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Toiminta
Vuosikokous pidettiin 4.3. Ravintola Lokissa Lahdessa. Kokouksessa käytiin läpi
vuosikokouksen lakisääteiset asiat ja päätettiin vastuuvapaudesta vuoden 2019
osalta. Johtokunnassa tapahtui pieniä muutoksia edelliseen toimintavuoteen
nähden. Kokous keräsi mukavasti osallistujia, lakisääteiset asiat saatiin läpikäytyä ja
myös tulevaa suunniteltua. Kiitos osallistuneille.
***
TOIMINTA 2020
Sääntömuutos
Yhdistyksen johtokunta laati sääntömuutosesitys. Patentti- ja rekisterihallitus
hyväksyi ja vahvisti uudet säännöt 29.5.2020.
***
Piipahdus Helin puutarhassa 12.8.2020
Heli tarjosi meille tilaisuuden päästä tutustumaan hänen kauniiseen puutarhaansa
Vääksyssä. Sää suosi, joten kiertelimme, ihastelimme ja kyselimme. Saimme myös
monia vinkkejä omaan puutarhaan vietäviksi. Luvalla taitoimme muutamia versoja
mm. ihastuttavasta ja rehevänä kasvavasta kärhöstä, jonka nimi taisi jäädä kysymättä.
Kiitos Helille ihanasta puutarhakäynnistä, kaikista tarjoiluista ja ideoista.
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Puutarhaliiton jäsenyhdistysten teema 2020 - Ekotekoja puutarhoissa
Myös Lahden puutarhoissa kiinnitetään huomiota ekotekoihin ja yhdistyksemme
kannustaakin puutarhan harrastajia edistämään ympäristön hyvinvointia. Teemaa
esille nostaaksemme järjestettiin Facebookissa pieni puutarhan ekotekoihin
kannustava, omien egotekojen vinkkiketju. Ketjuun tuli mukavasti erilaisia luontoa ja
ympäristön kuormitusta vähentäviä egotekovinkkejä.
Egoteot ovat hyväksi
ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle. Kaikkien vinkkinsä jättäneiden kesken
arvottiin pieni puutarha-aiheinen palkinto.

Taimipäivä Mustilassa la 22.8.2020

***

Osallistuimme Hyötykasviyhdistyksen Päijät-Hämeen alueosaston järjestämälle
bussiretkelle Arboretum Mustilaan Elimäelle. Lahden sateinen sää jäi taakse ja
Mustilassa olikin mitä mainioin sää puutarhatapahtumalle. Korona pandemian
vuoksi oli erityisjärjestelyjä tehty, mm. iso niitty oli otettu käyttöön ja myyjät
pääsivät levittäytymään laajalti. Tapahtuma veti paljon väkeä, tunnelma oli
kotoinen, tilaa oli paljon ja myyjiä sekä ostajia riittämiin. Taimipäivän ohjelmassa
mm. taimitori, luentoja, opastettuja kierroksia, taimihuutokauppa (Arno Kasvi),
kahvittelua ja ruokailua ulkotiloissa idyllisessä puutarhaympäristössä. Oikein
viihtyisä ja mukava taimipäivä. ”Yksi puutarhaharrastajien kesän kohokohdista. Ensi
vuonna on ehdottomasti päästävä taas mukaan” totesi eräs tilaisuuteen osallistunut.

Kuvat Mustilan taimipäiviltä edellisen vuoden tapahtumasta
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Lopuksi
Koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat koronarajoitukset vaikuttivat myös Lahden Puutarhaseuran toimintaan. Toimintasuuunnitelman 2020 mukaisia tapahtumia
ei valitettavasti pystytty järjestämään. Muutamia pieniä, rajoitusten puitteissa järjestettäviä tapahtumia ja osallistumisia saatettiin kuitenkin toteuttaa.
Yhdistyksen hallituksen kokouksissa siirryttiin koronan vuoksi väljiin kokoustapoihin
ja lopulta etäkokouksiin sähköpostin välityksellä.
Myös odotettu Pihapiiri 2020 tapahtuma jouduttiin siirtämään. Tapahtumaa liittyen
katseet kääntyvätkin nyt vuoteen 2021.
Yhteistyö muiden puutarhatoimijoiden mm. Siemen ja Koneen sekä Vihertalo Varpulan, sekä yhteistyöyhdistysten kanssa jatkuu.
Kiitos johtokunnalle sekä toiminnan mahdollistaville tahoille tämän haasteellisen
vuoden työpanoksesta. Kiitos myös tapahtumien järjestäjille, niihin osallistuneille,
sekä myös sosiaalisessa mediassa aktiivisille sivujemme elävinä pitäjille.
- Néa Kapanen-Niemi
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