Hei, kaikki puutarhan ystä vä t ja hyvä ä puutarhavuotta 2022!
Tä ssä kirjoittelee Anttosen Maritta Teille, hyvä t Imatran Puutarhan Ystä vä t,
jä senkirjettä vuosimallia 2022. Kaunis kiitokseni, hyvä t ystä vä t, luottamuksesta! Teen
tö itä yhdistyksemme puheenjohtajana yhä iloisin, avoimin mielin, innostuneena ja
sydä mellä . Suuret kiitokseni IPY:n hallituksen jä senille arvokkaasta työ stä
yhdistyksemme hyvä ksi!
Toivon teille kaikille, ihanat puutarhanystä vä t, hyvä ä ja valoisaa vuotta, sekä
erityisesti toivon teille kaikille terveyttä ja voimia! Nyt jo kolmatta vuotta meitä
koettelee tä mä koronavirus, onneksi emme etukä teen arvanneet, kuinka pitkä
kilvoittelu tä stä tulisikaan. Meillä Suomessa ja maailmalla on nyt hallitsevana koronan
omikron-variantti. Se tulla pyyhkä isi hetkessä Etelä -Afrikasta ympä ri maailman.
Asiantuntijat kertovat, että tä mä omikron tarttuu vielä paljon helpommin kuin
edellinen virusvariantti, mutta toivotaan, että se aiheuttaisi vä hemmä n vakavia
tautimuotoja. Juuri nyt Suomessa on tosi korkeat tartuntaluvut, korkeammat kuin
koskaan pandemian aikana. Meille annetaan vauhdilla jo kolmansia rokotuksia
suojaamaan paremmin tä tä varianttia vastaan. On onni saada elä ä maassa, jossa on
hyvä rokotekattavuus ja toimiva terveydenhuolto. Tunnen syvä ä kiitollisuutta
terveydenhoitohenkilö stö ä kohtaan, kuinka he jaksavat kiireen ja varmasti monesti
voimiensa ä ärirajoilla tehdä arvokasta työ tä nsä ! Yhä haluan pitä ä mieleni
toiveikkaana, että tä mä viheliä inen virus taantuu, laantuu ja hä viä ä pois. Usein
ajattelen, että olisi ihanaa saada elä ä sitä entistä tavallista, turvallista elä mä ä , jota
elimme ennen pandemiaa.
Haluan sydä mestä ni kiittä ä teitä kaikkia, hyvä t puutarhanystä vä t, että olette pysyneet
uskollisesti yhdistyksemme jä senenä nä inä haasteellisina aikoina! Onneksi pä ä simme
yhdessä retkeilemä ä n, oli niin mukavaa tavata teitä Puumalan kotiseuturetkellä ,
Kuopio / Heinä vesi -reissulla ja pikkujouluretkellä marraskuussa. Meillä on yhteinen
ihana, voimaa antava harrastus, joka pitä ä yllä pirteä ä mieltä ja fyysistä terveyttä .
Samanhenkisten ihmisten seurassa on hyvä olla: retkillä , tupailloissa ja pihakutsuilla
saamme uusia ideoita ja tietoa ja jaamme kokemuksia, ja kotiin viemisenä on aina
iloinen mieli! Toivon todella, että saamme pitä ä teidä t yhä jä senenä , sillä haluamme
jä rjestä ä iloisia, terveysturvallisia tapahtumia ja retkiä niin tä nä kuin tulevina
vuosinakin. Toivotamme lä mpimä sti tervetulleeksi iloiseen joukkoomme jokaisen
uuden jä senen! Jä senmaksu on yhä sama, edullinen 15 euroa / jä sen / vuosi. Kun
maksat jä senmaksun, ole hyvä ja kirjoita Viesti saajalle -kohtaan jä senen nimi. Se on
erityisen tä rkeä tieto etenkin, jos maksaja on eri henkilö kuin yhdistyksen jä sen.

On loppiainen, tammikuun kuudes pä ivä , istun keittiö n työ pö ydä n ä äressä ja kirjoitan.
