Hei, kaikki puutarhan ystävät ja hyvää puutarhavuo a 2021!
Tässä tulee Teille, hyvät Imatran Puutarhan Ystävät, jäsenkirje. Kirjoi ajana An osen Mari a, nyt
kolma a vuo a puheenjohtaja. Lämmin kiitokseni kaikille luo amuksesta, yhä hoidan tehtävääni
avoimin mielin, sydämellä ja innostuneena. Olen iloinen, e ä kaikki IPYn hallituksen jäsenet
jatkavat kanssani työtä yhdistyksemme hyväksi. Meillä on koossa hyvä porukka, lämmin kiitokseni
heille jokaiselle.
Toivon Teille kaikille, hyvät puutarhanystävät, valoisaa alkanu a vuo a! Kauneimmat kiitokseni
Teille uskollisuudesta yhdistystämme kohtaan näinä vaikeina ja haasteellisina aikoina. Toivon
hartaas , e ä saamme pitää Teidät jäsenenä, vaikka korona kuri aa yhä edelleen toimintaamme.
Kesän 2021 korona lanteesta tätä kirjoi aessani en voi etää, kukaan ei voi etää. Mu a voimme
iloita, e ä näin korona-aikana meillä on turvallinen, rakas harrastus, joka tarjoaa terveellistä
hyötyliikuntaa kuntoamme koho aen, tuo iloa ja niin paljon hyvää mieltä, oli si en kesä tai talvi.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on upea, se pyörii koko ajan 400:ssa. Toivotamme tervetulleeksi
jokaisen uuden jäsenen iloiseen joukkoomme! Jäsenmaksumme on yhä sama, edullinen 15 euroa /
jäsen / vuosi. Kun maksat jäsenmaksun, ole hyvä ja kirjoita vies saajalle -kohtaan jäsenen nimi. Se
on erityisen tärkeä eto etenkin, jos maksaja on eri henkilö kuin yhdistyksen jäsen.
Vuosi 2020 jää varmas meidän jokaisen mieliin koronaviruksesta, joka tuli kuin varkain ja
kertaheitolla muu elämämme kaikin tavoin. Onneksi koronarokotukset ovat alkaneet Suomessa
ja ympäri maailman. Asiantun jat arvioivat nyt, e ä meillä olisi laumasuoja tämän vuoden
loppupuolella rokotuksien ansiosta tuota viheliäistä virusta vastaan.
Nyt kuljemme kevä ä ja valoa koh . Päivä päivältä valoisa aika pitenee. Lumi valaisee maisemaa ja
nyt jo huomaa, e ä aamusta ja iltapäivästä valoisa aika on pidentynyt. Kirjoitan tätä kirje ä
tammikuun ensimmäisellä viikolla. Katselen ulos kei ön ikkunasta, talvinen maisema on niin
kaunis. Puut, pensaat ja talventörrö äjät on kuorrute u vi valkoisella lumihunnulla, jonka alta
tuikkivat kausivalot kuin kirkkaat man t. Lumi ihanas valaisee sekä suojaa arkoja kasveja
lämmöllään. Lumen suojasta olen kovin kiitollinen, sillä istu n viime kesänä monia uusia perennoja
puutarhaani. Myös monia suureksi kasvaneita perennapehkoja oli jo aika jakaa. Pei elin arimpia
kasveja sekä ruusuja havuilla, siellä ne nyt uinuvat ansai ua talviunta. Mu a allekirjoi anut
puutarhanystävä ei ole vaipunut talviuneen, ideoita, ajatuksia ja haaveita pukkaa sellaista tah a,
e ä niistä kyllä rii ää toteute avaa useammalle kesälle. Viime kesä oli säiden suhteen melko lailla
normaali. Keväät ja alkukesät ovat nykyisin hyvin vähäsateisia. Mu a annas olla, kun kerrotut
pionit ovat täydessä loistossaan, kesä–heinäkuun vaihteessa, silloin kyllä taivas repeää ja ve ä
tulee kaatamalla. Ihan riipaisee katsoa, miten kaatosade hakkaa pionien kukat rikki. Joskus mie n,
e ä niille pitäisi rakentaa sellainen väliaikainen sadekatos kukkaloistoa suojelemaan. Säiden
armoilla tuo pionien kaunein kukinta jää mones niin harmi avan lyhyeksi. Hmm… pionien
sadekatos… Aika hyvä idea… Innostuisikohan mieheni tästä ajatuksesta?!?

