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Lahden puutarhaseuran jäsenmäärä joulukuussa 2017
177 jäsentä, joista kunniajäseniä oli 4 ja ainaisjäseniä 10

Toiminta
Vuosikokous pidettiin 14.3. Kivimaan ABC:n kabinetissa, jäseniä olikin runsaasti
paikalla.Erovuorossa oli Nina Torvinen ja hänen tilalleen valittiin Jaana Huoso.
Uusiksi johtokunnan jäseniksi tulivat myös Nea Kapanen-Niemi, Iiris Viljakainen, Heli
Korhonen ja Pekka Hirvonen.

Toiminta 2017
Kevääseen startattiin 8.4. retkellä Kevätmessuille Helsinkiin. Nean järjestämälle
retkelle osallistui yli 30 innokasta messuilijaa.

Levon Taimipäivää vietettiin 27.5. näillä näkymin viimeistä kertaa Levon
kasvihuoneilla. Hyötykasviyhdistyksen ja Lahden seurakuntien kanssa järjestetty
tapahtuma keräsi jälleen lukuisan joukon kasveista kiinnostuneita ostajia ja myyjiä.

6.7. teimme kimppakyydeillä retken Ruusumäkeen Asikkalaan. Ruusumäki on
yksityinen puutarha, joka tunnetaan erityisesti upeasta ruusukokoelmastaan.
Opastetun kierroksen yhteydessä saimme nauttia myös teetä ja pientä purtavaa
viehättävässä puutarhapaviljongissa.

Puutarhaseuran kesäretki Turun saaristoon 21 – 22.7.2017
Matkamme suuntautui kohti vähemmän tuttuja kohteita, joten mieli oli täynnä
odotusta ja vähän jännitystäkin. Kohteita oli riittämiin kahdelle päivälle;
puutarhakeskus Flör, Paraisten kalkkikivilouhos, Seilin saari, Louhisaaren linna ja
1700-luvun puutarha, Pionien Koti ja Rytsälän puutarha. Yöpyminen oli Nauvossa
tunnelmallisessa ja palkitussa Marttalassa.
Päivät kuluivat nopeaan ja tuntui siltä, kun olisimme olleet reissussa ainakin viikon.
Flöristä tarttui mukaan kaikkea erikoista ja jos kotipihoilla olisi ollut tilaa, niin
todennäköisesti emme olisi itse mahtuneet enää autoon. Paraisten louhos mykisti
mahtavalla koollaan ja Seilin saaren kauneus sekä pitkä että rankka historia vetivät
hiljaiseksi, samoin läheiseen Ominaisten saaren haudattujen rikollisten ruumiiden
kova kohtalo.
Louhisaaren linnassa näimme historiallisen loiston lisäksi vanhaa puutarhakulttuuria
ja kuulimme tarinoita menneistä ajoista. Pionien Kodin lajivalikoima ja kukkien
kauneus lumosivat, samoin Rytsälän Tuijan vuosikymmenten aikana rakkaudella
rakennettu piha, josta emme olisi raskineet lähteä kotiin. Paljon elämyksiä,
näkemistä ja kokemista sekä innostunut ja iloinen porukka. Mitä muuta voisi enää
matkalta toivoa? – Heli Korhonen

Kävimme myös Hyötykasviyhdistyksen järjestämällä Syystorilla 2.9. Lahden kirjaston
aukealla. Paikka on hyvä ja keskeinen ja sinne onkin nyt suunnitteilla järjestää mm.
kevään taimitoritapahtuma.

9.12. tehtiin vielä reissu Porvoon joulumarkkinoille. Nean järjestämät, suosituiksi
osoittautuneet päivän retket onkin nyt nimetty Popup-retkiksi.

Seuran toiminnasta on myös kerrottu facebookissa Lahden puutarhaseura-ryhmässä,
seuran kotisivuilla www.lahdenpuutarhaseura.fi, Etelä-Suomen Sanomissa,
jäsenkirjeillä sekä monissa muissa puutarhaharrastajien facebookryhmissä.

Puheenjohtajan porinaa
Taas on vuosi vierähtänyt, tällä kertaa kesän sää ei tainnut suosia ainakaan
tomaatinkasvattajia, on ollut lukuisien harrastajien toteamus. Sen sijaan seuran
retkillä sää on ollut mahtava ja onnistuneista retkistä suuret kiitokset Nèa KapanenNiemelle ja Heli Korhoselle. Levon taimitapahtuma järjestettiin nyt viimeisen kerran
Levolla. Hienolla paikalla kasvihuonetoiminta loppuu, joten seurakunta ei voi enää
antaa meille mahdollisuutta järjestää tapahtumaa Levolla, ensi kevään tutuissa
merkeissä uudella paikalla Lahden keskustassa.
Puheenjohtaja on työkiireistä johtuen ollut hieman sivussa, sillä haluankin tässä
erityisesti kiittää kaikkia seuran toiminnassa mukana olleita jäseniä ja aktiivisia
johtokuntamme jäseniä, on ollut hieno toimintavuosi ja vielä parempi on tulossa.

18.3.2018 Heli Kiander, pj.

Johtokunta kiittää kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta 2017 ja toivottaa vehreää
vuotta 2018

