
Stadin puutarhuri 
www.stadinpuutarhuri.fi
herttoniemen kartano: Linnanrakentajantie 12

Maatiainen 
www.maatiainen.fi
toimisto ja siemenmyymälä: Stenbäckinkatu 8

Uudenmaan Martat  
www.martat.fi/piirit/uusimaa
toimintakeskus ja toimisto: Lapinlahdenkatu 3A

uutiskirje  kevät|2015

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. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran vuodessa. Mitä kaikkea sinä haluat oppia? 
Tänä keväänä voit tutustua esimerkiksi kaupunkiviljelmän perustamiseen, omenapuiden varttamiseen 
ja perunoiden kasvattamiseen!

23.2.2015 18.00–20.00 
Infoilta: Viljellään puistoissa!
Dodo ry:n kaupunkiviljelijät

~
1.3. ja 8.3. 12.00–16.00
Yrtit ja villivihannekset 
Dodo ry:n kaupunkiviljelijät

~
09.03. - 30.03. 18.00–20.30
Aloittelijan puutarhakurssi
Hyötykasviyhdistys

~

18.3. 17.30–20.00
Siemenestä taimeksi: taimi- 
kasvatuksen perusteet
Uudenmaan Martat

~

24.3. 16.00–20.00
Omenapuiden varttamiskurssi
Uudenmaan Martat

~
26.–29.3. 
Helsingin Messukeskus: Kevätmessut
Mukana mm. Hyötykasviyhdistys ja 
Maatiainen

~

helmi–maaliskuu

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 >

”  Kurssilaiset saavat 
kotiin vietäväksi  
kaksi itse vartettua 
omenapuun tainta!”

klikkaa kurssin nimeä tapahtumakalenterissa, niin näet tarkemmat tiedot tapahtumasta järjestäjän nettisivuilta!

http://www.stadinpuutarhuri.fi
http://www.maatiainen.fi/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/
http://www.kaupunkiviljely.fi/
http://www.kaantopoyta.fi
http://www.hyotykasviyhdistys.fi
http://kaupunkiviljely.fi/dodon-viljelykurssit-kevat-2015/
http://kaupunkiviljely.fi/dodon-viljelykurssit-kevat-2015/
http://hyotykasviyhdistys.fi/tapahtumat/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/sieme/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/sieme/
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/tapahtumakalenteri/omena/
http://www.messukeskus.com/Sites2/Kevatmessut2015/Sivut/default.aspx


8.4. klo 18.00
Perunailta: Pekka Lehto  
kertoo vanhoista lajikkeista
Maatiainen

~
8.4. klo 17.30-20.00
Ruukkupuutarhakurssi
Uudenmaan Martat

~
11.-12.4. 
Kaupunkiviljelyn perusteet
Dodo ry:n kaupunkiviljelijät

~

6.5. 18.00
Kesäkurpitsatietoisku: Vuokko Cocon 
kasvatusvinkkejä
Maatiainen 

~
9.5. 11.00–17.00
Kaupunkiviljelykoulu, viljely- 
osaamisen festivaali 
Dodo ry:n kaupunkiviljelijät

~

alkaen 2.6. 18.00–20.30
Annalan tiistaiteemaillat:  
viljelytietoa ja kahvila
Hyötykasviyhdistys 

~

15.4.–8.7. klo 18–20.30 
Kaupunkiselviytyjät: Kuinka selvitä 
kriisitilanteissa
Hyötykasviyhdistys

~
15.4. 17.30–20.00
Avomaan hyötyviljely:   
Hyötyviljelyn peruskurssi
Uudenmaan Martat 

22.4.–7.10. 17–18.30 (9 kertaa) 
Puutarhurin mestarikurssi
Stadin puutarhuri

~

alkaen 12.5.  
Avoimet villivihannesretket
Uudenmaan Martat

~
16.5. 9.30–14.00
Kasvimaa ja komposti -kurssi  
Haikon kartanossa
Uudenmaan Martat

~
18.5. 17.00
Tynnyriviljely
Maatiainen 

~
21.5. 15.00–18.00
Annalan taimitori ja kahvila
Hyötykasviyhdistys

~

4.6. 16.00–19.00
Avomaan hyötyviljelykurssi  
Mustikkamaalla
Uudenmaan Martat

22.4. 17.30–20.00
Yrttien viljely
Uudenmaan Martat

~
22.4.–09.09. 17.30–20.00 (3 kertaa)
Luonnonmukainen maanhoito
Hyötykasviyhdistys

22.5. 12.00–18.00
Taimipäivä: taimia vaihtamaan!
Maatiainen 

~
26.5.–4.6. ja 16.6. (ti ja to)  
18.00–21.00 
Perehdytys yhteisöviljelyyn  
Syötävässä Puistossa 
Dodo ry:n kaupunkiviljelijät

~
28.5. 16.00–19.00
Yrttimaan perustaminen  
Mustikkamaalle
Uudenmaan Martat  

~
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kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

”  Opi käytännönlähei-
sellä kurssilla hyväksi 
viljelijäksi hoitamalla 
maata!”

”  Kaupunkiviljely- 
koulussa opetetaan ja 
opitaan uusia ja van-
hoja kansalaistaitoja.”

”  Mustikkamaan  
torpalla tehdään  
kesäkuisia kylvöjä.”
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