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RATI-PJ:N ALKUSANAT:
TAAS MENNÄÄN
Edellisistä näyttelypäivistä tuntui olevan jo ikuisuus, kun tajusin
menneellä viikolla, että maanantaina rakennusurakka jo taas alkaa.
Koko Lepaan yhdistävä perinne, jossa yhteistyökykyämme punnitaan
menneiden Lepaan vuosikurssien ja alamme ammattilaisten edessä.
Lepaa 2015 – on siis vihdoin täällä ja edellisvuoden ennätysnäyttely
asettaa kovan tason tavoiteltavaksi myös tänä vuonna. Vaikka
juhlanäyttelyn yleisön ja näytteilleasettajien määrään ei päästäisikään
yritämme omalta osaltamme parantaa kaikkien näyttelykokemusta
kehittämällä omia palveluitamme.
Toki kuten aina on LOK:lla oma lehmä ojassa. Vaikka näyttely on mitä
mahtavin mahdollisuus törmätä ehkä omaan tulevaan työnantajaan niin
samalla keräämme jälleen rahaa ylläpitääksemme ja kehittääksemme
myös omaa toimintaamme opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi.
Sillä hetkellä, kun talkootyötä tekevällä Hanna Hortonomilla valuu
iso hikikarpalo otsalla ja tuntuu että voimat loppuvat, niin on hyvä
tuudittautua muistoon kuinka taas tiistaisin kauppabussi kulkee Tiiriöön,
kuinka kuntosalilla saa reidet vapaaehtoisesti jumiin ja kuinka Villa
Primaveran löylyt rentouttavat isolla porukalla.
Kaikki nämä ja lukuisat muut pienemmät ja tulevat projektit kuten
ostettu valaisukurssi ja bändikämppä kustannetaan näyttelystä saaduilla
tuloilla.
Puristetaanpa siis taas itsestämme paras irti ja näytetään Lepaalle, että
talkoohenki ei ole kadonnut mihinkään, vaikka ne isossa kaupungissa jo
muuta väittäisivätkin!
Hans Alexander Wilhelm von Wahlstén
Lepaa 2015 – näyttelyn puheenjohtaja

3

Lepaa
PUUTARHURI, AIKUISKOULUTUS

HORTONOMI (AMK), 240 op

puutarhatuotannon koulutusohjelma.

Puutarhatalous
Rakennettu ympäristö

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 2016.

(ent. maisemasuunnittelu)
• Opinnot kiinni työelämän projekteissa
• Joustavat opiskelumuodot osaamisen ja
työtaustan mukaan
• Asiantuntevat opettajat,
Lepaan yhteisöllinen oppimisympäristö

Hakuohjeet ja-lomakkeet www.hami.fi

NÄYTTÖTUTKINNOT

www.hamk.fi/biotalous
facebook:HortonomiPuutarhuriHamkHami

Maaseutumatkailun ammattitutkinto
Ammattitutkinto on suunnattu matkailuyritysten työntekijöille,
sekä alalle aikoville. Tutkinnon osat: Majoituspalvelut, Ateriapalvelut, Ohjelmapalvelut, Yrittäjyys .Tutkinnon osista kolme
on suoritettava.

Täydennyskoulutusta viher- ja
puutarha-alan ammattilaisille

Hakuaika päättyy 20.8.

Kysy myös tilauskoulutustamme, rakennamme
organisaatiollesi sopivan kokonaisuuden!

Viinintuotannon ammattitutkinto
Viinintuotannon ammattilainen on tilaviinituotantoon erikoistunut osaaja, joka toimii itsenäisenä yrittäjänä tai viinitilan
työntekijänä. Hän tuottaa ja myy tilaviinituotteita ja alan
oheispalveluja, esimerkiksi matkailua.

www.hamk.fi/taydennyskoulutus

LEPAAN MATKAILUPALVELUT

Hakuaika päättyy 30.8.

Järjestä kokous, tapaaminen tai juhla rauhallisessa
miljöössä, puutarhan ja historiallisten rakennusten
ympäröimänä.

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

Tiedustelut ja varaukset 044 0465 238.
Puutarha- ja viinimyymälä sekä Lepaa Golf avoinna
elokuussa joka päivä klo 9 – 19.30. Syyskuun aukioloajat nettisivuilla.

Listätiedot näyttötutkinnoista www.hami.fi
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NÄYTTELYTARJOUS
Loppuvuoden lehdet 39 euroa,
8 numeroa

+YLLÄT YS LAHJA!
5

39 €

RATIPÄIVISTÄ VASTAAVAT...
Rativastuulliset
1. Nimi ja ikä:
2. Mikä opiskelulinja ja kuinka mones opiskeluvuosi:
3. Vastuullani ratipäivillä on... ja näyttelyn aikana minut löytää...
4. Mitä odotan ratipäiviltä:
5. Lempikasvini, siksi että...
1. Hans Wahlstén ja Näyttelyn alla n. 60v. Tavallisesti
28.
2. Kolmannen vuoden Maisu.
3. Vastuullani ratipäivillä on pyöritellä
Lepaan Oppilaskunnan palapeliä ja toimia
yhdyshenkilönä ulkopuolisille tahoille. näyttelyn
aikana minut löytää sieltä täältä näyttelyalueelta,
mutta pääasiassa istuskelen sihteerin kanssa
näyttelytoimistolla kahvi kädessä.
4. Kahden vuoden vapaaehtoistyön huipentumaa
ja näyttelyä, josta voisi jälkeenpäinkin olla
ylpeä. Lisäksi mukava päästä taas kesän jälkeen
puuhastelemaan muiden lepaalaisten kanssa.
5. Lempikasvini on suo-ohdake, siksi että se on yhtä
piikikäs ja hyödytön kuin minäkin.
1. Ratisihteeri Satu Laitinen, 35v
2. HOMSNU14, eli maisun 1. vuosi takana.
3. Rativastuuna sihteerin hommat ja kuulutukset.
Minut löytää siis näyttelytoimistosta
kuulutuskopista.
4. Odotan Ratipäiviltä aurinkoista keliä ja taitoa
pidellä mikkiä (ja vielä puhua siihen).
5. Lempikasvejani ovat varmaankin pionit, tuoksuvat
hyvältä ja ovat näyttäviä perennoja. Niitä löytyy
myös omasta puutarhasta. Hyötykasvipuolelta
puutarhamansikat, Polka erityisesti. Ekat kesän
mansikat tekevät kesän, oli sää mitä tahansa!
1. Iskun pomo Pyry Melander, 25v
2. Maisu 3v
3. Isku, näyttelyn aikana minut löytää iskun vintin
ympäristöstä.
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4. Odotan ratipäiviltä arpajaisvoittoja ja että
näyttelyt sujuisivat suunnitellusti.
5. Lempikasvini on takiainen. Siksi että se aiheuttaa
impulsiivisia reaktioita ihmisissä.
1.
2.
3.
4.
5.

Emäntä Minna Rytkönen, 31
Maisemasuunnittelu 2 v
vastuualue emäntä
Ratipäiviltä odotan kiirettä ja uusia tuttavuuksia.
Lempikasvi on vaikkapa chili, koska sitä ilman ei
voi elää.

