Yllä olevissa kuvissa alkunäkymät Klubitalon takapihalta.

TAKAPIHA KAUNIIKSI- projekti

Tiedon Silmu Ry:stä löysimme ilmaisjakelulehdestä. Googlettamalla etsimme lisää tietoa ja
päädyimme hakemaan rahoitusta helmikuussa -20 ”Takapiha kauniiksi -projektiin”. Jännityksellä
odotimme rahoituspäätöstä, jonka saimme myönteisenä toukokuussa.
Aloittelimme projektia jo ennen rahojen kilahdusta tilille, suunnittelulla ja hintakartoituksella.
Kävimme paikallisissa liikkeissä tutustumassa tarjontaan ja hintoihin. Löysimme kaiken projektiin
tarvittavan materiaalin paikallisista liikkeistä.

1. Hankitut laitteet ja varusteet: - Puutarhavälineitä; trimmeri, multaa, taimia, siemeniä,
kasvatuslaatikoita, lannoitetta, vesisaavi, bokashi, komposti, kastelukannu ja päivänvarjo.
Säilytyspaikka: Loviisan Klubitalon tiloissa
Miten niitä käytetään:
-Edistetään ”Takapiha kauniiksi- projektia”
- Kaikki yhteisön jäsenet pääsevät käyttämään välineitä osallistumalla projektiin
2. Ketkä osallistuivat toimintojen toteutukseen:
- Jäsenet ja henkilökunta jäsenet
- Maanantaisin livelähetys puutarhasta, jotta jäsenet pääsivät osallistumaan myös etänä
- Kerran viikossa puutarharyhmä, johon jäsenet osallistuivat omien voimiensa mukaan ( +
mahdollisuus myös etäosallistumiseen)

3. Missä toiminnot toteutettiin?
- Loviisan Klubitalon takapihalla, sekä Klubin sisätiloissa, Mariankatu 31.
4. Miten toiminnot toteutettiin?
- Eri vaiheet ja tekijät valikoitui mukaan työnjaon myötä
- Edettiin vaihevaiheelta. Aloitettiin välineiden hankinnalla, projektin
edetessä päästiin seuraamaan eri kasvuvaiheita, projekti laitettiin
talviteloille syksyllä sadonkorjuun jälkeen.
- Taimien esikasvatus Klubin sisätiloissa ja kasvatuslaatikoihin istutus
takapihalla.
- Rikkaruohojen trimmausta ja kasvien kastelua tarvittaessa.
5. Oliko ongelmia toimintojen toteutuksessa?
- Koronan aiheuttama poikkeusaika
- Työnmäärä vs yhteisön voimavarat

6. Mitä hyötyä on toiminnoista ollut?
- Yhteistyön tekeminen eri ihmisten kesken
- Omasta ympäristöstä vastuunottaminen ja siitä huolehtiminen
- Saatiin seurata kasvunihmeitä
- Saatin satoa pitkin kesää ja syksyä
- Hyödynnettiin kasvikset ja yrtit ruuanlaitossa keittiöyksikössä

7. Seurasiko toimintojen toteutumisesta jatkoa?
- Jatketaan viljelyä ensi keväänä
- Takapihaa kaunistetaan edelleen kaikille sopivaksi oleskelutilaksi
- Keittiöyksikössä takapihan yrtit talvehtimassa
8. Mitä kokemuksia tai oppeja toiminnoista saatiin?
- Opittiin paljon kompostoinnista ja kierrätyksestä
- Kokemus lavankaulusviljelystä kannustaa jäseniä miettimään ja toteuttamaan omalla kohdalla
kaupunkiviljelyä
- Uusia tapoja valmistaa ruokaa. Terveellinen ruoka esim. yrtit ruuan mausteena suolan sijaan
9. Miten koitte Fyrkka- rahoituksen?
- Oltiin iloisia tällaisesta mahdollisuudesta
- Joustava toimintamalli, saatiin miettiä aikataulut yhteisöön sopivaksi
- Saatiin takapihaa kauniimmaksi
- Yhteisö sai ideoida yhdessä ja suunnitella työajat projektiin
- Projekti yhdisti eri-ikäisiä ihmisiä toimimaan yhdessä

