JÄSENKIRJE 3/2019
RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY
Tampereen puutarhaseuran vierailu Raumalle ja puistokahvit Seminaarin
puutarhassa 10.8.2019
Tampereen puutarhaseura tulee vierailulle Raumalle lauantaina 10.8.2019. Tervetuloa
tutustumaan tamperelaisiin puutarhaihmisiin Seminaarin puutarhalle (Satamakatu 5) klo
14.00. Marketta Kortelahti esittelee Seminaarin puutarhaa ja puutarhayhdistys tarjoaa
iltapäiväkahvit ulkosalla.

Elokuun retki Mikkelin seudulle 17.-18.8.2019
Retkiehdotuksista Mikkelin seutu herätti kiinnostusta enemmän kuin Lepaan
puutarhanäyttely. Siispä elokuussa olisikin reissu Mikkeliin tiedossa! Ohessa
matkaohjelma:
Lauantai 17.8.
klo 6.00 lähtö Raumalta Savilan paikallisbussiterminaalista kohti Mikkeliä. Matkalla
omakustanteinen kahvitauko.
Saavumme ensin Tuhkalan kylässä sijaitsevaan Vanhaan Kilkkilään, jonka perinteinen
pihapiiri henkii vanhan ajan tunnelmaa. Nautimme kesäpöytälounaan isäntäväen
ylläpitämässä tupakahvilassa, jonka jälkeen pääsemme tutustumaan pihapiirin
kasvillisuuteen. Pihalla on säilyneenä vanhoja perinnekasveja ja erityisesti pensasruusuja
on paljon.
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 lukuisia lampia suihkulähteineen ja paljon kasvierikoisuuksia.
Puistossa kulkevat vapaana puput ja koristeelliset kanat.
Päivän päätteeksi majoitumme Mikkelin keskustan Original Sokos Hotelli Vaakunaan
kahden hengen huoneisiin (yhden hengen huone lisämaksusta).
Illalla on vielä mahdollisuus tutustua Mikkeliin omalla ajalla.
Sunnuntai 18.8.
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen lähdemme bussilla Kenkäveroon, entisen pappilan
pihapiiriin.
klo 10.00 opastus Kenkäveron puutarhassa. Kartanomaisesta puutarhasta löytyy satoja
pioneita sekä yrtti-, rohdos- ja hyötykasveja. Kenkäveron puutarhasta löytyy myös
Joulupukin piilopirtti.
Kenkäverosta siirrymme kivenheiton päähän Mikkelipuistoon. Puistossa on noin
kolmisenkymmentä eri yritysten suunnittelemaa mallipuutarhaa, joista voi napata hyviä
vinkkejä omaan pihaan ja puutarharakentamiseen. Omatoimisen tutustumisen jälkeen
nautimme maittavan sunnuntaibrunssin puiston omassa ravintolassa Greenerissä.
Kotimatkalla tutustumme vielä Hirvensalmen taimistoon, missä on laaja valikoima
erityisesti vanhoja suomalaisia hedelmäpuulajikkeita.
Palaamme illaksi Raumalle.

Matkan hinta on 159 €/hlö jaetussa kahden hengen hotellihuoneessa (yhden hengen
huone 189 €), kun lähtijöitä on 32. Mikäli lähtijöitä on alle 32 hlöä, mutta vähintään
26 hlöä hinnat ovat 175 €/ 205 €. Hinta sisältää bussimatkat ja kuljettajan palvelut,
hotellimajoituksen aamiaisineen, lounas lauantaina ja sunnuntaina, pääsymaksut
puistokohteisiin sekä opastettu kierros Kenkäverossa.
Sitovat ilmoittautumiset ma 24.6. mennessä Marille 044-3302311. Matkan maksusta
lähetetään lasku, kun matkan toteutus on varmistunut. Matka tulee maksaa
kokonaisuudessaan eräpäivään 10.7. mennessä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
Tutustu lisää matkan kohteisiin:
Vanha Kilkkilä: https://vanhakilkkila.fi/
Anjan Puisto: https://anjanpuisto.webs.com/
Kenkävero: https://www.kenkavero.fi/puutarha
Mikkelipuisto: https://www.mikkelipuisto.fi/
Hirvensalmen taimisto: http://www.omenapuu.com/
Kenkäveron puutarha. (Lähde: www.kenkavero.fi)

Mikkelipuiston mallipuutarha ”Parnassio”
(Lähde: www.mikkelipuisto.fi)

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

