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Valmistuvat ja Lepaan oppilaskunta 
ry kiittävät kaikkia lehden tekoon 

osallistuneita ja mainostajia!



Puheenjohtajan tervehdys

Lepaa-näyttely järjestetään perinteisesti elokuussa ja nyt jo 53. kerran. 
Tämä vuosi on myös Vihervuosi, joka on näkynyt useilla eri paikkakunnilla 
erilaisina vihertapahtumina. Voikin sanoa, että Lepaalla Vihervuotta vie-
tetään aina, sillä näyttelyä kehitetään jatkuvasti eteenpäin ja kartanomil-
jöön kauneudesta voi tulla nauttimaan ympäri vuoden.

Lainatakseni Vihervuoden teemaa Minun maisemani maalla ja kaupungissa 
niin lepaalainen maisema näyttää vihreältä ja rauhalliselta opiskeluym-
päristöltä suurinta osaa vuotta. Näyttelyssä näky muuttuu kuhisevaksi 
muurahaispesäksi. Lepaan opiskelijat uurastavat näyttelyn eteen tuotta-
malla erilaisia palveluja näytteilleasettajille ja näyttelyvieraille ja keräävät 
samalla rahaa oppilaskunnan toiminnan tukemiseksi. Työrupeama kes-
kittyy näyttelyviikkoon, mutta suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin heti 
tammikuussa. Viime vuoden näyttelyn päätteeksi itse sain siirtyä vähitel-
len pj:n saappaisiin, ja vajaan vuoden on näyttelyä odoteltu. Nyt tulevaan 
näyttelyyn on vajaa kuukausi aikaa ja puhelin pirisee ja sähköposti laulaa 
ahkerasti. Näyttelyn rakentaminen odottaa kuitenkin vielä elokuuta.

Siis hetki vielä, ja sitten näyttelyyn. Näyttelyssä lepaalaisten yhteishenki 
korostuu hauskanpitoa unohtamatta. Näyttely on rankka mutta myös 
hieno kokemus, joka jää varmasti mieleen pitkästi aikaa. Vaikka työnte-
koa ei sade haittaakaan, niin näin sateisena heinäkuuna, toivon parem-
paa säätä näyttelyyn.

Aurinkoista näyttelyä odotellen,

Satu Laitinen

Lepaa 2016-näyttelyn puheenjohtaja



Kiho Tehtävät tarjoaa käyttäjille entistä 
laajemman valikoiman ominaisuuksia! 

Materiaalien erottelu sekä nouto- ja jättöpisteen 
erottelu tehostavat erityisesti kiinteistönhuollon 
toimia. Resursointi kalenterilla varmistut, että 
kaikki käytettävissä olevat resurssit ovat 
kustannustehokkaasti käytössä. Voit myös 
allekirjoittaa ja lähettää tehdyt työt laskutukseen 
mobiilipäätteeltä.

Liikkuvan työn 
ohjaus ei ole

koskaan ollut 
näin helppoa!

Tehtävät www.kiho.fi



Lepaa 2016 -näyttelyn Vastaavat
Lepaa-näyttely ei toimisi ilman opiskelijoiden hikeä ja aikaa. Suuremmalla kau-
halla vastuuta on nimensä mukaisesti jaettu Vastaaville, jotka opastavat omaa 
pientä opiskelijalaumaansa hellästi mutta topakasti. Jos näitä naamoja näyt-
telyssä huomaatte, käykää kiittämässä heitä sämpylöistä, kylteistä, vessapa-
perista, suorista autoriveistä, pyttärikatoksesta, kirjamyynnistä, pikapankista, 
kuulutuksista, säästä, tunnelmasta tai oikeastaan mistä tahansa, sillä kiitoksen-
sa he joka tapauksessa ovat ansainneet!

Satu Laitinen 
maisemasuunnittelu, (nyk. rakennettu ympäristö), 3. vuosi on 

juuri alkamassa

1: Lepaa-näyttelyssä vastuullani on pj-hommat eli huolehdin 
siitä, että näyttely näyttää ja toimii kuin pitääkin Lepaan oppi-
laskunnan ja Kauppapuutarhaliiton kanssa.

2: Näyttelyn aikana sijaitsen näyttelyalueella, milloin missäkin. 
Helpoiten minut löytää kuitenkin näyttelytoimistosta, jossa vietän 
suurimman osan näyttelyajasta.

3: Puu, jota halailen mieluiten ja miksi? Puiden halailu on jäänyt aika vähäisiksi, mutta jos 
puusta saisin voimaa ja lisävirtaa, niin se olisi sitten vanha ikihonka, jonka isoisopappani 
istutti aikoinaan Kangasniemelle, lapsuudenkodin maisemiin. Jykeviä puita on itseasiassa 
kaksi, joten puita voi halailla vuoron perään. Komeita, vanhoja, jykeviä puita.

