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ELOKUUN RETKI KOKEMÄELLE JA KAUTTUALLE 20.8.

Puutarhayhdistys järjestää elokuun retken Kokemäen ja Kauttuan maisemiin. Retkelle lähdetään lauantaina
20.8. klo 9.00 Rauman linja-autoaseman tilausajolaiturilta.

Ensiksi  tutustumme  Kokemäellä  sijaitsevaan  Anttilan  marjatilaan  ja  mm.  tilan  marjanjalostukseen.
Tutustumisen  yhteydessä  juomme pullakahvit  ja  tilamyymälässä  voi  tehdä  myös  ostoksia.  Seuraavaksi
ajamme Karimaan puutarhalle, missä on järjestetty lyhyt info Karimaan puutarhasta ja arboretumpuistosta,
jonka jälkeen voi omatoimisesti kierrellä hetken puiston alueella tai tehdä ostoksia taimimyymälässä.

Kokemäeltä siirrymme Kauttuan ruukinpuistoon ja Jokisaunalla odottaa maukas ahvenkeittolounas ja kahvit
kinuskikakun  kera.  Lounaan  jälkeen  tutustumme  oppaan  kanssa  Kauttuan  ruukinpuiston  vehreään
ympäristöön  sekä  ruukin  historiaan.  Kierroksen  aikana  tutustumme myös  Alvar  Aallon  suunnittelemaan
terassitaloon, mikä on sisustettu Artekin vanhoilla kalusteilla.

Kauttuan kierroksen jälkeen palaamme takaisin Raumalle, noin klo 18.00 mennessä. Retken hinta on 45 €,
sisältäen bussikuljetuksen, pullakahvit Anttilan tilalla, lounaan ja kinuskikakkukahvit Kauttuan Jokisaunalla,
opastuksen Kauttualla sekä pääsymaksun Terassitaloon.

Ilmoittaudu mukaan retkelle viimeistään 7.8. mennessä Marille (044-330 2311), ilmoita myös mahdolliset
ruokarajoitteet tai jos tulet mukaan matkan varrelta.  Matka maksetaan käteisellä bussissa, joten varaa
mukaan mielellään tasaraha.

RAUMAN PUUTARHAYHDISTYKSEN 80-VUOTISJUHLA 4.9. ODD FELLOW -TALOLLA

Tervetuloa  juhlimaan  80-vuotiasta  Rauman  Puutarhayhdistystä  sunnuntaina  4.9.  Rauman  Odd  Fellow
-talolle  (Torninpolku  1).  Juhla  alkaa  klo  14.00  (viralliset  muistamiset  klo  13.00  alkaen).  Juhlassa  on
musiikkiesityksiä,  juhlalounas  sekä  mielenkiintoisia  puheenvuoroja  paikallisilta  puutarhavaikuttajilta,  jotka
ovat olleet vahvasti mukana yhdistyksemme toiminnassa.

Ilmoittaudu mukaan juhlaan Hanna-Marille (050-561 1935) viimeistään torstaihin 25.8. mennessä.
Juhlalounaan hinta on 32 €/henkilö, joka maksetaan 25.8. mennessä Puutarhayhdistyksen tilille FI03 4450
2320 0261 75. Maksaessasi kirjoita viestikenttään juhlalounaalle osallistuvien nimet. 

JUHLALOUNAS

savustettua lohta
graavisuolattua siikaa

kylmäsavulohi-tuorejuustorullia
waldorffinsalaattia

hedelmäistä vihersalaattia
tomaatti-mozzarellasalaattia
kananmunanpuolikkaita ja

majoneesia
keitettyjä perunoita

leipäkori ja voi

porsaan filettä
broilerin filettä

lihapullia
kermaperunoita
kasvisgratiinia

pippurikermakastiketta

tyrnihyytelöä
kinuskikakkua

herrasväenleipiä
kahvi/tee/mehu



YHDISTYKSEN UUDISTETUT NETTISIVUT

Yhdistyksen nettisivut ovat kokeneet todellisen uudistumisen. Käykääpä tutustumassa yhdistyksemme uusiin
sivuihin. www.raumanpuutarhayhdistys.fi

Uusi ilme ja rakenne antavat myös mahdollisuuden uudelle kuvakerronnalle. Onko sinulla kertynyt kuvasatoa
yhdistyksemme toiminnasta tai kuvakertomus jostakin yhdistyksemme järjestämästä retkestä? Lähetä kuvia
puheenjohtajalle tai sihteerille, niin sinunkin kuviasi voidaan julkaista yhdistyksemme kotisivuilla.

Muutokset osoitteissa, uusien jäsenien ilmoittaminen sekä jäsenyyden peruuttaminen:

Hanna-Mari Saloma puh. 050-5611935 tai sihteeri@raumanpuutarhayhdistys.fi

Käy tutustumassa yhdistyksen kotisivuilla www.raumanpuutarhayhdistys.fi ja liity Rauman puutarhayhdistys

Facebook-ryhmään


