Jäsentiedote huhtikuu 2019

Keväinen tervehdys kaikille Lahden Puutarhaseuran jäsenille
Lahden Puutarhaseura ry valitsi vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi Nèa Kapanen-Niemen. Edellinen
puheenjohtaja Heli Kiander siirtyi johtokunnan jäseneksi. Vanhoina johtokunnassa jatkavat Raili Siltala, Jaana
Huoso, Heli Korhonen, Iiris Viljakainen, Pekka Hirvonen, Timo Ruohonen ja Kati Konivuori.

Seuran nettisivut ja Facebook-ryhmä
Seuran nettisivut löytyvät osoitteesta www.lahdenpuutarhaseura.fi
Sivuilta löydät ajankohtaiset tapahtumat ja tiedotteet.
Facebookissa toimii myös Lahden Puutarhaseura niminen ryhmä. Käykääpä tutustumassa ja osallistukaa avoimiin
keskusteluihin.

Jäsentiedot ja –maksut
Jos omaat sähköpostiosoitteen, johon voimme laittaa tiedotteet yms., ilmoitathan sen meille. Nykypäivänä se on
nopein ja helpoin tapa tiedottaa asiasta. Toivomme mahdollisten osoitteenmuutosten (myös sähköposti) tavoittavan
myös meidät, jotta saamme jäsenrekisterimme pysymään ajan tasalla. Ilmoitukset voi laittaa seuran sähköpostiin
lahdenpuutarhaseurary@gmail.com Toki nämä asiat voi edelleenkin ilmoittaa myös puhelimitse sihteerille
044-766 0905 tai postitse.
Ilmoitathan samalla, jos sähköpostiosoitettasi ei saa antaa Puutarhaliitolle. Puutarhaliitto käyttää osoitetta omien ja
yhteistyökumppaneidensa erilaisten tiedotteiden lähettämiseen. (Heidän ketkä ovat asiasta jo ilmoittaneet, ei
tarvitse uudestaan ilmoittaa).
Muistutamme, että virallinen eroaminen tapahtuu ilmoituksella, eikä jäsenmaksun maksamatta jättämisellä. Suurin
osa on kuitenkin maksanut jäsenmaksun ajallaan. Kiitos siitä, koska seuran toiminta perustuu pitkälti
jäsenmaksujen varaan. Maksathan myös tämän kirjeen mukana olevan vuoden 2019 jäsenmaksun 20 €, (eräpvm
31.5.2019). Kunnia- ja ainaisjäsenille laskua ei lähetetä.

Kevätretki 18.5. Pölkinvuoren kasvimaailmaan
Tule mukaan ihailemaan keväistä kukkaloistoa Pölkinvuoren Kasvimaailmaan Urjalaan
Siellä kilometrin luontopolku kiertää alueen ja sen varrella on noin 10 000 istutusta. Polulta pääset myös
Kukkasipulipuistoon, jossa on yli 85 000 kevätkukkijaa ja lähes 2000 liljaa.
Lähtö lauantaina 18.5. klo 9:45 Marolankadun turistipysäkiltä ja perillä olemme ennen puoltapäivää.
Opastettu kierros kestää n. 45 min, jonka jälkeen nautimme kodassa nokipannukahvit piirakan ja makkaran
siivittämänä. Aikaa jää vielä ostosten tekoon, paikalla on myynnissä kukkasipuleita ja taimistoa.
Paluumatkalle lähdemme n. 14:30 ja perillä Lahdessa olemme n. 16:45.
Ilmoittautumiset huhtikuun aikana jaana.huoso@phnet.fi tai 040-826 9782.
Retken hinta on 39-, ja maksu käteisellä. Matka toteutetaan, mikäli saamme min. 15 henkilöä mukaan.
Kuvia voi ennakkoon ihailla: https://www.polkinvuori.com/

Päiväretki la 8.6.2019 Eija's Gardeniin
Lahden Puutarhaseura tekee retken Eija’s gardenin elämyspuutarhaan Loviisaan Ahvenkosken kylään.
Tutustumme Eijan itsensä esittelemänä hänen vuonna 2008 perustamaansa englantilaistyyppiseen
elämyspuutarhaan. Puutarhassa on erilaisia aistihuoneita, paljon ihania ja jännittäviä yksityiskohtia. Alkukesän
puutarha on aisteja hivelevä vihreydellään ja tuoksullaan pikkulintujen laulaessa innokkaasti puiden oksilla...
Lähtö retkelle on klo 9.30 Marolan turistipysäkiltä ja Eija’s Gardenissa olemme noin klo 11.00. Nautimme kahvit ja
lohileivät Eijan kertoessa meille paikan historiaa. Lähdemme sitten Eijan itsensä johtamana kierrokselle
elämyspuutarhaan. Puutarhamyymälässä voi tehdä puutarhatuotteiden ostoksia.
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Noin klo 13 alkaa kotimatka Lahteen. Kotimatkalla on mahdollisuus poiketa Malmgårdin Kartanonpuotiin, jossa
myydään kartanon luonnonmukaisesti viljeltyjä tuotteita, oman panimon juomia sekä muiden tuottajien tuotteita,
http://kartano.malmgard.fi/
Retkelle mahtuu max.20 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Retken hintaan kuuluu kuljetus ja tarjoilu Eija's gardenissa. Hinta on noin 35 euroa ja tarkentuu lopullisen
osallistuiamäärän selvittyä. Ystävän/kaverin voi ottaa mukaan.
Matka pyritään varaamaan 30.4. mennessä, jolloin saamme tarjoilusta ja kierroksesta vielä10%:n alennuksen.
Lähtijöitä tarvitaan 15 jotta reissu toteutuu.
Ilmoittautumiset s-postilla puutarha.linnea(at)gmail.com tai puhelimitse Nealle 0500-579 056.