1. Isäntä Jemina Laihosola, 24 v
2. puutarhatalouden kolmas vuosi alkaa
3. Liikenteenohjaus ja opastukset. Ja näyttelyn
aikana minut löytää näyttelyalueen portilta.
4. Odotan ratipäiviltä pitkiä mutta hauskoja
työpäiviä.
5. Lempikasvini on peikonlehti, koska se on niin
kaunis ja eloisa.
1. Huollon pomo Silja Leppäaho, jo vuosia olen
täyttänyt aina 25?
2. Linja: (Maisemasuunnittelu) Rakennettu
ympäristö, kolmas vuosi alkamassa
3. Rativastuu: Ratipäivillä toimin huollon pomona,
näyttelyn aikana minut saa parhaiten kiinni
puhelimella ja sopimalla paikan, jos haluaa henk.
koht tavata.
4. Mitä odotan ratipäiviltä: Aurinkoa, lämmintä säätä
ja iloista mieltä kaikilta, jotka sinne tulevat töihin ja
vieraiksi
5. Lempikasvini: Siankärsämö Achillea millefolium,
kaikille tuttu niittykasvi, jota voi käyttää myös
teenä ja lääkintään. Tykkään sen kasvutavasta ja
siitä että se jää kivasti myös talventörröttäjäksi.
1. Rahastonhoitaja Katja Sundström, 20 v
2. Maisemasuunnittelu ja kolmas vuosi pörähtää
kohta käyntiin.
3. Vastuullani ratipäivillä on raha! Eli huolehdin
toisen rahastonhoitajan kanssa että raha pyörii ja
hommat sillä suunnalla on kunnossa. Huolehdin
myös että näyttelyvieraat saavat mahdollisuuden
ostoksiin käteisen loppuessa! Näyttelyn aikana
minut löytää pääasiassa pikapankista.
4. Odotan ratipäiviltä paljon asiakkaita ja
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PARASTA AMMATTILAISILLE
● AMMATTIVILJELIJÖILLE
hgh

SIEMENET
HAZERA-KAALIT
• Keräkaalit Sting ja Zoltan
• Kukkakaalit Toft ja Seoul
• Suippokaali Tinty

HARAT

VILMORIN-PORKKANAT
• Musico F1
• Octavo F1
• Melodio F1

• Garford-harat

VILMORIN-PUNAJUURET
• Camaro
TAIMET
• Noordam-vihannesten taimet

VIHERAMMATTILAISILLE
SIEMENET
• Griino Pro- nurmikonsiemenet

LANNOITTEET
• Griino-, Headland- ja
Grigg-lannoitteet

KOSTUTUSAINEET JA
LINJAMERKINTÄMAALIT
• Golf- ja urheilukentille sekä
viheralueille

Lepaa

Maahantuoja:

Maahantuonti ja myynti:

S.G. Nieminen Oy
puh. 030 650 50,
www.sgnieminen.fi
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onnistunutta ryhmätyötä oppilaskunnan puolelta.
5. Liljat on superkauniita.
1. Viherkasvimyynti- ja somistusvastaava Siru
Nurminen, 21v.
2. HOPUNU13 ja syksyllä alkaapi kolmas vuosi.
3. Koulun alueen somistus sekä viherkasvimyynti.
Minut löytää Hortus-kasvihuoneelta.
4. Hyvää säätä, ilmapiiriä ja onnea kaikkien
hommien handlaamiseen
5. Lempikasvejani ovat lihansyöjäkasvit. Ne ovat
oma erikoisalani. Näistä lempparini on trooppiset
kannukasvit koska suku on äärimmäisen
upea esimerkki luonnon kauneudesta ja
kekseliäisyydestä -päihittävät paikoin jopa
ihmismielen! :))
1. Kirjamyyntivastaava Paula Rannikko, 30
2. Puutarhatalous, kolmas vuosi alkamassa.
3. Vastuullani on lepaan oppilaskunnan kirjamyynti,
minut löytää näyttelyn aikana A-hallista.
4. Ratipäiviltä odotan kaunista ilmaa, hyväntuulisia
näyttelyvieraita ja onnistuneita näyttelypäiviä.
5. Lempikasvini ovat hedelmäpuut ja marjakasvit,
koska hedelmäpuut kukkivat keväällä kauniisti ja molemmista saa

Päättävät
1. Nimi ja vastuualue:
2. Tulevaisuudelta odotan:
3. Parasta ratipäivillä:
4. Lepaalta jään kaipaamaan:

myöhemmin nauttia satoa.
1. Emmi Turkki, kahvikärryt
2. jännittäviä seikkailuja ja ammatillisen tietouden
kasvattamista
3. Se kuinka Lepaa herää ihan eri tavalla henkiin ja ihmiset työskentelee
yhdessä!
4. kampuksen yhteisöllisyyttä ja ihanaa luontoa
1. Anne Mariia Väisänen, vastuualue edellisinä
vuosina Huolto, tänä vuonna jäätelöt ja yleinen
päsmääminen
2. Tulevaisuus kyllä näyttää mitä on tullakseen.
Toivoisin kuitenkin paljon iloa, onnea ja mukavia
ihmisiä, sekä itselleni että kaikille läheisilleni.
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3. Parasta ratipäivillä on ehdottomasti yleinen hyvä
yhteishenki ja se, että saa viettää kokonaisen
viikon mukavien ihmisten kanssa hommia tehden.
4. Lepaalta jään kaipaamaan mukavia
opiskelutovereita, koko kampus miljöötä ja
Lepaa-henkeä.
1.
2.
3.
4.

Anu Venäläinen, kahvikärryt
Valmistumista ja hortonomielämän haasteita
Yhdessä tekeminen!
Koulukavereita, opettajia, mielenkiintoisia
kursseja ja koko kampusaluetta

1.
2.
3.
4.

Anna Mulo, kahvikärryt, Ratisirkka
Onnellisia aikoja viheralan parissa
Yhdessä oleminen ja näyttelypäivien reipas tohina
Ystäviä, koulua, opettajia, miljöötä. Kaikkea.

1. Piritta alias Pipsa Timonen, Traktorikahvila
2. Haastavia ja monipuolisia työkokemuksia
3. Mellevä tunnelma ja ihmiset jotka sen
aikaansaavat!
4. Kanssaihmiset ja yhteishenki, jota toivottavasti
ylläpidetään myös Lepaan ulkopuolisessa
maailmassa
1. Taru Hakuni, hernari
2. Antoisaa työtä omalta alaltani, jossa voin
oppia kokoajan uutta. Luulen sen olevan
jonkinlaista neuvontatyötä, joka liittyy
kaupunkiviljelyyn tai lähiruuan tuottamiseen.
Uskon myös luonnonmukaisen viljelyn verhreään
tulevaisuuteen ja haluaisin olla kehittämässä
siihen liittyviä prosesseja.
3. Oppilaskunnan tiimityö, rento tunnelma ja tiedon
määrä mitä Lepaalla jaetaan näiden muutaman
päivän aikana.
4. Lepaalta jään kaipaamaan puistomaista
oppimisympäristöä ja legendaarisia saunailtoja
Primaveralla mahtavien ihmisten kanssa.
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1. Timo Saari.Olen/tulen ottamaan vastuun kaikesta.
Nimellisesti ilmeisesti päättävien kuski.
2. Koska tuo oikea polku jota tallata, tossa muutama
vuosi sitten löytyi. Oletan, että meno jatkuu
lähes yhtä rentona ja huolettomana, kuin nämä
viime vuodetkin. Jossain välissä tulevaisuudessa
kyllä näkyy lämpöisen etelän auringonlasku
hienoakin hienommalla hiekkarannalla, sinistäkin
sinisemmän meren äärellä.
3. Jaa notta parasta ratipäivillä. Voe voe niitä on niin
paljon, mutta nostetaan sille jalustalle ystävät ja
heidän kanssaan ”ahertaminen”. Ahertaminen
heittomerkein siksi, että en ole missään vaiheessa
kahtena edellisenä vuonna ajatellut edes tekeväni
töitä, päinvastoin lomaahan rativiikko on.
4. Kova kamppailu ystävien ja miljöön kanssa.
Toisaalta uskallan ajatella, että ystävät eivät häviä,
vaikka koulu loppuukin. Toisaalta Lepaan miljöö
ei olisi niin hieno ilman sielä tapaamiani ihmisiä.
Kaikki yhtä tyyni, jään kaipaamaan aika pitkälti
kaikkea. Ei tule mieleen ikävää hetkeä Lepaalta..
vai tulisiko, ääh kyllä ne koristekukkastenkin tentit
oli ihan ok :)
1. Katja Kanervo, keittiö
2. Alan töitä!
3. Jännitys siitä, meneekö kaikki hyvin, sekä sen
jälkeinen helpotus, kun kaikki menee hyvin.
4. Tätä ympäristöä ja veden läheisyyttä.
1.
2.
3.
4.