Katselen ikkunasta, ulkona on juuri niin kaunis, taianomainen sininen hetki. Sitä
katsellessa aivan lumoutuu: kyllä meidä n kotimaamme on ihmeellisen kaunis ympä ri
vuoden! Puutarhamme maisema nä yttä ä juuri siltä kuin pitä ä kin tammikuussa,
vitivalkoista puuterilunta paksut kerrokset maan ja kasvien suojana. Luonto on
kuorruttanut kaiken lumella kuin taitavin taidemaalari. Kausivalot tuikkivat lumisten
puiden ja kö ynnö sporttien seasta aivan kuin tuhannet pienet tä hdet. Sininen hetki
viipyilee. Siitä tietä ä , että pä ivä on jo pidentynyt, talvipä ivä n seisaus on ohitettu, ja
kevä ttä kohti ollaan menossa. Tä mä talvi on ainakin tä hä n asti ollut sellainen normaali
talvi, marraskuun lopulla tuli lumi maahan ja on pysynytkin. Ihan napakoita pakkasia
on pidellyt, meillä tä ä llä alavalla maalla on mittari monesti kolmeakymmentä hipoillut.
Onneksi loppusyksyllä tuli huolella laitettua verkot suojaamaan jä nö jussien
lempikasveja. Meillä ei ole koskaan ollut jä niksiä niin paljon pihapiirissä kuin tä nä
talvena! Enä ä ei voi puhua pupujen poluista, puutarhassamme ja piha-alueellamme
risteilee jä nisten katuverkosto pä ä katuineen. Hevosilta jä ä aina tarhaan kuivaa heinä ä
syö mä ttä , sen ja lintulautojen alustat jä nikset siivoavat tarkkaan joka yö . Ruokimme
pikkulintuja joka talvi, aloitimme ruokinnan 30 vuotta sitten, kun muutimme tä nne
maalle mieheni lapsuudenkotiin. Lintuja on kovin mukava seurailla, vuosikymmenien
aikana olemme tehneet monia huomioita lintulajeista. Toiset lajit ovat runsastuneet ja
toiset taas vä hentyneet, osa jopa lä hes hä vinnyt pihapiiristä mme. Alkuvuosina 90luvulla oli tosi paljon punatulkkuja, keltasirkkuja ja hö mö tiaisia, nyt en ole nä hnyt
vuosiin yhtä ä n hö mö tiaista. Punatulkut, pikkuvarpuset ja keltasirkut ovat meillä
vä hentyneet selvä sti. Meillä kovasti lisä ä ntyneitä ovat talitintit, sinitiaiset, varpuset
sekä usein jo helmikuussa ilmestyvä t peipposet. Toissa pä ivä nä nä in yhden tiklin, se
on kaunis, vä rikä s ilmestys. Osa tikleistä talvehtii Suomessa, ja monena talvena niitä on
nä kynyt useampikin. Toisinaan tilhiparvi laskeutuu syö mä ä n pihlajista marjoja, tilhien
ä ä nen erottaa heti, se on kuin ”hopearahojen helinä ä ”. Joka pä ivä lintulautojen alla
ruokailevat mustarastaspariskunnat sekä nä rhet, usein myö s viherpeipot sekä
vihervarpuset. Vain kerran olen nä hnyt muutama vuosi sitten keltahempon
lintulaudallamme, se on pieni, kaunis, hyvin keltainen lintu. Hä kkilintuina pidettä vä t
kanarialinnut ovat sen kesyjä muotoja.
Suunnittelen jo innoissani tulevan kevä ä n ja kesä n puutarhapuuhia ja istutuksia!