Toinen asia on, e ä meidän pitäisi saada kuiva heinä tehdyksi hevosille talven ruuaksi. Nykyisin
perinteiseen heinäntekoaikaan aina sataa, mones paljon ja viikkojenkin ajan. Tästä syystä meillä
viime vuosina ja tulevinakin vuosina tehdään heinätyöt (sääennusteita tarkkaan seuraten) ennen
juhannusta, juhannuksena tai he sen jälkeen. Kuivaa heinää ei voi tehdä sadesäällä, ja heinän on
oltava kunnolla kuivaa, e ei se homehdu. Homeinen heinä on hevosille hengenvaarallista. Viime
kesänäkin heinäkuussa siis sateli. Minunkin olisi silloin pitänyt jatkaa istutushommia puutarhassa,
mu a kuvi elin kesäkuun helteiden jatkuvan. Jatkoin istu amista elokuulla, ja kappas vain, silloin
alkoivatkin helteet. Siuna u sade aja oli suurena apuna aamutuimaan ja iltamyöhään. Syyskuussa
sateli, hevosten olkiakin täytyi kuivurissa kuivailla, e eivät nekään homehtuisi ja hevosille vaaraksi
olisi. Lokakuulla paisteli ihanas syysaurinko kullaten maisemia ja puutarhan ruskakasveja ihanilla
väreillä. Pidän syysauringosta aivan erityises , syksyistä paiste a pitää aivan kuin tankata edessä
olevien pimeiden päivien varalle. Lempeän lokakuun ansiosta sain kuin sainkin istute ua kaikki
perennat ja kukkasipulit maahan. Marraskuun ensimmäisellä viikolla upo n valkosipuleiden kynnet
kasvilavan multaan. Ja niin tämä emäntä pääsi keski ymään tupahommiin.
Voi, miten nau nkaan menneestä kesästä, se oli ensimmäinen kesä kolmeen vuoteen, kun pystyin
puuhailemaan puutarhassa kunnolla kaikenlaista. Selkäni pe keväällä 2017, iski pirullinen
iskiaskipu, joka vain jatkui ja jatkui. Niinpä, vuodet jä ävät jälkensä sekä 30 vuo a maatalon
emäntänä. Sen on elämä ope anut, miten tärkeää terveys on! Puutarhan ystävänkin on viisasta
olla yli ämä ä voimiansa, puutarhaa on hoide ava terveyden ehdoilla.
Rakastan joulukukkia! Tuoksu elen joka päivä nenä kiinni hyasin ssa, jo a muistaisin taas koko
vuoden sen ihanan tuoksun. Oli puutarhasi suuri tai pieni, vaikka vain muutaman neliön tai
parvekkeen kokoinen tai ikkunalaudan kasvitarha, edän, miten iloitset kasveistasi ja kukistasi.
Meillä on aarreai a, ihana harrastus, joka voimaannu aa, antaa elämäniloa ja kanna elee surun
päivinäkin.
Koronan myötä koe in Suomessa viime kesänä ennennäkemätön puutarhabuumi! Sen kyllä
huomasin, kun kävin loppukesästä taimimyymälöissä, loppuun oli oste u hyvin paljon kaikenlaisia
taimia. Syksyllä tehdyssä tutkimuksessa joka kolmas suomalainen ilmoi tehneensä puutarhatöitä
tavallista enemmän. Myös joka kolmas ilmoi aa tärkeäksi harrastukseksi puutarhanhoidon. Meitä
puutarhaihmisiä on paljon!
Koronan vuoksi olemme tehneet muutoksia tulevan kesän suunnitelmiin. Pyrimme
mahdollisuuksien mukaan hyvin ajoissa edo amaan kesän retkistä ja tapahtumista sekä niiden
mahdollisista peruuntumisista.
Ei hätää, jos tämä jäsenkirje pääsee häviämään, se löytyy kokonaan ko sivuiltamme:
www.imatranpuutarhanystavat.yhdistysavain.ﬁ Ko sivuilta löytyvät myös hyvissä ajoin
tapahtumien, retkien ja matkojen ohjelmat, ajankohdat, aikataulut, hinnat, ilmoi autumis edot ja
kaikki muu tarpeellinen. Olemme myös Facebookissa nimellä Imatran Puutarhan Ystävät ry.
Facebook-ryhmäämme pääsevät mukaan kunakin vuonna jäsenmaksun maksaneet. Toki
ilmoitamme kaikista tapahtumista, retkistä ja matkoista tu uun tyyliin myös Uu svuoksen
järjestöpalstalla. Ilmoituksemme ovat ajoissa, yleensä torstain tai sunnuntain lehdessä. Toivon, e ä
jokin näistä kanavista on Sinulle sopiva ja e ä eto tulee perille. Tästä kirjeestä löytyvät myös
yhdistyksen hallituksen jäsenten nimet ja puhelinnumerot. Voit toki meille tarvi aessa huole a
soi aa.

