
tä mittelspitz Minnin kans-
sa.

Tuloksia:
Lapsi ja lelukoira: 1. Mir-

ka, 6 v. ja husky Tessu.
Lapsi ja koira: 1. Suvi 4 v. 

ja kääpiömäyräkoira Lilli.
Junior handler: 1. Sara 

Rytkönen, 16, ja kääpiövil-
lakoira Bella.

Best in show: 1. 
Cockerspanieli Vilja, om. 
Hanna Kärkkäinen; 2. kar-
jalankarhukoira Briha, 
om. Katja Partanen; 3. ba-
senji Luru, om. Niina Virk-
kunen; 4. sekarotuinen 
Jekku, om. Roosa Toiva-
nen.

SARI VAINIKAINEN

Päivi Kasurinen ei ollut 
koskaan pitänyt itseään 
puutarhaihmisenä. Su-
vun kesämökillä on tullut 
vanhempia autettua, mut-
ta isompaa poltetta kuk-
kapenkkeihin tai kasvi-
tarhaan hän ei ollut kos-
kaan potenut. Aiemmin.

Viime kesä enteili jo 
muutosta, sillä Kasurinen 
laittoi Porin kodin pihalle 
ensimmäisen oman kas-
vimaansa. Tänä keväänä 
muutto Lapinlahdelle lie 
edesauttanut talven kyte-
nyttä innostusta puhkea-
maan valloilleen, ja puu-
tarhatyöt ovat nyt Kasu-
risen kevään ykköshar-
rastus.

– En tiedä mistä tämä 
innostus nyt oikein iski. 
Osaksi se on ehkä sitä, et-
tä tämä kesämökkimme 
eli Pentti-isäni kotipaikka 
on niin tärkeä. Vietämme 
täällä kaikki kesät oman 
perheeni eli mieheni Mar-
kon ja tyttäremme Marii-
nan kanssa. Jostakin se 
ajatus vaan lähti, nauraa 
Kasurinen ja myöntää et-
tä iso myötävaikuttaja on 
Annikki-äidin viherpeu-
kalo.

– Olenhan minä seuran-
nut mitä äiti on mökin pi-
hassa aina tehnyt. Mutta 
en itse osannut ja nyt tä-
mä into on päällä, pää-
tin että minähän opette-
len. Ajattelin että pakko-
han on olla kursseja ihan 
aloittelijoille ja tutkailin 
Kaskikuusen kurssiopas-
ta. Ja sieltä löytyi kurssi 
juuri minulle: Puutarhan 
kevät.

Leikkausta, siirtoja
Kurssi on nyt takana, ja 
Kasurinen odottaa jo in-
noissaan syksylle suun-
niteltua Puutarhan syk-
sy -kurssia, jolla tehdään 
puutarhan syystöitä sa-
man kaavan mukaan 
kuin kevätkurssilla.

– Kaksi ensimmäistä 
kertaa olimme luokassa, 
jossa kävimme läpi teo-
riassa puutarhan kevät-
töitä. Oppilaille jäi pape-
rilla tietoa muistin virkis-
tämiseksi. Suunnittelim-
me myös aikataulun, mil-
loin ja kenen oppilaan pi-
hassa teemme töitä, ker-
too kurssin Lapinlahdella 
ja Varpaisjärvellä vetänyt 
Anja Eskelinen.

Luokkahuoneen sijaan 
kurssi-illat vietettiin op-
pilaiden omissa pihois-
sa puutarhatöitä tehden. 
Työtehtävät vaihtelivat 
kunkin kurssilaisen pi-
hatoiveiden mukaan. Pui-
den ja pensaiden leikka-
uksilla aloitettiin.

– Onneksi oli eri-ikäisiä 
omenapuita leikattavana, 
joten saimme opetella mi-
ten leikataan nuoret puut 
ja oli myös haasteellisia 
vanhoja hoitamattomia 
omenapuita leikattavana. 
Koristepensaita olemme 
alasleikanneet sekä myös 
hoitoleikanneet. Eivätkä 
marjapensaatkaan sak-
silta välttyneet, kertoo 
Eskelinen

Pensaita myös siirret-

tiin uusille paikoille, sa-
moin juhannusruusuja. 
Mansikkamaakin tuli pe-
rustettua Jouko Hiltusel-
le.

– Teimme mansikalle 
penkin: muotoilimme ko-
hopenkin, lannoitimme ja 
kalkitsimme sen, laitoim-
me mansikkakankaan 
ja istutimme mansikat, 
muistelee Eskelinen.

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

neet, vaan oppilaat ovat 
olleet innoissaan teke-
mässä töitä ja kyselleet 
paljon, iloitsee Eskelinen.

Kurssilaiset kiittelivät 
teoriaosuutta sekä työn-
ohjausta jokaisen oman 
pihamaan töissä. Teorian 
ja käytännön yhdistämi-
nen tuntui kaikkien mie-
lestä olevan se ainoa oi-
kea tapa oppia näitä asi-
oita.

– Olin ainoa ihan aloit-
telija, mutta kiva oli huo-
mata miten kokeneem-
mat puutarhaihmiset otti-
vat minut mukaan, kiitte-

lee Päivi Kasurinen.
– Nyt on virtaa ja nik-

sejä jatkaa itse, ja käy-
tännön oppia tuli tois-
ten pihatyötalkoista to-
della paljon. Ja muistona 
kurssista ja hyvästä yh-
teishengestä on vajaas-
sa kahdessa tunnissa pe-
rustettu uusi istutusalue 
kesämökin ikkunan alla, 
hän iloitsee.

Kalkkia reilulla kädellä
Se minkä kaikki kurssi-
laiset varmasti muista-
vat pihan työkohteesta 

riippumatta, on kalkki ja 
sen reilulla kädellä lisää-
minen.

– Siis sopivan reilulla 
kädellä. Liika on liikaa, 
mutta on kuitenkin tosi-
asia että maaperä kaipaa 
kalkkia, perustelee Eske-
linen.

Kurssilaisten pihoilla 
on nyt siis kevään lannoi-
tus ja kalkitus hoidettu, 
eli ei kuin kohti kesäkaut-
ta ja syksyllä kenties taas 
kurssipenkille hetkeksi 
ennen kuin teoriatunnilta 
päästään taas kädet mul-
taan upottamaan.

Perennapenkki porukalla valmiiksi

Asta Koskinen nostaa uuden istutusalueen tieltä poistettua nurmikkoa pois kärrättäväksi.

Päivi Kasuriseen iski puutarhavillitys.

Kurssin opettaja Anja Eskelinen (vas.) toimi työ-
johtajana ja samalla opetti eri välivaiheita.

Reilu tunti, ja penkki on valmis istutuksia varten.
remmin.

Tiloista löytyy tekemis-
tä vaikka koko perheelle. 
Pyöräkirppiksen ja kahvi-
on lisäksi myllyllä voi tu-
tustua myös vanhojen kä-
sityökalujen näyttelyyn, 
sekä palokalustonäytte-
lyyn. Näkemisen arvoinen 
on myös myllyn vanha lait-
teisto, sekä ullakkokerrok-
sessa lymyilevä myllytont-
tu.

Tulevaisuudessa yhdis-
tys toivoo löytävänsä jä-
seniä mukaan toimintaan-
sa myös kuntamme toisel-
ta laidalta, Varpaisjärveltä.

– Liikenneturva on kaik-
kien yhteinen hyvä, Tiiri-
kainen tiivistää.
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