Emilia Rynö, keittiö
Mukavia töitä ja luomuviljelyn alan kasvamista
Kauneimmillaan oleva Lepaan puisto
Ystäviä, kirjastoa ja omenatarhaa

1.
2.
3.
4.

Maija Rautiainen, Vohvelikahvila
Opparin valmistumista
Yhdessä tekeminen
Luokkakavereita ja Lepaan puistoa
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1. Iisa Finne, vohvelikahvila
2. Ammattitaidon ja kokemuksen kartuttamista
työelämässä, sekä jossain vaiheessa mahdollisesti
jatkokouluttautumista maisema-arkkitehdiksi.
3. Yhteishenki ja kavereiden näkeminen kesäloman
jälkeen sekä alueella kiertely tauoilla. Ja totta kai
ratibileet!
4. Kotoisaa tunnelmaa ja kauniita maisemia,
opiskelukavereita ja ruokalakeskusteluja.
1.
2.
3.
4.

Annika Tuominen, Vohvelikahvila
Mielenkiintoisia työtehtäviä
Yhdessä tekeminen ja siinä onnistuminen
Kaunista ympäristöä ja opiskelukavereita

1. Susanna Lapinoja, vohvelikahvila
2. Tulevaisuudelta odotan vihreitä työnäkymiä.
3. Parasta ratipäivillä on yhdessä tekeminen ja
yhteyksien luominen.
4. Lepaalta jään kaipaamaan kauniita maisemia
ja mahdollisuutta (pakkoa) eristäytyä muusta
maailmasta.
1. Saila Nieminen, vohvelikahvila
2. mielenkiintoista työtä suunnittelijana ja iloista
elämää
3. se, kun tekee töitä, mutta tuntuu ettei tee. on
kuin ’viikon lomalla’
4. sitä, että kaikki kelpaa just sellasena kuin on. (se
kuuluisa lepaan henki)
1. Ella Uppala, kevään 2015 hortonomi,
Sirkkalehtiorja ja tauottaja
2. Tänä syksynä alkavia maisterinopintoja
ulkomailla! Ja sitten valmistumista Maister of the
Universumiksi parin vuoden päästä.
3. Kojut, rekvisiitta ja ihmisvilinä saavat muuten
niin tutun kampusalueen näyttämään uudelta ja
tuoreelta.
4. Kirjastoa! Tyhjiä lenkkipolkuja. Tuttuja opettajia
ja muita henkilökunnan jäseniä, joihin uskaltaa
tukeutua ongelmissa.
Hernarin toiminnassa mukana myös Lasse-Tapani Väliheikki.
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LEPAAN OSAAJAT OSK
Lepaan oppilaitosten opiskelijat perustivat vuonna 2013 yrityksen
nimeltään Lepaan Osaajat osk. Osuuskunnan tarkoituksena on
mahdollistaa opiskelijoiden ammattimainen työskentely opintojen
aikana sekä valmistumisen kynnyksellä.
Osuuskuntaa pyörittää hallitus, jonka tehtävänä on auttaa ja opastaa
jäseniään yrittäjämäisessä toiminnassa sekä tarjota hallinnolliset
palvelut, joiden avulla työskentely sujuu turvallisesti ja lainmukaisesti.
Hallitus myös välittää osuuskunnalle saapuvia työtarjouksia ja näin tuo
yhteen työn tarjoajan ja tekijän.
Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Lepaalla opiskeleva. Puolentoista
vuoden aikana osuuskunnan jäsenmäärä on kasvanut yli 60:nen, joista
aktiivisesti työskenteleviä on tusinan verran. Opiskelevien jäsenien on
mahdollista hyödyntää osuuskuntaa opintojen suorittamisessa ja tienata
samalla lisätuloja. Valmistuneista jäsenistämme suurin osa työskentelee
kokopäiväisenä alan muilla työnantajilla, mutta tehdäkseen lisätienestejä
ja harjoitellakseen yrittäjämäistä toimintaa he työskentelevät myös
osuuskunnan kautta. Toistaiseksi vain yksi jäsen työskentelee
osuuskunnan kautta kokopäiväisesti.
Osuuskunnan kautta laskutettiin vuosien 2013 ja 2014 aikana 34
asiakasta, ja tänä vuonna laskutettuja on jo 57. Tämä kertoo mielestäni
siitä, että asiakkaat ovat löytäneet osuuskunnan ja jäsenemme ovat
puolestaan löytäneet mieleisen keinon harjoittaa omaa liiketoimintaa.
Suurin osa osuuskunnalle tulevista työtarjouksista on Hämeenlinnan
seudulta, mutta jäsentemme oman aktiivisuuden vuoksi laskuja
lähetetään ympäri Suomen. On ilo olla mukana tällaisessa toiminnassa
ja oppia itse samalla lisää yrittäjyydestä. Hallitustyöskentely on minulle
kutsumus ja olen nauttinut tehtävistäni suunnattomasti.
Jenna Halminen
Lepaan Osaajat osk:n puheenjohtaja-rahastonhoitaja
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HARJOITTELUKOKEMUKSIA
Elina Ojanen, HOMSNU13
Olen Elina, kolmatta vuotta aloittava Maisu. Suoritin perusharjoitteluni
Tyylipihat Oy -nimisessä viherrakennusyrityksessä, jossa olen
työskennellyt jo vuodesta 2012. Halusin kehittyä jo hallitsemillani osaalueilla paremmaksi tekijäksi ja kehittyä myös työmaan hallinnassa eri
vastuutehtävissä.
Mielestäni tavoitteeni täyttyivät hyvin, sillä opin tekemällä ja toistoilla
parhaiten. Sain vastuuta eri kokoisista osa-alueista ja pääsin olemaan
kontaktina asiakkaan ja yrittäjien välillä. Olen tehnyt kiveyksiä, muureja
ja istutusaltaita niin betoni- kuin luonnonkivestä, sekä istutuksia ja
nurmikoita. Parhaat kesän työtehtävät olivat lohkokivimuurin tekeminen
ja siirtonurmikon asentaminen.
Saila Nieminen, HOMSNU12
Suoritin erikoistumisharjoitteluni Ideapihoilla, joka on viiden yrityksen
ylläpitämä osasto Espoossa Marketanpuistossa. Hain paikkaa, koska
yhteistyö ja kontaktit viiden eri yrityksen kanssa kiinnostivat, sekä
omatoiminen työnteko ja kaunis alue, jossa tehdä töitä.
Harjoitteluni tavoite oli tutustuttaa itseäni enemmän alaan. Kesän
aikana todella tutustuin lisää ylläpitopuolen tehtäviin sekä myös hieman
rakentamisen puoleen uusimalla muutaman istutusalueen. Erityisen
hyödyllistä oli, että sain tehdä työt rauhassa kiirehtimättä, jolloin pystyin
syventymään tehtäviin töihin ja ymmärtämään miksi tietty työvaihe
esimerkiksi on tärkeä. Minun oli myös itse otettava selvää työtavoista ja
miettiä mitä alueen kasvit tarvitsevat milloinkin.
Kesän aikana näki selvästi kuinka tehtävälista muuttui harjoittelun
edetessä. Alueen ylläpidon ja hoidon lisäksi työtehtäviini kuului
Ideapihojen Facebook -sivujen päivittäminen sekä puistossa kävijöiden
konsultointi osaston yrityksiä edustaen. Harjoittelusta minulle jäi käteen
taito olla eri tahojen kanssa yhteydessä ja yhdistää saman alan eri
toimijoiden palveluita ja tuotteita, minkä näen eduksi tulevaisuudessa.
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Alueella möyriessäni kaikki eri kasvit kävivät myös tutuiksi ja tunnistan
nyt jo useammankin puskan muuallakin liikkuessani (minä, joka en ole
vielä edes perennatenttiä suorittanut hyväksyttävästi). Kaiken kaikkiaan
olen tyytyväinen harjoitteluuni ja triplasti viisaampi ja valmiimpi uusiin
töihin alalla.
Taru Hakuni, HOMSNU12
Olen Taru Hakuni Helsingistä. Aloitan neljännen vuoden opintoni
Lepaalla syksyllä.
Suoritin erikoistumisharjoitteluni äitiysloman sijaisena S.G. Niemisellä
Vantaalla. S.G. Nieminen on SGN Groupiin kuuluva nurmikon- ja
