JÄSENTIEDOTE n:o 3/2013
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Juhannus on vietetty ja on keskikesän aika. Kesäpäivän seisauksesta pessimistisemmät
toteavat, että ”siitä syksy alkaa”. Olemme saaneet hellettä, sadetta ja ukkosta eli on
Suomen kesä.
Takana on näyttelykevät. Markki piha- ja puutarhamessut Lakeus kukkii -näyttelyyn
osallistui hiukan yli 10000 henkeä. Sää oli näyttelyn aikana hyvä ja sen perusteella olisi
odottanut enemmän vierailijoita. On pohdinnan aika seuraavaa näyttelyä ajatellen, missä
onnistuttiin ja missä ei, kun näyttelyvieraita oli paljon vähemmän kuin ennen. Pytinki Oy:n
palaverissa mietimme jo mitä toimenpiteitä seuraavaa näyttelyä varten tulisi tehdä, että
se kiinnostaisi osallistua tapahtumaan.
Meidän tekemät yleiskoristelut onnistuivat, kun ne jälleen palkittiin. Erityiskiitos kaikille
näyttelyyn osallistuneille talkoolaisille. Teidän panoksestanne johtuen näyttely seuran
osalta onnistui todella hyvin!
Onnistuneet Jänedan ja Uppsalan matkat ovat takanapäin ja seuraavana on vuoro
osallistua puutarhaseurojen yhteistapaamiseen Tampereella elokuun 24. päivänä.
Tampereen toimintapäivää vietämme kauniissa Hatanpään arboretumissa.
Tapahtumapäivään voimme koota jo menomatkalle taimisto vierailun ja toimintapäivän
jälkeen vierailla mielenkiintoisissa kohteissa Tampereen ympäristössä. Puutarhaliiton
paikallistoimikunta on kirjeessään listannut mielenkiintoiset taimistot, yksityispihat sekä
ruokailupaikat. Tässä jäsenkirjeessä tiedustelemme jäsenien halukkuutta osallistua
puutarhaseurojen yhteistapaamiseen.
Elokuun 4. päivänä on jälleen suuren suosion saanut Avoimien ovien päivä puutarhoissa.
Aiheeseen voi tutustua www.avoimetpuutarhat.fi -sivuilla ja sieltä löydät kohteet niin koko
Suomen kuin myös Pohjanmaan puutarhoista. Nyt on mahdollisuus käydä tutustumassa
puutarhoihin. Kiitos niille, jotka tänä vuonna osallistuvat alueeltamme Avoimien ovien
päivään omalla pihalla, puutarhalla, puistolla tai taimimyymälällä.
Hyvää ja aurinkoista kesää toivottaen
puheenjohtaja Hannu Ojanen

TAMPEREEN PUUTARHATAPAAMINEN 24.8.2013
Tampereella järjestetään lauantaina 24.8.2013 Puutarhaliiton paikallisyhdistysten
tapaaminen. Yhteinen ohjelma alkaa klo 12.00 ja kestää noin 14.00 asti. Järjestämme
seuran nimissä 1 päivän bussimatkan Tampereelle Hatanpään arboretumiin ja ympäristön
kohteisiin, lähtö aamulla (reitti Lapua-Seinäjoki-Jalasjärvi-Tampere), paluu illalla. Matka
toteutuu, jos riittävä määrä matkalaisia ilmoittautuu 15.7. mennessä.
Menomatkalla ohjelmassa on Pinsiön Taimisto, lisäksi jokin yksityispiha- tai puistokohde,
paluumatkalla järjestetään omakustannushintainen ruokailu.
Bussimatkan omakustannushinta on muutamia kymppejä, mutta tarkentuu saatuamme
bussitarjoukset. Niille, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet tämä vuoden näyttelytalkookorvausta, hyvitetään se tämän matkan hinnassa.
Ilmoittaudu tälle matkalle 15.7. mennessä: Anna Wahlberg 045-1120494 tai
anna.wahlberg@seinajoki.fi .
Pankkiyhteys: 541901-450810 tai FI21 5419 0140 0508 10
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

AVOIMET PUUTARHAT 4.8.2013 KLO 12-18
Tänä vuonna emme järjestä yhteistä kierrosta avoimissa puutarhoissa, vaan kannustamme
jäseniä käymään kohteissa omatoimisesti pienemmillä porukoilla. Etelä-Pohjanmaan
alueelta on ilmoittautunut 9 ja Pohjanmaan alueelta 14 mielenkiintoista
tutustumiskohdetta, niin viime vuonna osallistuneita, kuin myös uusia kohteita. Kohteet ja
osoitteet löytyvät www.avoimetpuutarhat.fi –sivustolta.
Tässä tänä vuonna puutarhapäivään osallistuvat eteläpohjalaiset kohteet:
• Jokilaakson matkailupuutarha, Siiriläntie 3, 62100 Lapua
• Katilan puutarha, Katilantie 1, 60420 Seinäjoki
• Lakeuden Vihertaimisto Oy, Laaksotie 2, 60510 Hyllykallio
• Perinnekasvipuisto, Kauhavantie 35, 62100 Lapua
• Pohjalainen puutarha itämaisittain, Karpakankatu 27, 60320 Seinäjoki
• Savipaja Lintukodon pihapuisto, Vasunmäentie 351, 62100 Lapua
• Siltasen puutarha, Riihikuja 2, 60320 Seinäjoki
• Taimibongarit, Siiriläntie 290, 62100 Lapua
• Tieahon yksityispiha, Kuortaneentie 1021, 60400 Isokoski

VIELÄ SAAMAMME ETSINTÄKUULUTUS TIEDOKSENNE
KASVIKUULUTUS!
”Keräämme MTT:llä tietoja vanhoista hyvistä koristekasveista, kuten sipulikukista, pioneista,
daalioista, perennoista, köynnöksistä, pensaista ja puista. Ensisijaisesti kaipaamme tietoja
kokoelmista, mutta myös yksittäiset vanhat puutarhakasvit kiinnostavat. Vanhalla
tarkoitetaan tässä yhteydessä 40-luvulla tai sitä ennen Suomessa kasvatettua kasvikantaa.
Kasvin ei tarvitse kasvaa alkuperäisellä paikallaan, vaan se on voitu jakaa tai siirtää
uuteenkin pihaan. Myös kasveihin liittyvät tarinat ovat arvokkaita.
Tietoja kootaan Kansallisen Kasvigeenivaraohjelman käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan
joitakin kokoelmia/kasveja käydään kesällä katsomassa. Jatkossa suunnitellaan, miten
Suomessa taataan vanhojen hyvien koristekasvikantojen säilyminen. Lisätietoa liitteinä
olevissa tiedotteissa sekä verkko-osoitteessa www.mtt.fi/kasvigeenivarat.
Kiitos avustanne!”
Keväisin terveisin,
Eeva-Maria Tuhkanen ja Sirkka Juhanoja
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Puutarhatuotanto
Toivonlinnantie 518
21500 Piikkiö
eeva-maria.tuhkanen@mtt.fi
sirkka.juhanoja@mtt.fi
www.mtt.fi

Nautinnollista kesän jatkoa, syksyn ohjelmasta tiedotamme elo-syyskuussa!
Pankkiyhteys: 541901-450810 tai FI21 5419 0140 0508 10
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