Milla Utriainen
Rakennettu ympäristö, ensimmäisen vuoden opiskelija

1: Lepaa16-näyttelyssä vastuullani on sihteerin tehtävät, 
mainosten kuuluttaminen ja puheenjohtajan tehtäviin valmis-
tautuminen ensi vuotta varten.

2: Näyttelyn aikaan minut löytää näyttelytoimistolta.

3: Saarni on paras halailupuu, sen alle mahtuu hyvin vaikka 
omakin runko on pitkä.

Ella Mäkinen
maisemasuunnittelu, kolmas vuosi alkaa (homsu14) 

1: Rahastonhoito & pikapankin pystyssä pitäminen

2: Piilossa pikapankin pöydän alla. 

3: Kuusi -> pistelee mukavasti paljaalla iholla.



Aino Kaunismaa
kolmas vuosi puutarhatalouden puolella alkaa nyt syksyllä

1: Lepaa-näyttelyssä vastuullani on oppilaskunnan kirjamyynti

2: Näyttelyn aikana sijaitsen traktorihallissa, todennäköisimmin 
kirjamyynnin kassan takana :)

3: Eipä ole tullut tätä aktiviteettia vielä harrastettua, mutta voisin 
kuvitella että Lepaan vanhasta tammesta olisi hyvä aloittaa! 

Teemu Laine 
puutarhatalous, 3. vuosi alkamassa

1: Rati-näyttelyn ruokatarjoilut; kahvilat, pyttipannu, grilli ja 
smoothiebaari.

2: Minut löytää Maratan opetuskeittiöltä.

3: Tammi. Siinä on voimaa.

Alma Uotila, Hopunu14

1: Lepaa-näyttelyssä vastuullani on somistus... Eli viherkas-
vimyynti.

2: Näyttelyn aikana sijaitsen pääosin Hortus-huoneella... Kun 
portit illansuussa sulkeutuvat, sijaintini vaihtuu pyttärin tai her-
narin kautta Primikselle.

3: Kyllä mä kuusia halailen mieluiten. En ehkä pieniä ja piste-
liäitä, vaan sellaisia jyhkeitä, jotka oikein kaappaa syleilyynsä. 
Tiiättekö halauksen pitää olla iso, vahva, tuttu ja turvallinen.

Laura Keulas
Puutarhatalouden ko., kolmas vuosi alkamassa (HOPUNU14)
 
1: Lepaa-näyttelyssä vastuullani on Isännän työmaa eli 
pääasiassa liikenteenohjaus ja siihen liittyvät järjestelyt, 
vastaan tiimini kanssa liikenteen sujuvuudesta.
 
2: Näyttelyn aikana sijaitsen portilla, josta autot saapuvat näyt-
telyn parkkeihin, eli viinitilalta koululle päin tulevalla tiellä siinä 
mutkassa, josta kääntyy hiekkatie kohti golfkenttiä.

3: Näyttelyn ajan halailen vain parkkipaikan läheisiä Pihlajia, mutta illalla saatan käydä 
halaamassa Primaveralla rannan koivuja ja virvoittua virrassa.



Väinö Huhtalo
maisemasuunnittelu, 2014

1: Vastaan rakennustöistä ennen näyttelyä osana Iskun 
johtotiimiä

2: Näillä näkymin palloilen Iskun vintin nurkilla

3: Joku Saarni, nehän oli sellasia karheita mutta öö, pehmeitä?

Viivi Paasonen
maisemasuunnittelu/rakennettu ympäristö (kumpi se virallinen 
sitten onkaan), 3. vuosi
 
1: Lepaa-näyttelyssä vastuullani on huolto. Huollon joukko-
jen päätehtävänä on huolehtia alueen puhtaanapidosta ja 
tavaroiden kuljetuksista.

2: Näyttelyn aikana sijaitsen keittiön lastauslaiturilla, mutta 
työn liikkuvuuden takia kierrän ympäri näyttelyaluetta.

3: Halailen mieluiten isoja pajuja, ja mitä enemmän se muistuttaa Disneyn Pocahontasin 
Kaarnamuoria, sitä lujemmin ja varmemmin sitä rutistan. Kuten Kaarnamuori elokuvas-
sa, nämä puut antavat neuvoja elämän kinkkisiin kysymyksiin.

Ei hätää, Valmistuvien 
uuden uusi värityskirja

Oma Lepaasi
 nyt myynnissä 

Traktorikahvilassa! 

Mindfulness kun on 
kerta muotia.

