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Dodo ry:n kaupunkiviljelyryhmä 

www.kaupunkiviljely.fi
www.kaantopoyta.fi
toimisto: Vironkatu 5 
kääntöpöytä: Tallikatu, 
Pasilan vanhat veturitallit

Hyötykasviyhdistys 
www.hyotykasviyhdistys.fi
annala: Hämeentie 154, rakennus J  
alku&juuri puoti: Mechelininkatu 51

Tule mukaan opettelemaan miten saat viljelmäsi kukoistamaan!
kaupunkiviljelyakatemian uutiskirje kokoaa yhteen Helsingin keskeisten viljelytoimijoiden kurssi- 
ja tapahtumatarjonnan. Jatkossa uutiskirje ilmestyy noin kolmesti vuodessa. Mitä kaikkea sinä haluat 
oppia? Tänä keväänä voit tutustua esimerkiksi kaupunkiviljelmän perustamiseen, luonnonmukaisen 
puutarhan hoitoon sekä perunavakojen tekoon työhevosen kanssa!

to 13.2. 18.00   
Ajankohtaisuuksia taimirintamalla:
Siemenistä ja taimista se alkaa
Maatiainen  

~
to 20.2. 18 – 20.30  
Kasviopintopiiri: Puuvartiset
Hyötykasviyhdistys

~
to 20.2. – 6.3. 17.30 – 20.30 (3 kertaa)  
Pihasuunnittelun perusteet 

Uudenmaan Martat 

la 22.2 – 10.5. (7 lauantaita) 
Kaupunkiviljelyn perusteet -kurssi  
Dodo ry:n Kaupunkiviljelijät

~
ti 25.2. 17.30 – 20  
Puuvartisten kasvien leikkaus
Uudenmaan Martat

~
ke 26.2 .– 12.3. 18 – 20.30  
Aloittelijan puutarhakurssi
Hyötykasviyhdistys

~

ke 26.2. 18.00  
Vuokko Coco kertoo kokeiluistaan 
tomaattien kanssa
Maatiainen

helmikuu

saat tämän uutiskirjeen 
oman yhdistyksesi pos-
tituslistalta. Voit tilata 
uutiskirjeen liittymällä 
Dodon tiedotuslistalle:  
lähetä tyhjä viesti osoit- 
teeseen ruoantuotanto 
-kaupungeissa-subscribe 
(ät)dodo.org 

jatkuu >

”  Hoitoleikkaukset  
uudistavat kasvua  
ja vähentävät kasvi- 
tautien esiintymistä.”

klikkaa kurssin nimeä tapahtumakalenterissa, niin näet tarkemmat tiedot tapahtumasta järjestäjän nettisivuilta!
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pe 7.3. 9 – 16  

Koulupuutarha oppimisympäristönä  

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 

~
ke 12.3. 18 – 20 

Infoilta: Yhteisö- ja pienviljelmän 
perustaminen 
Dodo ry:n kaupunkiviljelijät 

to-su 3. – 6.4.  
Messukeskus: OmaPiha messut 

Mukana ainakin Dodo,  

Hyötykasviyhdistys  

ja Maatiainen 

~
to 3.4. 17.30 – 19.30  
Puutarhan kevättyöt
Uudenmaan Martat 

~
la 5.4. 12 – 15 
Taimikasvatuskurssi
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

~
ti 8.4. 17.30 – 20  
Pottumaasta potageriin  
– Hyötyviljelyn perusteet  

Uudenmaan Martat 

la 3.5. 10 – 17  
Hevostyökurssi  
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 

~
ti 6.5. 17 – 20  
Puutarhan kevättyöt käytännössä: 
Kohopenkkien teko
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

~
ti 13.5. 17 – 20  
Puutarhan kevättyöt: 
Kevätkylvöt ja monivuotisten  
kasvustojen jakaminen 
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

ke 13.3. 17.30 – 20  

Metsäpuutarha  
Uudenmaan Martat

~
to 20.3. 18 – 20.30  

Kasviopintopiiri: Perennat  
Hyötykasviyhdistys

~

to 10.4. 17.30 – 20  
Laariviljely  
Uudenmaan Martat

~
pe 11.4. 9 – 16   

Lasten ja nuorten puutarhojen  
perustaminen, hoito ja  
hyödyntäminen 
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

~
to 17.4.  18 – 20.30  

Kasviopintopiiri: Vihannekset  

Hyötykasviyhdistys

~
to 24.4.  
Parveke- ja ruukkuviljely  

Uudenmaan Martat

~

to 15.5. 18 – 20.30  
Kasviopintopiiri: Yrtit ja kesäkukat 
Hyötykasviyhdistys

~
la 17.5 10 – 16   
Maatahoitavan viljelyn  
perusteet teoriassa  
ja käytännössä
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

~
su 18.5. 11 – 17  
Kaupunkiviljelykoulu
Dodo ry:n kaupunkiviljelijät

~

ti 25.3. 17.30  
Siemenestä taimeksi
Uudenmaan Martat

~
to 27.3. 17.30 – 20  

Luonnonmukainen puutarha  

Uudenmaan Martat

ti 29.4. 
Hyötyviljely 2014 – lähiruokaa,  
kotivaraa ja kansalaistaitoa  
Uudenmaan Martat

to 22.5. 15 – 18  
Taimitori
Hyötykasviyhdistys

~
pe 23.5. 12 – 18  
Kevättaimipäivä
Maatiainen

~
ti 27.5. 17 – 20  
Puutarhan kevättyöt:  
Taimien istutus ja kylvösten hoito  
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

uutiskirje  1|2014

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

”   Kuukauden kolmante-
na torstaina Annalassa  
kokoontuu kasviopinto- 
piiri. Tule mukaan kas-
vien ihmeelliseen maa-
ilmaan! Opiskellaan yh-
dessä keskustellen ja 
kuvia katsellen kasveja.”
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