Puutarhayhdistyksen tapahtumista 2021 alustavasti

Puutarhaliiton vuoden 2021 teema on ekotekoja puutarhassa. Erityisesti halutaan pitää esillä maan
hoitoa, kompostointia, kaupunkivihreän merkitystä ja pölyttäjien vaalimista. Nämä teemat ohjaavat
myös Lounais-Suomen Puutarhayhdistyksen toiminnan suunnittelua ja viestintää.
Valtakunnalliset tapahtumat









Helsingin Kevätmessut siirtyvät ensi vuoteen. Tänä vuonna järjestetään virtuaalitapahtuma
100 ideaa kevääseen https://puutarha.messukeskus.com/
Jyväskylän taimitori ja yhdistysten tapaaminen 29.5.
Taimipäivä Tampereella 12.6.
Avoimet puutarhat 20.6. https://www.avoimetpuutarhat.fi/
Mustilan taimipäivä 21.8.
Marketan puiston ammattilaistapahtuma 26.-27.8. ja Piha ja puisto tapahtuma kaikille 28.8.
Syystaimijuhla 3.-12.9.
Huonekasviviikko 13.-19.9.

Turun Piha- ja Puutarha -messut
Keväällä vielä jatkuva hankala koronatilanne on siirtänyt puutarhamessut ensi vuoteen. Uusi
ajankohta on 1.-3.4.2022.
27.-29.8.2021 on suunnitteilla Rakenna & Sisusta -messut, joissa on mahdollisesti myös
puutarhateemoja esillä. Tästä lisätietoa myöhemmin.

Uutta tänä vuonna:
Puutarhakurssit
Vuoden suunnitelmissa on järjestää kursseja, joissa opetellaan puutarhataitoja käytännössä ja
vaihdetaan ideoita ja kokemuksia jäsenten kesken. Lähtökohtana on siis opetella yhdessä, mutta
jokaista kurssin osiota tulee vetämään asiaan perehtynyt osaaja.
Tällä hetkellä on suunnitteilla kolme kurssikokonaisuutta, joihin kaikkiin sisältyisi kolme
tapahtumakertaa.
Koronatilanne toki vaikuttaa kurssien toteutumiseen, mutta osa sisällöstä voisi toteutua myös netissä
ja toisaalta väljästi ulkotiloissa.
Suunnitellut kurssit ovat;
1. Kompostointikurssi
2. Kurpitsakurssi
3. Kukkien kasvatus
Sipilän talon perinnepiha
Upean yhdistystalomme remontti on loppusuoralla ja on aika kääntää katseet piha-alueeseen. Lue
lisää oheisesta liitteestä ja ole yhteydessä Juhani Piiraiseen (0440 828 862 tai
juhani.piirainen@gmail.com) liittyäksesi pihan kehittämisporukkaan.

Tapahtumakalenteri 2021
Helmikuu


Hallituksen kokous

Maaliskuu


Hallitus ja muut aktiivit valmistelevat vuoden tapahtumia ja viestintää

Huhtikuu



Kompostointikurssi osa I
Kukkien kasvatuskurssi osa I

Toukokuu



Vuosikokous
Kurpitsakurssi osa I

Kesäkuu




Puutarhavierailu
Kompostointikurssi osa II
Kukkien kasvatuskurssi osa II

Heinäkuu



Puutarhavierailu tai luontoretki
Kurpitsakurssi osa II

Elokuu




Riikan matka
Turun Piha- ja puutarha -messut
Kukkien kasvatuskurssi osa III

Syyskuu



Kompostointikurssi osa III
Taimin päivän tapahtuma

Lokakuu



111-vuotisjuhla
Kurpitsakurssi osa III

Marraskuu


Puutarhaharrastamisen ja yhdistyksen historia -ilta

Joulukuu




Jouluinen askartelukurssi
Joulupuuron tarjoilu Sipilän talolla
Syyskokous

Yhdistyksen viestinnästä
Viime vuodet ovat osoittaneet tarpeen kehittää ja tehostaa yhdistyksen viestintää ja tähän hallitus ja
muut aktiivit tulevat tänä vuonna panostamaan. Yhdistys käyttää seuraavia viestintäkanavia;






Rakastettu jäsenkirje ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Jäsenkirjeessä kerrotaan tulevista
tapahtumista ja muista yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Lisäksi kirje sisältää mm.
matkakertomuksia ja hyödyllistä tietoa puutarhaharrastamisen tueksi.
Jäsenkirjettä täydentää kuukausittain lähetettävä sähköpostiviesti, jossa muistutellaan
tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta.
Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.lounaissuomenpuutarhayhdistys.fi/
Nettisivuja päivitetään jatkossa noin kerran kuukaudessa.
Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut
https://www.facebook.com/lounaissuomenpuutarhayhdistys Facebook -sivuja pyritään
jatkossa päivittämään viikoittain, ainakin puutarhasesongin aikana.

