
Hei, kaikki puutarhan ystävät ja antoisaa puutarhavuotta 2020!

Olen Maritta Anttonen, Imatran Puutarhan Ystävät ry:n puheenjohtaja toista vuotta. Kiitos kaikille 
luottamuksesta! Lupaan yhä tehdä parhaani ja hoitaa tehtävääni avoimin mielin, sydämellä ja 
innostuneena. Kiitän myös lämpimästi yhdistyksemme aiempia puheenjohtajia Ellen Heloa ja 
Hannele Puolakkaa hyvistä ohjeista, neuvoista ja kannustuksesta ensimmäisenä vuonna 
tehtävässäni.

Kulunut vuosi oli antoisa, mielenkiintoinen ja hyvin opettavainen. Moneen uuteen asiaan on 
täytynyt paneutua. Olemme saaneet suunnitella mielenkiintoisia retkiä ja yhdessä matkustaa. 
Olemme katsastaneet kauniita puutarhoja, puistoja ja kartanoita ja tehneet yhdessä ihania 
”löytöjä” taimitarhoilta. Olemme saaneet uusia ideoita omaan kotipihaan pihakutsuiltamme, 
puutarhakohteista retkillä ja matkoilla sekä tupailloistamme.

Lämmin kiitokseni Teille, ihanat puutarhanystävät osallistumisesta, palautteista, tuesta ja 
uskollisuudesta yhdistyksellemme! Yhdessä on hyvä jatkaa uudelle vuosikymmenelle!

Toivotan lämpimästi tervetulleeksi jokaisen uuden jäsenen Imatran Puutarhan Ystäviin! Tulkaa 
rohkeasti mukaan tapahtumiin, retkille ja tupailtoihin. On aina mukavaa tavata saman henkisiä 
ihmisiä ja saada lisää tietoa ja ideoita kotiin viemiseksi. Tässä jäsenkirjeessä on 
tapahtumakalenterimme tälle vuodelle. Merkitse omaan kalenteriisi Sinua kiinnostavat tapahtumat
ja retket, niin löydät aikaa arjestasi harrastuksellesi ja itsellesi. Se jos mikä piristää ja antaa voimia 
jaksaa elämän haasteissa!

Ei hätää, jos tämä kirje pääsee häviämään, se löytyy kokonaan kotisivuiltamme: 
www.imatranpuutarhanystavat.yhdis  t  ysavain.fi Kotisivuilta löytyvät myös hyvissä ajoin 
tapahtumien, retkien ja matkojen ohjelmat, ajankohdat, aikataulut, hinnat, ilmoittautumistiedot 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 tuttuun tyyliin myös Uutisvuoksen 
järjestöpalstalla. Ilmoituksemme ovat ajoissa, yleensä torstain tai sunnuntain lehdessä. Toivon, että
jokin näistä kanavista on Sinulle sopiva ja että tieto tulee perille. Tästä kirjeestä löytyvät myös 
yhdistyksen hallituksen jäsenten nimet ja puhelinnumerot. Voit toki meille tarvittaessa huoletta 
soittaa.

Olemme Suomessa suurimpia puutarhayhdistyksiä, jäsenmäärä pyörii 400:ssa. Kaikki ovat todellisia
jäseniä, jäsenrekisterimme on reaaliajassa. Onnellisena kerron, että iloiseen joukkoomme liittyi 45 
uutta jäsentä vuonna 2019, ja tämän vuoden ensimmäisten päivien aikana on liittynyt jo 9 uutta 
jäsentä. Jäsenmaksumme on yhä sama, edullinen 15 euroa/jäsen/vuosi. Kun maksat jäsenmaksun, 
ole hyvä ja kirjoita Viesti saajalle -kohtaan jäsenen nimi. Se on erityisen tärkeä tieto, etenkin, jos 
maksaja on eri henkilö kuin yhdistyksen jäsen!



Joukko innokkaita puutarhan ystäviä perusti Ellen Helon johdolla yhdistyksemme vuonna 1995, 
joten tänä vuonna IPY täyttää 25 vuotta. Juhlavuotta juhlistamme yhdessä lauantaina 21.11.2020 
Imatran Valtionhotellissa päivällisen ja iloisen ohjelman merkeissä! (Olen jo varannut 100 hengelle 
paikat ravintolasalista  ) Jos olet ollut perustamassa yhdistystä, saat tämän kirjeen mukana erillisen 
tiedotteen, joka kertoo, että olet perustajajäsen. Juhlavuotemme kunniaksi hallituksen päätöksellä 
vapautamme perustajajäsenet yhdistyksen jäsenmaksusta vuodeksi 2020. 

