JÄSENKIRJE 2/2017
RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY
YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KEVÄTTERVEISET
Tämän jäsenkirjeen mukana saat uuden jäsenkorttisi. Muistathan maksaa jäsenmaksusi eräpäivään
mennessä ja hyödyntää tuntuvat jäsenalennukset paikallisissa puutarhaliikkeissä!
KEVÄÄN NEUVONTAILTA 15.5.
Kevään neuvontailta järjestetään tänä vuonna maanantaina 15.5. klo 18.00 alkaen Posellissa
(Nortamonkatu 12,). Alkuun on taimien vaihtoa pihalla, joten taas on hyvä mahdollisuus saada uusia kasveja
tuodessaan omiaan vaihtoon. Tilaisuus jatkuu Juha Ujulan mielenkiintoisella luennolla syötävästä
metsäpuutarhasta. Syötävä metsäpuutarha (Edible Forest Garden) on nuoren metsän rakennetta jäljittelevä
monikerroksinen puutarha, jossa kasvaa pääosin monivuotisia hyötykasveja. Metsäpuutarhalla ei tarkoiteta
niinkään puutarhaa metsässä, vaan metsämäisyyttä puutarhassa.
Perinteiseen tapaan neuvontaillassa on myös myynnissä arpoja sekä kahvia ja munkkia.
SEPÄN TALON RUOKAPUISTO
Tulevan kesän aikana Sepän talon piha (Rauman kaupunginkirjaston vieressä) herää uuteen kukoistukseen
yhteisöllisen kaupunkiviljelyn ja kestävän kehityksen keinoin. Sepän talon ruokapuisto suunnitellaan
permakulttuurin periaattein ja ruokapuiston hoidosta vastaa eri kummiyhteisöt talkootoiminnalla, viikon
kerrallaan. Myös Rauman puutarhayhdistys on sitoutunut kummitoimintaan ja hoidamme pihaa viikolla 21.
Lisää tästä kaupunkiviljelyprojektista voit lukea Sepän talon ruokapuisto Facebook-sivuilta
https://www.facebook.com/sepantalonruokapuisto/ Myös Rauman puutarhayhdistyksen Facebook-ryhmässä
kerrotaan projektin etenemisestä ja kuka tahansa pääsee mukaan talkoilemaan pihalle kummiviikkomme
aikana! Syksyllä Sepän talon pihalla vietetään sadonkorjuujuhlaa, johon kutsutaan kaikki kummit sekä
hankkeen sponsorit. Mikäli kiinnostuit kummitoiminnasta ja talkoilusta, ota yhteyttä Mariin 044-3302311 tai
info@raumanpuutarhayhdistys.fi
RETKI RUOTSIIN 24.-27.8.
Rauman puutarhayhdistys järjestää elokuisen puutarharetken Ruotsiin yhdessä Satakunnan puutarhaseuran
kanssa. Jäsenkirjeen liitteenä on matkaohjelma. Varaa paikkasi pian, sillä matkaohjelma on kattava ja hinta
kohdillaan!

RETKI RUOTSIIN 24.-27.8.
24.8. torstai
klo 17.00 lähtö Porin linja-autoasemalta
klo 17.45 lähtö Rauman linja-autoasemalta
klo 20.15 Siljan Baltic Princess lähtee kohti Ruotsia. Mahdollisuus lisämaksulliseen buffetillalliseen laivalla
(33 e/hlö).
25.8. perjantai
klo 6.10 (Ruotsin aikaa) saavumme Tukholmaan,
maihinnousu. Suomenkielinen opas on meitä vastassa
terminaalissa. Jatkamme heti matkaa läheiseen hotelliin
nauttimaan runsas aamiaisbuffet. Aamiaisen jälkeen
jatkamme matkaa kohti Enköpingiä.
Perillä Enköpingissä meitä odottaa kaupungin oma
puistoasiantuntija, jonka opastuksella teemme noin tunnin
mittaisen, kilometrin pituisen kävelykierroksen. Enköping on
tunnettu perennapuistoistaan ja elokuu on parasta aikaa
tutustua kaupungin upeisiin viheralueisiin. Opastetun
kierroksen jälkeen on vielä noin tunti omaa aikaa tutustua
lisää kaupunkiin omatoimisesti.
Enköpingin jälkeen ajetaan pohjolan vanhimpaan ylipistokaupunkiin, Uppsalaan. Vierailemme Uppsalan
suosituimmissa nähtävyyksissä: Tuomiokirkossa, kasvitieteellisessä puutarhassa sekä Carl Von Linnén
puutarhassa. Nautimme myös päivän aikana myös yhteisen lounaan. Lisäksi teemme pienen
kiertoajelun/kävelyretken Pekka Töpöhännän tassunjäljillä yliopistorakennuksen ympärillä.
Päivän päätteeksi majoitumme hyvään turistiluokan hotelliin (Clarion Hotel Gillet). Ilta onkin hyvää aikaa
tutustua paikan ravintola- ja kahvilatarjontaan omatoimisesti, sillä hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla
Uppsalaa.

