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Kaikkea kotiin, pihaan ja puutarhaan
SARI VAINIKAINEN

Varpaisjärven Syvärinpäästä kotoisin oleva sittemmin lapinlahtelaistunut Anja Eskelinen avaa
ihka uuden puutarha-alan
yrityksen huhtikuun alussa. Anjan Pihaputiikki sijaitsee entisissä AgriMarketin tiloissa samassa rakennuksessa kuin Teollisuuslinkki nykyään.
Yrityksen paikan lisäksi myös itse Anja Eskelinen on jo tuttu monille,
sillä hän on aiemmin ollut töissä muun muassa
Portaanpäässä, AgriMarketissa ja Rautiassa.
– Minulla on 14 vuoden työkokemus puutarha-alalta. Viimeisimpänä
olin Siilinjärven K-Raudassa. Lisäksi olen pitänyt puutarhakursseja
kansalaisopistossa lähes
joka kausi vuodesta 2006
alkaen, ja tehnyt jonkin
verran istutuksia ja pensaiden leikkaamisia sekä istutussuunnitelmia,
eli kyllä moni minut varmaan tuntee.
Tuttavat alkoivat vihjailla, että uudelle puutarhamyymälälle voisi olla
tilausta Lapinlahdella. Eskelinen otti asian pohdintaan, ja tuli samaan lopputulokseen. Viime talvena Iisalmessa käymänsä
kolmen kuukauden yrit-

täjäkurssin jälkeen Eskelinen perusti yrityksen.
– Uudelle puutarhamyymälälle on tilaus. Pystyn
hyödyntämään kokemustani ja jatkan edelleen alalla joka minua todella kiinnostaa. Toimiviin sisätiloihin ja pihalle mahtuvat laajat valikoimat erilaisia tuotteita,
ja lisäksi asiakkaiden on
tänne helppo tulla: parkkipaikat ja pakkaustilat
löytyvät, kertoo uusi yrittäjä tyytyväisenä.

Tarjontaa ja palvelua
ympäri vuoden
Anjan Pihaputiikki pyrkii
tarjoamaan kaikkea mitä
kotiin, pihaan ja puutarhaan halutaan ja tarvitaan ympäri vuoden.
– Huhtikuun alussa ovien avautuessa sisätiloissa
on tarjolla muun muassa
koriste-esineitä, kukkaruukkuja, viherkasveja,
kukkamullat ja -lannoitteet, siemeniä, katiskaverkkoja, puutarhakankaita ja -työvälineitä, ja
tietysti narsissit pääsiäiseksi.
Pihapuodin puolelta
löytyvät pihalaatat, aitaverkot ja kiinteistötarvikkeet kuten mattotelineet, ja mullat ja lannoitteet. Sään lämpenemisen
myötä tulevat ulkovali-

Työvälineitä Anjan Pihaputiikista löytyy grillausvälineistä lapioihin.

Anja Eskelisen maaliskuu menee uutta myymälää viimeistellessä. Hyötykasvien siemenvalikoimat tulevat selkeästi esille.
koimaan myyntiin puutarhakankaat, puut, pensaat, perennat, siemenperunat ja sipulit, kesäkukat, ja hyötykasvitaimet,
joista tarjolla on mansikan ja pensasmustikan lisäksi myös mesimarjan ja
lakan taimia.
Ennen kesäsesonkia
tarjolle tulevat grillit ja
grillitarvikkeet. Pihakalustevalikoimiin kuuluvat
keinut, pöytä- ja tuoliryhmät, aurinkovarjot ja huvimajat. Syksyllä yleensä kysytään eniten lannoitteita, suojausverkkoja ja kukkasipuleita kevättä varten. Talviajalle
valikoimiin tulee muun
muassa lintujenruokinta,
joulun sesonkituotteet ja
lahjatavaroita.
– Joulusesonkiin kuuluvat erityisesti joulukukat
ja asetelmat. Olen joskus
pitänyt kukka-asetelmakursseja, ja ehkäpä tänä
vuonna taas sellaisen toteutan, mikäli kysyntää
on. Haluan palvella ja tarjota sitä mitä ihmiset toivovat, kertoo Eskelinen
joka toivoo asiakkailta
palautetta, kurssitoiveita

ja tilauspyyntöjä, jos joku
tuote sattuisi valikoimasta puuttumaan.
Eskeliseltä voi tilata
myös istutussuunnitteluja neuvontapalveluja.
– Tarpeen tullen ja aikatauluni mukaan tulen tarvittaessa tekemään myös
istutustöitä paikan päälle, lupaa Eskelinen ja kehottaa ottamaan tilausten, kysymysten, tuotevalikoiman tai palautteen
osalta rohkeasti yhteyttä.
Lapsille löytyy laaja valikoima pihaleikkivälineitä.
Tarjolla on myös oikeankokoiset työhanskat, harjat, haravat ja lapiot pihatalkoisiin tai leikkeihin.