Etsitkö mielenrauhaa?  
     Vaivaako levottomuus?
           Ahdistaako maailma?



Vaihtotarina Hollannista

Viisi kuukautta Hollannissa meni todel-
la nopeasti. Opiskelin toisen vuoden 
opiskelijoiden mukana ja olin ainoa 
vaihto-opiskelija puutarhatalouden 
puolella.  Opiskelu oli mielenkiintoista 
ja hyvin erilaista mitä Lepaalla! Suurin 
osa opinnoista oli teoriaa ja HAS:in 
yliopistossa keskityttiin enemmän tut-
kimiseen ja raportointiin. Asia oli usein 
todella hankalaa ja englannin kielellä 
opiskelu teki siitä varsinkin aluksi vielä 
vaikeampaa. Vaihdon loppu puolella 
todella tajusi, miten kielitaito parani 
ja olin niin ylpeä itsestäni, että kaikki 
kurssit sujuivat hyvin! 

Toisen vuoden puutarhatalouden opiskelija Annaliina Hietanen vietti viisi 
kuukautta Hollannissa kaupungissa, jonka nimeä ei missään vaiheessa oppinut.

Hollannin säätä ei tule ikävä. Koko ajan satoi vettä! Todella mahtavaa siellä oli pyöräi-
lykulttuuri, joka paikkaan pääsi pyörällä eikä kukaan ollut tiellä! Pyörän sain vuokrattua 
5 kuukauden ajaksi 20 eurolla. Matkustelemaan pääsi hyvin ja helposti myös junalla. 
Kerkesin käydä monessa eri kaupungissa. 

Asustelin omassa yksiössä vuokranantajien takapihalla noin 4,5 kilometrin päässä kou-
lulta.  Asunto oli todella mukava, mutta hollantilaiseen tapaan kylmä ja vuokranantajien 
kanssa ei koskaan päästy yhteisymmärrykseen huoneen lämpötilasta… Elelin koko 5 
kuukautta 17 asteen lämpötilassa ja tasan 2h sai pitää päivässä lämpöjä päällä! Helmi-
kuussa tuli siis nukuttua kaikki vaatteet päällä! Opin heidän kanssaan keskustellessa, 
että hollantilaiset ovat todella paljon suorempia ja sanovat saman tien jos jokin asia ei 
ole niin kuin pitäisi. Se oli alkuun outoa tälläselle suomalaiselle tytölle! 

Hollantilaisten elämäntyyli oli mahtava! Ilmapiiri oli jatkuvasti ystävällinen ja iloinen. 
Ihmiset moikkasivat kadulla ja vaikka törttöilikin pyörällä miten sattuu, ei kukaan kos-
kaan kironnut perään, lähinnä minulle vain naureskeltiin!  Sitä tulee ikävä todella paljon. 
Myös terassikulttuuri oli  mahtavaa ja kaupungit niin upeita.
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Myös terassikulttuuri oli  mahtavaa ja kaupungit niin upeita.

Hollannin kieltä en ikinä oppinut. Joitakin sanoja opettelin tunnistamaan, jotta tiesin 
edes hieman esimerkiksi mitä söin. Hauskinta vaihdon aikana kielen kanssa oli, kun 
asustelin Vught nimisessä kaupungissa, joka lausuttiin suunnilleen ”Vyrt” tai ”Vurght” 
lisäten johonkin väliin hollantilaisille ominaisen kurkkuäänteen. Sitä en koskaan oppinut 
eikä kukaan myöskään IKINÄ tiennyt missä asuin! Yritys oli kyllä kova se oppia, muttei 
kieli vaan taipunut siihen... tai lähinnä kurkku!  Lopulta kirjotin aina lapulle kaupungin 
nimen niin pääsi sitten taksillakin perille!  

Vaihdon viimeisen kuukauden aikana aloin hieman ymmärtää hollantia, jos hollantilaiset 
luokkakaverini puhuivat hitaasti. 
Opin vaihdon aikana paljon ja olen niin iloinen, että olin rohkea ja lähdin matkaan! 
Suosittelen kyllä kaikille Hollantia ja vaihtoon lähtöä. Sielä oppi niin kulttuurista, 
opiskelusta ja omasta itsestään uskomattoman paljon! 



Alan 

johtava ammattilehti Kaikki ei löydy googlesta
Näyttelyoppaan julkaisija

20 kertaa vuodessa
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Lepaa 2016 -näyttelyn Valmistuvat

Juuri se oikea lepaalainen fiilis vaatii löytyäkseen myös Valmistuvien eli entisten 
opintonsa Päättävien panosta näyttelyviikkoon. Muualla maailmassa totuus löy-
tyy ehkä kaurapuurosta, mutta Lepaa-näyttelyssä se on kätkeytynyt hernekeit-
toon, kahvikärryihin, suussasulaviin Traktorikahvilan kakkuihin sekä Vohvarin kul-
lanruskeisiin suloisuuksiin.