ammattiviljelyn siementen maahantuonti- ja tukkutoimintaa harjoittava
yritys, joka on perustettu vuonna 1933.
S.G Nieminen on alalla pitkään toiminut yritys ja uskoin oppivani paljon
työskennellessäni siellä. Olimme käyneet S.G. Niemisellä opintokäynnillä
Lepaalta, joten yritys oli jäänyt mieleeni. Kaiken lisäksi toimisto on myös
hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.
Tavoitteeni oli saada käsitys tukkuliiketoiminnasta ja siementen
maahantuontiin liittyvistä prosesseista ja esimerkiksi Eviran toiminnasta
siihen liittyen. Tavoitteeni oli myös oppia viherrakentamisessa
käytetyistä siemenseoksista ja lannoitteista.
Tavoitteeni ovat toteutuneet hyvin. Olen tutustunut viherrakentamisessa
käytettyihin nurmilajeihin ja -lajikkeisiin. Ymmärrän Eviran merkityksen
siementen maahantuonnin valvonnassa ja tiedän jotain maahantuontiin
liittyvästä lainsäädännöstä. Olen saanut myös jonkinlaisen käsityksen
vihannesten ammattiviljelystä. Lannoitteista toivoisin oppivani vielä.
Käytännössä työtehtäviäni ovat olleet mm. tilausten vastaanotto, niiden
kirjaaminen järjestelmään, maahantuonti- ja seosilmoitusten teko
Eviralle, siemenseosten suunnittelu pakkaamista varten, asiakaspalvelu
ja nyt syksymmällä valkosipulin istukkaiden myynti. Lisäksi olen
hoidellut erinäisiä tehtäviä ja ongelmia, mitä osaston muut työntekijät
ovat keksineet minulle nakittaa. Hyvä työilmapiiri ja työtoverit ovat
kannustaneet oppimisessa.
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KEVÄÄLLÄ 2015
VALMISTUNEITA OPINNÄYTETÖITÄ
1. Kuvaile opinnäytetyötäsi ja sen aihetta lyhyesti.
2. Arvioi tutkimuksen tuottamaa hyötyä itselle/ tilaajalle/ alalle.
3. Millä perusteella aihe valikoitui? Kuka on tilaaja?
4. Onko työstä tai sen laatimisen aikana saaduista kontakteista
ollut sinulle hyötyä työllistymisessä?
Heli Laakkonen: Lumitilan huomioiminen pihasuunnittelussa
1. Lopputyöni on kirjallisuustutkimus. Kaupungit tiivistyvät
ja rakennetaan korkealuokkaista asuinympäristöä, joiden
talvikunnossapito on otettava huomioon jo alueen suunnitteluvaiheessa.
Talvikunnossapidon menetelmät ja välineet, lumenkasauspaikat sekä
alueelliset lumitilat on määriteltävä jo aluetta suunniteltaessa. Lumi
kuuluu hulevesiin, jotka on käsiteltävä määräysten mukaisesti. Ilmaston
lämpeneminen lisää ääri-ilmiöitä, joten vettä tai lunta voi sataa suuriakin
määriä kerrallaan.
2. Suunnittelijoilla on ollut tarve saada ohjeistusta riittävän lumitilan
laskemiselle. Kirjallisuustutkimuksessa löytyi paljon tutkimuksia, joita oli
tehty tiealueiden kunnossapidosta runsaslumisten talvien jälkeen ja oli
laskettu riittävää lumitilaa esim. lumenkaatopaikoilla. Lumen poiskuljetus
on suuri menoerä kaupungeille sekä taloyhtiöille runsaslumisina talvina.
Lumien lähisijoitus tulisi huomioida jo kaavoituksessa eli lumelle olisi
jätettävä tilaa kaupunkialueella. Samoin talvikunnossapidon laitteita
on kehitettävä koneen metallisen raapivan terän tilalle ja esimerkiksi
läpäisevän asfaltin ja betonin ylläpitoon. Tutkimuksen hyöty on kasata
lumesta löytyvä tieto pihasuunnittelijoiden käyttöön. Pihasuunnittelijat
eivät voi kuitenkaan ratkaista enää esimerkiksi lumitilaan liittyviä
ongelmia jos kaavoituksessa ei ole huomioitu runsaslumisia talvia eikä
ylläpidolta vaadita vastuuta talvikunnossapidon vaurioista. Lumitilan
huomioiminen sekä talvikunnossapidon kehitys on tehtävä jo ennen
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kun pihaa aletaan suunnittelemaan. Suunnittelijoiden on hyvä tietää
talvikunnossapidon haasteista sekä käytännön ongelmista, jotta voidaan
suunnitella toimivampia ja helppohoitoisempia pihoja, joista hyötyvät
rahallisesti sekä ympäristönäkökulmat huomioiden kaikki.
3. Työ oli Viherympäristöliiton tilaama. Aihe oli noussut esiin
työmaapäivillä, joissa oli huomattu puutteita valmistuneiden
rakennusten lumitiloissa ja suunnittelijat olivat kaivanneet työvälineitä
riittävän lumitilan määrittämiseen. Työ tehtiin yhdessä ohjausryhmän
kanssa, johon kuuluivat Marko Pirttijärvi, Piha- ja puistosuunnittelu
Pirttijärvestä, Pia Kuusiniemi, Loci- maisema-arkkitehdistä sekä Seppo
Närhi Viherympäristöliitosta.
4. Varsinaisessa työllistymismerkityksessä ei ole ollut, mutta on
tutustunut alalla uusiin ihmisiin ja luonut kontakteja.
Kirsi Paakkunainen: Tekonurmien käyttömahdollisuudet
rakennetussa ympäristössä
1. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia tekonurmia on
käytettävissä, kuinka niitä tällä hetkellä käytetään ja kuinka niitä
voitaisiin hyödyntää rakennetussa ympäristössä. Opinnäytetyöstä selviää
myös tekonurmen käyttöön liittyvät rajoittavat tekijät. Opinnäytetyö
sisältää teoriaa, haastatteluita, tietoa esimerkkikohteista Suomessa,
joissa on käytetty tekonurmea, sekä paljon kuvia kohteista että
käyttöideoista.
2. Opinnäytetyöstä saa paljon vinkkejä ja ideoita tekonurmien käyttöön
rakennetussa ympäristössä, jolloin tekonurmea suunniteltaisiin oikeisiin
paikkoihin. Opinnäytetyön selvinneitä tietoja voivat hyödyntää alan
suunnittelijat, urakoitsijat ja ylläpidosta vastaavat. Työn tilaajalla HAMK
Lepaan toimipisteellä on oikeus käyttää opinnäytetyötä opetuskäyttöön.
Itselleni opinnäytetyön tekeminen oli palkitsevaa ja mielenkiintoinen
prosessi, koska tekonurmi vaikuttaa erittäin varteenotettavalta
materiaalivaihtoehdolta tietyissä paikoissa, esimerkiksi leikkipaikoilla.
Tehdessäni opinnäytetyötä sain suunnittelijana runsaasti kartutettua
tietoa paikoista, joihin tekonurmi on hyvä materiaalivaihtoehto.
Todennäköisesti hyödynnän saamaani tietoa tulevaisuudessa.
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3. Keksin itse opinnäytetyöni aiheen. Minua kiinnosti pohtia,
kuinka viheralueita voisi pienemmillä resursseilla ylläpitää ja pitää
hyvännäköisinä. Tietoa etsiessäni luin tekonurmesta ja kiinnostuin
tutkimaan tekonurmen käyttöä. Huomasin, ettei tekonurmen käyttö ollut
monipuolista Suomessa eikä tietoa ollut Suomeksi saatavilla juurikaan
viheraluekäytössä, joten mielestäni aihe oli hyödyllinen.
4. Ei tähän mennessä.
Iida Heinonen: Eri leikkaustapojen vaikutus pensasmustikan
talvenkestävyyteen ja sadontuottoon
1. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, olisiko perinteiselle
leikkaustavalle vaihtoehtoa, sillä leikkauksiin menee paljon aikaa ja
työvoimaa tarvitaan paljon. Talvivauriot lisäävät leikkuutarvetta, joten
