetaan Kuopion 

puutarhaseuran jäsenrekisteriin. Tietosi saat tarkastettua milloin tahansa ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin. 

 

Yhteistyökumppanimme tarjoavat rahanarvoisia etuja puutarhaharrastajille. Jäsenet saavat alennusta Koti-

puutarhalehdestä sekä alennuksia puutarhatuotteista erikseen mainituista yrityksistä. Lisätietoja yhteistyö-

kumppaneistamme ja jäseneduista löytyy kotisivuiltamme kohdasta Jäsenille.  
Muistathan myös, että seuran jäsenenä osallistut puutarhamatkoille, kursseille ja luennoille aina etusijalla ja 

jäsenetuhintaan, joten olethan muistanut maksaa jäsenmaksun! 

 

Tulevia tapahtumia 
Viestintämme tapahtuu pääosin sähköisesti ja kirjepostia pyritään lähettämään mahdollisimman vähän. Ta-

pahtumista ja niiden muutoksista julkaistaan tietoa kotisivujen tapahtumakalenterissa sekä sähköpostilla ja 

mahdollisesti myös Facebookissa. Ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi joko kotisivujen kautta Ota yhteyttä –

lomakkeella tai suoraan jäsensihteerille, jotta tiedotteet tulevat perille. 
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Tulevista tapahtumistamme löydät ajantasaiset tiedot kotisivujen Tapahtumakalenterista, tarkemmat tapahtu-

matiedot ja mahdolliset muutokset päivitetään kotisivuille. Tapahtumiin ja retkille sekä talkoolaiseksi ilmoittau-

tuminen onnistuu kotisivujen Ilmoittaudu tapahtumiin –lomakkeella ja suosittelemme käyttämään netti-

ilmoittautumista aina kun mahdollista. Muut mahdolliset ilmoittautumistavat ovat mainittu kyseisen tapahtuman 

kohdalla. 

 
Huhtikuu 

• 2.4.2022 Puutarhapäivä kotipuutarhureille kansalaisopisto. Carbons Finlandin Markku Suutari  
luennoi Biohiilen perusteista ja käytöstä kotipuutarhoissa, Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -
hankkeen aluekoordinaattori Juha Ahola luennoi haitallisista vieraslajeista ja Savon Marttojen puutarha-
asiantuntija Päivi Saikkonen luennoi monimuotoisesta kotipihasta. 

• 9 – 10.4.2022 Rakenna ja Asu -messut, klo 10-17. TALKOOLAISIA TARVITAAN! 

• 7.4.2022 Pääsiäisasetelmakurssi yhteistyössä Focuksen kanssa klo 18-20. KURSSILLE MAHTUU! 
Toukokuu 

• Vie ystävä puutarhaan verkkotapahtuma 

• 19-21.5.2022 TÜRin kukkamarkkinoille ja Tallinnaan Hyötykasviyhdistyksen ja Matka-Mainio Oy:n yhteistyös-
sä järjestämä matka. ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ! 

• 26.5.2022 Puutarhaseurojen yhteistapaaminen Jyväskylässä taimitapahtuman yhteydessä 

• 28.5.2022 Taimipäivä Kasurilan rinteiden parkkipaikalla klo 9-13 

• Yhteishankinnat hevosenlannasta, biohiilestä ja vermikuliitista. Tilaukset tehdään Ilmoittaudu tapahtumiin  lin-
kin kautta.  
Kesäkuu 

• 31.5 -3.6 Puutarhamatka Ahvenanmaalle ja Turkuun yhteistyössä Linja-autoliike E. Ahosen kanssa. ILMOIT-
TAUDU PIAN! 

• Pihatapaaminen 

• 11.6 Marjatan Alppiruusupuiston avajaiset Jyväskylässä (kimppakyydeillä) 
Heinäkuu 

• 9.7 klo 10-12 Pihatapaaminen Romu prinsessan luona, Pellikkalantie 110, Paloinen. Kahvitarjoilu. 
Paluumatkalla poikkeamme Lapinlahden kautta Anja Pihaputiikissa vierailulla 

• 30.7 Pihatapaaminen Irene ja Auvo Hirvosen pihassa, Luostarintie 3457, Kosula. Samalla reissulla tutustum-
me myös Lintulan- ja Valamon luostareihin. Linja-autokuljetus, matkaohjelma tiedotetaan myöhemmin 

• Jättibalsamin kitkentätalkoot 
Elokuu 

• Pihatapaaminen 

• 7.8.2022 Avoimet puutarhat -tapahtuma 
Syyskuu 

• 3.9.2022 Taimi- ja rompetori/kirpputori Kasurilan rinteiden parkkipaikka 
Lokakuu 

• Havukurssi yhteistyössä Hyötykasviyhdistyksen kanssa 

• Tupailta videoluennolla 
Joulukuu 

• Jouluasetelmakurssi yhteistyössä Focuksen kanssa 

• Pikkujoulut 

 
Lisäksi Puutarhaliitto järjestää kaikille tarkoitettuja verkkokoulutuksia myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina. 

 
 

 

Nähdään tapahtumissa ja retkillä! 
 

Kuopion Puutarhaseura ry:n hallitus: 

Anja Rämö, puheenjohtaja  044 2636678  puheenjohtaja@kuopionpuutarhaseura.fi  

Riitta Utriainen, varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja 050 5952202 marja.riitta10@gmail.com 

Pentti Leskinen, varsinainen jäsen  050 3761280  pele1507@outlook.com 

Kati Lyytinen, varsinainen jäsen, sihteeri 045 1122642 sihteeri@kuopionpuutarhaseura.fi  

Anja Kourunen, varsinainen jäsen  050 3718289  anja.kourunen@gmail.com 

Johanna Airaksinen, varsinainen jäsen   silvenjo83@gmail.com 

Sirpa Kokkala-Laakso, varsinainen jäsen  040 7329297  sirpasiko@gmail.com 

Ensio Räsänen, varajäsen 044 0910906  ensio.rasanen@luukku.com  

Taina Tukia, varajäsen, rahastonhoitaja 044 2037335  tainaxtukia@gmail.com 

mailto:info@kuopionpuutarhaseura.fi
http://www.kuopionpuutarhaseura.fi/
http://www.kuopionpuutarhaseura.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
http://www.kuopionpuutarhaseura.fi/ilmoittaudu-tapahtumiin/
https://kuopionpuutarhaseura.fi/ilmoittaudu-tapahtumiin/
mailto:puheenjohtaja@kuopionpuutarhaseura.fi
mailto:marja.riitta10@gmail.com
mailto:pele1507@outlook.com
mailto:sihteeri@kuopionpuutarhaseura.fi
mailto:anja.kourunen@gmail.com
mailto:silvenjo83@gmail.com
mailto:sirpasiko@gmail.com
mailto:ensio.rasanen@luukku.com
mailto:tainaxtukia@gmail.com