Kirjoitan tätä kirjettä sunnuntaina 12. tammikuuta. Maisema on täysin eri näköinen kuin vuosi 
sitten. Nyt ei ole lumesta tietoakaan, maa on paljas, täysin lumeton, on harmaata, pimeää ja sataa 
vettä ropisten. Kuin olisi loputon lokakuu, ja kalenterin mukaan on keskitalvi! Huolestuneena 
totean ilmaston muuttuneen. Ikävä kyllä lumeton joulu ja alkutalvi eivät ole enää ainutlaatuisia. 
Lumettomia tai vähälumisia jouluja on koettu 2006, 2007, 2011 ja 2013–2016. Toivon totisesti, 
etteivät tulisi talven paukkupakkaset lumettomaan maahan, se olisi monille kasveille hyvin 
kohtalokasta. Näin kävi talvella 2015: puutarhastani paleltuivat pensasmagnolia ja pari ryhmää 
jalokärhöjä, vaikka kärhöt oli istutettu 60 cm syvyyteen. Uutta magnoliaa en ole vielä istuttanut, 
mutta uusia kärhöjä en ole voinut vastustaa. Niitä olen hankkinut, ja saa nähdä, selviävätkö ne 
tästä talvesta. Kuulin juuri, että tähän asti tammikuun lämpötila on Suomessa 10 astetta 
lämpimämpi kuin pitkäaikainen keskiarvo. Se on suuri ero! En kaipaa -35 asteen pakkasia, mutta 
toivon, että talvi olisi talvi: lunta olisi sopivasti, mittari pakkasen puolella, timantit hangella, ihana 
sininen hetki ennen hämärän laskeutumista. Lapsillakin olisi ulkona puuhaa, pulkkamäkiä, hanget 
hiihdettäväksi, jäät luisteltavaksi, lumienkeleiden ja -ukkojen tekoa. Meidänkin nuorimmaisemme 
harmittelee, ettei pääse pelailemaan kavereiden kanssa kaukalopalloa naapurikylän jäälle. Miten 
käy saimaannorpan ja monen muun eläimen ja loppujen lopuksi ihmisen? Voi kuinka toivonkaan, 
että ihmiskunta löytäisi viisauden pysäyttää ilmastonmuutoksen!!!

Nyt lumi ei peitä puutarhamme keskeneräisiä projekteja. Katselen ja mietiskelen, miten istuttaisin 
tuon pensasryhmän maakellarin viereen. Suunnittelen perenna- ja pensasryhmiä laajennetun 
patiomme äärelle. Haaveilen alas leikatun syreenimajan tilalle kukkivia puita ja pensaita, joukkoon 
havuja, maanpeitteeksi perennoja ja keskelle tuota aluetta pergola köynnöksineen. Syreenit ovat 
kauniita, mutta meillä on jo kylätien ja pihan välissä pitkä syreeniaita. Tämä entinen syreenimajan 
alue on hyvin näkyvällä paikalla etupihallamme, ilmansuunta etelään. Siinä olisi lämmin paikka 
kukkiville pensaille ja puille ja hellepäiviksi pergola antamassa kaivattua varjoa. Mutta miten saada 
monta kymmentä vuotta vanhat, suuret syreenien juurakot maasta tarkoin pois edes traktorilla?! 
Siinäpä meille uusi projekti! Kasvihuonehaaveeni ei ole vielä toteutunut, olen optimisti, jospa 
tulevana kesänä! Lohduttaudun sillä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Aina voi haaveilla, ja 
on ihanaa suunnitella. Monesti ennen toteutusta kasvivalinnatkin ehtivät jo toisiksi muuttua uusien
ideoiden ja kasvilöytöjen myötä. Kun tulen kotiin taimitarhalta, esittelen innoissani ostoksiani 
miehelleni. ”Katso, mitä ihanaa löysin!” Siihen hän toteaa: ”En ole koskaan kaupasta mitään 
löytänyt, aina on pitänyt ostaa.” Mutta hetken päästä hän ystävällisesti tarttuu lapioon ja kaivaa 
ohjeitteni mukaan suurimmat istutuskuopat. 

Olemme reissuilla keränneet jäsenien toiveita tapahtumista, kotimaan retkistä ja ulkomaan 
matkoista. Teidän palautteidenne pohjalta laadimme aina vuoden toimintakalenterin. Tulevan 
kesän ulkomaan matkaksi toivottiin ylivoimaisesti eniten Viroa, ja me toteutamme toiveenne! 