Nämäkin herkut teille tarjoaa:

Saara Parkkamäki
maisemasuunnittelu

1: Lepaa-näyttelyssä hoitelen soppatykkiä.

2: Parasta Ratipäivillä on yhdessätekemisen meininki ja se, 
että Lepaalla on kerrankin menoa ja meininkiä!

3: Lepaalta mieleeni jää ehdottomasti työkesä Lepaalla ja 
perinteisesti ihmiset, miljöö ja sauna...

Miisa Kankaanpää
puutarhatalous

1: Hernaria.

2: Ehdottomasti liikenteenohjaus tähän mennessä.

3: Ihanat opiskelijatoverit, opettajat ja upea miljöö.

Elina Ojanen
maisemasuunnittelu

1: Lepaa-näyttelyssä hoitelen: Näytteilleasettajien ja näyttely- 
vieraiden päivän pelastaminen ihanan kahvikärryn herkuilla ja 
aurinkoisella hymyllä! 

2: Parasta Ratipäivillä: Ihmisten kohtaaminen ja kampus-
alueen eloisuus

3: Lepaalta mieleeni jää ystävät, yhteisöllisyyden tunne, 
kasvikierrokset, ratipäivät ja Reijo. 



Katja Sundström
maisemasuunnittelu, 4. v

1: Ratipäivillä työntelen kahvikärryä Elinan kanssa! Tulukaahan 
kaffelle.

2: Ratipäivillä parasta on ainutlaatuinen tunnelma ja vilske.

3: Mieleeni erityisesti jää Matti Erkamo ja Reijo Eskola. Ja tietty 
ne kaikki muut.

Jemina Laihosola, puutarhatalous

1: kahvikärryjä

2: hyvä tekemisen meininki ja se, miten erilaista Lepaalla 
yhtäkkiä on. Ja radiopuhelimet.

3: kaunis ympäristö ja ihanat ihmiset

Siru Nurminen
puutarhatalouden HOPUNU13-ryhmä 

1: Lepaa-näyttelyssä hoitelen kahvikärryilyä yhdessä Jeminan 
kanssa.  

2: Parasta Ratipäivillä: Alan tekijöiden yhteen kokoontuminen ja 
innokkaat vierailijat sekä uusimpien trendien bongaus. 

3: Lepaalta mieleeni jää: Kuinka paljon ampiaiset tulevat tänä vuonna häiritsemään ih-
misiä. Pistiäiset ja munkkipossut eivät sovi yhteen!

Hans Wahlstén
maisemasuunnittelu

1: Asioita Valmistuvien vastuullisena ja keittiön apukätenä. 
Pääasiassa siis syön Jussin tekemiä tuotoksia ja päden tittelil-
läni.

2: Aamukahvi ja pikku paniikki.

3: Yksinäisyys. Ihan oikeasti siis. Lepaan hiljaiset viikonloput 
satunnaisine eläinystävineen saavat minut elämään salaista 
fantasiaani Lumikkina ja jossain aina lopulta törmää niihin 
seitsemään tonttuunkin.



Jussi Suominen
maisemasuunnittelu (rakentaminen) 

1: Lepaa-näyttelyssä hoitelen keittiötä eli touhuan, askaroin, 
teen tilauksia, puuhastelen, varmistan että sämpylä- , kakku- 
ym. aineksia on riittävästi, aherran, pakerran sekä pidän yllä 
järjestystä yhdessä Hansin ja Emännän kanssa.  

2: Parasta Ratipäivillä alkutilanteen yleinen kaaos, josta 
muutaman päivän puurtamisen jälkeen on tuloksena komea 
näyttely. Ja tietenkin yhdessä tekeminen, yhteishenki, yhteen-
kuuluvuus ja lässyti lää. 

Paula Rannikko, puutarhatalous 

1: Lepaa-näyttelyssä hoitelen Traktorikahvilaa.

2: Parasta Ratipäivillä on tunnelma.

3: Lepaalta mieleeni jää muistoja.

Elisa Uusirasi, maisemasuunnittelu

1: Lepaa-näyttelyssä hoitelen Café Moustachen eli Traktorikah-
vilan kakkusia yhdessä Paulan kanssa.

2: Parasta Ratipäivillä on kiire ja kulman takana vaaniva ahdis-
tus, mutta myös tieto siitä, että kiire ja ahdistus ovat näyttely-
viikolla kaikilla aivan samat.

