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TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

Kokoukset 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään kesäkuussa 16.6.2021. Hallitus kokoontuu 7-9 

kertaa vuoden aikana. 

Jäsenet 

Jäsenmaksun suuruus on 20 euroa varsinaisilta jäseniltä ja samassa taloudessa asuvat 

perheenjäsenet 10 €. Alle 18 -vuotiaat ja ainaisjäsenet maksutta. Jäsenhankintaa tehdään 

tapahtumien yhteydessä ja kaikkia jäseniä kannustetaan hankkimaan uusia jäseniä.  

Jäsenedut löytyvät kotisivuiltamme https://kuopionpuutarhaseura.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/  

Viestintä 

Seuran tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeillä, sähköpostilla, kotisivuilla 

www.kuopionpuutarhaseura.fi ja Facebook –sivuilla. Muutoksista ja lisäyksistä jäsenkirjeiden 

jälkeen ilmoitetaan vain sähköpostilla ja kotisivuilla.  

Sähköistä viestintää tehostetaan, koska ne mahdollistavat sujuvan ja vuorovaikutteisen 

viestinnän. 

Viestinnän osalta on laadittu viestintäsuunnitelma, jonka mukaisesti viestintää tehdään 

sisäisesti ja ulkoisesti. Viestinnän päämäärä on tehdä näkyväksi yhdistyksen tavoitteita ja 

toimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää suhteita jäsenistöön, sidosryhmiin ja yleisöön. 

Puutarhaseuran sekä vuoden vaihteessa valmistuneen historiikin tietoisuutta ja näkyvyyttä 

halutaan lisätä, joten niiden osalta viestintää lisätään. 

Toiminta 

Yhteistyötä mm. toisten puutarhayhdistysten kanssa kehitetään ja aktivoidutaan yhteisten 

matkojen, koulutusten ja luentojen toteutuksessa. Vuoden teemana jatkuu Puutarha 

ekotekona. Tapahtumia pyritään järjestämään entiseen malliin huomioiden sen hetkinen 

koronatilanne. 

Tammikuu 

• Jäsenmaksulomakkeet sekä tiedote alkuvuoden tapahtumista.  

Toukokuu 

• 29.5.2021 Taimipäivä Kasurilan rinteiden parkkipaikalla. Neuvontapiste ja 

siementenjako. 

Kesäkuu 

• 2.6.2021 Pihakävely Tiiu Kukkasjärvi ½, Kevättömänpolku 14, Siilinjärvi 

• 6.6.2021 Pörriäisprojektin neuvontapiste Pyhän Johanneksen kirkolla Männistössä 

• 16.6.2021 Vuosikokous klo 17 alkaen. Video Voimavaroja hyvään elämään puutarhasta. 

• Niiralan kulman pihaistutusten jatkoa edelliseen vuoteen 

• 20.6.2021 Avoimet puutarhat -tapahtuma 
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Heinäkuu 

• Pihakävely  

• Pihakävely 

• 10.7.2021 Päiväretki Villa Ahopellon puutarha 

• Jättibalsamin kitkentätalkoot 
 

Elokuu 

• Pihakävely Tiiu Kukkasjärvi 2/2, Kevättömänpolku 14, Siilinjärvi 

• Päiväretki Rääkkylään Karjalanruusu puutarhalle 

Syyskuu 

• 4.9.2021 Taimi ja rompetori/kirpputori Kasurilan rinteiden parkkipaikka 

• Talkoisiin osallistuneiden tilaisuus 
 

Lokakuu 

• Havukurssi yhteistyössä Focuksen kanssa 
 

Joulukuu 

• Jouluasetelmakurssi yhteistyössä Focuksen kanssa 

• Pikkujouluruokailu 
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