Maritta



JÄSENMAKSU
Vuoden 2020 jäsenmaksu on 15 euroa.

Ole hyvä ja maksa se 29.2.2020 mennessä yhdistyksen tilille
FI14 5620 0920 5732 18.

Kirjoita Viesti saajalle -kohtaan jäsenen nimi.

KOKOUSKUTSU
Imatran Puutarhan Ystävät ry:n kevätkokous to 20.2.2020 klo 18.30

Sininen talo (osoitteessa Koskikatu 2, Imatra, keskusliikenneaseman ja Vuoksen välissä).
Tervetuloa!

IPY:N TOIMINTAKALENTERI 2020

TAMMIKUU
22.1. Tupailta klo 17.30: Piha toimivaksi. (Tupaillat Tietäjäntalolla, Tietäjänkatu 3, Imatra)
Jäsenkirje

HELMIKUU
12.2. Tupailta klo 17.30: Iki-ihanat perennat.
20.2. Kevätkokous klo 18.30: Sininen talo (Koskikatu 2, Imatra).

MAALISKUU
11.3. Tupailta klo 17.30: Muistojen huonekasvit, pistokkaiden ja siementen vaihto.
24.3. Puutarhurin virkistysilta klo 17.30: Raija Tynkkysen valokuvailta Japani-teemalla 
(Olavinkulma, Olavinkatu 13, Imatra).

HUHTIKUU
15.4. Tupailta klo 17.30: Esikasvatuksen ABC.

TOUKOKUU
16.5. Retki taimiostoksille Pirilän Kukkataloon Tuusulaan, Järvenpään Kukkataloon ja Mustilaan 
Elimäelle.

KESÄKUU
3.6. Taimimarkkinat Ritikanrannassa Imatralla klo 17.
6.6. Kotiseuturetki Puumalan seudulle.
10.6. Pihakutsut klo 17.30. Paikka vielä avoin.
22.–26.6. Puutarha- ja kartanomatka Viroon Pärnuun ja Tallinnan seudulle.

HEINÄKUU
5.7. Valtakunnalliset avoimet puutarhat
22.7. Pihakutsut klo 17.30. Paikka vielä avoin.

ELOKUU
15.8. Retki Kuopioon ja Heinävedelle Valamon luostariin.
19.8. Pihakutsut klo 17.30. Paikka vielä avoin.



SYYSKUU
2.9. Taimienvaihtotapahtuma Ritikanrannassa Imatralla.
23.9. Tupailta klo 17.30: Herkkuja puutarhasta.

LOKAKUU
Vko 41 Luento: Havupuut – kauneutta ympäri vuoden.
21.10. Tupailta klo 17.30: Jätteet hyödyksi / kompostointi.

MARRASKUU
11.11. Tupailta klo 17.30: Ruska ja syyskukkijat.
18.11. Syyskokous klo 18.00 Olavinkulmassa (Olavinkatu 13, Imatra).
21.11. Yhdistyksemme 25-vuotisjuhla Imatran Valtionhotellissa klo 16. Päivällinen ja ohjelmaa.

JOULUKUU
9.12. Tupailta klo 17.30: Kasviryhmien suunnittelu.

TULE MUKAAN NAUTTIMAAN PÄRNUN JA
TALLINNAN SEUDUN KESÄTUNNELMASTA ma 22.6. – pe 26.6.2020!

Vierailemme upeilla yksityispihoilla, kartanoissa ja siideritilalla ja teemme taimiostoksia 
Harjumaan Karlan kylässä, joka on puutarhaihmisen paratiisi. 

Matkamme ohjelmassa mm. Töstamaan, Sagadin ja Palmsen kartanot, Viivi Lepikun huikea yli 
6000:n eri kasvin puutarha, Sigrid Absalon värikäs Aurinko keskellä kylää -puutarha, historiallinen 
Torin kylä, Torin viinirypäle- ja omenatarha. Taimiostoksille Jana Proosin Sadeväljan 
puutarhataloon, jossa silmiä hivelevän kaunis näytepuutarha ja taimisto, joka on erikoistunut 
perennoihin ja pensaisiin. Toisen polven kärhötaiturin Taavi Kivistikin kuuluisa Roogoja-
puutarhatalo, jossa noin 350 kärhölajiketta ja noin 150 viinirypälelajia. Ruusuihin erikoistunut 
Roosoja-talo on taimisto, jossa ruusutarhuri Christi Untilla on myynnissä noin 300 erilaista ruusua. 
Yövymme kolme yötä Pärnussa Viking Spa -hotellissa ja yhden yön Hotelli Sagadissa Haljalassa. 

