JÄSENKIRJE 2/2019
RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY
ULKONA-tapahtuma 13.5.2019 Rauman Merimuseolla
Perinteinen kevään neuvontailta on nyt Ulkona-tapahtuma ja se järjestetään yhteistyössä
Rauman Merimuseon kanssa maanantaina 13.5.2019. Ilta alkaa klo 17.30 taimien
vaihdolla Merimuseon pihalla (Kalliokatu 34). Klo 18.00 Biolanin tuotepäällikkö ja
kompostoinnin asiantuntija Tuomas Pelto-Huikko kertoo bio- ja puutarhajätteen
kompostoinnista. Tämän jälkeen Rauman kaupungin jäteneuvoja Tarja Sillanpää kertoo
kompostoinnista kuntalaisen näkökulmasta. Luennot ovat Merimuseon Purjelaivasalissa.
Luentojen jälkeen on mahdollisuus kurkistaa pihalla olevan Paarlastipuistoon .
Koko tapahtuman ajan Puutarhayhdistys myy pihalla kahvia, munkkeja ja arpoja.
Puutarhayhdistyksen jäsenet pääsevät tutustumaan Merimuseon näyttelytiloihin
alennettuun 6 euron hintaan jäsenkorttia näyttämällä.

Syysretki: Mikkelin puutarhakohteet vai Lepaa 2019 puutarhanäyttely
Nyt kysellään kumpi syysretkikohde herättää enemmän kiinnostusta ja järjestetään retki
sen mukaan. Vaihtoehtoina on kahden päivän reissu Mikkelin seudun puutarhakohteisiin
tai yhden päivän matka Lepaan puutarhanäyttelyyn. Voit vastata tähän sähköpostiin
(sihteeri@raumanpuutarhayhdistys.fi) joko MIKKELI tai LEPAA sen mukaan kumpi kohde
kiinnostaa enemmän. Tai voit antaa äänesi Facebook-ryhmässä tehtyyn kyselyyn. Alla
matkakohteiden alustava ohjelma ja hinta-arvio. Toivomme vastauksia 4.5. mennessä.
Vastaaminen ei sido vielä mihinkään. Seuraavassa jäsenkirjeessä syysretkikohteen
tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet.

Mikkelin seudun puutarhakohteet 17.-18.8.2019
Lauantai: Ajamme Raumalta Mikkeliin. Ensimmäinen tutustumiskohde Vanhaan Kilkkilä,
jonka perinteinen maalaispihapiiri henkii vanhan ajan tunnelmaa. Pihalla on säilyneenä
vanhoja perinnekasveja ja erityisesti pensasruusuja on paljon. Isäntäväen ylläpitämässä
tupakahvilassa nautimme lounaan, jonka jälkeen pääsemme tutustumaan pihapiiriin
tarkemmin isäntäväen opastuksella. Seuraavaksi ajamme Anjan puistoon, joka on yhden
naisen Anja Laaksosen elämäntyö, kotipiha ja intohimo. Anjan piha on laajentunut
vuosikymmenten myötä seitsemän hehtaarin puistoksi, jossa on lähes kolmekymmentä
lampea. Puistossa vierailijoita ihastuttavat tuttujen ja harvinaisten kasvien lisäksi vapaana
kulkevat puput ja koristeelliset kanat. Tämän jälkeen majoitumme hotelliin Mikkelin
keskustaan kahden hengen huoneisiin. Ilta omaa aikaa tutustua Mikkelin keskustaan.
Sunnuntai: Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan oppaan johdolla
Kenkäveroon, joka on aiemmin ollut pappilana. Nyt kartanomaisen rakennuksen
pihapiirissä kukkivat muun muassa sadat pionit. Puutarhassa on myös yrtti- ja
rohdoskasveja sekä hyötykasveja. Sieltä siirrymme Mikkelipuistoon, mikä sijaitsee
kivenheiton päässä Kenkäverosta. Mikkelipuisto on avattu 2007 ja se kattaa noin
kolmisenkymmentä eri yritysten suunnittelemaa mallipuutarhaa, joista voi napata hyviä
vinkkejä omaan pihaan ja puutarharakentamiseen. Nautimme runsaan lounaan puiston
Greenerissä ennen kuin lähdemme Mikkelistä. Kotimatkalla tutustumme Hirvensalmen
taimistoon. Anssi ja Sisko Krannila perustivat taimiston 1980-luvun alkupuolella ja ideana
oli säilyttää ja lisätä vanhoja suomalaisia hedelmäpuulajikkeita. Nykyään taimiston
vähittäismyynnissä on myös koristepuita, pensaita, perennoja ja kesäkukkia. Palaamme
illaksi Raumalle.
Retken hinta on noin 160€/hlö, kun lähtijöitä on 32 hlöä (majoittuminen 2 hlöä/huone)
Lepaa 2019 puutarhanäyttely 17.8.2019
Tutustutaan puutaha-alan näyttelyyn Lepaan perinteikkäässä oppilaitos- ja
kartanomiljöössä. Lepaa 2019 on juhlanäyttely näyttelyjärjestäjän Kauppapuutarhaliiton
täyttäessä 100 vuotta. Näyttely on suunnattu puutarha-alan ammattilaisille, mutta
nähtävää ja koettavaa löytyy joka harrastajalle. Pääsemme tutustumaan uusimpaan
konekantaan, ryhmäkasviuutuuksiin ja näyttelystä löytyy myös kotiin kannettavaksi mm.
erikoisempia taimia näytteilleasettajien pisteiltä sekä puutarhaoppilaitoksen omasta
taimistosta. Kartanomiljöö ja sekä upeat puistot monimuotoisine istutuksineen ovat myös
näkemisen arvoisia. Lounastamme Lepaan kartanossa ja pistäydymme Lepaan viinitilalla,
mistä voi ostaa tuliaisia. Paluumatkalla mahdollisesti pysähdymme joko Iittalan tai
Nuutajärven lasikylässä.
Retken hinta on n. 60 €/hlö, riippuen lähtijämäärästä
Joko saat jäsenkirjeesi sähköpostiisi?
Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettasi sähköistä jäsenkirjettä varten, niin ilmoita
osoitteesi sihteeri@raumanpuutarhayhdistys.fi tai nettisivujemme liittymislomakkeen
kautta.
Paperinen jäsenkirje lähetetään ainoastaan niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.
Muutokset osoitteissa, uusien jäsenien ilmoittaminen sekä jäsenyyden peruuttaminen: Hanna-Mari Saloma puh. 0505611935 tai sihteeri@raumanpuutarhayhdistys.fi
Käy tutustumassa yhdistyksen kotisivuilla www.raumanpuutarhayhdistys.fi ja liity Rauman puutarhayhdistys
Facebook-ryhmään

