
Keväisen lämmin tervehdys kaikille, 
 
Tiedoksenne vuosikokouksen (5.5.2021) päätöksiä:  

 
Johtokunnan kokoonpano vuodelle 2021: puheenjohtaja Merja O’Rourke, sihteeri Kristiina Moilanen, 
rahastonhoitaja Heikki Kukkola. Muut johtokunnan jäsenet: Tarja Haverinen, Paula Keinänen ja uusina 
jäseninä Helena Nykänen ja Liisa Virta.  Lämmin kiitos tehtävänsä jättäneille Pirkko Kuusjärvelle ja Leena 
Karjalaiselle. 
   
Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 15eur kaikille jäsenille. Eräpäivä maksulle on 31.5.2021 Jäsenmaksu 
maksetaan yhdistyksen tilille: Oulun Puutarhayhdistys ry, FI55 5740 5851 5033 03  
Muista merkitä viestikenttään jäsenmaksu 2021 ja jäsenen nimi. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos 
maksu suoritetaan muun kuin jäsenen tililtä.   

Vuosikokous hyväksyi johtokunnan tekemät muutosesitykset yhdistyksen sääntöihin ja sääntömuutokset 
viedään eteenpäin PRH:n päätettäväksi. 

 
Tulevaa toimintaa: 
 
Taimitoria on suunniteltu pidettäväksi 10.6., mutta vielä sen toteutuminen on vielä rajoitusten vuoksi 
epävarmaa. Mikäli taimitoria ei pidetä, kannustamme jäseniämme pitämään omia taimikirppiksiä 
pihoillaan. 
 
Pihakävelyitä pyritään järjestämään kesäkuusta lähtien ja siihen liittyen käynnistämme Bongaa piha- 
kampanjan, jonka avulla haluamme löytää uusia vierailukohteita. Jos sinulla on antaa meille vinkki 
pihakävelykohteeksi, saat kukkaisan yllätyksen. Kaikille pihansa meille avaaville annamme 50€ lahjakortin. 
Ilmoita kohteesta joko Merjalle (p. 050 549 3552) tai Tiinalle (p. 040 585 1246). 
 
Vuoden 2021 vihannes on kurpitsa ja senpä vuoksi julistamme jäsenillemme kurpitsakisan tälle kesälle. 
Kilpailun ratkaisu nähdään syksyllä yhdistyksen sadonkorjuujuhlissa. 
 
Kurpitsat pääsevät kisailemaan seuraavissa kategorioissa: 

1. Suurin kurpitsa (paino kg) 
2. Pisin kurpitsa (pituus cm) 
3. Hauskin kurpitsa  

 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma tälle vuodelle (liitteenä) on nähtävillä verkkosivuillamme, mutta 
poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat edelleen yhdistyksemme toimintaan. Noudatamme 
aluehallintoviraston ja Oulun kaupungin päätöksiä kokoontumisissa. Tällä hetkellä Oulussa ei ole sallittua 
järjestää yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ilman erityisjärjestelyjä, joten niin kauan kuin rajoitukset ovat 
voimassa, emme järjestä julkisia tilaisuuksia.  Seuraamme tilannetta ja tiedotamme jäseniämme 
muutoksista ja tulevasta toiminnasta myöhemmin. Toivottavasti koronatilanne helpottaa pian ja voimme 
nauttia yhteisistä tapahtumista.  
 
Tiedotamme tulevasta toiminnasta tarkemmin kesäkuun alussa (liitteenä toimintasuunnitelma). 
Seuraa yhdistyksen Facebook-sivuja ja nettisivuja, sinne ilmestyy pian pieniä puutarhahaasteita… 
 
Yhteistyöterveisin,  
johtokunnan puolesta Merja O’Rourke   



Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 

            Porinaarit: 

28.1. Kylvöt ja siemenlisäys, Hanna Vuolteenaho  
4.3. Tomaattien kasvatus, Elsa Jääskelä  
11.3. Pelargonit, Tiina Niittynen  
8.4. Pionit puutarhassa, Riitta Juonala 
22.4. Hostat, Jari Hynninen  
Syyskuu: Siementen keräys 
Porinaareja jatketaan talvella toiveiden mukaisesti 
 
 
21.4. Teams osallistuminen Puutarhaliiton järjestämään tapahtumaan ”Puutarhaharrastaminen -
korona-ajan pelastus! 
 
 5.5.2021 Vuosikokous alkaen klo 17.00  
 
Virkistystoiminta ja julkinen toiminta: 
 
10.6. Taimitori klo. 18.00 (epävarma) 
20.6. Avoimet puutarhat -tapahtuma 
Juhannusviikko: ”Tuiran alppiruusupuisto” 
 
25.7. Äimäraution avoimet ovet ja kirpputori 
 
Markkuun ryhmäpuutarhan avoimet ovet (ilmoitetaan myöhemmin) 
 
Heinä- elokuu: Ainolan puisto 
 
Heinä- elokuu: Puutarharetki Pohjanmaalle (epävarma) 
  
5.8. Taimitori 
 
28.8. Johtokunta osallistuu yhdistysten kesätapaamiseen Jyväskylässä 
 
Syys-lokakuu: Sadonkorjuujuhlat (jäsenilta + ruokailu, ”kasvatuskilpailu” mm. suurin kurpitsa, 
hauskin vihannes, siementenvaihto)  
 
Pihakävelyt: 
”Pihabongaus”- etsi tai/ja vinkkaa pihakävelykohteita. Löytöpalkkio ja pihansa avaavalle 50e 
lahjakortti. 
Kesä-, heinä- ja elokuu, kävelyistä ilmoitetaan erikseen. 
 
Näkyvyys some-kanavilla: 
Facebook ja mahdollisesti Instagram, sivuston päivitys 
 
 
 

 