Meillä on iso nurmikenttä , joka on ollut ahkerassa kä ytö ssä poikiemme pelatessa
jalkapalloa. Pojat ovat aikuistuneet, nuorinkin tä yttä ä pian 17 vuotta. Niinpä haaveilen,
että valtaan osan tuosta nurmialueesta istutuksille, tä mä kyllä tulee olemaan
useampien vuosien projekti. Haluan myö s istuttaa pihallemme lisä ä puita, erityisesti
ruskaloistolla ilahduttavia lehtipuita. Olen ihastunut muun muassa punalehtisiin
kasveihin, haaveilen punatammesta sekä punalehtisestä riippakoivusta. Innoissani
suunnittelen istutusalueita, joissa korkeutta antaa muutamaan metriin kasvava puu:
koristeomenapuut, erilaiset vaahterat ja pihlajat. Haaveissani on myö s istuttaa lisä ä
erilaisia, pienehkö jä havuja. Puiden ympä rille rakennan istutusalueen, siinä voisi olla
punalehtisiä pensaita: purppuraheisiangervoja, purppurahappomarjaa, muitakin

happomarjalajikkeita sekä suojaisaan paikkaan sulkamustaseljaa. Haaveilen myö s
kirjavalehtisistä pensaista ja tykkä ä n erityisesti kukkivista pensaista. Istutusalueet on
hiekkamaan puutarhassamme rakennettava syvä multaisiksi, jotta kasvit pä rjä ä vä t
kuivimpinakin kesä kausina. Toki uusia istutuksia on pouta-aikana kasteltava, onneksi
meillä on tuo siunattu sadettaja, joka saa vetensä maalä mpö porakaivon vesisuonesta.
Tuo vesisuoni on niin iso, että nostaa omalla paineellaan veden lä hes maan pintaan.
Ei hä tä ä , jos tä mä jä senkirje pä ä see hä viä mä ä n, se lö ytyy kokonaan kotisivuiltamme:
www.imatranpuutarhanystavat.yhdistysavain. i
Kotisivuilta lö ytyvä t myö s hyvissä ajoin tapahtumien, retkien ja matkojen ohjelmat,
ajankohdat, aikataulut, hinnat, ilmoittautumistiedot ja kaikki muu tarpeellinen.
Olemme myö s Facebookissa nimellä Imatran Puutarhan Ystävät ry. Facebookryhmä ä mme pä ä sevä t mukaan kunakin vuonna jä senmaksun maksaneet. Toki
ilmoitamme kaikista tapahtumista, retkistä ja matkoista tuttuun tyyliin myö s
Uutisvuoksen jä rjestö palstalla. Ilmoituksemme ovat ajoissa, yleensä torstain tai
sunnuntain lehdessä . Toivon, että jokin nä istä kanavista on Sinulle sopiva ja että tieto
tulee perille. Tä stä kirjeestä lö ytyvä t myö s yhdistyksen hallituksen jä senten nimet ja
puhelinnumerot. Voit meille tarvittaessa huoletta soittaa.
Tupaillat
Tupailtojen kohtalo on tä tä kirjoittaessani vielä avoinna kevä tkauden osalta.
Koronatilanteen salliessa tupaillat ovat tä nä vuonna aina tiistaisin alk. klo 17.30
Kulttuuritalo Virran vierashuoneessa, Virastokatu 1. Tiedotamme kotisivuilla,
Facebookissa ja lehti-ilmoituksella, kun voimme aloittaa tupaillat.
Taimimyymäläretki la 14.5.
Suunnittelemme retkeä Elimä elle Mustilaan, Valkealaan Viherpeukaloille,
Kotkaniemeen lounaalle ja lopuksi vielä Tirilä n puutarhaan.
Taimimarkkinat ke 1.6.
Toivomme, että tä nä vuonna voimme pitä ä taimimarkkinat tuttuun tapaan
Ritikanrannassa.
Pihakutsut
Kesä n pihakutsut aiomme jä rjestä ä suunnitellusti, niiden pä ivä mä ä rä t lö ytyvä t
toimintasuunnitelmasta.
Matka Ahvenanmaalle 17.–20.6.
Olemme vaihtaneet Viron-matkan tulevalle kesä lle Ahvenanmaan-matkaan! Olen aivan
innoissani suunnitellut tä mä n matkan Kouvolan matkatoimiston Sinikka Laukkaan
kanssa. Helmikuun lopulla julkaisemme tarkemman matkaohjelman kotisivuilla ja
Facebookissa. Matkan hinnaksi tulee noin 750 euroa / henkilö . Matkustamme tutusti
Imatran Kyytibussilla.