siksi tutkin myös leikkaustapojen vaikutusta talvenkestävyyteen.
2. Tutkimuksen tuottama hyöty oli sinänsä hyvä, sillä esim. Alvarlajikkeella kokonaan alasleikattujen pensaiden talvivauriot jäivät
pienemmiksi kuin perinteisesti leikattujen. Niiden sato oli myös
suurempi. Tämä säästäisi leikkuissa aikaa ja rahaa, jos osan pensaista
voisi leikata kokonaan alas raivaussahalla. Tuottoa tulisi suuremmista
sadoista.
3. Työ valikoitui soittamalla tilaajalle, joka oli kysellyt tekijää koululta.
Tilaajana oli Iso-Hiiden Kartano Oy Janakkalasta.
4. Olen töissä Iso-Hiiden Kartanolla kuten viime kesänäkin.
Tommi Oraluoma: Vihannespunkin biologisen torjunnan ja
tuhohyönteisten tarkkailumenetelmien kehittäminen vadelman
tunneliviljelyssä
1. Tein opinnäytetyöni biologisen torjunnan integroinnista
tunneliviljelyyn. Päätavoitteena oli tutkia vihannespunkin
biologisen torjunnan mahdollisuuksia eri petopunkeilla vadelman
tunneliviljelyssä. Päätavoitteen ohella kehitin tunneliviljelmien
tuholaistarkkailumenetelmiä.
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2. Itselleni hyöty on ollut suuri, sillä loin oppariprosessin aikana
runsaasti kontakteja marjanviljelijöihin ja opin biologisesta torjunnasta
erittäin paljon. Tilaajalle työ tuotti arvokasta tietoa torjuntaeliöiden
käytöstä tunneliviljelmillä ja auttoi heitä tarkentamaan torjuntaeliöiden
käytön neuvontaa.
3. Työn tilaajana oli Biotus Oy, joka valmistaa ja maahantuo biologisia
torjuntaeliöitä ja tuholaisten tarkkailutuotteita. Olin jo toisena
opiskeluvuotena tehnyt tutkimustyötä Biotukselle ja kyselin heiltä
erikoisharjoittelupaikkaa kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Pääsinkin
projektityöntekijäksi tutkimaan biologisen torjunnan integrointia
vadelman tunneliviljelyyn. Aihe valikoitui tunneliviljelyn ”trendikkyyden”
ja kasvutunnelin biologiselle torjunnalle otollisten olosuhteiden
ohjaamana.
4. On ollut erittäin paljon hyötyä! Tällä hetkellä työskentelen Biotuksessa
tuotekehitysapulaisena ja olen paljon tekemisissä opinnäytetyöprosessin
aikana luomieni kontaktien kanssa. Opinnäytetyöni aihe sai myös jatkoa,
sillä tutkin tänäkin vuonna biologisen torjunnan integrointia vadelman ja
mansikan tunnelituotantoon.
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VIHER- JA PUUTARHAALAN TULEVAISUUS
Haastattelimme viher- ja puutarha-alan konkareita sekä
opiskelijoita saadaksemme selvitettyä heidän näkemyksiään
kummankin alan tulevaisuudesta. Aiheina ovat olleet erityisesti
alojen vahvuudet ja heikkoudet sekä haasteet ja mahdollisuudet.
Marjatta Nummela, Harviala Oy
Suomalainen puutarha-ala kehittyy nopeasti. Vaikka olemmekin olleet
jäljessä Keski-Euroopan kehityksestä pitkään, olemme saaneet kirittyä
välimatkaa kiinni. Tämä antaa puutarha-alan tulevaisuudelle Suomessa
hyvän pohjan.
Ilmastonmuutos on meille sekä uhka että mahdollisuus. Toisaalta se lisää
kasvatettavien lajien kirjoa, mutta toisaalta sen vaikutukset olevaan lajistoon sekä tuholaisten leviämiseen ovat arvaamattomia. Uusien lajikkeiden kehittelyssä otetaan huomioon niiden ilmastollinen kestävyys.
Puutarhakasvien lajisto tulee monipuolistumaan tulevaisuudessa, ja niin
yksityiset kuluttajat kuin ammattimaiset suunnittelijatkin vaikuttavat
paljon kasvatettavaan lajistoon. Ihmiset ovat kyllästyneet näkemään aina
samoja kasveja, ja he toivovat löytävänsä internetissä kohtaamiaan kasvierikoisuuksia myös taimistojen ja myymälöiden valikoimissa. Tuotteiden myynnin ja markkinoinnin tavoissa on kuitenkin eroja kuluttajakaupan ja julkisten hankintojen välillä. Julkiset hankinnat kilpailutetaan,
mut-ta myös yksityisille myytäessä kilpailu on kovaa. Ulkomainen taimi
on edelleen kotimaista tainta halvempi.
Näkyvyys eri medioissa on tärkeää. Parhaillaan televisiosta tulee useita
eri puutarhaohjelmia, joiden kautta eri toimijat saavat näkyvyyttä. Jotta
näkyvyyden kautta saatu mielenkiinto voitaisiin hyödyntää, on yritysten
panostettava nettisivuihinsa. Esimerkiksi Harviala tarjoaa runsaasti tietoa
kasvattamistaan kasveista sekä nettisivuillaan että helposti selattavassa,
painetussa katalogissa.
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Lama-aikana ihmiset kaipaavat kauneutta, ja he panostavat
koteihinsa. Taloa rakennettaessa piha otetaan huomioon aiempaa
varhaisemmassa vaiheessa, jolloin lopputulos on parempi. Samoin
kaupunkisuunnittelussa huomioidaan puistot ja muut viheralueet
ajoissa. Arvostus viheralueita kohtaan on kasvanut, ja kehitys jatkunee
tulevaisuudessakin.
Puutarhuri Timo Koskinen
Viheralan oppilaitokset ovat Suomessa hyviä. Alan ammattikorkeakoulutuksen keskittyminen Lepaalle tuottaa laadukkaita osaajia. Koulutimme
pitkään liikaa suunnittelijoita kysyntään nähden, mutta kun koulutuksessa lisättiin rakentamisen ja ylläpidon osuutta, on hortonomeilla ollut
paremmat edellytykset työllistyä. Ammattiopiston puolen opettajilla on
paljon kokemusta työelämästä, mikä tekee heistä päteviä opettamaan
käytännön töitä.
Viherrakentamisessa on enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.
Erityisesti kivitöiden osaamisen tarpeeseen on herätty viime aikoina.
Kiviosaaminen notkahti Suomessa vuosituhannen vaihteessa, ja osaavat
tekijät piti tuoda esimerkiksi Virosta ja Saksasta. Nykyään varsinkin
isot yritykset panostavat kivitöiden opettamiseen. Toimin itsekin
VYRA:n ja työkkärin kursseilla kouluttajana. Harmillista on, että Lepaalla
kivitöistä ehditään opetella vain perusteet, jolloin työssäoppimisessa ei
välttämättä päästä myöskään opettelemaan vaativampia töitä.
Rakentamisen ja ylläpidon yhteensovittamisessa on ongelmia, sillä niitä
käsitellään erillään toisistaan. Kalliit rakenteet ja materiaalit menevät
hukkaan, kun niiden hoidon tasoa heikennetään ja vähennetään. Kun
hinta jyrää kilpailutuksessa kaikki muut kriteerit, kärsii hoidon laatu,
ja alueet rämettyvät nopeasti. Näitä ongelmia on sekä yksityisellä että
julkisella puolella.
Viherrakentaminen ei onneksi ole erityisen suhdanneherkkä ala. Talojen
rakentamisen vähentyessä myös uusien pihojen rakentaminen vähentyy,
mutta toisaalta taantumassa ihmiset sijoittavat mieluummin pihaansa
kuin esimerkiksi uuteen autoon tai ulkomaanmatkaan.
Viheralueita osataan arvostaa, ja niiden hyvinvointia ja terveyttä parantavat ominaisuudet tunnetaan. Ne puhdistavat ympäristöä esimerkiksi