Anja Eskelinen

Kukkaruukkuja on tarjolla moneen tyyliin.

- syntynyt Syvärinpäässä, Varpaisjärvellä
- asunut Lapinlahdella vuodesta 1986
- alkuperäiseltä koulutukseltaan merkonomi,
opiskeli aikuisena puutarhuriksi (valmistunut
1997 Muuruveden puutarhaoppilaitoksesta)
- 14 vuoden työkokemus eri puutarhamyymälöistä
- vetää kursseja kansalaisopistossa
- aloittanut yrittäjänä maaliskuussa 2012
- perheeseen kuuluu viisi kissaa
- harrastuksena liikunta, lukeminen ja oma piha,
joka on mieluinen jatkuva projekti

Puutarhan kevät –kurssi tarjoaa tietoa ja käytännön töitä
SARI VAINIKAINEN

Anja Eskelinen on useana vuonna pitänyt Puutarhan kevät –kursseja
kansalaisopistossa. Tänä
keväänä on tarjolla kaksi
kurssia: toinen Lapinlahdella ja toinen Varpaisjärvellä. Kurssin ensimmäiset kolme kertaa kokoonnutaan luokkahuoneessa.
Loput kerrat ollaan ulkosalla kurssilaisten kotitai mökkipihalla tai par-

vekkeella tekemässä käytännön töitä.

Töissä teoria kertautuu
– Kurssilla käymme läpi kevään keskeisimmät
asiat: lannoitukset, kalkitukset, pensaiden leikkaukset ja taimenistutukset. Näiden perusasioiden lisäksi kurssiin kuuluu jossain määrin pihasuunnittelua. Uutuutena
kurssisisältöön on otet-

tu kasvihuoneviljely. Tämä kaikki käydään läpi
ensin tunneilla teoriassa, ja niitä kerrataan samalla kun työskentelemme osallistujien omilla
pihoilla, puutarhoissa tai
parvekkeilla, kertoo Eskelinen.
– Puutarhan
kevät
-kursseille ovat tervetulleita kaikki puutarhaharrastajat. Osallistujalla voi
olla oma uusi tai vanha
piha, parveke tai mökin

piha, johon hän haluaa
oppeja, vinkkejä ja käytännön opastusta. Se, että kurssilla on monenlaisia ihmisiä ja erilaisia tarpeita, on vaan rikkaus. Keskinäinen kokemusten vaihto on hyvä tapa oppia, ja mitä laajempi kirjo sen enemmän itse
kukin oppii, tietää Eskelinen kokemuksesta.
Suunnittelee ja tekee pihansa sitten itse tai ulkopuolisen ammattilaisen

avustuksella, on kurssi
varmasti hyödyllinen.
– Olet sitten vasta suunnitteluvaiheessa tai uudistamassa vanhaa pihaa,
kannattaa tulla mukaan.
Voit edetä pikku hiljaa toteutuksen suhteen tai olla kerralla piha kuntoon
–tyyppi. Oma kiinnostus
asiaan on todellakin se
tärkein juttu. Tervetuloa
hakemaan juuri ne opit,
jotka tarvitset juuri tänä
keväänä, kannustaa Es-

kelinen.
Mukaan ehtii vielä Puutarhan kevät –kurssi pidetään Lapinlahdella tiistai-iltaisin 20.3. alkaen, ja
Varpaisjärvellä torstai-iltaisin 22.3. alkaen. Kaskikuusen kansalaisopistosta kerrottiin, että molempiin kursseihin on vielä muutamia paikkoja eli
vielä voi ehtiä mukaan.
Kyselyt ja ilmoittautumiset Kaskikuusen kansalaisopistoon.

