
KEVÄT TIEDOTE PALSTAVILJELIJÖILLE 

 

Kevät tulee kohisten. Mennyt talvi, jos sitä voi talveksi sanoa, on ollut todella leuto. Vettä on tullut 
runsaasti. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten kevät etenee ja millainen kesästä tulee. Routaa ei ole juuri 
ollut. Roudasta on hyötyä viljelyssä, sillä se parantaa maan rakennetta ja tuhoaa kasveja vainoavia tauteja 
sekä tuholaisia. Runsas veden määrä saattaa aiheuttaa joistain paikoista maapohjan tiivistymistä ja 
kuorettumista. Pehmeistä paikoista vesi läpäisee pellon ja pelto kuivaa nopeammin, kun taas tiivistyneiden 
paikkojen kuivaminen saattaa kestää pitkäänkin. Epätasainen kuivuminen vaikeuttaa kevättöihin 
pääsemistä. 

 

Tämä kevät tuo palstaviljelijöille muutamia muutoksia. Ensiksi, kuten varmasti jo kaikki tietävätkin, peltoja 
ei käännetty syksyllä lainkaan ja nyt keväällä maan kuivuttua suoritetaan kelajyrsintä. Jyrsitty maa on 
kuohkeaa ja ilmavaa ja näin saadaan otolliset olosuhteet itämiselle. Toisekseen Aki Pelkonen jää pois 
palstaviljelyn yhteyshenkilön tehtävistä ja uusi yhteyshenkilönne on allekirjoittanut Teemu Päivärinta. 
Minut tavoitatte facebookin kautta, puhelimitse sekä tutusta sähköpostista asiakaspalvelu@palstaviljely.fi 

 

Viljelykauden 2019 tavoin viljelijät voivat vuokrata kasvulaatikkoja. Etu oikeus on niillä, jotka viime vuonna 
viljelivät laatikoita. Laatikon voi peittää muovilla tai harsolla ja näin saadaan korvattua palstoilla olevia 
vanhoja laatikoita ja kasvihuoneita. Tänä keväänä ei ikävä kyllä pidetä yhteistä kevät tapaamista. Sellainen 
toivon mukaan saadaan järjestettyä vuoden päästä keväällä. 

 

Jokaisen palstan reunalle tuodaan totuttuun tapaan hevosenlantaa sekä hiekkaa. Tänä vuonna tarjoamme 
jälleen palstaviljelijöille mahdollisuuden tilata palstalle puutarhakalkkia, multasäkkejä ja kasvusäkkejä. 
Tuotteet toimitetaan palstoille jakotilaisuuden yhteydessä. Mikäli mielit tilata tuotteita, tee tilauksesi 
ajoissa. Näin varmistat mahdollisuuden tuotteen saamiseen. Toki jokainen saa hankkia myös omia tuotteita.  
 
Palstojen vuokrat eivät nouse ja ovat samat kuin vuonna 2019. Viljelijä saa halutessaan aikaisemmin 
viljelemänsä palstan, vaikka monivuotisia sopimuksia ei saadakaan enää tehdä. Tämän kirjeen mukana ovat 
myös kevään palstojenjako aikataulut, vuokrasopimus, säännöt ja maksutosite. Muistathan tulostaa 
vuokrasopimuksen jakotilaisuuteen kaksin kappalein. Yritämme saada kuukauden sisällä peltojen 
infotauluille jakoaikataulut näkyviin. 
 

Teemu Päivärinta 

040 723 2912 

asiakaspalvelu@palstaviljely.fi 

 

 

 

 



Palstojen vuokraus ja varaus 

Palstojen varaus tapahtuu internet osoitteessa www.palstaviljely.fi ja sieltä palstan sähköinen varaus 
lomake. Sivustoon kannattaa tutustua ja käydä tykkäämässä Facebook sivuja facebook/lahdenpalstaviljely, 
näin saat ajankohtaiset viestit käyttöösi. Tämän kirjeen liitteenä on vuokrasopimus kaudelle 2020 sekä 
maksulomake. 

Mikäli haluat jatkaa palstaviljelyä, niin toimi seuraavasti: 

1. Mene internet osoitteeseen www.palstaviljely.fi ja täytä sivulta palstanvuokrauslomake (tämä tehdään 
sen takia, että nähdään, kuinka monta palstaa on muokattava, jotta kaikille halukkaille saadaan muokatut 
palstat.) 

 2.Täytä kirjeen/sähköpostiviestin mukana tulleet vuokrasopimukset ja ota ne mukaasi palstojen 
jakotilaisuuteen 

3. Maksa kirjeen mukana tullut vuokramaksu. Voit toki myös maksaa jakotilaisuudessa 

 

Palstojen jakoaikataulu  

  

Kerinkallion pelto     Pe 8.5.2020 kello 15.00 

Riihitarhankadun pelto     Pe 8.5.2020 kello 18.00 

Jousiampumaradan pelto     La 9.5.2020 kello 9.00 

Mukkulan kirkon viereinen pelto   La 9.5.2020 kello 11.30 

Makarantien pelto     La 9.5.2020 kello 12.30 

Selkätien pelto     La 9.5.2020 kello 13.30 

Kyläkunnanraitin pelto   La 9.5.2020 kello 15.00 

 

Palstat muokataan heti kuin sää saliin, mutta ei missään nimessä ennen vappua. Muokkaus tehdään sään 
salliessa 10-31.5.2020. Tämäkin on vain arvio. Sää sanelee tämän suoraan. 

  