21

teollisuuden päästöistä. Viheralueisiin on panostettu viime aikoina, ja se
kehitys tulee varmasti jatkumaan.
Emilia Rynö, HOPUNU12
Suomalaiset puutarhakasvit ovat laadukkaita ja puhtaita taudeista. Ikävä
kyllä niitä ei osata arvostaa tarpeeksi, jotta ihmiset viitsisivät maksaa
niistä enemmän kuin ulkomaisista taimista. Kotimaisten tuotteiden käyttöön tulisi kannustaa enemmän. Kasvava tuotanto lisäisi työpaikkoja
alalla sekä laskisi kasvisten ja taimien hintoja. Lisäksi kasvien puhtaus
voisi olla hyvä myyntivaltti ulkomaanviennissä.
Kotimaista tuotantoa uhkaavat halvat ulkomaiset tuotteet sekä niiden
mukana leviävät kasvitaudit. Hyvänä esimerkkinä tästä on tulipolte, jota
on esiintynyt Suomessa vasta viime aikoina.
Lepaa on hyvä koulu, ja hortonomeja voitaisiin palkata myös kunnianhimoisiin tehtäviin työelämässä. Nykyään monille on epäselvää, mitä hortonomi tarkalleen ottaen tekee ja osaa. Kuitenkin esimerkiksi luomuviljelyn opettaminen on hajanaista, eikä varsinaista luomuun keskittyvää
kurssia ole ollut enää tarjolla. Aiheeseen liittyviä tekniikoita sivutaan
joillakin muilla kursseilla, mutta tiedot jäävät vajaiksi.
Työnantajani esitti, että tavoitteena olisi saada puolet
suomalaisista puutarhatuotteista luomuviljellyiksi
vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen,
ja sen toteutumiseksi luomuviljelystä tarvitaan
paljon nykyistä enemmän tietoa ja opetusta.
Luomuviljelyn opetuksen tulisi alkaa koulussa, ja
erilaisten suomalaisten puutarha-alan järjestöjen ja
tutkimuskeskusten tulisi koota ja jakaa tietoa aiheesta.
Nykyiset luomutilat ovat hyvin pieniä, jolloin niiden
on hyvin vaikea pal-kata itselleen työntekijöitä.
Tuotannon säilyminen ja kasvu vaativat ku-luttajien
kiinnostuksen säilyttämistä luomutuotteisiin.
Luomuviljelyä koskeva byrokratia on myös hyvin
tiukkaa, eivätkä kaikki luomutarkastajat ymmärrä
tuotantotilojen todellisuutta.
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Emmi Turkki, HOMSNU12
Jo silloin kun hakeuduin alalle puhuttiin paljon siitä, että viherala on
tulevaisuuden ala, jolla riittää töitä. Näin onkin. Erityisesti maailmalla
kaupungit hakevat nyt vihreää imagoa. Suomessa kehitys laahaa hieman
muuta maailmaa jäljessä, mutta täälläkin on herätty kaupungeissa
vihreyden tärkeyteen. Kaupunkiympäristö on yksi tärkeimmistä
tulevaisuuden työpaikkojen tarjoajista maisema-arkkitehdeille,
kun taas yksityisessä omistuksessa olevat pihat sopivat paremmin
maisemasuunnittelijoiden työnkuvaan. Lisäksi taloudellinen taantuma
rajoittaa yksityisten henkilöiden kykyä rahoittaa suunnitteluprojekteja.
Yksityisiä pihoja ei voi kuitenkaan poissulkea työmahdollisuuksien
tarjoajien joukosta. Pitemmälle tulevaisuuteen katsottaessa koen, että
yleisen taloustilanteen parantuessa myös yksityisten henkilöiden kyky
toteuttaa omia toiveita pihalla paranee. Tälläkin hetkellä on nähtävissä
viheralan yleinen suosio esimerkiksi kaupunkiviljelyssä ja ihmisten
innossa tehdä itse asioita puutarhassa ja parvekkeella. Tästä nouseekin
kysymys siitä, tarvitaanko viheralan tekijöitä toteuttamaan näitä ideoita,
jos ihmiset haluavat tehdä itse. Toisaalta ideoidenkin pitää tulla jostakin
ja ehkä ideoiminen jääkin viherammattilaisten tehtäväksi.
Viheralan heikkouksista puhuttaessa nousee esiin ainoastaan se, että
kyseessä on melko uusi, ihmisille vieras ala. Esimerkiksi kaupungit eivät
vielä oikein osaa ajatella, mitä viheralan asioihin panostamalla voitaisiin
tulevaisuudessa saavuttaa.
Viheralan vahvuus tulevaisuudessa on vihreys. Ilmastonmuutoksen
tiedostaminen on nostanut ekologisuuden tärkeäksi teemaksi. Ja
viheralahan pystyy luomaan ekologisempaa, vihreämpää ympäristöä.
Samalla voimme lisätä ihmisten hyvinvointia. Lisäksi ihmisten lisääntynyt
kiinnostus omaa ympäristöään kohtaan on yksi viheralan vahvuuksista.
Pääaineenani on suunnittelu, ja aion kouluttautua myöhemmin
maisema-arkkitehdiksi päästäkseni helpommin suunnittelutehtäviin.
Uskon vahvasti siihen, että alalta tulee löytymään töitä. Viheralan
tulevaisuus näyttää kaiken kaikkiaan erittäin hyvältä. Enhän minä muuten
tälle alalle olisi lähtenytkään.