Matkan hinta 672 euroa/henkilö (2 hengen huone). Tulossa upea matka, nähtävää ja koettavaa 
varmasti jokaiselle koko rahan edestä!

Tarkemman ohjelman laitamme mahdollisimman pian kotisivuille ja Facebookiin. Bussikuljetus 
Imatran Kyytibussilla, oma bussi mukana Virossa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Maritta 
Anttoselle, puh.
050 352 1851 (paikkoja rajoitetusti, mukaan mahtuu noin 30 henkilöä, varaa ajoissa matkasi!).

TAIMIMARKKINAT ke 3.6.2020 klo 17 Imatralla Ritikanrannassa 

Järjestäjänä Imatran Puutarhan Ystävät ry. Paikallisia taimitarhoja sekä yksityisiä taimien myyjiä 
osallistuu tapahtumaan. Paikalla tietty yhdistyksen kahvi- ja vohvelipiste sekä yhdistyksen 
järjestämä puutarhakirppis, jossa myydään puutarha-aiheisia tavaroita.

Paikan päällä otamme mielellään vastaan puutarhaan liittyviä tavaroita, mm. ruukkuja, 
puutarhatyökaluja, patsaita ja muita pihakoristeita sekä alan kirjallisuutta! Muoviset kukkaruukut 
otamme vastaan taimien myyjille palautettavaksi. Yhdistyksen myyntipisteeseen voi mielellään 
tuoda kukkien, vihannesten, yrttien ja perennojen taimia. Ole ystävällinen ja ruukuta ylimääräiset 



taimesi. Laita nimilappu ruukkuun ja tee lahjoitus hyvän asian vuoksi, sillä tänä vuonna 
lahjoitamme yhdistyksen koko taimimarkkinatuoton imatralaiselle Valon Vuoksi -yhdistykselle. 
Tämä yhdistys tekee arvokasta työtä nuortemme hyväksi, sillä on surullista, kuinka monen nuoren 
elämä on jo täynnä haasteita, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Tehdään yhdessä hyvää, 
autetaan apua tarvitsevia, sillä lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme!

www.imatranpuutarhanystavat.yhdistysavain.fi

Facebook: Imatran Puutarhan Ystävät ry

Toimintakalenteriin voi tulla muutoksia. Seuraa kotisivuja, lehti-ilmoittelua ja yhdistyksen
Facebook-sivua.

Imatran Puutarhan Ystävät ry, hallitus 2020

Maritta Anttonen, phj, puh. 050 352 1851, maritta.anttonen@hotmail.com
Tuula Laine, vphj, jasenasiat, puh. 050 552 5778, tuula.h.laine@gmail.com
Ritva Lukkarinen, sihteeri, puh. 050 431 1935, ritvalukkarine  n  5@gmail.com
Liisa Haimila, Tupaillat ja Tarhurin tarinat, puh. 040 756 7143 
Virpi Tiilikainen, tiedottaja, virpi.tiilikainen@gmail.com
Piia Suutari, puh. 040 085 0715, piia.suutari1@gmail.com
Paula Andersson, puh. 044 242 4314, paula.andersson78@gmail.com
Eija Patila, puh. 040 719 3620, eija.halonen@gmail.com
Arja Asikainen, puh. 050 404 4135, arja_asikainen@hotmail.com 

IPY:n hallituksen kokouksiin osallistuvat taysivaltaisina jasenina myos varajasenet. Hallitus on 
paatosvaltainen, kun vahintaan puolet sen varsinaisista jasenista on paikalla. Matkojen ja retkien 
vetajat ottavat entiseen tapaan vastaan ilmoittautumiset. Yhdistyksen tilinhoitajana toimii Susa 
Nordberg. Kotisivuja yllapitaa Virpi Tiilikainen. 

Yhdistyksen postiosoite: 

Imatran Puutarhan Ystavat ry / Maritta Anttonen, Konnunsuontie 17, 54100 Joutseno. 

Koivujen oksat
punertavat.

Pajut kuin aurinko olisi
kaivanut kelkkansa kellarista

ja pyyhkinyt sen jalaksista
ruosteen hankeen.
Ojassa solisee vesi

jääkannen alla.
Teerien soitimessa

pulppuaa
kevään syvä lähde.

- Risto Rasa -


