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Lahden puutarhaseuran jäsenmäärä joulukuussa 2019
158 jäsentä, joista kunniajäseniä oli 7 ja ainaisjäseniä 7
Toiminta
Vuosikokous pidettiin 20.3. Hollolan Matkakeitaan kabinetissa. Kokouksessa käytiin
läpi vuosikokouksen lakisääteiset asiat ja päätettiin vastuuvapaudesta vuoden 2018
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osalta. Johtokunnassa tapahtui muutoksia edelliseen toimintavuoteen nähden.
Kokous sujui leppoisan jutustelevissa merkeissä tulevaakin suunnitellen. Kiitos.
***
TOIMINTA 2019
Retki Pölkinvuoren Kasvimaailmaan 18.5.2019
Toukokuisena lauantaina lähdimme porukalla retkelle PÖLKINVUOREN
KASVIMAAilmaan keväiselle kukkatarhalle Urjalaan. Päivä oli kaunis ja lämmin ja
kohteen keväisten sipulikukkien kukinta parhaimmillaan, toki muitakin kasveja oli
nähtävillä tässä erikoisessa kohteessa. Pölkinvuoren Peikon - Veli-Pekka Weckmanin
opastuksella saimme, paitsi tietoa kasveista ja paikan historiasta, myös elämyksiä
todella mielenkiintoisessa ympäristössä. Ja lopuksi nautimme kodassa grillimakkaraa
nokipannukahvin kera.

