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Hei, kaikki mökkiläiset  -  parkkialueet vihreiksi yhteisvoimin! 
 
 Kaikki parkkialueet kaipaavat nyt siirtolapuutarhahenkeen sopivia viher- ja kukkaistutuksia. 
Ajatuksena on, että toteuttaisimme istutukset yhdessä. Pihoiltamme löytyy liiaksi levinneitä 
perennoja ja poikasia tehneitä pensaita ja puita, joita ei raski poiskaan heittää, vaikka ovatkin jo 
vallanneet liikaan tilaa pikkupihoiltamme. Nyt toivomme mahdollisimman monen mökkiläisen 
osallistuvan yhteiseen kasvikeräykseen saadaksemme parkkialueet ja sisäänajoväylät 
mahdollisimman vehreiksi ja koko alueen ilmeeseen sopiviksi. 
 
Katsotaan, kuinka paljon omalta alueeltamme löytyy kasveja uudelleen istutettavaksi, jotta uusia 
taimia jouduttaisiin ostamaan mahdollisimman vähän. Pääosaa näyttelisivät pensaat ja puut, 
niiden helppohoitoisuuden takia. Olisi mukavaa, että parkkialueella jatkuisi myös samanlaista 
kasvustoa kuin pihoillamme on. 
 
Jotta istutusalueet voidaan etukäteen suunnitella, niin tarvitaan tietoa kuinka paljon erilaisia 
kasveja saadaan kokoon. Viheralueiden elävöittämäksi on alustavasti mietitty  joitakin perennoja 
niiden kasvutavan, -vaatimusten ja helppohoitoisuuden perusteella. Toki muitakin 
"erikoiskasveja" voidaan ottaa mukaan, joten kasveja voi rohkeasti ehdotella. Jokainen kasvi on 
tervetullut, vaikka olisi antaa yhteiseen pottiin vaikkapa vain yksi taimi. 
 
Katsele pihamaatasi ja mieti, onko sinulla "ylimääräisiä" taimia. Jos niitä löytyy, niin kerro 
kasvien nimet ja minkä verran kyseisiä kasveja sinulla on antaa. 
Istutukset voisivat koostua mm. seuraavista pihoiltamme saatavista kasveista: 
 
Perusperennoja 
-miekkalilja, iris 
-kultahelokki, tarha-alpi, jalopähkämö 
-punalatva, nauhus 
-päivänlilja, kuunlilja 
Pensaita 
-tuoksuvatukka, alppitatar 
-koivuangervo, norjanangervo, virpiangervo 
-syreeni, ruusu, jasmiini, tyrni 
 

Hyviä alus/maanpeittokasveja 
-kevätkaihonkukka, suikeroalpi 
-vuorenkilpi, tuoksukurjenpolvi 
-lamoherukka, ahomansikka 
-rönsyansikka, poimulehti 
Muita mahdollisia 
-raparperi, parsa, palsternakka 
-narsissit ym. Pikkusipulit 
-ym omat ehdotuksesi

Välitä tietosi sähköpostilla : pia.krogius@gmail.com 
 
Tai voit tuoda tiedot paperilapulla tai tulla kertomaan itse, mitä kasveja olet ajatellut 
antaa. Tietoja vastaan ottaa: Anneli Heikka (Esikontie 9), Helvi Klemetti (Vuokontie 58) ja 
Ritva Tienari (Vuokontie 182). 
 
Merkitse mökin numero luovutettavien kasvien kasvupaikkatiedoksi. Tiedot tulee antaa 
viimeistään ke 20.8. Voit tuoda lupaamasi kasvit la 30.8. aamusella uudelle parkkipaikalle tai 
halutessasi viedä ne etukäteen parkkialueelle  merkittyyn "taimiparkkiin" odottamaan istutusta. 
Kasvien istutus alkaa 30.8., jolloin voit tulla mukaan istutustalkoisiin. 
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