
   

JÄSENKIRJE  2/2022  

RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY 

 

Puutarhayhdistyksen hallituksen terveiset 

Rauman Puutarhayhdistyksen vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Rauman Merimuseossa. 
Varsinaisen kokouksen jälkeen pääsimme tutustumaan amanuenssi Paula Kuparin johdolla 
museon näyttelytiloihin. 

Puutarhayhdistyksen hallituksessa vuonna 2022 toimivat seuraavat henkilöt: Mari Pohjalainen 
(puheenjohtaja), Leena Karttunen (varapuheenjohtaja), Hanna-Mari Saloma (sihteeri), Eero Mattila 
(varainhoitaja) sekä Anne Halminen, Teuvo Mäkitalo ja Teuvo Saloma. 

 

Puutarhayhdistyksen edut jäsenille 

Vuoden 2022 jäsenedut löytyvät jäsenkortistasi, jonka saat jäsenmaksulaskun yhteydessä. Muista 
hyödyntää paikalliset etuudet jäsenkorttia näyttämällä. 

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. 

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

Vuonna 2022 puutarhayhdistyksen jäseniksi liittyvät saavat liittymislahjaksi kangaskassin ja 
tuubihuivin. 

 

Taimienvaihtotapahtuma Keskustelupuistossa 10.5. 

Keväinen taimienvaihtotapahtuma järjestetään 
Keskustelupuistossa (Kalliokatu 28-30) tiistaina 
10.5. Taimia voi tuoda klo 17.00 alkaen ja 
varsinainen taimienvaihto alkaa klo 17.30. Eli 
periaatteella tuo tullessasi, vie mennessäsi! 
Merkitsethän tuomasi taimet nimilapulla tms.  

Lisäksi tapahtumassa on myynnissä kahvia ja 
munkkeja, arpoja, jäsentuotteita sekä makkaraa 
itse grillattavaksi Keskustelupuiston 
nuotiopaikalla. 

 



   

Tutustuminen Kokemäen koulutilalle Saskyyn 6.6. 

Teemme tutustumisreissun Sasky/Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen koulutilalle 
(Kauvatsantie 189, Kokemäki), missä opiskellaan puutarha-, maatalous- ja lvi-alaa. Kokemäen 
koulutilalla pääsemme tutustumaan puutarha-alan oppimisympäristöön ja puutarhatuotantoon 
tilanhoitaja Ilkka Bobergin opastamana. Tutustumme mm. kasvihuoneisiin, joissa kasvaa niin 
syötäviä kasveja kuin koristekasvejakin. Tutustumiskäynnin yhteydessä on mahdollisuus tehdä 
taimiostoksia oppilaitoksen omassa puutarhamyymälässä Pehtorskassa.  

Tutustumisreissulle lähdetään bussilla maanantaina 6.6. klo 16.00 Rauman linja-autoaseman 
tilausajolaiturilta. Takaisin Kokemäeltä Raumalle lähdemme n. klo 19. 

Puutarhayhdistys tarjoaa bussikuljetuksen ja Kokemäen koulutila ”kaffet ja hyvällist”. Mukaan 
mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta lähtijää ja jos lähtijöitä on alle 15 henkilöä, teemme 
reissun kimppakyydein. Ilmoittaudu mukaan retkelle viimeistään 22.5. mennessä Hanna-Marille 
tekstiviestillä (050-5611935) ja ilmoita samalla mahdolliset ruokarajoitteet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