***
Sopenkorven Kesannon ja Lahden Puutarhaseuran yhteinen taimitori su 26.5.2019
Toukokuun 26. päivänä järjestettiin kokeilutyyppinen taimitori Sopenkorven
kesannolla. Sää ei kuitenkaan suosinut tapahtumaa eikä väki tuntunut oikein löytävän
paikalle. He jotka löysivät paikalle saivat tutustua mm. bokashi-kompostointiin, jota
esitteli Turnipsi & Tuhatkaunon Saara Kuurne (kuva keskellä).
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Päiväretki Ahvenkoskelle Eija`s Gardeniin la 18.6.2019
Noin 20 iloisen puutarhaharrastajan ryhmä matkasi Eija Keckmanin englantilaistyyppiseen elämyspuutarhaan joka on perustettu keväällä 2008, sen perustaminen oli ollut Eijan suuri unelma. Retkipäivän sää oli kaunis ja ihanteellinen puutarharetkeen.
Eija toivotti kaikki lämpimästi tervetulleeksi.
Asetuimme puutarhamyymälän edustalla olevalle kahvilaterassille. Kahveja ja leipiä
noutaessamme yllätyimme kun kahvin/teen oheen tilaamamme lohileivät olivatkin
vaihtuneet marjapiiraaseen. Eija pahoitteli kovasti erehdystään ja paikkasi erehdyksensä loihtimalla pikaisesti täytetyt sämpylät suurimpaan suolaisen nälkään.
Kahvitellessamme Eija kertoi puutarhan synnystä. Hänen oman elämänsä tapahtumat olivat vaikuttaneet puutarhan syntyyn. Suurena innoittajana suunnittelussa olivat myös Eijan useat Englantiin suuntautuneet puutarhavierailut.
Kiersimme puutarhan alueita, Eija esitteli asiantuntevasti. Mielenkiintoista mm. oli
kuinka jääkauden jättämät massiiviset kiviröykkiöt sekä siirtokivilohkareet ovat ottaneet paikkansa tässä ainutlaatuisessa tunnelmapuutarhassa. Kivet onkin annettu
olla pääosin paikoillaan, puutarhaa on rakennettu kivien olemassaoloa kunnioittaen.
Suunnittelussa on kunnioitettu myös vanhan torpan idylliä ja sen piha-alueen tunnelmaa. Elämyspuutarhassa on erilaisia rakennettuja osioita, luonnontilaisia alueita
sekä pienempiä teemapuutarha-alueita. Puutarhan keskiössä on karppilampi, jossa
elää ja myös talvehtii koikarppiparvi. Nautimme puutarhan kauneudesta, lintujen
laulusta ja otimme valokuvia.
Vielä tutustuminen puutarhamyymälään, josta löytyi paljon kivaa puutarhaan, kuten
myös Eijan kirjoittamia puutarha-aiheisia kirjoja.
Kotiinpaluumatkalla poikkesimme Malmgårdin kartanon myymälässä. Kartano on
Suomen ensimmäisiä luomuviljelytiloja ja panimo eittämättä ainoa laatuaan. Kartanon nykyinen isäntä kertoi kartanon ja tilantoiminnasta. Puodista tarttuikin kävijöiden mukaan ostoksia aina oluesta, kartanon pellon erikoisuuksiin, speltti- ja luomujauhoista omenasiirappiin ja mausteisiin. Kiitos osallistujille.
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Kesäretki 28-29.6.2019
Lahdesta lähti iloinen vaikkakin hieman aamu-uninen porukka kohti Savonmaata.
Aamukahvi Kuortissa herätteli kielenkannat ja iloinen puheensorina täytti auton.
Ensimmäinen kohde oli Heikkilän yrttitila Rahulassa Mikkelin kupeessa. Pellolla riitti
ihmeteltävää ja totesimmekin, ettei tällä tilalla perheen nuorilla ole vapaa-ajan
ongelmia. Hevoset, lehmät ja aasi olisivat olleet suloisia kotiviemisiä, mutta
tyydyimme tilan tuotteisiiin. Pihamyymälästä löytyi mm. yrttidippejä, omaa hunajaa,
yrttiteetä, kuivattuja yrttejä ja mausteseoksia. Onneksi tuotteita saa ostaa myös
Lahdestakin, mutta sitä ihanaa Aleksin teetä joudun varmaan tilaamaan tuottajalta.
Tuoksujen sinfonia autossa oli suorastaan huumaava!
Lounaan nautimme Punaisen piipun kievarissa. Aikaa oli reilusti, joten teimme
ylimääräisen lenkin Juvan Vehmaan kartanoon, jossa on Suomen ainoa
englantilainen teehuone, Teahouse of Vehmais. Tilalla on iso luomukarja ja me
menimme kurkkimaan lypsyrobotin toimintaa. Piti odottaa aika kauan, ennen kuin
näimme lypsettävien lehmien vaihdon. Melkein hurrattiin ja matka jatkui
yrttituoksujen vaihduttua lehmänlannan muikeaan aromiin! Tuli taas todistettua,
että puutarhaihmiset ovat innostuneita ihan kaikesta.
Joroisten Järvikylän yrttien tuotteet olivat kaikille tuttuja, mutta se viimeisen päälle
viety viljelytekniikka ja viiden hehtaarin kasvihuonetuotanto olivat näkemisen
arvoiset. Saimme hyvin tarkan selostuksen tuotannon kaikista vaiheista ja
viimeisimmistä tiedosta. Salaattien hyvinvointimittari oli kyllä ihan huippu!
Rantasalmen Tuusmäestä löytyi vuonna 2017 Suomen avoimet puutarhat voittanut
Lintukodon puutarha, jonka rakentamisessa oli käytetty paljon kierrätystavaraa ja
runsasta kasvivalikoimaa vaalittiin rakkaudella. Pihalla oli paljon viehättäviä
yksityiskohtia ja iltapalaksi nautimme emännän ja isännän tekemää ryynirieskaa ja
maukkaita muurinpohjalettuja.

Mikkelissä majoituimme hotelli Vaakunaan ja moni taisi oikaista pitkälleen heti
huoneeseen saavuttuaan. Pieni kierros kaupungilla ja sen jälkeen nukkumaan.
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Aamun kohteet olivatkin melkein vieressä. Mikkelinpuiston 30 mallipihaa olivat
hyvin hoidettuja ja moni sai sieltä vinkkejä pihaansa. Silmiin pistävää oli
monipuoliset perennat kesäkukkaistutukset ja runsas kivimateriaalin käyttö. Silti
mallipihat eivät olleet vaikeasti hoidettavia.

Kenkäverossa tutustuimme yrttimaahan, myymälöihin ja mahtipappilaan.