Tupaillat
Meidän tupailtojen kohtalo on tätä kirjoi aessani vielä täysin avoinna kevätkauden osalta.
Tupailtamme järjestetään kesäyliopiston loissa Tietäjäntalolla Imatralla. Vielä tämän kevään
Joutsenon koulun 3–9-luokkien oppilaat ovat Tietäjäntalolla väistö loissa. Koska koronavirus on
Etelä-Karjalassa leviämisvaiheessa, kokoontumissuositusten ja koulun turvallisuuden varjelemiseksi
emme voi järjestää nyt tupailtoja. Tiedotamme ko sivuilla, Facebookissa sekä leh -ilmoituksella,
jos voimme aloi aa tupaillat.
Taimimyymäläretki la 15.5.
Korona lanteen salliessa suunni elemme taimimyymäläretkeä. Kohteina olisivat Elimäellä Mus la,
Valkealassa Viherpeukalot, lounas Kotkaniemessä P.E. Svinhufvudin ko museossa Kahvila Ellenissä
ja ken es vielä Tirilän puutarha Lappeenrannassa.
Taimimarkkinat ke 2.6.
Näin tammikuun alussa taimimarkkinoiden toteutuminen näy ää epävarmalta koronan vuoksi,
vaikka laisuus on ulkoilmatapahtuma. Suuren osano ajamäärän vuoksi koronarajoitukset voivat
estää tapahtuman järjestämisen.
Ko seuturetki Puumalaan la 12.6.
Teemme töitä, e ä voisimme toteu aa tämän retken mahdollisimman paljon
ulkoilmatapahtumina. Kaikki riippuu etenkin vallitsevasta korona lanteesta.
Puutarha- ja kartanomatka Pärnun ja Tallinnan seudulle 29.8.–1.9.
Viime kesälle suunniteltu ja koronan vuoksi tulevalle kesälle siirre y Viron-matka siirtyy kesäkuulta
elo–syyskuun vaihteeseen. Matka toteutetaan, jos korona lanne niin Suomessa kuin Virossa on
todella turvallinen sekä rokoteka avuus molempien maiden väestössä hyvin laaja. Tämän matkan
osalta päätökset tehdään toukokuulla terveys ja turvallisuus tärkeimpinä kriteereinä. Jos lanne on
epävarma, siirrämme Viron matkaa vielä vuodella.
Viron-matkan mahdollisen peruuntumisen vuoksi suunni elemme kesälle ko -Suomeen
suuntautuvaa kolmen vuorokauden reissua. Sen kohteena olisivat länsirannikon vanhat,
historialliset merenrantakaupungit sekä taimitarhakäyntejä ja puutarhavierailuja. Vaihtoehtoises
länsirannikon retken kanssa suunni elemme päivän retkeä Kuopioon ja Heinävedelle la 14.8.
Pihakutsut
Kesän pihakutsut aiomme järjestää suunnitellus , koska ne ovat täysin ulkoilmatapahtumia.
Toivomme ja uskomme, e ä pihakutsut toteutuvat. Niiden päivämäärät löytyvät
toimintasuunnitelmasta.
Retkien ja matkan suunni elu on tässä maailman lanteessa hyvin haasteellista. Me noudatamme
kaikessa toiminnassamme anne uja suosituksia ja rajoituksia. Pyrimme ennakoimaan koko ajan
tulevaa lanne a ja juuri siksi joudumme o amaan varman päälle. Täytyy tunnustaa, e ä kyllä
korona-aikana puheenjohtajan vastuu painaa har oissani. Pidän sil mieleni iloisena ja
toiveikkaana. Yhdessä me tästä kaikesta selvitään, ja yhdessä mennään koh valoisampia aikoja
mieli toivoa täynnä!
Olen mie nyt, miten onnelliselta se si en tuntuukaan, kun voimme turvallises matkustaa
yhdessä, ja me samanhenkiset ihmiset saamme kokoontua joukolla kiinnostavien
puutarha-asioiden äärelle!
Voikaa hyvin, pysykää terveenä!

Toivoo Mari a

IPY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Tapahtumien toteutuminen riippuu korona lanteesta ja viranomaisten suosituksista ja
rajoituksista. Muutoksista pyritään ilmoi amaan hyvissä ajoin. Seuraa ko sivuja, Facebookia ja
leh -ilmoi elua.
