
 
 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN JA JÄSENKIRJE 
 
 

Kiesilän Kukkakerhon Vuosikokous  
 

torstaina 1.3. klo 18  
Kiesilän Kievarilla 

 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 

 
Tervetuloa!                                             Kiesilän kukkakerhon hallitus 

 
 
Hei kaikki kukkakerhon jäsenet! 
 
Kolmas toimintavuosi on aluillaan ja uudet 
ohjelmalehtiset uunituoreita. 
 
PAJUT 
Tutustuimme pajutöihin Outi Ruottisen pihalla 
toukokuussa 2006. Osanottajia oli paljon, ja 
innostus on nyt poikinut pajukurssin tämän 
vuoden alkuun. Kurssia vetää kansalaisopiston 
opettaja Johanna Ropo. Tervetuloa myös 
mukaan vain rupattelemaan ja katselemaan, 
jos varsinainen pajunvääntö ei tunnu omalta! 
 
Olemme alustavasti ajatelleet, että voisimme 
pitää tuplasti pajupäiviä keväällä 2008; joista 
osa olisi meidän keskenämme pitämiä, ja osa 
kansalaisopiston ohjaamia. 
 
Pajukurssilla voisimme sopia pajupistokkaiden 
noutamisesta Luumäeltä, Christa Hirvikallion 
paju- ja kuivakukkatilalta. Samalla reissulla saa 
toki valmiiksi kuivattuja kuivakukkia! 
 

 
Lemi- Savitaipaleen Puutarhaporukka ja 
Kiesilän Kukkakerho tekevät edellisen vuoden 
malliin yhteistyötä. Retket toteutetaan yhdessä 
ja olemme puolin ja toisin tervetulleita 
toistemme tapahtumiin. 
 
MARKETAN PERINTÖ 
Marketta Kitkiöjoen lähtiessä saimme häneltä 
perinnöksi erilaisia, pitkänkin matkan 
kulkeneita kukkia, joista ehkä monenkin 
mieleen ovat hänen ruusunsa. Kesän ohjelman 
aikana pääsemme katsomaan miten ne voivat 
Leena Kaurian, Virpi Pakarisen ja Hilkka  
 

 
Kiesilän pihoissa. Yritämme parhaamme  
mukaan myös kerrata tarinaa kunkin kasvin 
kohdalta. Niitä ei ehkä pystytä jakamaan vielä  
tänä kesänä, mutta muutamassa vuodessa 
pääsemme kyllä siihen! 
 
 
OHJELMAN ULKOPUOLELLA 
Olemme saaneet luvan ottaa taimia Armaksen 
talon pihasta, Kiesilässä. Ja kylän 
kaunistukseksi olemme tekemässä sinne 
sellaista rentoa kukkaistutusta. Näistä sovitaan 
Ainolassa ruukutustalkoissa lähemmin, niin 
mennään Armaksen talolle sitten porukalla. 
Sieltä saadaan varjoliljaa ja punavartista 
kanukkaa (vanha terve kanta). Itse aioin laittaa 
kanukkaa kesämökille. Sieltä on sitten hyvä 
ottaa oksia punontaan.  
 
Armaksen talon pihaan puolestaan laitetaan 
ehkä kultapiiskua, hirvenjuurta ja syysasteria. 
Jos joku haluaa oppia helpon kukkapenkin 
laittamisen, niin tähän porukkaan kannattaa 
ilmoittautua! Jos olet kiinnostunut, ja et tule 
Ainolan talkoisiin, niin ota yhteyttä Hilkkaan 
(015-417207, kukkakerho@gmail.com, tai 
Outiin 050 359 4509. 
 

TOINEN JÄSENKIRJE 
Tälle vuodelle olen suunnitellut toista 
jäsenkirjettä, joka tulisi asioista riippuen joko jo 
kesän kynnyksellä, tai vasta myöhemmin 
kesällä (riippuen ilmoitusasioista, esim. retkien 
vahvistumiset jne.) 
 
Lämpimin terveisin 
 
 
Hilkka Kiesilä 
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