3: Lepaalta mieleeni jäävät tomaattihuoneen valot, jotka su-
muisina iltoina siriävät saunalle saakka luoden kampukselle 
postapokalyptistä tunnelmaa.

3: Lepaalta mieleeni jää kaikki hassut, oudot, kummalliset ja paikoin jopa sarjakuvamaiset 
ihmiset. 

Sami Tiitta
puutarhatalous

1: Kuskaan kaikkea mahdollista

2: Yhteishenki

3: Mahtavat ihmiset ja Villa Primavera





 
 

Viherrakentaminen 
Pihasuunnittelu 
Pihan hoitotyöt 

 
Tiina Kangasjärvi ja Tarja Tokeensuu 

info@tyylipihat.fi 
www.tyylipihat.fi 

 
Toimialueenamme on Tampereen seutu 



Frans Sarlin
puutarhatalouden hortonomikoulutus (HOPUAI13)

1: Lepaa-näyttelyssä hoitelen vohveleiden paistamista Vohve-
likahvilassa.

2: Parasta Ratipäivillä yhteishenki kaikkien kesken, pystyy 
luomaan kontakteja alan ihmisiin ja Lepaan miljöö.

3: Lepaalta mieleeni jää Lepaan idyllinen miljöö ja kannustavat 
kanssaopiskelijat ja opettajat.

Pukuja ja vohveleita tarjolla 

Vohvelikahvilassa.

Only for You. Sinulle vain.

Väinö Mensio
Maisemasuunnittelu, hortonomi. 

1: Galavantti vohvelimaakari ja alin ylimmistä mansikkahillon 
laadunvalvojista - eli tuttavallisesti vohveloija. 

2: Rationaaliton ajattelu sekä mukava sosiaalinen miljööke-
hystämö todella upeiden ihmisten parissa. 

3: Hulppea Countryside-lomakeskus loistavien palveluiden 
läheisyydessä ja mukavia kuvaelmia muistojen aariaan.



PUUTARHURI
Puutarhatuotannon osaamisala
Elokuussa alkaneissa opinnoissa saattaa olla muutama va-
paa opiskelupaikka. Tarkista tilanne nettisivuilta www.hami.fi.

PUUTARHURI, AIKUISKOULUTUS
Viheralan osaamisala
Koulutus koostuu lähijaksoista, ohjatusta etäopiskelusta ja 
työssäoppimisesta. Viikon mittaisia lähiopetusjaksoja on noin 
kerran kuukaudessa. Lähijaksojen aikana majoittuminen ja 
ruokailut oppilaitoksessa ovat maksuttomia. Koulutus alkaa 
tammikuussa 2017.

Hakuohjeet ja-lomakkeet www.hami.fi

GOLFKOULUTUKSET
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 
Tutkinnon osat :
• Nurmipintojen hoito
• Golfentän pelikuntoon saattaminen
• Rakentaminen ja peruskorjaus

Golfkenttämestari erikoisammattitutkinto
Tutkinnon osat :
• Nurmi- ja viheralueiden hoito
• Kentän peli- ja kilpailukunnosta huolehtiminen
• Kentän rakentaminen ja peruskorjaus
• Kentänhoidon suunnittelu ja seuranta
• Esimiehenä toimiminen

Hakuaika golfkoulutuksiin päättyy 12.9.

HORTONOMI (AMK), 240 op
Puutarhatalous 
Rakennettu ympäristö

• Opinnot kiinni työelämän projekteissa
• Joustavat opiskelumuodot osaamisen ja 

työtaustan mukaan
• Asiantuntevat opettajat, 

Lepaan yhteisöllinen oppimisympäristö

Täydennyskoulutusta viher- ja
puutarha-alan ammattilaisille
Kysy myös tilauskoulutustamme, rakennamme
organisaatiollesi sopivan kokonaisuuden!

www.hamk.fi/taydennyskoulutus

Lepaa

LEPAAN MATKAILUPALVELUT

Tiedustelut ja varaukset 044 0465 238.

Puutarha- ja viinimyymälä sekä Lepaa Golf  avoinna 
elokuussa joka päivä klo 9 – 19.30. Syyskuun auki-
oloajat nettisivuilla.

www.hamk.fi/lepaa
facebook:HortonomiPuutarhuriHamkHami



Rati-Sirkan Puuha-Pete-nurkka

Kasvien kirjaimet ovat menneet näyttelytohinoissa ihan sekaisin. Löydät-
kö oikeat puut, pensaat ja perennat ja kesäkukat? Yksi laji on virkkeessä 
aina omalla värillään. Helpotuksen vuoksi muutama kirjain on jo annettu 
valmiiksi. Mustista sanoista älä välitä.

Huurussa junnu -

Sami karjuu:  

Kehu voisi  

klinikan pehmoja 
auttaa!

