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Perennapenkki porukalla valmiiksi
SARI VAINIKAINEN

tä mittelspitz Minnin kanssa.
Tuloksia:
Lapsi ja lelukoira: 1. Mirka, 6 v. ja husky Tessu.
Lapsi ja koira: 1. Suvi 4 v.
ja kääpiömäyräkoira Lilli.
Junior handler: 1. Sara
Rytkönen, 16, ja kääpiövillakoira Bella.
Best
in
show:
1.
Cockerspanieli Vilja, om.
Hanna Kärkkäinen; 2. karjalankarhukoira Briha,
om. Katja Partanen; 3. basenji Luru, om. Niina Virkkunen; 4. sekarotuinen
Jekku, om. Roosa Toivanen.

remmin.
Tiloista löytyy tekemistä vaikka koko perheelle.
Pyöräkirppiksen ja kahvion lisäksi myllyllä voi tutustua myös vanhojen käsityökalujen näyttelyyn,
sekä palokalustonäyttelyyn. Näkemisen arvoinen
on myös myllyn vanha laitteisto, sekä ullakkokerroksessa lymyilevä myllytonttu.
Tulevaisuudessa yhdistys toivoo löytävänsä jäseniä mukaan toimintaansa myös kuntamme toiselta laidalta, Varpaisjärveltä.
– Liikenneturva on kaikkien yhteinen hyvä, Tiirikainen tiivistää.

Päivi Kasurinen ei ollut
koskaan pitänyt itseään
puutarhaihmisenä. Suvun kesämökillä on tullut
vanhempia autettua, mutta isompaa poltetta kukkapenkkeihin tai kasvitarhaan hän ei ollut koskaan potenut. Aiemmin.
Viime kesä enteili jo
muutosta, sillä Kasurinen
laittoi Porin kodin pihalle
ensimmäisen oman kasvimaansa. Tänä keväänä
muutto Lapinlahdelle lie
edesauttanut talven kytenyttä innostusta puhkeamaan valloilleen, ja puutarhatyöt ovat nyt Kasurisen kevään ykkösharrastus.
– En tiedä mistä tämä
innostus nyt oikein iski.
Osaksi se on ehkä sitä, että tämä kesämökkimme
eli Pentti-isäni kotipaikka
on niin tärkeä. Vietämme
täällä kaikki kesät oman
perheeni eli mieheni Markon ja tyttäremme Mariinan kanssa. Jostakin se
ajatus vaan lähti, nauraa
Kasurinen ja myöntää että iso myötävaikuttaja on
Annikki-äidin viherpeukalo.
– Olenhan minä seurannut mitä äiti on mökin pihassa aina tehnyt. Mutta
en itse osannut ja nyt tämä into on päällä, päätin että minähän opettelen. Ajattelin että pakkohan on olla kursseja ihan
aloittelijoille ja tutkailin
Kaskikuusen kurssiopasta. Ja sieltä löytyi kurssi
juuri minulle: Puutarhan
kevät.

Asta Koskinen nostaa uuden istutusalueen tieltä poistettua nurmikkoa pois kärrättäväksi.

Leikkausta, siirtoja
Kurssi on nyt takana, ja
Kasurinen odottaa jo innoissaan syksylle suunniteltua Puutarhan syksy -kurssia, jolla tehdään
puutarhan syystöitä saman kaavan mukaan
kuin kevätkurssilla.
– Kaksi ensimmäistä
kertaa olimme luokassa,
jossa kävimme läpi teoriassa puutarhan kevättöitä. Oppilaille jäi paperilla tietoa muistin virkistämiseksi. Suunnittelimme myös aikataulun, milloin ja kenen oppilaan pihassa teemme töitä, kertoo kurssin Lapinlahdella
ja Varpaisjärvellä vetänyt
Anja Eskelinen.
Luokkahuoneen sijaan
kurssi-illat vietettiin oppilaiden omissa pihoissa puutarhatöitä tehden.
Työtehtävät vaihtelivat
kunkin kurssilaisen pihatoiveiden mukaan. Puiden ja pensaiden leikkauksilla aloitettiin.
– Onneksi oli eri-ikäisiä
omenapuita leikattavana,
joten saimme opetella miten leikataan nuoret puut
ja oli myös haasteellisia
vanhoja hoitamattomia
omenapuita leikattavana.
Koristepensaita olemme
alasleikanneet sekä myös
hoitoleikanneet. Eivätkä
marjapensaatkaan saksilta välttyneet, kertoo
Eskelinen
Pensaita myös siirret-

Kurssin opettaja Anja Eskelinen (vas.) toimi työjohtajana ja samalla opetti eri välivaiheita.

Reilu tunti, ja penkki on valmis istutuksia varten.

Päivi Kasuriseen iski puutarhavillitys.

tiin uusille paikoille, samoin juhannusruusuja.
Mansikkamaakin tuli perustettua Jouko Hiltuselle.
– Teimme mansikalle
penkin: muotoilimme kohopenkin, lannoitimme ja
kalkitsimme sen, laitoimme mansikkakankaan
ja istutimme mansikat,
muistelee Eskelinen.

lee Päivi Kasurinen.
– Nyt on virtaa ja niksejä jatkaa itse, ja käytännön oppia tuli toisten pihatyötalkoista todella paljon. Ja muistona
kurssista ja hyvästä yhteishengestä on vajaassa kahdessa tunnissa perustettu uusi istutusalue
kesämökin ikkunan alla,
hän iloitsee.

Omalla pihamaalla
– Mukavaa on ollut. Kylmät säät eivät ole intoa
kevään aikana lannista-

neet, vaan oppilaat ovat
olleet innoissaan tekemässä töitä ja kyselleet
paljon, iloitsee Eskelinen.
Kurssilaiset kiittelivät
teoriaosuutta sekä työnohjausta jokaisen oman
pihamaan töissä. Teorian
ja käytännön yhdistäminen tuntui kaikkien mielestä olevan se ainoa oikea tapa oppia näitä asioita.
– Olin ainoa ihan aloittelija, mutta kiva oli huomata miten kokeneemmat puutarhaihmiset ottivat minut mukaan, kiitte-

Kalkkia reilulla kädellä
Se minkä kaikki kurssilaiset varmasti muistavat pihan työkohteesta

riippumatta, on kalkki ja
sen reilulla kädellä lisääminen.
– Siis sopivan reilulla
kädellä. Liika on liikaa,
mutta on kuitenkin tosiasia että maaperä kaipaa
kalkkia, perustelee Eskelinen.
Kurssilaisten pihoilla
on nyt siis kevään lannoitus ja kalkitus hoidettu,
eli ei kuin kohti kesäkautta ja syksyllä kenties taas
kurssipenkille hetkeksi
ennen kuin teoriatunnilta
päästään taas kädet multaan upottamaan.

