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PUUTARHALUENNOT 
Järjestämme tilauksesta ajankohtaisia puutarhaluentoja. Luennot voidaan pitää piirin toimitiloissa (os. 

Tampellan esplanadi 7) tai erikseen sovittavassa tilassa. 

 

LUENTO- JA KURSSIAIHEET 

Kasvata kotona 

Kaupunkiviljely on muodikasta ja terveellinen harrastus. Luennolla käydään läpi miten kotona voidaan 

kasvattaa erilaisia hyötykasveja pienissä tiloissa; ikkunalaudalla, parvekkeella, patiolla tai vaikka ulkona 

palstalla. 

 

Kukkakimppu- tai asetelmakurssi 

Kurssilla sidotaan helppoja kukkakimppuja/kauniita kukka-asetelmia. Harjoitellaan spiraaliin sitomista/ 

sienitekniikkaa sekä käydään läpi leikkokukkien kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Kukat saa kotiin 

vietäväksi. 

 

Koristeita luonnonmateriaalista 

Tehdään pöytä- ja ovikoristeita esimerkiksi sammaleesta. Kurssilaiset tuovat mukanaan luonnonmateriaalit.  

 

Satoa vihannesmaasta/viljelypalstan perustaminen 

Luennolla saat vinkit kasvimaan kunnostustöistä aina sadonkorjuuseen asti. Mitä kasveja voi viljellä 

kasvimaalla? Milloin sato korjataan? Miten kasveja lannoitetaan oikein? Tarvittaessa voimme tehdä myös 

harjoituskylvöjä käytännössä. 

 

Hyötykasvit ruukussa ja laatikoissa 

Vihannekset ja yrtit kasvavat hyvin ruukuissa ja laatikoissa.  Hyötykasveja voi myös viljellä parvekkeella, 

pienellä rivitalon pihalla, kerrostalon pihalla laatikossa tai pienellä kasvimaalla. Kurssin jälkeen tiedät, mitä 

hyötykasveja voit viljellä ruukussa ja laatikossa sekä kasvimaalla. Osaat valita sopivat lajikkeet, kylvää 

siemenet, istuttaa taimet sekä hoitaa kasveja. 

 

Omasta pihasta makoisia marjoja 

Koristeelliset marjakasvit kaunistavat pihaa ja antavat samalla makoisia marjoja. Perinteisten mansikan, 

herukan ja vadelman lisäksi monet koristepensaiksi mielletyt lajit tuottavat kelpo sadon. Pieneen pihaan 

marjakasvit sijoitetaan koristekasvien lomaan, isolla on tilaa oikealle marjatarhallekin. 
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Huonekasvit kukoistamaan 

Huonekasveilla sisustettu koti on viihtyisä. Hyvin hoidetut huonekasvit ovat kauniita ja ne puhdistavat 

ilmaa. Luennolla opitaan miten huonekasveja hoidetaan oikein ja tutustutaan erilaisiin huonekasveihin. 

 

Kaunis ja helppohoitoinen perennapenkki 

Kaunis perennapenkki on kaikkien kotipuutarhurien unelma. Luennolla käydään läpi perusteet 

perennapenkin perustamisesta, perennojen hoidosta ja tutustumme erilaisiin kasvupaikkoihin sopiviin 

perennoihin. 

 

Kotipihan puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset 

Milloin ja miten kasveja leikataan? Luennolla käydään läpi eri puuvartisten kasvien leikkaustöitä, mm. 

omenapuiden ja marjapensaiden hoitoleikkaukset.  

 

Vanhan pihan kunnostus 

Vanha piha on kasviharrastajalle usein oikea aarreaitta. Luennolla käydään läpi miten vanhaa pihaa voi 

kunnostaa ja uudistaa järkevästi ja millaisia kasveja kannattaa suosia vanhassa pihassa. 

 

Kirppa, kirva ja muumiotauti -kotipuutarhan kasvinsuojelu 

Mitkä ovat yleisimmät kasvitaudit ja –tuhohyönteiset puutarhassa ja miten niitä torjutaan? Käymme läpi 

mm. kotiloiden, myyrien ja muumiotautisten omenoiden torjuntaa. 

 

Parveke paratiisiksi 

Monipuolisesti viljelty parveke on kodin paratiisi. Siellä voi kasvattaa kasveja pelkäksi silmäniloksi tai 

ruokapöytään. Jopa pohjoisparveke sopii viljelyyn, kun valitsee oikeat kasvit. Luennolla käydään läpi 

kesäkukkien ja hyötykasvien kasvattamista parvekkeella. 

 

Kompostoinnin ABC -maksuton Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella 

Miten komposti perustetaan? Mitä toimiva komposti vaatii?  

 

Kauniita jouluasetelmia  

Jouluasetelmakurssilla tutustutaan joulun ajan kasveihin ja niiden hoitoon sekä opetellaan tekemään niistä 

kauniita asetelmia. Kurssin materiaaleista sovitaan etukäteen. Kurssille voi tuoda koreja, ruukkuja tai muita 

astioita, joihin istutukset tehdään. Myös koristeita voi tuoda (sammal, jäkälä, rusettinauhaa, käpyjä, 

koristetikkuja jne) sekä laatikko tai kassi asetelmien kotiin viemiseksi. 
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Luentojen hinnat 

60 € /h (vähintään 2 h) + mahdolliset materiaalit + kilometrikorvaus 0,60€/km Tampellasta luentopaikalle ja 

takaisin. Lauantaikorvaus 75€/h. 

Lisätiedot ja varaukset mieluiten sähköpostilla puutarha-asiantuntija Heidi Ovaska  

heidi.ovaska@martat.fi  puh. 050 371 8913  
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