 _  U  _  A  _  _  _  _  _  U  _  _  _ 

 M  _  _  _  A  _  _  _  _  _

 _  I  _  _  _  _  I  _  _

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  L O K _  _

Kehnoja vastas   

ankea Irvin: 

”Kukista metka.”

 _  _  _  _  S  _  _  _  _  _  _  _ A

 _  _  R  _  _  _  I  _  _  _

 _  S  _  _  _  T  _  _  _  K  _  _

Messulehmät
ja 
ruipelo sika 
tahtovat 
anarkiajamit.

 _  _  _  S  _  _  _  H  _  _  _

 _  _  _  K  _  _  _  _  _  P  _

 T  _  _  _  I  _  _  _  A  _  _  _

Pohjoisilta rumia 

munkkeja Erik!  K  _  _  J  _  _  _  _  _  K  _  _

 _  _  _  O  _  _  _  M  _  _  _  _  _  _  J  _



Esillä mm.

• Uusi ainutlaatuinen Vertical farm 
-konsepti, kotimaisten Netledin ja 
Novarbon yhteistyön hedelmä!

• Korkean hyötysuhteen valaisimet 
uutuutena syksyn 2016 asennuksiin

• Agroluxin laadukkaat HPS-valaisimet

Tervetuloa 
osastollemme B16.

Lepaalla tavataan!

www.netled.fi



Some on ihmeellinen paikka. Postasin reippaasti Instagramiin kyselyä kartoittamaan 
mahdollisia kasvinkasvattelupaikkoja. Vuosien aikana saatu kaveriverkosto tiesi hyvin 
minne voisi hakea ja päädyin lähettelemään pari hakemusta. Kummatkin Yhdysvaltoi-
hin! Toiselta paikalta ei tullut mitään vastausta mutta toinen oli myöntävä.  

Okei. Paikka oli saatu mutta paperisota 3 kuukauden reissua varten alkoi.  Päädyin 
hankkimaan viisumini amerikkalais-saksalaiselta yritykseltä ja tehtävää oli paljon, mutta 
aikaa vähän. Olinhan lupautunut lähtemään jo muutaman kuukauden päästä!  Ennen 
reissua piti hankkia koululta paikan hyväksyntä, varalllisuustodistus, vakuutustodistus, 
rokotukset ja muun muassa soittaa skype-puhelu San Diegoon. 

Papereiden tultua kuntoon ja viisumin saavuttua postissa, oli aika varata lennot Wash-
ington D.C:hen jonka jälkeen matka alkoi todella tuntua todelta. Jännitys kulminoitui 
siihen kun piti itse ensimmäistä kertaa astua koneeseen, jota ennen olin jo ehtinyt jän-
nityksessäni rikkoa laukkuani ennen lentoa Kööpenhaminaan, josta varsinainen lento 
kohti D.C:tä alkoi. Matka Atlantin yli oli pitkä, 10 tuntia. Koneessa oli kuitenkin kaikki 
modernit viihdytyslaitteet ja ruoka tarjoiltiin neljä kertaa. Viimeinen tunti koneessa oli 
pitkä ja piinallinen ja itse lentokentällä meni lähes tunti että pääsin sieltä pois. Jouduin 
pienimuotoiseen syynäykseen, josta kuitenkin selvisin 
kunnialla läpi, huh! Lentokentällä olivat jo 
kanssatyöntekijäni vastassa ja matka 
varsinaiseen paikkaan alkoi.  

Harjoittelussa Jenkkilässä

Siru lähti Virginiaan asti harjoitteluun, sillä Suomen lihansyöjäkasvimestat on jo 
niin nähty. Tällaista Meadowview Biological Research Stationissa sitten oli.

Jo heti vuoden alusta aavistelin, 
että tästä vuodesta tulee erilainen. 
Mitään ihmeempiä suunnitelmia ei 
ollut maisemissa ennen kun aloin 
miettimään tulevan erikoistumis-
harjoittelun paikkaa. Olen viimeiset 
lähes 10 vuotta kasvatellut harras-
tuksena lihansyöjäkasveja ja kysei-
sestä aiheesta on tullut suuri osa 
elämääni.  Kasvejani ajatellessani en 
löytänyt mitään vaihtoehtoa jäädä 
Suomeen vaan hakea harjoittelupai-
kkaa ulkomailta.



