LEHDISTÖLAUSUNTO – julkaisuvapaa HETI!

Elämää suurempi sadunomainen tammen kanto RHS Chelsea Flower Show 2022 kilpapuutarhan keskipisteenä –
Taina Suonion "Connected by EXANTE" yhdistää ihmiset ja luonnon lehtometsässä

Connected by EXANTE -kilpapuutarha on hillitty rauhan tyyssija. Tammen kannon suojassa on tila kohtaamisille ja etätöiden
tekemiselle. Kannon lasikattoa ympäröi kasvikattoreunus. Perinteiset pitkospuut johtavat sisään ja ulos ”tammikodosta”, jota
ympäröi kasvustoltaan eurooppalainen lehtometsä rauhallisine vihreän sävyineen. Tammen kannon takaseinässä on kekseliäs
tammen muotoinen vesiaiheikkuna. Aidolla tammen kuorella päällystetyn kannon keskellä on niin ikään tammen siluetin
muotoinen suuri aukko, joka tarjoaa luonnonvaloa, näkymän ulos, ja sisään vesiaiheikkunaan.
Taina Suonio on kansainvälisesti tunnettu suomalainen maisemasuunnittelija ja ympäristöbiologi. Tämä on hänen kolmas
kilpapuutarhansa maailman kuulussa RHS Chelsea Flower Show:ssa, Lontoossa. Vuonna 2019 Taina voitti kakkospalkinnon
"The Roots in Finland Kyrö Garden" kilpapuutarhalla. Se siirrettiin Suomen Lontoon-suurlähetystön puutarhaan. Hänen
toinen kakkospalkintonsa on vuodelta 2021 "The Finnish Soul Garden", joka esitteli Chelsean kaikkien aikojen ensimmäisen
suomalaisen saunan sen luonnollisessa merenrannikkoympäristössä.
Taina näkee puutarhat ympäröivän luonnon jatkeena pihoillemme ja asumuksiimme. Hänen maisemasuunnittelutyylinsä
edustaa ensisijaisesti ekologista, luonnon monimuotoisuutta tukevaa kauneutta. Hänen lähestymistapansa kiinnittää
erityistä huomiota kestävän kehityksen edistämiseen, kasviterveyteen sekä kierrätettävien, luonnonmateriaalien ja
kotoperäisten kasvilajien käyttöön.
Sponsori EXANTE on varallisuusteknologiayritys, joka tarjoaa keskitettyjä kaupankäyntiratkaisuja ja B2Brahoitusinfrastruktuuria, joka luo arvoa teknologian avulla. He tarjoavat rahoituspalveluita yksityis- ja yritysasiakkaille,
mukaan lukien kaupankäynti ja sijoitustoiminta. ”Kuten puutarhan kukat ja kasvit, jotka kaikki kasvavat yhdessä luodakseen
ainutlaatuisen tilan, jossa luonto ja ihmiset kohtaavat, EXANTE tarjoaa alustan, joka yhdistää ihmiset ja rahoitusmarkkinat
tarjoamalla innovatiivisia tuotteita ja täysin muokattavissa olevia palveluita vaurauden kasvattamiseksi.”
Connected by EXANTE -puutarhan rakentaa arvostettu maisemaurakoitsija Nicholsons North Astonista. Heillä on 22
hehtaarin taimitarha, jossa kasvatetaan kasveja turpeettomalla kasvualustalla, UK Plant Healthy Scheme -ohjelman
mukaisesti.
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