26.8. lauantai
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdetään Ruotsin vanhan pääkaupungin, Sigtunan kautta Tukholmaan. Sigtunassa
pysähdytään katsomaan vanhan luostarin yrttitarhaa. Sigtunan jälkeen pysähdymme Tukholman
pohjoispuolelle, jossa käymme suositussa Ulriksdalin kauppapuutarhassa sekä Ulriksdalin linnan
puutarhassa. Siellä halukkailla on mahdollisuus nauttia kahvit kahvileivän kanssa omakustanteisesti.
Tukholmassa käydään oppaan kanssa katsomassa yhtä siirtolapuutarhamökkialuetta. Tukholmalaiset ovat
ylpeitä ihanista mökeistään ja he näyttävät mielellään istutuksiaan.
Päivään mahtuu vielä vierailu Rosendalin puutarhassa, mikä on kuin keidas keskellä suurkaupunkia.
Rosendalissa viljellään biodynaamisesti ja puutarhan putiikki myy puutarhan satoa sekä siitä valmistettuja
mehuja, hilloja ym. Rosendalissa on mahdollisuus lounastaa tai kahvitella omakustanteisesti. Myös kahvilan
tuotteet ovat peräisin omasta puutarhasta.

Halukkaiden kanssa voidaan vielä käydä kuningasparin kotilinnan puistossa, Drottningholmissa.
Lisämaksusta (15 e) pääsee tutustumaan myös itse linnassa. Loppupäivä on vapaata aikaa esim. tutustua
Vanhaan kaupunkiin tai tehdä ostoksia uudessa ostoskeskuksessa, Mall of Scandinaviassa.
Klo 18.00 ryhmän on oltava satamassa
klo 19.30 Silja Galaxy lähtee kohti Turkua. Mahdollisuus lisämaksulliseen buffetillalliseen laivalla (33 e/hlö).
27.8. Sunnuntai
7.00 (Suomen aikaa) saavumme Turkuun, maihinnousu. Lähdemme kotimatkalle ja matkan varrella
pysähdymme aamukahvilla, omakustanteinen.

Matkan hinta on yhdistyksen jäseniltä 320 e/hlö ja ei-jäseniltä 340 e/hlö (400 e/hlö yhden hengen
hytissä ja huoneessa). Hintoihin sisältyy:
-bussimatkat (sama bussi koko matkan käytössä), kuljettajan palvelut, matkat ja majoitus (2 hlöä/huone)
-laivamatkat B-luokan hyteissä (2 hlöä/hytti )
-suomenkielinen opas Ruotsissa kaksi päivää matkalla mukana
-buffetaamiainen Tukholmassa perjantaina ja lauantaina
-lounas perjantaina
-puistokierros Enköpingissä asiantuntijan johdolla
-sisäänpääsymaksut kasvitieteelliseen puutarhaan, Tuomiokirkkoon, Carl von Linnén puutarhaan ja virkaasuntoon
Sitovat ilmoittautumiset 5.5. mennessä Marille nroon 044-3302311. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
oma nimesi, hytti-/huonekaverisi nimi, syntymäajat sekä mahdolliset lisämaksulliset buffetillalliset laivalla
meno- tai tulomatkalla. Lähetämme laskun matkastasi ilmoittamaasi (sähkö)postiosoitteeseen.
Ennakkomaksu 50 € tulee maksaa 19.5. mennessä ja loput matkan hinnasta 30.6. mennessä Rauman
puutarhayhdistyksen tilille.
Vastaavana matkanjärjestäjänä on Matkapojat Oy.