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VAIHTO-OPPILASKOKEMUKSIA
Heini Tarsa ja Iisa Finne viettivät
vaihtolukukauden Kanadassa
Trurossa, Dalhousie universityssa.
Halusimme molemmat ehdottomasti
lähteä vaihtoon Euroopan
ulkopuolelle, joten Kanada oli muun
muassa sen takia luonteva valinta.
Koulullamme oli myös ollut jo
aiempaa yhteistyötä yhden yliopiston
professoreista kanssa, mikä helpotti
huomattavasti hakuprosessin
käytännön asioita.
Opiskelu Kanadassa oli
intensiivisempää ja vaativampaa kuin
Lepaalla, eikä luennoilta ollut varaa
olla poissa. Kurssit oli erinomaisesti
suunniteltu, ja ne sisälsivät juuri
sopivassa suhteessa teoriaa sekä
käytäntöä. Vaikka koulutöiden
parissa puurtaminen tuntui ajoittain
melko rankalta, lopuksi oli kuitenkin
todella palkitsevaa nähdä kovan työn
tuottaneen hedelmää.
Opiskelun ohessa oli toki aikaa myös vapaa-ajan unohtumattomille
retkille, ja kävimmekin kahden tsekkiläisen ystävämme kanssa muun
muassa Torontossa sekä Niagaran putouksilla aivan Yhdysvaltojen
rajalla. Lisäksi parina viikonloppuna teemana oli roadtrip, jolloin
ajelimme ympäri Nova Scotian ja Prince Edward Islandin jylhiä
rannikkoalueita.
Ja niin kuin arvata saattaa, vaihdossa ylivoimaisesti parasta oli kaikki
ne ihanat, uudet ystävät, joihin matkan aikana pääsi tutustumaan.
Tulemme muistelemaan vielä kiikkustuolissammekin esimerkiksi yhtä
niistä monista ruokalassa käydyistä keskusteluista, jolloin malesialainen
ystävämme väitti aivan tosissaan, että me ihmiset olemme kehittyneet
merenneidoista. Matkailu avartaa, ja vaihto-opiskelu vielä enemmän!
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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
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HORTOSKOOPPI
Lepaan takametsistä kerran vuodessa esiin kömpivä oraakkeli Alisa
Kääpä avasi Ratisirkan toimitukselle sanaisen arkkunsa ja välitti
meille kosmisen hortoskoopin tälle syksylle.
Oinas 21.3.-20.4.
Ryppyjä rakkaudessa? Riitaa
kasvimaan paikasta? Ei huolta,
siihen on tulossa muutos!
Kosmiset liikkeet aiheuttavat
ylimaallisen sopuisuuden tunteen.
Kiistat ja skismat ratkeavat kuin
itsestään. Nyt on kyvä hetki uuden
anopinkielen hankintaan!

Rapu 22.6.-22.7.
Olet lempeä kuin lemmikki.
Lempeytesi herättää erään
henkilön ihailun ja saa
päärynäpuusi päärynät
maistumaan ennenkuulumattoman
makeilta. Tarkkaile kuitenkin
ympäristöäsi, sinua vaanii tunneelämän takiainen.

Härkä 21.4.-20.5.
Kasvisi kaipaavat nyt erityistä
hellyyttä niinkuin sinäkin! Saapuva
syksy saa sinut tuntemaan itsesi
kaihoisaksi. Anna itsellesi siis
aikaa puuhata puutarhassa.
Anna ystäviesi tulla luoksesi ja
muistuttaa sinua yhdessäolon
tärkeydestä.

Leijona 23.7.- 22.8.
Mars sopivassa asemassa
Venuksen kanssa saa kielesi kannat
irtoamaan ja puhkeat spontaaniin
lauluun. Varo kuiten paljastamasta
kesäsalattisi salaista reseptiä
väärälle henkilölle! Naapurisi
tarkkailee tillisi kasvua, anna
hänelle syy kateuteen.

Kaksoset 21.5.-21.6.
Nyt pistetään rokaten! Ilosi
rönsyää ympäristöösi niinkun
rehevä niittyleinikki. Ilahduta
tuttuja ja tuntemattomia
legendaarisilla sutkautuksillasi ja
anna palaa! Tähdet tuikkivat tänä
syksynä juuri sinulle!

Neitsyt 23.8.-22.9.
Syksy on sinulle haaveiden aikaa.
Ajatuksesi leijailevat yhtä kauas
kuin horsman haituvat. Vaikka
kosmos lupaileekin toimeliasta
elokuuta, on sinun pidettävä itse
huoli perunoistasi. Persilja on
rautaa, tiedät kyllä mitä tehdä.
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Vaaka 23.9.-22.10.
Tähdet lupaavat sinulle suotuisaa
sienisaalista ja sievää sipulia!
Topakkuutesi palkitaan viimeistään
kun kitket yrttimaalla. Tapaat
ystävän menneisyydestä ja
pääsette yhdessä upottamaan
sormet multaan.

onkin aika muuttaa olemustaan!
Täydellinen tyylinmuutos antaa
sinulle potkua syksyyn. Pidä
kuitenkin kiinni persoonastasi,
katala Venus houkuttelee
harhateille.
Kalat 20.2.-20.3.
Tähdet tekevät sinusta rauhallisen
ja säyseän. Olet kuin samettikukka,
mikään ei voi sinua tuhota.
Syksysi on vahva ja on aika tehdä
päätökset, joita jo pitkään olet
pohtinut.

