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JÄSENKIRJEEN SISÄLTÖ: 

- Puheenjohtajan tervehdys 
- Vuosikokous Seinäjoella, maanantaina 28.2.2022 klo 18.00 - tervetuloa! 

- Toimintasuunnitelmaehdotus – palautetta?  
- HUOM. Liitteinä vuosikokousmateriaali 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

 
Vuosi on jälleen vaihtunut ja elämme seuran toiminnan kannalta positiivisempia aikoja 
kuin pitkään aikaan. Epidemiatilanne näyttää rauhoittumisen merkkejä ja antaa meille 
toivoa että voimme järjestää tänä vuonna erilaisia retkiä ja tapahtumia lähes entiseen 
tapaan ! 
Seuran vuosikokous pidetään 28.2.2022 Lakeus Hotellissa Seinäjoella. Puheenjohtaja tulee 
vaihtumaan koska sääntöjemme mukaan sama henkilö voi olla korkeintaan 5 vuotta 
peräkkäin seuran puheenjohtajana. Myös hallitukseen tarvitaan uusia jäseniä. Tule siis 
mukaan kokoukseen joko fyysisesti tai nettiyhteydellä tekemään päätöksiä seuran 
toiminnan jatkamiselle. 
 
Puutarhaliiton vuoden teemana on VIE YSTÄVÄ PUUTARHAAN. Aiheesta voit lukea lisää 
puutarhaliiton nettisivuilta www.puutarhaliitto.fi.  Sama teema - KOHTAAMISIA 
PUUTARHASSA - on myös meidän      LAKEUS KUKKII – messutapahtumassa 21.5. Lapualla 
Jokilaakson Matkailupuutarhassa. Tässä tapahtumassa – ja muissakin – tarvitsemme 
talkooporukkaa erilaisissa tehtävissä. Olisi mukava nähdä sinutkin mukana 
yhteisessä toiminnassamme !  Lisää tästä myös seuraavassa jäsentiedotteessamme. 
 
Vuoden vihannes on TOMAATIT. Niiden taimikasvatus on hyvin pian käsillä. Myös monet 
muut  vihannekset ja kesäkukat vaativat pitkiä esikasvatusaikoja joten nyt on aika hankkia 
siemenet, mukulat ja kukkasipulit että ei jää viime tinkaan.  
 
Aurinkoisia kevättalven päiviä kaikille ja pysytään terveinä ! 
Lauri Heikkilä 

 
VUOSIKOKOUSKUTSU  28.2.2022 (kts. liitteet) 

Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 
28.2.2022 klo 18.00 Sokos Hotel Lakeudessa Seinäjoella (Torikatu 2). 
Kokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen puutarhaseura 
tarjoaa osallistuneille yhteisen iltapalan. 

Etäosallistumismahdollisuus. Ilmoittaudu etukäteen lähettämällä Leenalle (leeelenius @ 
gmail.com) sähköpostiosoitteesi. Saat siihen etälinkin osallistumista varten.  

Tervetuloa! 



 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 (kts.liitteet) 
Nyt on tilaisuus esittää ajatuksia ja hyviä ehdotuksia tämän vuoden toiminnaksi. Oheisena 
toimintasuunnitelmaehdotus vuosikokouksessa käsiteltäväksi. Jokainen jäsen on 
tervetullut esittämään toivomuksia joko kokouksessa (tai ennen sitä, vaikkapa soittamalla 
tai sähköpostitse jollekin hallituksen jäsenelle), silloin ehdotuksen pystytään 
käsittelemään kokouksen aikana ja ne tulevat ’viralliseen’ toimintasuunnitelmaan. 

 

KERTOMUS VIIME VUODEN PUUTARHARETKESTÄ TURUN SEUDULLE 
5.6. onnistuimme järjestämään puutarharetken Turun seudulle. 12 henkilöä osallistui 
matkalle; 6 seuran jäsentä ja 6 ei-jäsentä. Lähdettiin Lapualta, Seinäjoen – Jalasjärven – 
Parkanon kautta Turkuun, josta matkaoppaaksemme tuli ylipuutarhuri Aarno Kasvi.  
 
Ensimmäinen tutustumiskohde oli Luonnonvarakeskuksen Arboretum Yltöinen Piikkiössä. 
Tutustuimme 1970-luvulla  perustettuun arboretumiin, jossa monien puulajien lisäksi oli 
suuri määrä erilaisia alppiruusuja joista korkeimmat olivat jo yli viisimetrisiä. Oli hieno 
tunne kävellä alppiruusumetsässä. Alueelle on istutettu yli 3000 tainta joista tällä hetkellä 
oli kukassa vain muutama laji tai lajike.  
 
Ruokailimme Tuorlan kartanossa Kaarinassa, josta matkamme jatkui Flör Kukka ja 
Puutarha -kauppaan Turussa. Myymälän valikoima oli todella runsas ja osallistujat tekivät 
erilaisia hankintoja omiin puutarhoihinsa. Matkamme jatkui Ruissalon Kasvitieteelliseen 
puutarhaan jota Aarno Kasvi esitteli suurella innolla ja vahvalla tietämyksellään, sillä hän 
on toiminut kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhurina pitkän tovin.  Aarno Kasvi kertoi 
vuolaasti Turun seudun puutarhakulttuurista, alueen historiasta ja  henkilöistä sekä 
monenlaisista asioista. Kiitimme häntä mahtavasta opastuksesta ja  jatkoimme matkaa 
Raisioon, jossa poikkesimme uudehkossa Rodo-puistossa.  
 
Kallioiseen mäntymetsään ihmiset ovat voineet ostaa itselleen kummirodon tai 
useammankin, jotka on istutettu pieniin ryhmiin lajikkeittain eri puolille metsikköä. 
Kävelypolkuja pitkin pääsi  tutustumaan eri alppiruusulajikkeisiin joista osa oli jo täydessä 
kukassa.  
 
Matkamme jatkui Pyhärantaan, jossa vierailimme Vakka-Taimen erikoiskasvien taimistolla. 
Vesa Muurinen esitteli taimiston kasveja ja tuotantoa ja osallistujat löysivät uusia kasveja  
puutarhoihinsa. Taimiston valikoimasta löytyy monia harvinaisuuksia Suomen oloihin  
kasvatettaviksi. Kotimatka sujui keskustellessa ja torkkuessa. Päivä oli pitkä mutta hyvin 
antoisa. 
 

 



 

HYVÄÄ LOPPUTALVEA JA KEVÄTKAUDEN ALKUA 
JÄSENILLEMME! 
Muutama kuva Turun alueen matkalta: Yltöinen, Ruissalo, Raisio. 

 
 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


