
 

 

 

Hei, kaikki puutarhan ystävät ja antoisaa puutarhavuotta 2019! 
 
Olen Maritta Anttonen, Imatran Puutarhan Ystävät ry:n uusi puheenjohtaja ja kirjoitan 

nyt teille ensimmäistä jäsenkirjettäni. Kiitän kaikkia luottamuksesta. Lupaan tehdä 

parhaani ja hoitaa tätä tehtävää avoimin mielin, sydämellä ja innostuneena. 

 

Minun on turvallista ryhtyä puheenjohtajan toimeen, sillä tätä tietä ovat raivanneet 

niin ansiokkaasti yhdistyksemme ”äiti”/perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja Ellen 

Helo sekä viime vuodet varmoin ottein puhetta johtanut Hannele Puolakka. He ovat 

luvanneet antaa neuvoja ja opastaa minua tähän tehtävään. 

 

Ja sitten Te, hyvät puutarhanystävät. Yhdistyksemme on täynnä iloisia, innostuneita, 

ihania ihmisiä. Teidän kannustuksenne, palautteenne ja osallistumisenne on parasta 

energiaa puheenjohtajan puuhiin! Lämmin kiitos Teille, puutarhaihmiset, 

uskollisuudesta yhdistyksellemme, ja lämmin tervetulotoivotus jokaiselle uudelle 

jäsenelle. Tulkaa rohkeasti mukaan tapahtumiin, tupailtoihin ja retkille. Niistä on 

kotiin viemisinä aina tietoa, taitoa ja iloinen mieli.  

 

Imatran Puutarhan Ystävien jäsenmäärä on upea 414. Olemme vireä, puuhakas 

yhdistys. Toiminnastamme löytyy varmasti jokaiselle paljon kiinnostavaa ja 

innostavaa.  

 

Itse liityin puutarhanystäviin kohta kymmenen vuotta sitten. Olen siitä onnellinen. On 

ihana tavata samanhenkisiä ihmisiä, ystävystyä, vaihtaa kokemuksia, saada tietoa, 

ideoita, oppia uutta, matkustaa yhdessä, nähdä kaikenlaista mielenkiintoista ja 

kaunista. Tämä kaikki on todellista sielunravintoa! 

 

Asun Joutsenossa, Nevalan kylällä maalaistalossa. Olen neljän lapsen äiti, joista 

nuorin, 13-vuotias poika, asuu enää kotona. Meillä on myös kaksi lapsenlasta. 

Kotimme on alavalla maalla lähellä Konnunsuota. Niinpä halla vierailee 

puutarhassani usein vielä kesäkuun puolivälissä ja taas elokuun toisesta tai 

kolmannesta viikosta alkaen. ”Harsosulkeiset” on minulle toistuva ilta- ja aamurutiini. 

Asuinpaikkamme on haastava puutarhanystävälle ja minunlaiselleni kukkaihmiselle! 

Seuraankin lämpömittaria ja säätiedotuksia haukan lailla. 

 



Vuonna 2006 rakensimme kotiin 20-neliöisen lasiterassin, joka keväisin ja syksyisin 

suojelee kymmeniä pelargonioita, verenpisaroita ja muita talvetettavia kukkia sekä 

viherkasveja. Keväällä, kun olen koulinut kymmenet tomaatin-, kurkun- ja 

kurpitsantaimet sekä siemenistä kasvatetut kesäkukat, huokailee puolisoni: ”Eihän 

tänne terassille enää sekaan mahdu. Tämä muistuttaa jo viidakkoa.” Siihen minä aina 

totean: ”Kuule, tehdään tilava kasvihuone, niin tämä lasiterassi ei ole sitten näin 

tupaten täysi.” Tähän hän toteaa: ”Sitä en usko. Sitten sinä haalit kukkia lisää ja 

lisää.” Kuulostaako tutulta keskustelulta? Tällaisia me kukka- ja puutarhaihmiset 

olemme. Ihana harrastus – rakas, ja toisinaan raskaskin.  

 

Mutta tiedättekö mitä: meillä on nyt hommattuna vanhoja tiiliä isot kasat ja varastossa 

kasvihuoneeseen seinä- ja kattolasit vanhoista ikkunoista. Ah, haaveilen 

englantilaistyylisestä kasvihuoneesta: alaosa tiilestä, sisälle puukamiina hallaöiden 

varalta, ja tietysti kahvitteluun pöytäryhmä kynttiläkruunun alle. Voin jo nähdä tuon 

kaiken sieluni silmin. Hmm, en vain tiedä, minä kesänä haaveeni toteutuu. Olen 

optimistinen: jospa se on jo tuleva kesä! Ihmisellä pitää olla haaveita, ja me 

puutarhaihmiset olemme loistavia haaveilemaan. Osaamme nähdä suunnitelmissa 

olevan pensas- tai perennaryhmän jo valmiina.  