TAMMIKUU
(PERUTTU: 27.1. Tupailta klo 17.30: Syötävät kukat ja yr t.)
Jäsenkirje
HELMIKUU
17.2. Tupailta klo 17.30: Kasvihuone, lava ja kohopenkki. (Tupaillat Tietäjäntalolla, Tietäjänkatu 3, Imatra.)
18.2. Kevätkokous klo 17.00: Sininen talo (Koskikatu 2, Imatra).
MAALISKUU
17.3. Tupailta klo 17.30: Esikasvatuksen ABC.
HUHTIKUU
14.4. Tupailta klo 17.30: Puutarhanhoito ja sääilmiöt, siementen ja pistokkaiden vaihtoa.
TOUKOKUU
15.5. Retki taimiostoksille.
KESÄKUU
2.6. Taimimarkkinat Ri kanrannassa Imatralla klo 17.
12.6. Ko seuturetki Puumalan seudulle.
16.6. Pihakutsut. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
20.6. Valtakunnalliset avoimet pihat.
HEINÄKUU
14.7. Pihakutsut. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
ELOKUU
4.8. Pihakutsut Mari a An osella Joutsenossa.
Joko Viron-matka 29.8.–1.9. tai vaihtoehtoinen ko maanmatka (ks. jäsenkirje).
SYYSKUU
8.9. Taimienvaihtotapahtuma Ri kanrannassa Imatralla.
22.9. Tupailta klo 17.30: Hyvikset ja pahikset puutarhassa.
LOKAKUU
20.10. Tupailta klo 17.30: Erilaisten pihojen haasteet.
30.10. Yhdistyksen 26-vuo sjuhla Imatran Val onhotellissa. Selvitämme, onko tätä juhlaa mahdollista
järjestää korona lanteen vuoksi.
MARRASKUU
1.11. Havupuuluento. Pinsiön taimiston Sami Pihkoluoma. Olavinkulma (Olavinkatu 13, Imatra).
17.11. Tupailta klo 17.30: Kasvit, jotka muu vat maailmaa.
24.11. Syyskokous klo 17.00 Sininen talo (Koskikatu 2, Imatra).
JOULUKUU
8.12. Tupailta klo 17.30: Rehevän puutarhan salaisuus.

JÄSENMAKSU
Vuoden 2021 jäsenmaksu on 15 euroa.
Ole hyvä ja maksa se 28.2.2021 mennessä yhdistyksen lille
FI14 5620 0920 5732 18.
Kirjoita Vies saajalle -kohtaan jäsenen nimi.
www.imatranpuutarhanystavat.yhdistysavain.ﬁ
Facebook: Imatran Puutarhan Ystävät ry

Imatran Puutarhan Ystävät ry, hallitus 2021
Mari a An onen, phj, puh. 050 352 1851, mari a.an onen@hotmail.com
Tuula Laine, vphj, jäsenasiat, puh. 050 552 5778, tuula.h.laine@gmail.com
Ritva Lukkarinen, sihteeri, puh. 050 431 1935, ritvalukkarinen5@gmail.com
Liisa Haimila, Tupaillat ja Tarhurin tarinat, puh. 040 756 7143
Virpi Tiilikainen, edo aja, virpi. ilikainen@gmail.com
Piia Suutari, puh. 040 085 0715, piia.suutari1@gmail.com
Paula Andersson, puh. 044 242 4314, paula.andersson78@gmail.com
Eija Pä lä, puh. 040 719 3620, eija.halonen@gmail.com
Arja Asikainen, puh. 050 404 4135, arja_asikainen@hotmail.com
IPY:n hallituksen kokouksiin osallistuvat täysivaltaisina jäseninä myös varajäsenet.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä on
paikalla. Matkojen ja retkien vetäjät o avat en seen tapaan vastaan
ilmoi autumiset. Yhdistyksen linhoitajana toimii Susa Nordberg. Ko sivuja ylläpitää
Virpi Tiilikainen.
Yhdistyksen pos osoite: Imatran Puutarhan Ystävät ry / Mari a An onen,
Konnunsuon e 17, 54100 Joutseno.
Mikään ei kestä ikuises , eivät edes vaikeudet.
Kumarru, ja nosta ystäväsi jaloilleen, sen parempaa liikuntaa ei olekaan.
Aja ele esi läpi haasteiden ja mene itse perässä.
Ellei laisuus kolkuta, rakenna sille ovi.
Posi ivarit, 2021 kalenteri

