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Dags för årets första nyhetsbrev från vår stadsodling!
Hösten är här och vi har nästan avslutat odlingssäsongen på friland för i år och börjat förbereda trädgården för
vintern. Därför tyckte vi att det känns trevligt att berätta för er vad som har hänt med odlingen så här långt.
Vi har fått igång vårt stadsodlingsprojekt med frilandsodling och växthus mitt i Mariehamn, invid Emmaus returcafé.
Under den allra första odlingssäsongen har vi börjat med att bygga upp trädgården tillsammans med våra deltagare
och extern hjälp. Vi har sått, odlat och skördat en hel del olika grödor från trädgården från våren till sena hösten. Och
snart börjar vi med vinterodlingar och planerar nästa odlingssäsong.
Vi började sådden tillsammans med de
första deltagarna inomhus i februari
2018. Då sådde vi grödor som behövde
förkultiveras pga. längre växttid såsom
tomater, paprikor, chili och gurkor.
Byggandet av växthuset började i början
av april och det blev färdigt den 21 april
2018. Förkultiverade grödor flyttades till
växthuset i mitten av maj och vi
plockade de sista tomaterna från
växthuset den 29 oktober.
Frilandsodlingen gjorde vi färdig med en
av Medis språkkurser i maj. Deltagarna
fick
fylla
frilandsodlingen
och
odlingslådor med jord samt ta hand om
sådden.

Under sommaren har deltagarna jobbat tillsammans med projektledaren i trädgården. Vi
har skördat en hel del olika sorters grönsaker från vår odling. De har sedan använts som
råvaror i matlagningen i Emmaus returcafé. Förutom att så och skörda har deltagarna fått
omskola och plantera växter och bärbuskar, klippa gräs, vattna och gödsla, lära sig om
bokashi, bygga odlingslådor, lära växtnamn på svenska samt njuta av trädgården och prata
om växter och odling. I september började vi med Öppet hus i trädgården på torsdagar kl.
12-16. Då har vem som helst möjlighet att komma och hjälpa till i trädgården. Några glada
trädgårdsentusiaster har redan hittat sig till trädgården och vi önskar att få flera deltagare
när info om Öppet hus sprids vidare.

Planer för vintern 2018–2019
Vi planerar nu aktiviteter för vintern. Deltagarna får gärna ge förslag på
vad ni vill att vi ska göra eller lära mer om med tanke på trädgården och
odlingen.
Vi kommer att samarbeta med Ekologiska odlarna på Åland och börjar
med en studiecirkel om permakultur i Emmaus returcafé på onsdagar kl.
16-18 f.r.om den 7 november. Du kan kontakta vår projektledare Jaana
om du är intresserad att delta i studiecirkeln.
I februari 2019 planerar vi att ordna en temahelg om stadsodling med
Christina Schaffer. Den planerade tidpunkten för temahelgen är den 9–
10 februari. Vi skickar mer information när planerna klarnar.

Kort info om projektet
Möjligheternas trädgård är ett stadsodlingsprojekt som kombinerar
rehabilitering, utbildning och praktiskt arbete. Vi vänder oss till personer som behöver meningsfull sysselsättning och
vill närma sig arbetsmarknaden eller utbildning. Målet är att motverka och bryta utanförskap samt öka
välbefinnandet och den sociala delaktigheten.
Arbetsuppgifterna i trädgården består av allt från sådd till skörd av grönsaker och blommor. Andra trädgårdssysslor
är t.ex. att bygga odlingslådor, rensa ogräs och vattna. Deltagarna jobbar praktiskt i trädgården tillsammans med sina
handledare. Man kan komma till trädgården och träffa andra människor, testa och se om trädgårdsskötsel är något
som man tycker om. En möjlighet är även att bara ta det lugnt och njuta i trädgården.

Central Baltic
Central Baltic-programmet är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program som finansierar gränsöverskridande
projektverksamhet i svenska, finska, estniska och lettiska regioner som gränsar till mellersta Östersjön.
Möjligheternas trädgård finansieras inom inriktningen ”förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap”.
För att förverkliga ett Central Baltic-projekt behöver man ha
en eller flera projektpartner. Vår projektpartner är
Valdemarsviks kommun i Sverige. En möjligheternas trädgård
byggs även i Valdemarsvik.
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