– Pe 17.6. Lä hdetä ä n aamulla ajoissa reissuun. Pä ivä vietetä ä n Turun seudulla:
tutustumme Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan, vierailemme Tä hkä puistossa
sekä yksityispuutarhassa ja kä ymme historiallisessa Turun tuomiokirkossa. Yö vymme
Hotelli Seurahuoneella.
– La 18.6. Aamulla satamaan, uusi, upea m/s Glory lä htee kohti Maarianhaminaa,
lounastamme laivalla. Opas odottaa meitä satamassa, ja hä nen johdollaan tutustumme
puutarhaelä mä ä n Ahvenanmaalla. Vierailemme Stickstugan-puutarhalla Jä rsö ssä , jossa
on myö s maatilakauppa ja kahvila. Puutarhakierroksemme jatkuu Jomalaan,
Lindqvistin yksityiseen puutarhaan Verbenaan, ja suunnitteilla on kä ynti Jomalassa
toisessakin yksityisessä puutarhassa, jonka omistajalla on aivan upea, todella laaja
verenpisarakokoelma. Yö vymme kaksi yö tä Maarianhaminassa Park Alandia hotellissa.
– Su 19.6. Oppaan kanssa vierailemme Kastelholman linnoituksessa sekä
Karlsgå rdenin ulkoilmamuseossa, jossa on nostalgisia, todella vanhoja rakennuksia.
Tä mä n jä lkeen vierailemme Gunda Abonde-Wikströ min suuressa 4000 neliö n
puutarhassa. Lounaan jä lkeen tutustumme Lemlandissa 7000 neliö n Sensesin
monimuotoiseen, eri ”huoneista” koostuvaan, todella upeaan puutarhakokonaisuuteen. Tä mä on erityisen kauniisti rakennettu puutarha, ja tä hä n paratiisiin
tutustumme huolella ajan kanssa. Omistajien tavoite on ollut luoda puutarhastaan
Pohjoismaiden kaunein. Tä mä on kohde, joka on nä htä vä !
– Ma 20.6. Lä hdemme oppaan kanssa Rosenbladsin kauppapuutarhaan, tä ä llä voimme
tehdä ihania lö ytö jä tuliaisiksi kotipuutarhaamme! Meille on myö s varattu
Maarianhaminassa vapaa-aikaa ostoksille, ja voimme kierrellä Salt-merikorttelissa,
jossa on paljon kaikenlaista nä htä vä ä . Matkustamme m/s Gracella, pä ivä llinen laivalla,
ja laiva saapuu Turkuun klo 19.40. Kotimatka alkaa.
Länsirannikon retki 5.–7.8.
Tä mä n reissun pä ä kohteina ovat historialliset merenrantakaupungit Rauma ja
Kristiinankaupunki. Tä stä rakentuu mielenkiintoinen, ihana retki! Vierailemme
kahdessa upeassa kotipuutarhassa, kolmessa mielenkiintoisessa puutarhamyymä lä ssä ja Iittalan tehtaanmyymä lä ssä . Yö vymme Raumalla, ihastelemme oppaan
kanssa kaunista, vanhaa Raumaa, nautimme kesä stä . Toisen yö n vietä mme
nostalgisessa Kristiinankaupungissa.
Lä hde kanssamme ihanille retkille ja osallistu mielenkiintoisiin tapahtumiin, teemme
tö itä , että saamme jä rjestettyä kaiken terveysturvallisesti. Yhdessä mennä ä n eteenpä in
iloisin ja luottavaisin mielin!
Voikaa hyvin, pysykä ä terveenä !
Toivoo
Maritta

IPY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin. Seuraa kotisivuja, Facebookia ja lehti-ilmoittelua.
Tammikuun tupailta ja helmikuun havupuuluento on peruttu koronatilanteen vuoksi.

