RAUMAN PUUTARHAYHDISTYS RY.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Yhdistyksen 81. toimintavuosi.
Vuosikokous pidettiin 27.02.2017 Vähä Talbon yläkerrassa. Ennen kokousta oli kaikille avoin Bokashikompostointi –esittely, jonka piti Christian Ivars (EM-Biotechistä). Kokousta johti Teuvo Mäkitalo ja
sihteerinä toimi Anne Hannula. Läsnä oli 11 jäsentä.
01.04 puutarhayhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu järjestivät yhdessä permakulttuurikurssin. Ajatuksia herättäneen luennon piti permakulttuuriasiantuntija Mari Korhonen. Kurssille osallistui 20
henkilöä.
Toukokuun alussa pidettiin perinteinen neuvontailta Posellissa. Ilta alkoi taimienvaihdolla ja jatkui
Juha Ujulan luennolla syötävästä metsäpuutarhasta. Luentoa kuuntelemassa oli n. 40 henkilöä. Lisäksi oli
kahvi- ja munkkimyyntiä sekä arpajaiset, johon palkinnot saatiin lahjoituksena paikallisista
puutarhaliikkeistä.
Puutarhayhdistys osallistui talkoovoimin ruokapuistoon, joka rakennettiin permakulttuurin periaattein Sepän
talon pihalle. Keväällä olimme mukana kevätsiivouksessa ja kasvualustojen valmistamisessa. Omalla
kummiviikollamme 22. - 28.5 teimme mm. kylvöjä ja huolehdimme kasteluista.
Rauman Marttojen kutsumana oli mahdollisuus osallistua tutustumisretkelle Kiikalassa sijaitsevaan Ari
Laakson metsäpuutarhaan. Retki toteutettiin 11.6. jolloin alppiruusut aloittelivat kukintaa. Retkellä Marttojen
kanssa oli myös muutama Puutarhayhdistyksen jäsen.
Yhteistyössä Satakunnan puuutarhaseuran kanssa toteutettu Ruotsin retki elokuun lopulla saavutti suuren
suosion. 49 nopeinta ilmoittautujaa mahtui mukaan matkalle. Matka suuntautui ensimmäiseksi
perennapuistoistaan tunnettuun Enköpingiin, jossa puistoihin tutustuttiin kaupungin puistoasiantuntijan
opastuksella. Matka jatkui Uppsalaan, jossa vierailtiin tuomiokirkossa, kasvitieteellisessä puutarhassa sekä
Carl Von Linnén puutarhassa. Toisena päivä tutustuttiin idylliseen Sigtunan kaupunkiin, Ulriksdalin
linnanpuistoon ja kauppapuutarhaan sekä Rosdendalin puutarhaan. Monenlaista muutakin mielenkiintoista
nähtävää mahtui tälle kahden päivän retkelle.
Sepän talon ruokapuiston kesä huipentui sadonkorjuujuhlaan 28.9. Tilaisuudessa puutarhayhdistys istutti
Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi kotimaisen päärynäpuun, joka rekisteröitiin Kauppapuutarhaliiton
ylläpitämään Juhlavuoden puu -rekisteriin.
Marraskuussa kokoonnuttiin kaupungin puutarhalle katselemaan kuvia erilaisista puutarhamatkakohteista.
Glögiä ja joulutorttuja nauttimaan saapui 17 henkilöä ja kuvia nähtiin kotimaasta ja ulkomailta Afrikkaa
myöten.
Kuluneen toimintakauden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 7 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 126, joista 1 vapaajäsen. Vuoden 2017 aikana jäsenmäärä väheni 23 jäsenellä.

Toimintakertomuksen teki
Hanna-Mari Saloma, sihteeri

