
Lovisa Trädgårdsförening har aktiv verksamhet 

Lovisa Trädgårdsförening höll årsmöte den 16.2.2021 i Lovisa stads utrymmen CoWork med 

beaktande av alla coronarestriktioner.  

Årsmötet valde sin sittande ordförande, Gunilla Törnblom för en ny period. Gunilla har lotsat 

föreningen redan i 33 år, ett stort tack till henne! 

Föreningen har också andra trogna funktionärer. Gunda Ingelin, som har varit sekreterare i 20 år, 

lämnade redan senaste år sekreterarskapet men i år också sin plats som styrelsemedlem. Från 

Gundas utomordentliga verksamhetsberättelser har vi under årens lopp alltid fått en utomordentlig 

sammanfattning förutom om föreningens verksamhet också om föregående års väderlek och hur den 

har påverkat våra trädgårdar. Föreningen tackar också henne varmt! 

Till styrelsen ordinarie medlemmar valdes Kristiina Lepänaho, Anna Palasmaa, Anneli Sjöholm och 

Tarja Tupamäki. Till ersättare i styrelsen valdes Sisko Hallavainio, Minna Järvinen och Tapani 

Kärkkäinen, de två sistnämnda är nya. 

Det var ett historiskt möte såtillvida att föreningens nya stadgar användes för första gången. 

Förnyelsen av stadgarna var nödvändig, de gamla var de ursprungliga från år 1947!  

Lovisa Trädgårdsförenings verksamhet har intresserat allt flera trädgårdsentusiaster. Medlemsantalet 

har stigit under de senaste åren och är nu 93. I verksamhetens centrum står ordnandet av 

evenemanget Öppna trädgårdar i Lovisa under somrarna. 

Fastän det senaste året verkade rätt så deprimerande i klorna på coronans första våg blev 

evenemanget en riktig succé och besökarantalet var rekordhögt. Nästa sommars evenemang 

planeras som bäst och webbplatsen (www.loviisanpuutarhayhdistys.com) öppnas i början av mars.  

Hoppeligen kan alla tre planerade öppna söndagar, 30.5, 20.6 och 8.8 verkställas.  

Trädgårdsföreningen sköter om den i Strandparken belägna planteringen med rosenbuskar, 

Rosenstranden. Med i den här verksamheten har föreningen fått föreningarna Lions Club Lovisa-

Loviisa och Lions Club Loviisa / Queen Lovisa. I planerna finns färdigställandet av planteringen under 

ledning av områdets planerare Eija Keckman. Arbetet görs på talko med hjälp av bidraget man fått 

från staden för ändamålet.  

Till verksamheten har hört också ordnandet av utfärder och resor i hemlandet och utomlands. På 

grund av den rådande coronasituationen finns inte färdiga planer för nästa sommar men idéer om 

besöksmål finns. 

Lovisa Trädgårdsförening tar gärna emot nya medlemmar. Också nya trädgårdar ryms med i årets 

evenemang Öppna trädgårdar i Lovisa. Kontakt fås via e-post info@loviisanpuutarhayhdistys.com. 

http://www.loviisanpuutarhayhdistys.com/