TAMMIKUU
Jäsenkirje
HELMIKUU
17.2. Kevätkokous klo 17.00 Sininen talo, Koskikatu 2, Imatra.
MAALISKUU
15.3. Tupailta klo 17.30: Kasvihuone-, lava- ja kohopenkkiviljely. Kulttuuritalo Virta.
HUHTIKUU
5.4. Tupailta klo 17.30: Esikasvatuksen ABC ja pistokkaiden vaihtoa.
TOUKOKUU
14.5. Taimimyymäläretki.
KESÄKUU
1.6. Taimimarkkinat Ritikanrannassa Imatralla alk. klo 17.00.
8.6. tai 15.6. klo 17.30: Niittykasvi-ilta Marietta Siitosella Karjalaisenkylä ssä Joutsenossa.
17.–20.6. Matka Turkuun ja Ahvenanmaalle.
29.6. klo 17.30: Pihakutsut. Paikka ilmoitetaan myö hemmin.
HEINÄKUU
20.7. klo 17.30: Pihakutsut. Paikka ilmoitetaan myö hemmin.
ELOKUU
5.–7.8. Retki Raumalle ja Kristiinankaupunkiin.
17.8. klo 17.30: Pihakutsut. Paikka ilmoitetaan myö hemmin.
SYYSKUU
8.9. klo 17.00: Taimienvaihtotapahtuma Ritikanrannassa Imatralla.
20.9. Tupailta klo 17.30: Kasviryhmien suunnittelu.
LOKAKUU
18.10. Tupailta klo 17.30: Puutarhanhoito ja sä ä ilmiö t.
MARRASKUU
15.11. Tupailta klo 17.30: Silmä nlumetta ja pikaista parannusta puutarhaan.
22.11. Syyskokous klo 17.00. Olavinkulma, Lyhtysali.
26.11. tai 3.12. Pikkujouluretki.
JOULUKUU
13.12. Tupailta klo 17.30: Ikä ä ntyvä tarhuri ja puutarhanhoito.

JÄSENMAKSU
Vuoden 2022 jä senmaksu on 15 euroa.
Ole hyvä ja maksa se 28.2.2022 mennessä yhdistyksen tilille
FI14 5620 0920 5732 18.
Kirjoita Viesti saajalle -kohtaan jä senen nimi.
www.imatranpuutarhanystavat.yhdistysavain. i
Facebook: Imatran Puutarhan Ystävät ry

Imatran Puutarhan Ystävät ry, hallitus 2022
Maritta Anttonen, phj, puh. 050 352 1851, maritta.anttonen@hotmail.com
Tuula Laine, vphj, jä senasiat, 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, tiedottaja, virpi.tiilikainen@gmail.com
Paula Andersson, puh. 044 242 4314, paula.andersson78@gmail.com
Eija Pä tilä , puh. 040 719 3620, eija.halonen@gmail.com
Arja Asikainen, puh. 050 404 4135, arja_asikainen@hotmail.com
Raija Tynkkynen, puh. 050 324 4754, tynkkynen.raija@gmail.com
IPY:n hallituksen kokouksiin osallistuvat tä ysivaltaisina jä seninä myö s varajä senet.
Hallitus on pä ä tö svaltainen, kun vä hintä ä n puolet sen varsinaisista jä senistä on
paikalla. Matkojen ja retkien vetä jä t ottavat entiseen tapaan vastaan ilmoittautumiset.
Yhdistyksen tilinhoitajana toimii Susa Nordberg. Kotisivuja yllä pitä ä Virpi Tiilikainen.
Yhdistyksen postiosoite: Imatran Puutarhan Ystä vä t ry / Maritta Anttonen,
Konnunsuontie 17, 54100 Joutseno.

Onni on nähdä perhosen siivissä auringonvalon loiste.
Onni on saada nähdä.
Onni on kuulla kevään ensimmäisen pääskysen laulun liverrys.
Onni on saada kuulla.
Onni on haistaa pihajasmikkeen huumaavaa tuoksua.
Onni on saada haistaa.
Onni on maistaa auringon kypsyttämää hehkuvan punaista tomaattia.
Onni on saada maistaa.
Onni on tuntea samettisen pehmeä sammalmatto.
Onni on saada tuntea.
Maritta

