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Hei!  

Tässä tuorein jäsenkirje, ole hyvä. 

 

 

Puutarhapäivä  

Kuopion kansalaisopistolla (Puistokatu 20) la 2.4. klo 9.00–14.00. Teemoina 

biohiili, haitalliset vieraslajit sekä monimuotoinen kotipiha. 

Osastollamme Annalan puutarhuri Satu Sainio neuvoo puutarhanhoitoon 

liittyvissä kysymyksissä, siemenmyyntiä ja työnäytös bokashi -astian teosta 

kotikäyttöön.  

Katso ohjelma tarkemmin: https://puutarhapaiva.fi  

Voit seurata luentoja myös seuraavasta linkistä:  

https://kol.adobeconnect.com/luentokuopio 

Luennot myös tallennetaan. Linkit tallenteisiin tulevat myöhemmin ja ovat 

katsottavissa kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen.  

 

 

Kevätmatka Tallinnaan 

”Türin upeat kukkamarkkinat” 19.-21.05.2022 (3pv, to-la). 

Järjestäjänä Hyötykasviyhdistys Kuopio sekä Matka-Mainio Oy. Ks. 

tarkemmat tiedot kotisivultamme. 
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Biohiiltä 

Pielavedellä toimiva yritys, Salohiili tarjoaa jäsenillemme kotimaista biohiiltä 

seuraavin tarjouksin:  

Biohiili a 2́ kg, (n.9-10l) 5,50 €/pss 

Biohiili 5 kg kierrätyssäkki 10,00€/pss 

Yrityksemme on toiminut Pielavedellä yli 30 vuotta. Kaikki tuotteemme 

valmistetaan lähialueen koivusta retorttimenetelmällä. 

Biohiilen raekoko on 0-30 mm. Luonnonmukainen ja ympäristöystävällinen 

biohiili kotiin, puutarhaan ja kompostiin. Käyttökohteita esim. 

parvekelaatikot, lavakaulukset, kukkaruukut, pihakompostorit, 

lämpökompostorit, kompostoiva wc ja huussi. Poistaa hajuja ja imee 

kosteutta ja edistää kompostin pysymistä lämpimänä. 

Voi käyttää myös bokashissa (ei hanallisessa) imee nestettä ja latautuu 

samalla ravinteilla. Voi käyttää kasvualustoissa ja ruukuissa pidentämään 

kasteluväliä tai jos kohteessa (esim. komposti) on liikaa kosteutta, imemään 

ylimääräisen kosteuden. 

Samoihin tilauksiin voi yhdistää myös muita tuotteitamme: 

Grillihiili koivusta 2 kg a 4́ €/pss 

Grillihiili koivusta, pakattu kierrätyssäkkiin, kilohiili 2€/kg, pakkauskoko 3-6 kg, 
valintanne mukaan 

Iso kilohiili koivusta, pakattu kierrätyspahvilaatikkoon 2,20€/kg 

Toimitus: Min 50€ tilaus/10€/osoite Kuopion kaupunkialueella. Toimituksessa 
voi Toimitukset 2 viikon aikana tilauksesta.olla kaikkia tuotteitamme. 
Maksuehto, ennakkomaksu. Kaikki hinnat sis. Alv 24 %. 
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Tule mukaan alueosaston toimintaan! 
 

Alueosaston toimintaan tarvitaan aktiivisia puutarhaharrastajia. 

Haluatko vaikuttaa Hyötykasviyhdistyksen paikalliseen toimintaan? Tule 

mukaan ja ilmoittaudu sähköpostitse parsapottu@gmail.com. 

Alueosaston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä mukaan 

ilmoittautuminen sido sinua minkäänlaisiin velvoitteisiin. 

 

Aktiivisten toimijoiden lisäksi alueosaston toiminnan kannalta on 

tärkeää, että järjestämme jäseniä kiinnostavia ja hyödyttäviä 

tapahtumia. Millaisia tapahtumia toivoisit? Lähetä alueosaston 

hallitukselle ehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen 

parsapottu@gmail.com. Erilaisia toiveita pyritään toteuttamaan 

mahdollisuuksien ja resurssien sallimissa rajoissa. 

 

Ajankohtaiset kuulumiset ja ajantasaiset tapahtumatiedot löydät 

alueosaston verkkosivuilta osoitteesta 

https://hyotykasviyhdistyskuopio.fi. 
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