Skorpiooni 23.10.-22.11.
Nyt on sähäkkää! Niinkun
tammenterhot kopisevat puista,
kopisevat myös kenkiesi korot.
Kosmos ohjaa sinut kaupunkiin,
kohti urbaania elämystä. Niin
sitkeänä kuin asfaltista ponnistava
voikukka kohtaat lokakuun
harmauden.
Jousimies 23.11.-22.12.
Kohtaat puutarhassasi varkaan.
Kohtaaminen saa sinut varuilleen.
Älä silti katoa varjoihin, vaan
anna sisäisen kauneutesi säteillä
valtoimenaan. Varas katuu ja
paluttaa ottamansa korkojen kera.
Kauris 23.12.-19.1.
Elokuun lämpö ja Pluton kalteva
asema saavat olosi tuntumaan
mystiseltä. Mystisyyttä on
muutenkin ilmassa, sillä
parvekkeellesi ilmestyy jotakin
kosmista. Älä aja sitä pois, sillä se
herättää kuivahtaneen orkideasi
henkiin.
Vesimies 20.1.-19.2.
Loistat kuin auringonkukka ja
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PARHAIMMILLAAN PIHA
AIHEUTTAA VOIMAKASTA

OLESKELUN
TARVETTA
TARVETTA.
Millainen on kiva piha? Sen aistii hetkessä monesta
asiasta. Siististä nurmikosta, kauniista kukkaistutuksista,
terveistä pihapuista, tyylikkäistä kiveyksistä.
L&T:n lukuisat viheralan ammattilaiset pitävät huolen, että piha
ilahduttaa kaikkia. Tarjoamme kaikki palvelut viher- ja leikkialueiden
suunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
www.lassila-tikanoja.fi/asioi
010 636 7000
www.lassila-tikanoja.fi
JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS
KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA
SIIVOUS JA TUKIPALVELUT
VIEMÄRIHUOLTO
KORJAUSRAKENTAMINEN
PROSESSIPUHDISTUS
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
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Meidät löydät osastolta U 22

"Muck-Truck"

"Max-Truck"

"E-Truck" UUTUUS

Moottoroitu kottikärry
projektikaveriksi
Hinta 3.580 € (sis.ALV)
Hinta vapaasti
varastossamme
Toimitus: suoraan
varastostamme
Kantokyky 250 kg
Omapaino 110kg
Moottori Honda GXV 160
5.5Hp
Vaihteet 3 x eteen/1 x
taakse
Kuupan tilavuus 162ltr =
0,17 m3
Pituus 155cm x leveys
71cm x korkeus 87cm
Nopeus 0-5,6 km/h, 79dB
Neliveto

Isompi projektikaveri
Hinta 3.750 € (sis.ALV)
Hinta vapaasti
varastossamme
Toimitus: suoraan
varastostamme
Kantokyky 365 kg
Omapaino 130kg
Moottori Honda GXV 160
5.5Hp
Vaihteet 3 x eteen/1 x
taakse
Kuupan tilavuus 227ltr
= 0,23 m3
Pituus 163cm x leveys 71cm
x korkeus 92cm
Nopeus 0-5,6 km/h, 79dB
Neliveto

29

Akkukäyttöinen
projektikaveri
Hinta 4.850 € (sis.ALV)
Hinta vapaasti
varastossamme
Toimitus: n. 1kk sitovasta
tilauksesta
Kantokyky 250 kg
Omapaino 136 kg
Voimanlähde: Akut 4 kpl:tta
12V:n
Latausaika täyteen
varaukseen 8h
Yhtäjaksoinen työaika
täydestä latauksesta 3,5h
Vaihteet: Benevelli (24V),2
eteen,2 taakse
Kuupan tilavuus 162ltr =
0,17m3
Pituus 163cm x leveys
71cm x korkeus 92cm
Nopeus 0-5,6 km/h, 5dB
Neliveto

LEPAA GOTHIC
Sopuleiden lailla hortonomit kerääntyvät Lepaalle kerran vuodessa
suurina laumoina. Vuosi vuodelta muistamme huonommin syyn
paluuseemme. Tiedämme vain, että luissa tuntuvaa kutsua on vaikea
vastustaa.
Lepaan Anna kulkee joukossamme. Ne, joilla ei ole synnynnäistä
kykyä nähdä häntä, suorittavat ikiaikaisen riitin Mamsellin ympärillä
saadakseen Näön. Öiselle ulvonnalle ja muille oudoille kokemuksille
löytyy selitys, kun näkee Annan valkean hahmon.
Viikonpäivien nimet katoavat. Ensimmäinen on kirjastoautopäivä.
Toinen kauppabussipäivä. Kolmas keittopäivä. Neljäs kalapäivä. Viides
kotiinpaluupäivä. Seitsemäs lepaallepaluupäivä. Kuudennen päivän nimi
katoaa hiljalleen valkoiseen kohinaan.
Näytekasvimaan vihanneksia ei saa syödä. Näytehedelmäpuiden satoa ei
saa syödä. Marjapensaista harvat kantavat sallittua hedelmää. ”Meidän
pitää odottaa merkkiä, jonka jälkeen saamme syödä”, toistelemme.
Ampiaiset rei’ittävät omenat. Herneenpalot tuleentuvat. Halla muuttaa
salaatit vetiseksi massaksi. Odotamme merkkiä yhä.
Sunnuntain ainoa bussi tuo sinut Lepaalle. Kaipaat jotakin lämmintä,
jotakin vahvistavaa. Kaivelet kaappejasi, mutta löydät vain omenoita
kompostoitumisen eri vaiheissa. Pikkuakka on jo kiinni.
Opiston ylimmästä kerroksesta kajastaa illalla valo. Nyt siellä on pimeää.
Nyt valoisaa. Nyt pimeää. Kuvittelitko vain valon?
Sumu kerääntyy tiheinä pilvinä. Se peittää maan, ihmiset, rakennukset.
Suunnistat puiden siluettien mukaan. Odotat, että sumu hälvenisi päivän
kuluessa. Kun se viimeinkin haihtuu, aurinko on jo laskenut.
Aurinkoa säilytetään talvisin Tomaattihuoneessa. Etkö usko? Millä muulla
selität sen, ettei toista yhtä kirkasta valoa näy marraskuun ja maaliskuun
välillä?
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KASVEJA JA LATINAA!
Kasveja ja latinaa!

Moni meistä on opiskellut kasvien nimet sekä suomeksi, että latinaksi. Tässä on oiva tilaisuus testata mitä
on jäänyt ajan saatossa mieleen!
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Moni meistä on opiskellut sekä kasvien tieteelliset että
suomalaiset nimet. Tässä on oiva tilaisus testata, mitä on
jäänyt ajan saatossa mieleen!

Pystyyn:
8. PinusCreated
mugo
on TheTeachersCorner.net Crossword Maker
1. Bergenia cordifolia
Koivuangervo
Sininata Pihasyreeni Pikkutalvio Vuorimänty Jättipoimulehti
2. Syringa vulgaris
Vaakaan:
3. Spiraea betulifolia
7. Parthenocissus
inserta
Sinikuunlilja
Herttavuorenkilpi
Säleikkövilliviini
Sormustinkukka
4. Hosta sieboldiana
9. Vinca minor
5. Alchemilla mollis
Across
Down
10. Festuca glauca
6. Digitalis
purpurea
7. Parthenocissus
inserta
1. Bergenia cordifolia
9. Vinca minor
10. Festuca glauca
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2. Syringa vulgaris
3. Spirea betulifolia
4. Hosta sieboldiana

KODIN TERRA HÄMEENLINNA
ARK. 7–21, LA 8–18, SU 12–18

Kaikenkattava
rautakauppa,
jossa vahva
puutarhaosasto.
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