PIONIEN KOTI

Menneen muisteloa ja tulevan kauden 2018 arvailua Pionien Kodista
Näin helmikuussa 2018 ei voi muuta kuin päätään puistella; olipahan kevät viime vuonna.

Valmiiksi koottu toiseen puutarhaan lähtevä pionirullakko
paleli lumen alla. Onneksi pionit kestävät kylmää. Viime
keväänä ei ollut mitään kiirettä toimittaa pioneja muualle
Suomeen. Päinvastoin, ennemminkin ihmiset huolehtivat
vielä toukokuussa että älkää nyt vain tänne vielä lähettäkö.

Veimme äitienpäiväksi saatuja Red Charm leikkoja malliksi
maasta ylös pinnisteleville Red Charmeille. Olkaa hyvä,
ottakaa siitä mallia ja tulkaa pian ylös. Eivät ne kiireellä
tulleet.
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Tuli takatalvi. Toukokuussa puuvartisen Rockin pionin pienet lehdet saivat lumikuorrutuksen. Iloisesti
Rockii silti meille kesäkuun puolivälissä kukki sininen syreeni taustanaan.
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Messuja kiersimme paljon. Maaliskuussa järjestetyt Helsingin ja Turun messut olivat mielestämme
liian aikaisin ja lähdimme vastaanottamaan kevättä Tukholman puutarhamessuille. Tänä vuonna
aikataulu on parempi, Tukholman messut ovat maaliskuun loppupuolella ja Suomen messukausi alkaa
huhtikuussa Turusta. Turun, Helsingin ja Tampereen messut ovat lähes priima-aikaan. Asiakkaan ei
tarvitse kovin pitkään huolehtia pionista ennen kuin sen voi keväällä roudan lähdettyä istuttaa. Lisäksi
olemme useaan otteeseen pääkaupunkiseudulla parhaimpaan istutusaikaan (Marketan puisto, Versoo,
Annala). Ympäri Suomea toimitamme pioneja edelleen Matkahuollon välityksellä. Tai miten olisi
kesäretki Taivassaloon!

Pionin suosio kasvaa edelleen. Useat kaupungit ja seurakunnat ovat istuttaneet pionipenkkejä. Myös
pionin käyttö leikkokukkana on lisääntynyt. Kukkakaupasta kannattaa kysyä pionia myös
Suomenkauden ulkopuolella. Valitettavasti kukaan ei Suomessa kasvata leikkopioneja vaan ne kaikki
tulevat ulkomailta. Turun Messut ovat tänä vuonna nostaneet teemaksi pionin. Mielenkiinnolla
odotamme mitä kaikkea tähän yhteyteen saadaankaan liitettyä. On kunnia saada olla mukana yhtenä
toimijana pionismin edistämisessä.

Oli kylmässä kesässä jotain hyvääkin. Pionit kukkivat pitkään ja kukkien väri oli voimakas.
Sodankylästä asti kuuluu hyviä uutisia: kiinanpionit kukkivat komeasti, kolme vuotta sitten istutetut
Itohit eivät vielä ehtineet kukkaan, mutta nuppuja oli paljon. Pioni todellakin on koko Suomen kasvi!
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Oma tempauksemme, ns. Pioniviikonloppu heinäkuun alussa saavutti jälleen suuren suosion.
Viikonloppuna ei edes satanut ja hetken pystyi jopa olemaan ilman pitkähihaista! Järjestämme
tempauksen taas tänä vuonna 30.6.-1.7. Toki pioniviikonloppua ennen ja sen jälkeenkin on kukkivia
pioneja näytemaissamme. Kevään ja kesän edistyminen vaikuttaa suuresti kukintaan. Sitä milloin
kukinta on maksimaalista, on näin talvella mahdotonta arvioida. Keväällä on valikoima laajimmillaan,
mutta kyllä kukinnan aikaan kesä-heinäkuussakin on paljon pioneja saatavana.

Loppusyksyn ruukutimme urakalla pioneja teidän iloksenne. Olkaa hyvät! Kiinanpioneissa on
uutuuksia, mutta myös vanhoja tuttuja on jälleen saatavana (Candy Stripe, Lady Liberty alias Lian Tai).
Itoh-valikoimamme laajenee vuosi vuodelta. Vuodesta toiseen suosituin pioni on ollut jokapaikan Saara
eli Sarah Bernhardt. Mitenköhän käy tällä kaudella?

Lämmintä pionikesää toivovat,
Mikko ja Tuula Uusi-Honko

