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Toiminta
Vuosikokous pidettiin 29.3.2016 Kivimaan ABC:n kabinetissa.

22-24.4. kevään Pihapiirimessuille osallistuttiin tällä kertaa kolmen yhdistyksen
voimin, mukana olivat myös Hyötykasviyhdistys ja Suomen Jättikasvisyhdistys. Näin
saatiin esille yhdistystoimintaa laajemminkin ja osastolla riitti puuhaa ja
mielenkiintoista katseltavaa. Olavi Rainio kertoi Heinolan vanhoista poppeleista,
myytävänä oli Saaren kartanon pelargoniharvinaisuuksia ja tehtiin malli-istutuksia
syötävistä koristekasveista.

Levon taimipäivä 28.5. osoittautui jälleen menestykseksi ja tapahtuma onkin
vakiinnuttanut paikkansa harrastajien kevään ohjelmassa. Yhteistyössä Levon
taimikeskuksen ja Hyötykasviyhdistyksen Lahden alajaoston kanssa järjestelytkin
sujuvat jouhevasti. Tarjolla oli taas kahvitteluherkkuja, Timon muurinpohjalettuja ja
kasveja laidasta laitaan erikoisuuksiakaan unohtamatta.

.

28.8.2017. Launeen taimi- ja sadonkorjuutori järjestettiin Hyötykasviyhdistyksen
Lahden alajaoston kanssa jo kolmatta kertaa. Tarjolla oli jälleen luomutuotteita ja
kasveja laidasta laitaan.

24.9. retkeiltiin porukalla jättikasvisten SM-kilpailuihin Mäntsälän Saaren kartanolle.

Puheenjohtajan porinaa

Vuonna 2016 keskityttiin perinteisiin Pihapiiriin, Levon taimipäivään ja Launeen
taimitoriin. Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa tehtiin enenevässä määrin ja tämä
onkin osoittautunut hedelmälliseksi kaikkien kannalta.

Pihapiirimessuille osallistuminen on aina suuri ponnistus ja suuret kiitokset voikin
tässä esittää kaikille vapaaehtoisille puurtajille sekä osaston suunnitelleelle Marjo
Nevavuolle ja Ruohosen Timolle, joka on toimintamme kullan arvoinen puuhamies.
Retki Mäntsälän jättikasviskilpailuun oli myös hyvin onnistunut ja osanottajia oli
runsaasti, järjestelyistä kiitokset Hyötykasviyhdistyksen aktiiveille.
Levon taimipäivän jatko on huolestuttanut Levon kasvihuoneiden toiminnan
muutoksen takia. Paikka on kaikille tuttu ja mieluisa ja onhan taimipäivä jo
saavuttanut vankan aseman harrastajien puutarhakauden alkusoittona.
Onneksemme saamme keväällä 2017 kuitenkin järjestää tapahtuman edelleen
tutussa, hyvässä paikassa.
Tätä kirjoittaessa kevät tulee kohisten, aurinko lämmittää ja lumet sulavat silmissä. Ei
aikaakaan, kun päästään taas ulos kuopsuttelemaan!

13.3.2017 Heli Kiander, pj.

Johtokunta kiittää kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta 2016 ja toivottaa vehreää
vuotta 2017

