PITKÄLAHDEN PUUTARHAKERHO

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Kerhomme periaatteen mukaisesti olemme järjestäneet mielenkiintoisia kursseja, retkiä ja matkoja
puutarha-aiheeseen liittyen jäsenillemme. Kulttuuritapahtumina olivat kesäteatteri ”Maarian piha”
Tammenrannan kesäteatterissa Vehmasmäessä Kuopion kupeessa. Ainoana kilpailumuotona
kuluneena vuonna oli Pihakilpailu. Tuomarina toimi Ulla Summanen Rauhalan puutarhasta.
Kilpailun voitti Riitta ja Juha Riipisen piha. Kurpitsakilpailu jouduttiin perumaan, koska
kilpailijoita ilmoittautui vain yksi. Syynä oli kesän niin huonot ilmat, että kurpitsat eivät kasvaneet.
Toimintavuonna 2015 meillä on ollut yli kolmekymmentä tapahtumaa. Perinteisiä tapahtumia ovat
joka kevät ja syksy taimikirppikset Petosen torilla. Kesäretken teimme Aulangon seudulle
kesäkuussa. Vierailukohteitamme olivat Mikkolan puutarha Hattulassa, PerennaPöntisen puutarha
Kalkkisilla ja Aulangon ympäristö kiertoajelulla.
Teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa. Olimme mukana suunnittelutyöryhmässä
järjestämässä Puutarhapäivä kotipuutarhureille 2015 –tapahtumaa Kuopion valtuusto-virastotalolle.
Toisessa työryhmässä olimme järjestämässä Pitkälahti-Petosen kevät- ja joulutapahtumia.
Molemmissa tapahtumissa meillä oli myös oma osasto.
Jäsenmäärä (maksaneet jäsenet) kasvoi edellisestä vuodesta ollen nyt 97 perhettä. Tämän lisäksi
meillä on neljä kunniajäsentä.
Puheenjohtajana on toiminut Seija Jäntti, varapuheenjohtajana Sirkkaliisa Vänni ja sihteeritaloudenhoitajana Raija Rialinna. Kotisivuistamme huolehtii Maire Kokkonen.
Tässä tapahtumat yksityiskohtaisesti:
18.1.

KUKKIENSIDONTA-kurssi
Toimintavuotemme alkoi kukka-asetelmien rakentamisella jäsenemme puutarhurifloristi Auli Rantasen Kukkasali Floretassa. Auli antoi ensin perusohjeet asetelmien
rakentamisesta, sitten me teimme oman kykymme ja makumme mukaan ja sitten
Aulin kanssa käytiin tuotos läpi, hyvät ja huonot puolet. Joten oikein kehittävä kurssi!
Mukana oli 11 henkilöä.

19.2.

JÄSENILTA
Kokoonnuimme Petoselle Pinarin Toimela-saliin. Kahvittelun jälkeen Sanna Kivistö
esitelmöi ja opasti aiheinaan puutarhan kunnossapito sekä vieraslajien tunnistamisesta
että niiden hävittämisestä. Mukana 23 henkilöä.

4.3.

KEVÄTKOKOUS asukastuvan kokoushuoneessa.
Kokouksen jälkeen yrttiviljelijä Maija Rouvinen esitelmöi aiheesta ”Maustekasvien
soveltuvuus perennapenkkiin ja kesäkukkaistutuksiin”. Samalla teimme joukolla
siementilaukset Hyötykasviyhdistykselle.
Mukana oli 23 jäsentä.

10.3.

PUUTARHA SANOIN JA KUVIN Petosen kirjastolla kirjastonhoitaja Helena
Pohjolaisen opastuksella. Aluksi esiintyi runonlausuja Leena Räveikkö. Helena esitteli
puutarha-aiheisia kirjoja, ja niitä olikin valtava määrä! Runokirjoista puutarhaoppaisiin. Mukana oli noin 15 henkilöä.

15.3.

ULKOILURETKI jollekin lähialueen laavulle on meillä jo muodostunut perinteeksi.
Jo pari kertaa aiemminkin se on suuntautunut Pölhön laavulle. Hieno sää oli
houkutellut muitakin kuin kerholaisiamme paikalle. Kahvipannumme ei sopinut
nuotiopaikalle, joten marssimme parisataa metriä polkua ylöspäin, ja sinne sopi hyvin.
Lisäetuna olivat upeat maisemat.
Mukana noin 15 jäsentä.

21.3.

PUUTARHALUENTO KOTIPUUTARHUREILLE 2015 –tapahtuma
valtuusto-virastotalolla. Se oli tiloiltaan supistettu versio kymmenen vuotta
jatkuneesta Puutarhapäivä kotipuutarhureille –tapahtumasta. Kerhomme järjesti
tilaisuuden arpajaiset. Arvat kävivät hyvin kaupaksi, lähes kaikki 400 kpl meni. Meillä
oli tosi kaunis osasto kokonaisuudessaan. Erikoisuutena meillä oli eläintarha
jäsentemme tekemistä katiskaverkkoveistoksista. Työporukassa 6 jäsentä.

