
   

JÄSENKIRJE  2/2021  

RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY 

 

Puutarhayhdistyksen hallituksen terveiset 

Rauman puutarhayhdistyksen vuosikokous järjestettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi ensimmäistä 
kertaa etäkokouksena. Ennen varsinaista vuosikokousta puheenjohtaja Mari Pohjalainen piti 
esitelmän aiheesta Hyönteismyönteinen puutarha. Esitelmän diat on nähtävillä nettisivuillamme 
www.raumanpuutarhayhdistys.fi 

Puutarhayhdistyksen hallituksessa vuonna 2021 toimivat seuraavat henkilöt: Mari Pohjalainen 
(puheenjohtaja), Leena Karttunen (varapuheenjohtaja), Hanna-Mari Saloma (sihteeri), Eero Mattila 
(varainhoitaja) sekä Anne Halminen, Teuvo Mäkitalo ja Teuvo Saloma. 

Yhdistyksen toiminnan ja tapahtumien suunnittelu on pandemiatilanteesta johtuen tuonut haasteita. 
Tämän vuoksi puutarhayhdistyksen toimintavuosi 2021 koostuu pienehköistä, paikallisista 
tapahtumista. Onneksemme monet tapahtumistamme pystytään järjestämään ulkotiloissa 
turvavälejä noudattaen. 

 

Puutarhayhdistyksen edut jäsenille 

Vuoden 2021 jäsenedut löytyvät jäsenkortistasi, jonka saat jäsenmaksulaskun yhteydessä. Muista 
hyödyntää paikalliset etuudet jäsenkorttia näyttämällä. 

Lisäksi puutarhayhdistysten jäsenet saavat 10% alennuksen Eurofinsin Kotipuutarha-analyyseista 
sekä maanparannus-, kalkitus- ja lannoitusohjeista. Lisätietoja analyyseista saat täältä: 
https://www.eurofins.fi/agro/analyysit/kotipuutarha-analyysit/  Liitä analyysinäytteen mukaan 
puutarhaliittolaisten saatelomake, joka on tämän jäsenkirjeen liitteenä. 

Muistathan myös, että Rauman puutarhayhdistyksen jäsenet saavat 15 euron alennuksen 
Kotipuutarha- lehden kestotilauksesta. Lehden tilauksen/tilauksen muuttamisen jäsenetuhintaan 
voit tehdä helpoiten osoitteessa www.kotipuutarha.fi/jasentilaus/ Huom! jos jäsenetutilauksesi on jo 
voimassa sitä ei tarvitse uudistaa vuosittain. 

 

Puutarhayhdistyksen jäsentuotteet  

Yhdistyksemme jäsentuotteet eli puutarhaessu, kangaskassi ja tuubihuivi ovat nyt tilattavissa. 
Jäsentuotteet ja niiden hinnat löytyvät nettisivuiltamme.  

Puutarhayhdistyksen uudet jäsenet saavat liittymislahjaksi puutarhaessun. 

 

 



   

Kurpitsakisa –kasvata Rauman seudun suurin kurpitsa  

Vuoden 2021 vihannes on kurpitsat. Järjestämme leikkimielisen kisan Rauman seudun suurimman 
kurpitsan kasvatuksesta! Kisaan voi osallistua niin yksityiset henkilöt, yhdistykset kuin yhteisöt 
Rauman seudulla. Viljelytyyli on vapaa, joten jättikurpitsan voi kasvattaa niin kasvihuoneessa kuin 
avomaalla. Kurpitsan kasvatukseen on koko kesä aikaa, sillä kisaan osallistuvat, punnittavat 
kurpitsat ilmoitetaan Eerolle: 0400 324181, eero@eeromattila.net viimeistään viikolla 36. 
Suurimmat yksilöt punnitaan kasvatuspaikassaan syyskuussa viikolla 38. 

Suurin kurpitsa –kisan voittaja julistetaan 
2.10. Seminaarin puutarhalla järjestettävässä 
Kurpitsankaiverrustapahtumassa. Voittaja 
palkitaan 100 euron lahjakortilla 
SiemenFloraan. Lisäksi koostamme 
kuvagalleriaa, joten laita 
kurpitsankasvatukseesi liittyviä kuvia joko 
sähköpostiimme 
info@raumanpuutarhayhdistys.fi tai 
Instagramiin hashtagilla #raumankurpitsakisa 
Kuvia voi laittaa muistakin kuin 
jättikurpitsoista, esimerkiksi erikoisista 
kurpitsoista. Palkitsemme parhaimpia kuvia! 

Jättikurpitsan ehtii vielä hyvin kasvattamaan 
siemenestä! Ja vaikka ei kurpitsasi kasvaisi 
jättiläiseksi, niin loppukesästä laitamme 
jakoon herkullisimmat kurpitsareseptit 
yhdessä Rauman Marttayhdistyksen kanssa 
ja saat vinkkejä, miten hyödyntää satoasi 
mahdollisimman monipuolisesti. 

Kurpitsakisan yhteistyökumppanit: Siemen-
Flora, Rauman Marttayhdistys ja Rauman 
seminaarin puutarha 

 

Ilmoittautuminen Avoimet Puutarhat –teemapäivään 

Vuoden suosituin puutarhatapahtuma Avoimet Puutarhat järjestetään kymmenennen kerran 
sunnuntaina 20.6.2021. Tapahtuma toteutetaan koronaturvallisuus huomioiden niin, että 
osallistuville puutarhoille lähetetään ohjeet turvallisen tapahtuman toteutukseen kesäkuun alussa. 
Viime vuonna suosion saaneet Avoimet puutarhat kotisohvalla -kierrokset toteutetaan myös yleisön 
toiveesta, jolloin puutarhansa voi avata myös virtuaalisesti. Ilmoita puutarhasi mukaan 
teemapäivään 24.5.2021 mennessä. Verkkotapahtuman viimeinen ilmoittautumispäivä on 
1.6.2021. Lisätietoa tapahtumasta: https://www.avoimetpuutarhat.fi/ 

Muutokset osoitteissa, uusien jäsenien ilmoittaminen sekä jäsenyyden peruuttaminen: 
Hanna-Mari Saloma puh. 050-5611935 tai sihteeri@raumanpuutarhayhdistys.fi 
      www.raumanpuutarhayhdistys.fi    


