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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Kokoukset 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 22.3.2022. 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. Vuoden aikana työstetään sähköistä jäsenrekisteriä, joka mahdollistaa 

monipuolisemman sähköisen viestinnän. Uusi jäsenrekisteri pyritään ottamaan käyttöön 

viimeistään vuodelle 2023. 

Toiminta 

Yhteistyötä mm. toisten puutarhayhdistysten kanssa kehitetään ja aktivoidutaan yhteisten 

matkojen, koulutusten ja luentojen toteutuksessa. Vuoden teema on Vie ystävä puutarhaan 

ja ilmastonmuutos ja puutarha. Tapahtumia pyritään järjestämään entiseen malliin 

huomioiden sen hetkinen koronatilanne. 

Tammikuu 

• Jäsenmaksulomakkeen ja tiedotteen toimitus sähköpostilla 
Helmikuu 

• 1.2.2022 Hyötykasviyhdistyksen siemenilta etänä Zoomin kautta 
Maaliskuu 

• 22.3.2022 Vuosikokous 

• 31.3-3.4.2022 Yhteismatka Jyväskylän puutarhaseuran kanssa Tukholman 
pohjoismaisille puutarhamessuille 

Huhtikuu 

• Jäsenkirje 2022, lähetetään vuosikokouksen jälkeen. 

• 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. 
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• Kevätkukka-asetelmakurssi yhteistyössä Focuksen kanssa 

• Vanhojen omenapuiden leikkaus hyötykasviyhdistyksen kanssa. 
 

Toukokuu 

• 26.5.2022 Puutarhaseurojen yhteistapaaminen Jyväskylässä taimitapahtuman 
yhteydessä 

• 28.5.2022 Taimipäivä Kasurilan rinteiden parkkipaikalla 

• 19-21.5.2022 TÜRin kukkamarkkinoille ja Tallinnaan Hyötykasviyhdistyksen ja 
Matka-Mainio Oy:n yhteistyössä järjestämä matka 

• Yhteishankinnat hevosenlannasta, biohiilestä ja vermikuliitista 
Kesäkuu 

• 31.5 -3.6 Puutarhamatka Ahvenanmaalle ja Turkuun yhteistyössä Linja-autoliike E. 
Ahosen kanssa 

• Pörriäisprojektin jatkoa? 

• Pihatapaaminen 

• 11.6 Jyväskylän Marjatan Alppiruusupuiston avajaiset 
 

Heinäkuu 

• Pihatapaaminen  

• Pihatapaaminen  

• Jättibalsamin kitkentätalkoot 
 

Elokuu 

• Pihatapaaminen  

• 7.8.2022 Avoimet puutarhat -tapahtuma 
Syyskuu 

• 3.9.2022 Rompetori/kirpputori Kasurilan rinteiden parkkipaikka 

• Talkoisiin osallistuneiden tilaisuus 
 

Lokakuu 

• Havukurssi yhteistyössä Hyötykasviyhdistyksen kanssa 

• Tupailta videoluennolla 
 

Joulukuu 

• Jouluasetelmakurssi yhteistyössä Focuksen kanssa 

• Pikkujoulut 
 

Lisäksi voimme osallistua puutarhayhdistystoimikunnan järjestämiin tapahtumiin ja PUUHA -hankkeen 
tapahtumiin. Puutarhaseuroille on tulossa yhteisluentoja, joihin mahdollistetaan osallistuminen myös 
etänä. 
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