Anjanpuistossa tapasimme myös iäkkään puiston perustajan Anja Laaksosen. Puut
olivat venyneet pituutta sitten viime näkemän ja eläimet juoksivat vapaana aivan
kuin ennenkin.
Ruokailemaan menimme Ollinmäen viinitilalle. Tilan viinit olivat palkittuja ja tuliaisia
lähtikin mukaan runsaasti. Huumorintajuinen kuljettajamme sanoikin, että jos tulee
ahdasta, niin heitetään turhat tavarat, kuten ensiapulaukut ulos! Ruoka oli aivan
huippua ja bonuksena näimme pihalla Saimaan ympäriajoon osallistuvia vanhoja
autoja, mm. aidon Stasin virka-auton.
Matkan viimeinen kohde oli Hirvensalmen taimisto, jossa Teppo kertoi valtavasta
lajikemäärästä ja kasvatuksesta. Reissun viimeinen tuoksu tarttui täältä mukaan
hedelmäpuiden kera, sillä lähes kaikilla oli kassissa pallobasilikaa ja sen syvä aromi
täytti auton. Puut ja pensaat saatiin ahdettua kyytiin, vaikka tiukkaa teki.
Tunnelma oli taas iloinen, puhelias, huumorilla höystetty ja kiinnostunut. Oli ilo olla
matkan vetäjänä ja jakaa teidän kanssanne kaikki kokemukset. Eikä ne toivotut
murhajututkaan vieneet kenenkään yöunia!
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Taimipäivä Mustilassa la 24.8.2019 järjestettiin Hyötykasviyhdistyksen kanssa
Yksi puutarhaharrastajien kesän kohokohdista eli Mustilan taimipäivä. Tapahtuma
veti paljon väkeä. Alueella viihdyttiin ja kiinnostavaa katseltavaa riitti. Tapahtumassa
taimitori, luentoja, opastettuja kierroksia, taimihuutokauppa (Arno Kasvi),
kahvittelua ja ruokailua ulkotiloissa idyllisessä puutarhaympäristössä. Oikein
viihtyisä ja mukava taimipäivä. Ensi vuonna on ehdottomasti päästävä taas mukaan.

***
Edustimme Hämeen puutarhaseuran 100-vuotisjuhlissa 31.8.2019
Hämeen puutarhaseura perustettiin 9.8.1919 ja nyt oli aika juhlistaa seuran 100vuotista taivalta. Ihanat, sadonkorjuuhenkiset juhlat järjestettiin Janakkalassa
Kiipulan Kustaanhovissa (Kiipulantie 507). Pukukoodi oli ”Sata vuotta sitten”.
Lahden Puutarhaseuran edustajina toimivat Jaana Huoso ja Néa Kapanen-Niemi.
Onnittelimme ja muistimme nuorekasta 100-vuotista seuraa ”Syötävällä
kukkakimpulla” jonka oli meille tilauksesta sitonut Pirjo Jokinen.
Juhlaväen toivottivat tervetulleeksi Hämeen puutarhaseuran puheenjohtaja Eero
Simola ja juhlaa juonsi Puutarhaliiton Timo Taulavuori.
Tarjolla oli herkullista ruokaa, juomaa, musiikkia, juhlapuheita ja Mari Mörön luento
puutarhan historiasta. Upean ja viihtyisän illan päätti näyttävä ilotulitus.

