JÄSENKIRJE 2/2018
RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY
YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KEVÄTTERVEISET
Tämän jäsenkirjeen mukana saat uuden jäsenkorttisi. Muistathan maksaa jäsenmaksusi eräpäivään
mennessä ja hyödyntää tuntuvat jäsenalennukset paikallisissa puutarhaliikkeissä!
SEPÄN TALON RUOKAPUISTON KEVÄTTALKOOT 3.5.
Sepän talon ruokapuiston kaikille avoimet kevättalkoot järjestetään torstaina 3.5. klo 18.00 alkaen.
Talkoissa tehdään kevätsiivousta ja perehdytään permakulttuuriin tekemällä mm. risuaitaa ja valmistellaan
kohopenkkejä. Työkaluja on paikan päällä, mukaan työhanskat.
Puutarhayhdistyksen kummiviikko Sepän talon ruokapuistossa on elokuussa, viikko 35. Kummiviikon
talkoista ym. toiminnasta tiedotamme seuraavassa jäsenkirjeessämme.
LUENTO VANHAN RAUMAN PIHOJEN KASVILLISUUDEN KEHITTYMISESTÄ 9.5.
Kesällä 2017 inventoitiin Vanhan Rauman pihojen kasvillisuutta ja arvioitiin pihojen kehittymistä
talouspihoista pihapuutarhoiksi. Keskiviikkona 9.5. klo 17.00 alkaen tutkimuksen tekijät maisema-arkkitehti
Anne Rihtniemi-Rauh ja puutarhatieteen dosentti Leena Lindén tulevat luennoimaan kaupungintalon
valtuustosaliin tutkimustuloksista. Noin puolentoista tunnin luennon jälkeen tehdään vielä reilun tunnin
mittainen kävely muutamiin Vanhan Rauman pihakohteisiin.
PUJOPROJEKTI JA PUJOAIHEINEN PANEELIKESKUSTELU 14.5.
Rauman Rotaryt on käynnistämässä pujoprojektia Raumalla ja on haastanut mukaan yhdistyksiä,
taloyhtiöitä, kouluja ja päiväkoteja sekä yksityisiä ihmisiä pujon kitkentätalkoisiin. Myös Puutarhayhdistys on
lupautunut talkoisiin. Pujoprojektin kitkemistalkoot järjestetään 21.-31.5. Mikäli sinulla on mielessä jokin
yleisellä alueella oleva pujokohde, jonka kitkemiseen haluaisit osallistua ja saada Puutarhayhdistyksen
talkooporukkaa mukaan, ilmoita siitä Marille 14.5. mennessä info@raumanpuutarhayhdistys.fi tai 0443302311.
Lisätietoa pujoprojektista löydät Rauman Rotaryklubin nettisivuilta: http://raumanrotaryklubi.fi/?page_id=278
Sivuilla on lomake, jonka täyttämällä voit ilmoittautua mukaan kitkentätalkoisiin myös yksityishenkilönä.
Pujoaiheinen paneelikeskustelu järjestetään Posellissa ma 14.5. klo 18 alkaen. Paneelikeskustelu
juontajana on ympäristötoimittaja Jami Jokinen.
TAIMIENVAIHTOILTA 15.5. SEMINAARIN PUUTARHALLA
Perinteinen taimienvaihtotapahtuma järjestetään tänä keväänä Seminaarin Puutarhalla (Satamakatu 5)
tiistaina 15.5. klo 18-19.30. Taimien vaihdon yhteydessä vastaillaan perennoihin liittyviin kysymyksiin.
Seminaarin puutarhaan ja kasvihuoneisiin pääsee myös tutustumaan ja puutarhuri Marketta Kortelahti on
paikalla.

RETKI PORIN ASUNTOMESSUILLE 7.7.
Teemme retken Porin asuntomessuille lauantaina 7.7. Matkaan lähdetään klo 8.45 Rauman linjaautoasemalta. Ensin tutustumme Toivepuistoon, jossa meitä on vastassa vierailumme isäntinä toimivat
Satakunnan puutarhaseuran jäsenet. Satakunnan puutarhaseura sekä muut talkoolaiset rakentavat
unohduksissa ollutta Toivepuistoa uuteen kukoistukseen. Toivepuistovierailun jälkeen siirrymme bussilla
porilaisten kanssa asuntomessualueelle. Klo 11 on varattu noin puolen tunnin esittely, missä meille kerrotaan
Porin kansallisesta kaupunkipuistosta ja messualueen puistoista. Tämän jälkeen pääsemme tutustumaan
muutamaan Marita Wallinin suunnittelemaan asuntomessupihaan ja Marita kertoo meille
suunnitteluratkaisuistaan. Tämän jälkeen on asuntomessualueella omaa aikaa tutustua messukohteisiin.
Noin klo 14 siirrymme joen yli Euroopan ensimmäiseen Ruokapuistoon, joka on rakennettu
asuntomessualueen kanssa samanaikaisesti. Tutustumme myös Kirjurinluodon Hanhipuistoon, missä on
lukuisia kasvien näytemaita sekä Vihertietokeskus, jonka pihalla on mm. kompostinäyttely. Klo 15.45
lähdemme bussilla ruokailemaan hotelli Amadoon, missä meillä on katettuna buffetpäivällinen. Kotiinpäin
lähdemme noin klo 17 ja olemme takaisin Raumalla noin kuuden aikaan illalla.
Retken hinta on 65 €, joka sisältää bussikuljetukset, pääsyliput asuntomessuille, buffetruokailun ja
opastukset asuntomessualueella. Ilmoittaudu mukaan retkelle viimeistään 3.6. mennessä Marille 0443302311. Matka maksetaan käteisellä bussissa.
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

