RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Yhdistyksen 80. toimintavuosi.
Vuosikokous pidettiin 29.02.2016 Rauman OKL:n Aino Pohjanoksa-salissa. Ennen kokousta Laura
Puolamäki piti Koulupuutarhasta kulttuuriperinnöksi -luennon OKL:n 120-vuotisjuhlan kunniaksi.
Kokousta johti puheenjohtaja Mari Pohjalainen ja sihteerinä toimi Hanna-Mari Saloma. Läsnä oli 19 jäsentä.
Toukokuun alussa pidettiin perinteinen neuvontailta Nokan Torpalla, jossa oli samaan aikaan esillä puutarhaaiheisia taideteoksia. Ilta alkoi taimienvaihdolla ja jatkui luennoilla. Kaupungin jäteneuvoja kertoi jätteiden
lajittelusta ja Mari Pohjalainen vieraslajeista. Sää oli suosiollinen, joten kahvi- ja munkkimyyntiä sekä
arpajaiset voitiin järjestää piha-alueella. Väkeä oli vähän liikkeellä, vaikka paikka olikin tapahtumalle todella
hyvä.
16.5. teimme retken Omenapuumaahan yhdessä Rauman seudun luonnonystävien kanssa. Lähtöpaikalle 16
osallistujaa saapuivat kimppakyydeillä tai reippaimmat polkupyörillä. Ilona Hankonen toimi oppaanamme
kertoen alueen kasvillisuudesta. Retken puolivälissä maistuivat mukaan otetut eväät.
Juhlavuoden kunniaksi puutarhayhdistys haastoi paikallisia yrityksiä, yhteisöjä, kouluja ym. mukaan
miniatyyripuutarhahaasteeseen. Tehtävänä oli rakentaa miniatyyripuutarhoja, joista yleisö sai äänestää
parhaan. Puutarhoja osallistui 14 kpl ja ne olivat esillä Seminaarin puutarhalla 9. – 20.5. Voittajaksi selviytyi
SiemenFlora, joka sai palkinnoksi kunniakirjan ja täytekakun.
Juhlavuoden kunniaksi uudistettiin myös yhdistyksen kotisivut, jotta niiden päivittäminen olisi entistä
helpompaa ja sivuilla olisi aina ajantasaista tietoa sekä enemmän toiminnasta kertovia kuvia.
Lauantaina 20.8 retkeilimme 29 henkilön voimin Kokemäellä ja Kauttualla. Ensin vierailimme Anttilan
marjatilalla, jossa isäntä kertoi tilastaan ja marjanviljelystä kahvittelun lomassa. Pääsimme myös
tutustumaan tilaan ja ostoksille myymälään. Sieltä matkamme jatkui tutustumiskierrokselle Karimaan
puutarhalle. Maukkaan keittolounaan nautimme Kauttuan jokisaunalla, minkä jälkeen tutustuimme
ruukinpuistoon ja Alvar Aallon suunnittelemaan terassitaloon. Lopuksi vierailimme vielä yhden miehen
makeistehtaalla, Makeistamolla maistelemassa ja ostoksilla.
Tänäkin vuonna järjestettiin kahdet paarlastipuiston kitkentätalkoot yhdessä merimuseon kanssa.
4. syyskuuta juhlistimme puutarhayhdistyksen 80-vuotista taivalta Odd Fellow-talolla. Juhlan teemana oli
sadonkorjuu, mikä näkyi koristeluissa ja maukkaassa juhla-ateriassa. Juhlaan osallistui 26 henkilöä.
Ohjelmassa oli Flikkatten köörin lauluesitys, Kai Impun puhe puutarha-alan menneistä ja uusista tuulista,
juhlavuottaan viettävän Viherkäisen perustajan Kari Sjöroosin puhe puutarhayrittäjän näkökulmasta sekä
Arja Korpelan katsaus puutarhayhdistyksen historiaan.
Kuluneen toimintakauden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 10 kertaa seuraavassa kokoonpanossa: Mari
Pohjalainen (puheenjohtaja), Teuvo Mäkitalo (varapuheenjohtaja), Leena Karttunen, Marja Tuominen
(varainhoitaja), Anne Hannula, Eero Mattila sekä Hanna-Mari Saloma (sihteeri). Vuoden lopussa
yhdistyksen jäsenmäärä oli 149, joista 1 vapaajäsen. Vuoden 2016 aikana jäsenmäärä väheni 2 jäsenellä.
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