 

Meinasin unohtaa kertoa, että minulla on pihan alueella ainakin viisi isoa projektia 

kesken. Mutta nyt lumikinokset armollisesti peittävät kaiken. On kaunista, juuri nyt 

laskeutuu kotimme ympärille sininen hämärä. Tiedätte, miten kaunis, aivan 

taianomainen maisema silloin on. Katselen hetken lumoutuneena, miten ihmeellinen 

on kotimaamme, ihanat neljä vuodenaikaa. Ajatelkaa, miten haastavaa olisi olla 

puutarhanystävä Arabian niemimaalla! 

       Maritta 

 

 

 

 

JÄSENMAKSU 
HUOM: Pankki- ja tilinumero ovat muuttuneet. 

Yhdistyksemme uusi pankki on Etelä-Karjalan osuuspankki. 

Vuoden 2019 jäsenmaksu on 15 euroa. Ole hyvä ja maksa se 28.2.2019 

mennessä yhdistyksen tilille FI1456200920573218. 

 
 

KOKOUSKUTSU 
Imatran Puutarhan Ystävät ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona 

27.2.2019 kello 18 Olavinkulman Lyhtysalissa, Olavinkatu 13, Imatra. 

TERVETULOA! 



IPY:N TOIMINTAKALENTERI 2019 
 

TAMMIKUU 
23.1. Tupailta: Puutarhan huoneet ja pienoismaisemat. 

Jäsenkirje 
 

HELMIKUU 
16.2. Puutarhurin hyvinvointipäivä Imatran kylpylässä. Allasosasto klo 11–13.30. 

Ruokailu seisovasta pöydästä klo 13.30–15. Jäsenen omavastuuhinta vain 25 euroa.  

Varaa sopiva raha, maksun kerää yhdistyksen toimihenkilö paikan päällä. Sitovat 

ilmoittautumiset ke 6.2. mennessä Maritalle, puh. 050 352 1851! 

20.2. Tupailta: Koko kesän kukkijat. 

27.2. Kevätkokous klo 18 Olavinkulman Lyhtysali, Olavinkatu 13, Imatra. 

 

MAALISKUU 
12.3. Valokuvailta klo 18–20: Pihoja ja puutarhoja Amerikan malliin. Kertojana 

Raija Tynkkynen. Olavinkulman kahvio, Olavinkatu 13, Imatra. 

20.3. Tupailta: Vihreää sisustamista huonekasveilla. 

25.3. Pihasuunnitteluilta klo 18–20. Luennoitsijana viherrakentaja, puutarhuri Eija 

Johansson. Olavinkulman Olavinsali, Olavinkatu 13, Imatra. 

 

HUHTIKUU 
10.4. Tupailta: Kivikot, soratarhan ja kuivan paikan perustaminen, kuivakkokasvit. 

27.4. Lahden pihapiirimessut. Vuosi sitten tykästyimme näihin messuihin, ja jäsenet 

ovat toivoneet, että menisimme sinne tänä vuonna uudestaan. 

 

TOUKOKUU 
11.5. Puutarharetki. Puutarhakeskus Sofianlehto, Helsinki; Kaisaniemen 

kasvitieteellinen puutarha, Helsinki; Mustion linna, Raasepori, ruokailu Linnan 

krouvissa, linnan sekä puiston esittely.  

 

KESÄKUU 
Vko 23 Taimitori ja puutarhakirppis, Teollisuustyöväen asuntomuseon piha 

Ritikanrannassa Imatralla. Paikallisia taimimyymälöitä osallistuu tapahtumaan. Aloita 

taimien kasvatus hyvissä ajoin: selaa siemenkuvastoja, hanki siemenet ja etene niin, 

että taimet ovat parhaimmillaan kesäkuun alussa. Etsi myös valmiiksi kirpputorilla 

myytäviä puutarha-aiheisia tavaroita. Tuo mukanasi muovisia ruukkuja taimien 

myyjille palautettavaksi. 

Pihakutsut. Liisa Haimilan ideoima Portit auki puutarhaan –tapahtuma. 