Lyhyesti esiteltynä Meadowview Biological Research Station on voittoa tavoittelem-
aton, suo-ja vesistökasvien suojeluun sekä kyseisten ekosysteemien palauttamiseen 
omistautunut biologian tutkimusasema. Ydinajatuksena on säilyttää ja palauttaa en-
nalleen tötterölehtisuot, jotka on lähes kokonaan hävitetty Virginian osavaltiossa.  Töt-
terölehdet ovat suokasveja, jotka kuuluvat lihansyöjäkasviluontonsa takia Yhdysvalto-
jen merkillisimpiin kasveihin. Virgianian alueella tavataan ja on aikoinaan tavattu kahta 
lajia, Sarracenia purpureaa (punatötterölehti) ja Sarracenia flavaa (keltatötterölehti).  
Meadowview omistaa kaksi luonnonsuojelualuetta, joista toinen, noin 90 hehtaarin 
alue, sijaitsee Sussexin piirikunnassa ja toinen tutkimuslaitoksen ”takapihalla”. 

Asuin seuraavat kolme kuukautta huhtikuusta kesäkuun loppuun tutkimusasemal-
la. Palkkaa en saanut, mutta olinhan tullut viisumini mukaan pelastamaan Amerikan, 
joten miksi olisikaan pitänyt saada. Oikeasti asumisesta ei tarvinnut mitään maksaa ja 
ruokakulunikin maksettiin puolestani. Itse työ oli erittäin käytännönläheistä. Kun talon 
ympärillä on Yhdysvaltojen isoin kansallinen tötterölehtikokoelma, töitä tosiaan riittää. 

Asuin samassa taloudessa yhden amerikkalaisen työntekijän kanssa ja kesäkuussa 
työvoima tuplaantui vielä yhdellä. Me ruukutimme tötterölehtiä, uudelleen ruuku-
timme pieniä taimia, teimme hallittuja pölytyksiä, kitkimme, siivosimme ruukkuja rikois-
ta yms. Lisäksi pidimme taloa siistinä ja perustimme ja hoidimme kasvimaata myöhem-
min kesällä. Siinä missä työt loppuivat viideltä, vapaa aika tuli uhrattua myös töiden 
jatkamiseen. Keväällä osallistuimme kolmeen kasvimyyntitapahtumaan Richmondissa 
ja Fredericksburgissa samalla opettaen ihmisiä kertomalla ”lihisten” ihmeellisestä maa-
ilmasta.  

Koko harjoittelu meni kuin siivillä, kun vietti aikansa saman intohimon omaavien ih-
misten kanssa. He eivät pyöritelleet silmiä tällaisen kasvihihhulin parissa vaan olivat 
yhtä innoissaan niin pyöreälehtikihokin löytämisestä metsästä kuin taksonomiasta pu-
humisesta. Samanlaista yhteyttä en ole
 saavuttanut Suomessa kuin näiden 
jenkkien parissa. Kulttuurillisista eroista
 parhaiten jäivät mieleen sateenkaaren-
väriset aamiasmurot, ruokaostosten 
pakkaaminen moneen eri pussiin, 
ihmisten tervehtiminen korkealla äänellä
 sekä aina mahtava aurinkoinen sää.  

Kunhan saan opinnnäytetyöni (lihiskir-
ja) valmiiksi niin eiköhän se America calls 
again.



Lepaan puutarhanäyttely 2066

Pääsyliput: 
Aikuiset 3500 euroa 

Lapset (0--25-vuotiaat) ilmainen 
sisäänpääsy

Etäliput vain puolella bitcoinilla
Luentoja: 

Leijuvat puutarhat hyötyviljelyssä

Volumetria ja teknosentrinen 
viherrakentaminen 

Millaiselta luonto näytti 2010-luvulla? 

Ovatko pelargoniat oikeasti 
lihansyöjäkasveja ja muut 

geenimuuntelun onnistumistarinat 

Kasviportaation dendrologiset haasteet 
suurella jääkaudella

Uutta: 
Valitse näyttely-

oppaaksi yksi tuhansista 
hologrammeista, vaikka 

Michael Jackson! 

Viihde:
Kommunikoi oikeiden ihmisten kanssa vanhalla virtuaali-

tanhulavalla

Maailman älykkäin robotti tavattavissa (perunut)

Vierailevan maailmanjohtajan avajaissanat 

Lepaan ystävyysplaneetan soittokunta tahdittaa tansseja 
(mute-mahdollisuus)

Välkommen!
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Ratiraatajan rukous

Anna poutapilvilöitten
aurinkojen airueitten
kulkee yli tuulimyllyn
mennä opiston editse

Sade käske korven luokse
Linnan taakse lymyymähän.

Laske leuto ilmanala
päälle toisten tovereitten

Tuopa kiva kesäpäivä
myöskin muitten mielehelle.

Älä revi hermojani
käämejäni kärventele.

Ethän jätä muistamatta
listat, laput, sormennarut.
Pullan anna hyvin nousta
piirakkaisen paksuuntua.