***
Puutarhakävely - tutustuminen Hannelen puutarhaan Vesivehmaalla 9.9.2019
Seuran jäsenet saivat tilaisuuden tutustua Hannelen puutarhaan Vesivehmaalla.
Hannele esitteli meille puutarhaansa, jossa vielä loppukesästä, syyskuun alussa, oli
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paljon kaunista katsottavaa ja ihasteltavaa. Puutarha on melko suuri mutta Hannele
on rakentanut sen omin voimin, paljolti vain lapiota ja kankea käyttäen. Ison kallion
juurella on metsäpuutarha-alue, alemmissa osissa puita, pensaita, perennapenkkejä
ja oleskelutilaa. Puutarha on jaettu alueisiin ja ryhmiin, joihin on valittu sopivat
kasvit. Paikoin polut kuljettavat kulkijaa ja esittelevät kauniita ja kiinnostavia
puutarhan yksityiskohtia. Perennat ja pensaat ihastuttavat niin lehtien koollaan,
muodoillaan kuten myös lehtiväreillään. Näimme monia harvinaisempia puita,
havuja, pensaita ja perennoja, jotka viihtyivät erinomaisesti tällä alueella, Hannelen
hoidossa. Ruukkuja oli sijoiteltu taitavasti sopiviin, katseita vangitseviin paikkoihin.
Ruukuissa kasvoi mm. japaninvaahteraa, magnoliaa ynnä muita arempia kasveja,
jotka kylmän tullen sitten siirretään sisätiloihin. Puutarha uudistuu ja rakentuu koko
ajan. Kiitos Hannelelle ihastuttavasta puutarhakävelystä, esittelystä ja ideoista.

***
Sopenkorven Kesannon puutarhapäivä su 22.9.2019
Sadonkorjuutori järjestettiin Kesannolla 22.9. Kesannon Puutarhapäivänä.
Sopenkorven Kesannon Puutarhapäivänä kokeilun omaisesti järjestetty tapahtuma
ei syystä tai toisesta vetänyt yleisöä, myös myyjät loistivat poissaolollaan – oliko
ajankohta ehkä sittenkin hieman liian myöhäinen…
Paula (kuvassa) oli kuitenkin paikalla myymässä tuotteitaan ja kauppaa tehtiin.

***
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Joulukukkien istutusilta ma 9.12.2019
Joulukukkien istutusilta järjestettiin Lahden Puutarhaseuran, Marttojen ja Hyötykasviyhdistyksen jäsenille. Marttala täyttyi innostuneista joulukukka-asetelmien tekijöistä eli tupa oli niin sanotusti täynnä. Pirjo Jokinen oli hankkinut meille hyvän määrän kukka-ainestoa asetelmia varten. Pirjolta sai ohjeita ideoita ja ihania asetelmia
syntyikin monia. Kiitos Pirjolle ja kaikille osallistuneille.

***
Puheenjohtajan löpinöitä ja ajatuksia kaudesta 2019
Puutarhakausi 2019 meni kuin siivillä, huomaamatta, nopeasti ja mukavasti. Uudella
puheenjohtajalla oli monenmoista opeteltavaa ja tutustumista tehtäviin sekä seuran
moninaisiin asioihin. Johtokunnan jäsenten tuki ja apu on ollut tarpeen. Kiitos johtokunnalle avusta ja ahkerasta työstä.
Puutarhaseura teki kauden aikana useita retkiä mukaviin kohteisiin ja osallistui puutarha-alan tapahtumiin. Osallistuimme Puutarhaliiton järjestämään seminaariin alkukesästä ja edustimme Hämeen puutarhaseuran 100-vuotisjuhlassa vieden muistamisena kivan pärekorin ja syötävän kukkakimpun.
Tutustuimme kauden aikana uusiin mahdollisuuksiin, mahdollisiin tapahtumapaikkoihin ja yhteistyötahoihin. Yhteistyö muiden puutarhatoimijoiden mm. Siemen ja
Koneen sekä Vihertalo Varpulan kanssa jatkuu. Kiitos tapahtumien järjestäjille ja
osallistuneille.
Olemme saaneet jäseniltä myös ideoita ja toivomuksia liittyen toimintaan ja retkiin.
Otamme toiveet huomioon ja mietimme niiden toteuttamismahdollisuuksia.
Puutarhaseuran uudet nettisivut ovat asettuneet pikkuhiljaa käyttökelpoisiksi. Ideoita ja toivomuksia otetaan vastaan. Myös Facebook-ryhmämme on aktivoitunut.
Kiitos päivitysten tekijöille, kommentoijille ja kysyjien kysymyksiin vastanneille.
Puutarhan syksy koitti ja kausi kallistui vesimärkään loppuvuoteen ja joulukuuhun.
Kiitos puutarhakaudesta 2019.
- Néa Kapanen-Niemi
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