9.4.

OMENAPUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUSKURSSI jäsenemme Satu Pölläsen
perheen pihassa, ja vähän naapurissakin Itkosten pihassa. Ohjaajana meillä oli
puutarhurijäsenemme Sanna Kivistö. Saimme erinomaista opastusta leikkaamisesta
sekä pensaiden ja puiden hoitamisesta. Ilma sattui oikein hyisen kylmä, niinpä Sadun
ja Lauran lämmin mehu ja tuore pulla tekivät kauppansa. Aihe oli niin
mielenkiintoinen ja varmasti tarpeellinen, että se oli houkutellut paikalle lähes
neljäkymmentä jäsentä.

22.4.

TYYLIKURSSI naistenvaateliike Katissa, illan vetäjänä Terhi Vähäkangas. Terhi
kertoi eri tyylisuunnat. Illan aikana tehtiin testi, mihin tyyliin kukin kuuluu. Ja sitten
ryntäys vaatetankojen kimppuun! Niin Terhi kuin Tuulikki neuvoivat tarpeen tullen.
Samoin jäsenemme Pirjo Hiisijärvi, joka oli kerhomme mukana avustamassa
valinnoissa. Mukana kymmenkunta jäsentä.

17.5.

TAIMIEN PURKITUSTALKOOT Hirvilahdessa sujui taas hyvin mukavassa
porukassa. Ja purkitettavaa riitti! Riitan keittämä kesäkeitto antoi lisäpuhtia töiden
välillä. Purkituksessa mukana oli toistakymmentä käsiparia.

19.5.

PUUTARHAILTA PUIJON VÄRISSÄ on jo muodostunut joka keväiseksi
perinteeksemme. Tänä vuonna Sanna Kalilaisen aiheena olivat torjunta-aineet sekä
hedelmäpuiden ja pensaiden valinta. Mukana oli taas runsas joukko jäseniämme,
peräti 33 kpl.

23.5.

TAIMIKIRPPIS Petosen torilla oli taas odotettu tapahtuma. Asiakkaita liikkui
runsaasti ja runsaasti oli myytävääkin, ja myynti oli hyvä. Sen avulla pystymme taas
järjestämään edullisia kursseja muita tapahtumia jäsenistölle. Ilma pysyi hyvänä
puoleen päivään saakka. Sitten taivas repesi, asiakkaat kaikkosivat, tori tyhjeni.
Samaan aikaan vietettiin Petosen kevättapahtumaa ”Iloa ilmassa”. Oli tarjolla ruokaa,
kahvia ja erilaista ohjelmaa. Muitakin kirppis-myyjiä oli paikalla.

26.5.

TAIMIEN MAAHANPANIJAISET Hirvilahdessa. Paljon myytiin, mutta paljon tuli
takaisinkin. Mukana 9 käsiparia.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN PÄIVÄ Pyörön yläasteella vei neljä hallituksemme
jäsentä opastamaan koululaisia puiden ja pensaiden leikkauksessa, kitkennässä,
lannoituksessa ja siementen kylvämisessä. Varsinkin pojat olivat kovin innostuneita.

13.6.

KESÄRETKI AULANGOLLE vei meidät Mikkolan puutarhaan Hattulaan,
Aulangon kiertoajelulle ja PerennaPöntisen puutarhaan Kalkkisille. Matka kesti pitkän
päivän varhain aamusta ilta myöhään, mutta oli mielenkiintoinen ja mukava. Matkalla
mukana 33 jäsentä.

26.7.

KESÄTEATTERI oli tänä vuonna Tammenrannassa Vehmasmäessä. Näytelmän nimi
oli ”Maarian piha”. Vehmasmäen nuorisoseura vietti samalla 110-vuotis juhlaansa.
Onnittelimme heitä kerhon puolesta. Sattui varsin sateinen päivä. Satoi oikeastaan
koko ajan, se oli harmi näytelmän ja näyttelijöiden takia.

20.7.

ILTAVISIITTI Arffmanin/Savolaisen pihaan Paukarlahteen oli taas hyvin
mielenkiintoinen. Meitä kerääntyikin paikalle todella runsas joukko, vaikka

ensimmäisen kerran kävimme heillä viime vuonna. Jotain uuttahan pariskunta oli
puutarhaansa keksinyt ja entiset istutukset olivat tuuhettuneet viime vuodesta.
Nautimme kahvit herkkujen kera puutarhamajassa joen rannalla.
1.8.

RETKI SOTKAMOON Pöyhösten puutarhaan. Pöyhöset ovat entisiä jäseniämme ja
aikoinaan useita kerhomme pihakilpailuja voittaneita. Saimme kutsun tulla katsomaan
heidän pihaansa jo viime kesänä, mutta nyt vasta järjestyi yhteinen aika. Piha oli
runsaskukkainen, tyylikäs ja maisemaan sopiva. Rupattelu kahvin ääressä taisi
kuitenkin viedä enimmän ajan, koska sää oli epämiellyttävä ja viileä. Mukana oli 8
jäsentä. Reissu tehtiin henkilöautoilla. Kiitos kimppakuljettajille!