Silmäpussit piilottele
vaeltavalt’ väkeheltä
unenukset keventele
katsovilta vierahilta

jotten kesken kahvin kaadon
läikyttäisi lempilientä.

Seitsemäisen päivän ajan
rakennanpa lattioita

pulpetteja kanniskelen 
sinne tänne viskoelen

kakunkin jos kohta toisen
itamyöhään leivoskelen

Jotta kampus kaunokainen
kelpais kansan koetella.

Ensimmäisen tallustelen 
lähempiä miettimättä

toisena jo tajuankin
kaikki aivan puolitiessä

kolmas kuluu rientäessä
pienehessä paniikissa

neljäntenä iskee totuus
syödä muistan aamuyöstä

viidentenä vihdoin koitan
puolen tiimaa hengitellä

kuu’es ilta sitten saapuu
saunalla saatan käväistä

viimeisenä katson muita
aivan yhtä uupuneita.

Teepä tästä hieno homma
hurlumheitä hiukan säästä

tulevihin viikkoihinkin
lauantaihin siis etenkin.





Oppilaskuntaa yhteistyöstä kiittäen

 

Auranmaan 
henkilöstöpalvelu Oy

~  ~  ~  ~

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut

Tervetuloa vierailemaan osastollamme!

Antti Keskitalo
puh: 040-509 2326
antti@auranmaa.fi

Janne Vainikkala
puh: 040-7625691

janne@auranmaa.fi



Oppariesitelmä
Niin, lopullinen päämäärähän meillä jokaisella taitaa olla valmistuminen. Siihen 

vaaditaan opinnäytetyö, ja tässä eräs esimerkki esimerkillisestä opparista.

Emmi Turkki: 
Reittisuunnittelua olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyödyntäen :

- case Herukkareitti

Aiheeni oli ulkoliikuntareitin suunnittelu Tampereen kaupungille Hervannan kau-
punginosaan. Maastosta löytyi jo erilaatuisia reitinpätkiä, joten osa työni tavoitetta 
oli saada nämä reitit sidottua osaksi yhtenäistä rengasreittiä, joka kiertää Hervannan 
viheralueilla. Muita tavoitteita oli kulkumuotojen määrittäminen, uusien reitinosien mi-
toittaminen ja kehityskohteiden määrittäminen. Työssä tuli ottaa huomioon myös sen 
saavutettavuus, vuodenaikojen vaikutus reitin käyttöön ja ympäristövaikutusten huo-
mioiminen tulevaisuudessa. Työn merkittävin lopputulos oli yleissuunnitelma reitistä 
kokonaisuudessaan.

Tehtyäni vaihto-opintoja maisema-arkkitehtuurin parissa halusin saada aiheekseni 
jonkun ison kokonaisuuden suunnittelun, ja työn tekeminen jollekin kaupungille kuu-
losti hyvältä. Otin yhteyttä Tampereen kaupunkiin, ja heillä oli tarjota muutamia ai-
heita, joista tämä ulkoliikuntareitin suunnittelu kiinnosti minua eniten. Aihe valikoitui 
näin.

Aloitin työni kolmannen vuoden lopussa teorian parissa, joka sujui mielestäni varsin 
mallikkaasti. Kesän ja syksyn ajan jatkoin työtä kyseisen alueen inventoinnilla ja tein 
ensimmäisiä hahmotelmia reitin kulusta. Suoritin siinä ohessa harjoitteluani/tein töitä, 
mikä oli raskasta ja hidasti prosessin etenemistä. Kesäaikaan oli muutenkin vaikea saa-
da ihmisiin yhteyttä kysymysten merkeissä. 

Kun töideni loppuessa olin väliseminaarin kohdalla ja vain parin kuukauden päässä toivo-
tusta valmistumispäivästä, alkoi usko vähän loppua sekä omaan valmistumiseen että työn 
onnistumiseen. Viimeiset puolitoista kuukautta painoin kuitenkin töitä kuin pieni eläin, 
ja täyden huomion antaminen työlle toi uutta puhtia tekemiseen. Työn lopussa pystyin 
nauttimaan sen tekemisestä ja olin loppujen lopuksi työhöni varsin tyytyväinen.  

”Tärkeää on myös ottaa suunnittelussa huomioon ne, joita varten kohdetta 
rakennetaan. Osallistava suunnittelu on noussut trendikkääksi ajattelumalliksi 
suunnitteluprojekteissa, ja sillä onkin monia etuja lopputulosta mietittäessä. 
Suunnittelija ei ikinä tee työtä itselleen vaan jollekin tietylle kohteelle, joten 

miksei sitä huomioitaisi jo projektin suunnitteluvaiheessa. ”


