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Kotkan Seudun Puutarhaseura ry

Talviset terveiset  puutarhaseuran hallitukselta. Lämmin sää on saanut korkeat lumikinokset 
madaltumaan ja ajatukset pikkuhiljaa kääntymään jo puutarhatöihin.
Toivottavasti seuramme runsas ja mielenkiintoinen kevään ja alkukesän retkiohjelma innostaa jäsenistöä
osallistumaan.

12.2.19 oli puutarhaseuran vuosikokous Kumppanuustalo Viikarissa. Kokouksessa valittiin hallitus.
Hallituksen kokoonpano

Marja-Leena Onikki puheenjohtaja, puh. 0504649491
Sari Engelhardt varapuheenjohtaja, puh. 0407457335
Erja Ukkonen sihteeri, puh.0405398199
Riku Pirinen rahastonhoitaja, puh. 0400659832
Leena Hovi puh. 0401978873
Pia Borman puh. 0405225117
Päivi Purtilo-Uski puh. 0407408738
Marja-Liisa Uski puh. 0407161568

Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun samansuuruisena kuin edellisinä vuosina eli jäsenille 20 €, 
perheenjäsenille 10 € ja kannatusjäsenille 50 €. Tilinumero, viite ja eräpäivä ovat liitteenä.

Puutarhaseuran perustamisesta tulee 18.1.2020 100 vuotta! Tätä merkkitapahtumaa juhlistetaan juuri 
tuona perustamispäivänä. Hallitus päätti perustaa avukseen toimikunnan juhlien järjestämiseksi. Hallitus 
toivoo innokkaita toimikunnan jäseniksi ilmoittautumaan hallituksen puheenjohtajalle maaliskuun aikana. 
Ideat, toiveet juhlien suhteen ovat myös tervetulleita.

 
Kevään ja kesän tapahtumia:

12.3. klo 18.00 pioniharrastaja ja -kasvattaja Jyrki Kauppisen luento pioneista ja niiden 
lisäämisestä Kumppanuustalo Viikarissa. Tilaisuuteen saapuu myös Suomen Pioniyhdistyksen pj ja yksi
perustajista Riitta Juonala. Jyrkillä on kuulijoille jotain yllätystä luvassa.

6.4. teemme perinteisen retken Helsinkiin Kevätmessuille. Messuilla on Kevätpuutarha, OmaMökki, 
Asu&Remontoi, Sisusta ja Lähiruoka&Luomu messut.
Retken hinta sisältäen messulipun on 35 € jäseniltä ja 45 € ei jäseniltä. Ilmoittautumiset 29.3 mennessä 
tekstiviestillä puh 040616095. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mistä tulet kyytiin. 

Retkimaksu tulee maksaa seuran tilille (FI7751722040025931, viite 2079), eräpäivä 29.3.

Linja-auton reitti
klo 8.15 Kotkansaaren linja-autoasema
klo 8.30 Karhulan linja-autoasema
klo 8.40 Sutelan pikavuoropysäkki
Pyhtäältä pääsee kyytiin Siltakylän ja Kirkonkylän moottoritien rampilta

Takasin Kotkaan lähdemme noin klo 16.

Toukokuussa on taimenvaihtotapatuma yhdessä Karhulan VPK:n ja Kierikkalan kyläyhdistyksen 
kanssa. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

https://www.facebook.com/kotkanseudunpuutarhaseura/


8.6. teemme retken luonnonyrttiasiantuntija Virpi Petäjämäen tilalle Kausalaan. Villiyrtti 
ruokakurssilla keräämme yrtit luonnosta ja valmistamme niistä ruokaa. Ennen kurssia tutustumme lähellä
sijaitsevan maatilatorin antimiin. 
Kurssin hinta on 40 €, se sisältää opetuksen, reseptiikan tulosteineen, ruuanvalmistuksen ja ainekset 
sekä tietysti herkuttelun. Kurssimaksu maksetaan kurssin vetäjälle.
Sitovat ilmoittautumiset 27.5. mennessä tekstiviestillä puh. 040616095. 
Lähdemme kimppakyydeillä Leikarista klo 10.

Kurssille mukaan saappaat ja ulkovaatetus, keittiöön sisäkengät ja esiliina.

9.6. yhteistyökumppani Harjun oppimiskeskus järjestää puutarhapäivät. Omatoimiretki.

Heinäkuussa järjestetään pihavierailu. Tarkempi päivä ja paikka tiedotetaan myöhemmin.

Seuran tapahtumista tietoa myös Facebookissa ja internetissä  www.kotkanseudunpuutarhaseura.fi

Terveisin hallitus

http://www.kotkanseudunpuutarhaseura.fi/