16.6. Luonnonkukkien päivä. Yhteinen Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 

 

HEINÄKUU 
7.7. Avoimet puutarhat, valtakunnallinen tapahtuma. 

Pihakutsut. Liisa Haimilan ideoima Portit auki puutarhaan –tapahtuma. 

13.–14.7. Viikonloppumatka Tampereen seudulle. Kohteena muun muassa Lammilla 

sijaitseva Porkkalan kartano, pihaesittely ja käynti puutarhamyymälässä, Hatanpään 

arboretum Tampereella, Pinsiön Taimisto Pinsiössä, käynti Pyynikillä, suunnitelmissa 

yöpyminen Nokian Edenissä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

 



ELOKUU 
Pihakutsut. Liisa Haimilan ideoima Portit auki puutarhaan –tapahtuma. 

Kotiseuturetki Luumäelle Svinhufvudien kotimuseoon Kotkaniemeen, Pekan 

Havupuut –taimistoon ja Jokelan pajutilalle. Ajankohta auki. 

24.8. Päiväretki Loviisan Wanhat Talot –tapahtumaan. 

 

SYYSKUU 
Taimenvaihtotapahtuma Ritikanrannassa heti alkukuusta. 

8.–14.9. Puutarha- ja kulttuurimatka Unkarin Budapestiin ja Balatonille. Jos 

lähtijöitä 20–24, matkan hinta on 1450 euroa, jos 25 tai yli, 1370 euroa. Tulossa aivan 

upea matka, nähtävää ja koettavaa varmasti jokaiselle koko rahan edestä. 

25.9. Tupailta: Monimuotoinen puutarha. 

 

LOKAKUU 
Ammattilaisen luento atsaleoista ja alppiruusuista. Ajankohta avoin. 

23.10. Tupailta: Puutarha vuodenaikojen mukaan. 

Mahdollisesti jokin kurssi. Ideoita otetaan vastaan. 

 

MARRASKUU 
13.11. Tupailta: Lisää tilaa puutarhaan köynnöksillä ja kerrosistutuksilla. 

Vko 47 syyskokous. 

30.11.–1.12. Pikkujouluretki Tallinnan joulumarkkinoille. 

 

JOULUKUU 
11.12. Tupailta: ”Tarkan markan” puutarha. 

Jokin ihana joulutapahtuma! 

 

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

yhdistyksen Facebook-sivua. 

 

Yhdityksen uudet kotisivut 
Saamme hyvin pian käyttöön yhdistyksen uudet kotisivut. Niitä ylläpitää yhdistyksen 

oma tiedottaja Virpi Tiilikainen. Pahoittelemme kotisivujen toimintakatkosta tässä 

siirtymävaiheessa. Pian avautuvan uuden kotisivun osoite on: 

www.imatranpuutarhanystavat.yhdistysavain.fi
 

 

 

 

PUUTARHA- JA KULTTUURIMATKA UNKARIIN 
Budapestiin ja Balatonille 8.–14.9. 

Jos lähtijöitä 20–24, matkan hinta on 1450 euroa, jos 25 tai yli, 1370 euroa. 

Tulossa huikea matka, nähtävää ja koettavaa varmasti jokaiselle koko rahan 

edestä. Tarkempi ohjelma tulee helmikuun aikana sekä kotisivuille että 

Facebook-sivuille. Seuraa ilmoituksia. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Hannele 

Puolakalle, puh. 040 527 2721. 

 



 
Imatran Puutarhan Ystävät ry, hallitus 2019 
 

Maritta Anttonen, phj, puh. 050 352 1851, maritta.anttonen@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, 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 Pätilä, 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 ottavat entiseen tapaan vastaan 

ilmoittautumiset. Yhdistyksen tilinhoitajana toimii Susa Nordberg. Kotisivuja 

ylläpitää Virpi Tiilikainen. 

 

Yhdistyksen postiosoite: 
Imatran Puutarhan Ystävät ry / Maritta Anttonen, 

Konnunsuontie 17, 54100 Joutseno. 

 

 

 

Luonto on jäänkaunis ja hiljainen. 

Lumi lepää oksilla ja maan päällä. 

Mielessä leijuu jo mullantuoksuisia haaveita 

ja suunnitelmia. 

 

Jokainen kuukausi on puutarhakuukausi, 

jos olet sydämeltäsi puutarhuri. 

- Puutarhakalenteri 2019 



 

 
 