5.8.

PIHAKILPAILUN PALKINTOJENJAKO Tätilässä. Kahvittelun jälkeen
pihakilpailutuomarimme Ulla Summanen päästi meidät jännityksestä ja julisti
kilpailun tulokset.
1. Riitta ja Juha Riipinen
2. Pirjo ja Jorma Kanerva
3. Sinikka Pöyhönen
”Hyvän olon pihaksi” tuomari nimesi Johanna ja Arto Immosen pihan.
Onnea heille kaikille!

13.8.

PARAS PIHA 2015 –laatta kiinnitettiin runsaan jäsenjoukon läsnä ollessa Riipisten
talon seinään entisten voittolaattojen lisäksi. Kiersimme koko puutarhan isäntäväen
esitellessä. Jotain uutta sinne taas oli tehty eli puutarha ei tule koskaan valmiiksi - niin
kauan kun jaksaa tehdä. Päälle herkuteltiin emännän leipomilla piirailla ja mansikkatäytekakulla.

16.8.

TAIMIEN PURKITUS Reinon pihassa Hirvilahdessa syksyn taimikirppistä varten.
Satu Pöllänen keitti maukkaan broilerikeiton talkoolaisille. Aurinko helli purkittajia
niin, että töitä tehtiin hiki otsalla. Viileä kesä kuitenkin oli hidastanut kasvua niin, että
kukat olivat parhaimmillaan, kun niitä piti repiä maasta ylös.

22.8.

TAIMIKIRPPIS Petosen torilla. Sattui olemaan kesän kaunein ja lämpimin päivä
kirppispäivänä. Tavallisesti se tietää hyvää, mutta ei tänä kesänä. Kaikki ihmiset
menivät maalle ja vesien ääreen tai kuka minnekin, eikä juuri kukaan ollut
kiinnostunut Pitkälahden Puutarhakerhon kirppiksestä! Ja meillä oli niin upeat taimet
ja niitä oli runsaasti! Niinhän se kävi, että runsaasti taimia meni istutettavaksi peltoon
takaisin. No, keväällä sitä suuremmalla innolla!

25.8.

TAIMIEN MAAHANPANIJAISET Hirvilahdessa. Sinnepä ne nyt joutuivat
odottamaan kevättä.
Ja vielä lisää taimia saatiin ulkopuolisilta ja jäseniltä, joten pari kertaa vielä tämänkin
jälkeen istuteltiin niitä peltoon. Nyt on myytävää!

28. – 29.8.

ELONKORJUU- tapahtuma Kuopion torilla epäonnistui tänä vuonna sään vuoksi.
Olimme suunnitelleet, että Riitta Arffman ja Sirkka Karppinen esittelevät siellä
kerhomme toimintaa. Ensimmäisenä päivänä satoi kaatamalla, joten turha sinne oli
mennä, eihän siellä ollut asiakkaitakaan. Toisena päivänä Sirkka jakoi esitteitä.

19.9. ja
3.10.

KERAMIIKKAKURSSI Jynkän Monarilla. Paikka oli oikein hyvä savitöiden
tekemiseen. Muotoiltiin kynttilälyhtyjä, kissoja, koiria, siilejä, vateja ym. Ensin ne
saivat kuivua puolitoista viikkoa, sitten poltettiin paikalla olevilla uuneilla. Kahden
viikon päästä sitten viimeisteltiin ja lasitettiin, ja taas poltettiin. Kun nyt oli päästy
luomisen alkuun, niin päätettiin pitää heti vuoden alussa uusi kurssi. Mukana oli 12
jäsentä.

6.10.

TYYLI-ILTA naistenvaateliike Katissa. Illan aikana pukeuduimme eri tilaisuuksien
vaatimalla tavalla oikein ja väärin. Hauskaa oli! Tämä oli jatkoa keväällä pidetylle
tyylikurssille.

15.10.

SUPER NAISET –konsertti Kuopion Musiikkikeskuksessa. Mukana 26 jäsentä.

11.11.

SYYSKOKOUS Petosen asukastuvalla.

9.12.

PUUROJUHLA Tätilässä.
Parhaillaan mukana oli peräti 50 henkeä! Se oli Puurojuhlien ennätys. Ohjelmaakin oli
tavallista runsaammin: Essi soitti harppua ja lauloi ja Duo, jossa jäsenemme Seija
Planman on mukana lauloi ihastuttavasti joululauluja. Pukki kävi ja toi lahjoja niin
lapsille kuin aikuisillekin. Olipa saanut tietää, että joukossamme on aivan uusi pieni
ihminen, viiden viikon ikäinen tyttövauva, jolla vielä ei ollut nimeäkään. No, ensi
vuonna hän jo ottaa ensi askeleitaan pukin ympärillä.

Kuopio, 6.2.2016

_________________________
Raija Rialinna
sihteeri