Taimitori 26.5.
Sunnuntaina 26.5. klo 10-14 taas mahdollisuus taimienvaihtoon. Paikkana Kesanto Lahden Sopenkorvessa. Osoite
on Mestarinkatu 10. Lisätietoja seuran netti- ja facebook-sivuilta tai Jaanalta jaana.huoso@phnet.fi tai
040-826 9782.

Kesäretki Mikkelin suuntaan 28.–29.6.2019
Taas kiva parin päivän kesäretki tiedossa. Lähde mukaan Puutarhaseuran retkelle kesäiseen Mikkeliin,
mielenkiintoisiin kohteisiin ja vihreän äärelle Matkalle mahtuu 20 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä sähköpostilla helituulia56@gmail.com
(Jos et omista s-postia, niin soittaa voi numeroon 050-402 5244.)
Ilmoittautumiseen oma nimi/nimet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Sekä huonetoive.
Jokainen maksaa itse retken aikana omat ruokansa ja yöpymisensä.
Seura laskuttaa ennen retkeä muut kulut, (linja-auto ja opastus/pääsymaksut).
PERJANTAI 28.6.
- lähtö Matkakeskuksesta klo 7.00
- aamukahvi Kuortin ABC:llä klo 8 - 8.30.
- Heikkilän yrttitila Oy Mikkelin Huhtisaaressa klo 9.45 - 10.30
- tilalla viljellään ja jatkojalostetaan erilaisia yrttejä. Lannoitukseen käytetään ainoastaan orgaanisia aineita.
Rikkakasvit torjutaan kitkemällä tai katteen avulla. Tuotteita mm. yrttidipit, yrttiteet, kuivatut yrtit, mausteseokset ja
Heikkilän hunaja.
- tilalla on myös erilaisia kotieläimiä
- tutustumme myös yrttien viljelyyn
- ruokailu Punaisen piipun kievarissa klo 11.00 - 12.00
- tarjolla seisova pöytä, jossa huomioitu erilaiset ruoka-allergiat
- hinta 10.50 - 11 €, (eivät olleet vielä varmoja kesän hinnasta)
- numerosta 015 - 4100425 voi tiedustella lisää
- Finnurmi ja Järvikylän yrtit Joroisilla klo 14.00 - 16-00
- Finnurmi aloitti siirtonurmikon tuotannon jo vuonna 1979 ollen yksi ensimmäisiä tuottajia
- nurmikon tuotantoa on myös Siuntiossa
- Suomen suurin siirtonurmikon tuottaja
- Järvikylän yrteillä on Suomen laajin tuoreyrtti- ja salaattivalikoima. Tuotteita löytyy kaikista suurimmista kaupoista
koko Suomen alueella
Lintukodon puutarha klo 16.30 -18.00 Rantasalmen Tuusmäessä
- voitti Suomen avoimet puutarhat kilpailun vuonna 2017
- pihan rakentamisessa käytetty paljon kierrätystavaraa
- runsas kasvivalikoima
- iltakahvilla emännän tekemiä muurinpohjalettuja ja ryynirieskaa (5 €)
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- majoittautuminen Hotelli Vaakunassa Mikkelin keskustassa viimeistään klo 19
- jokainen maksaa huoneensa itse paikan päällä
LAUANTAI 29.6.
- aamupalan jälkeen klo 9 - 10 menemme parin kilometrin päähän Mikkelinpuistoon, jossa on noin 30 mallipihaa
- tutustumme viereisen Kenkäveron pappilan näytemaahan ja myymälöihin klo 10 - 11
- Anjan puisto Mikkelissä klo 11.30- 13.30
- puiston perusti Anja Laaksonen vuonna 1968 ja se on hänen elämäntyönsä
- pinta-ala on nykyisin 7 ha
- alueella on runsaasti harvinaisia kasveja, lampia, suihkulähteitä jne.
- pääsymaksu 5 €
- ruokailu Ollinmäen viinitilalla lähellä Anjan puistoa noin klo 14.00 - 15-15
- seisova pöytä, joka on paikallisten mukaan varsinkin viikonloppuisin erittäin laadukas
- hinta 22, 50 €. Mahdollisuus myös maistella ja ostaa tilan viinejä ja muita tuotteita
- erikoisruokavaliot on huomioitu, mutta numerosta 0400-657275 voi tiedustella lisää
-tilalla on ollut puutarhaviljelyä noin 100 vuotta
- Hirvensalmen taimisto klo 16.00 - 17.30
- Anssi Krannilan perustama taimisto, joka on erikoistunut vanhojen ja kestävien hedelmäpuulajikkeiden lisäämiseen
Takaisin Lahdessa olemme noin klo 19.
Hinta tarkentuu vielä, mutta se tulee olemaan kahden hengen huoneissa alle 200 € sisältäen majoituksen, matkat,
pääsyliput, muurinpohjalettukahvit ja ruokailut
- kahden hengen huoneet 119 € eli 59,50 per henkilö
- yhden hengen huone 109 €
- ruokailu Punaisen piipun kievarissa 10,50 - 11 €
- ruokailu Ollinmäen viinitilalla 22,50
- pääsylippu Anjan puistoon 5 €
- muurinpohjalettukahvit 5€
- bussikuljetuksen hinta on vielä vähän auki, se riippuu retkeläisten määrästä. Jos meitä on 10, niin silloin hinta on
66 € per henkilö. Bussin hinta on kiinteä, eli mitä enempi porukkaa tulee, niin sitä pienempi jokaisen osuus on.
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