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KEVÄT TIEDOTE PALSTAVILJELIJÖILLE

Kevät on aivan nurkan takana. Mennyt talvi oli pitkästä aikaa oikea talvi. Lunta on tullut paikoin todella
runsaasti. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten kevät etenee ja millainen kesästä tulee. Vuoden vaihteessa
palstaviljelyn järjestämistä koskeva sopimus uusittiin Lahden kaupungin kanssa. Uuden sopimuksen myötä
Lahden kaupunki vetäytyy lannan, hiekan ja muiden maanparannusaineiden tarjoamisesta palstaviljelijöille.
Lannoituksen poistuminen on menetys, sillä sitä on tavalla tai toisella tehtävä vuosittain maaperän
köyhtymisen estämiseksi.

Tänä vuonna tarjoamme jälleen palstaviljelijöille mahdollisuuden tilata palstalle puutarhakalkkia,
multasäkkejä ja kasvusäkkejä sekä pyrimme hankkimaan tarjolle myös lantasäkkejä. Tuotteet toimitetaan
palstoille jakotilaisuuden yhteydessä. Mikäli mielit tilata tuotteita, tee tilauksesi ajoissa. Tilauksen voit
tehdä verkkokaupastamme www.palstaviljely.fi/kauppa tai soittamalla. Toki jokainen saa hankkia myös
omia tuotteita.

Pellot käännettiin syksyllä ja nyt keväällä maan kuivuttua suoritetaan kelajyrsintä. Jyrsitty maa on kuohkeaa
ja ilmavaa, näin saadaan otolliset olosuhteet itämiselle. Totuttuun tapaan maanparannusaineet kannattaa
levittää palstalle ennen jyrsintää, jonka myötä ne sekoittuvat maahan. Viljelykauden 2020 tavoin viljelijät
voivat vuokrata kasvulaatikoita. Etuoikeus on niillä, jotka viime vuonna viljelivät laatikoita. Tänä keväänä ei
vallitsevan korona tilanteen takia pidetä yhteistä kevät tapaamista. Sellainen toivon mukaan saadaan
järjestettyä vuoden päästä keväällä.
Palstojen vuokrat eivät nouse ja ovat samat kuin vuonna 2020. Viljelijä saa halutessaan aikaisemmin
viljelemänsä palstan, vaikka monivuotisia sopimuksia ei saadakaan enää tehdä. Tämän kirjeen mukana on
kevään palstojenjako aikataulut. Vuokrasopimusten osalta olemme siirtyneet sähköisiin sopimuksiin.
Sähköistä sopimusta varten sinulla olisi hyvä olla toimiva sähköpostiosoite. Sähköisen vuokrasopimuksen
voit tehdä ennakkoon, mikäli käytössäsi on kosketusnäytöllinen laite. Muutoin sähköinen vuokrasopimus
tehdään palstojenjakotilaisuudessa. Tilattuasi verkkokaupasta palstan, linkki sähköiseen sopimukseen
saapuu kahden päivän kuluessa sähköpostiisi. Täyttämällä sopimuksen etukäteen pystymme kaikki
nopeuttamaan palstojen jakotilaisuutta. Tulemme jatkossakin kehittämään toimintaamme
vähentääksemme paperin määrää ja näin pyrimme omalta osaltamme säästämään luonnonvaroja.
Yritämme saada muutaman viikon sisällä peltojen infotauluille jakoaikataulut näkyviin. Jakoaikataulut näet
myös internetsivujemme ilmoitustaululta.
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Palstojen vuokraus ja varaus
Palstojen varaus tapahtuu verkkosivujemme kaupan kautta. Verkkokaupassamme sinulla on samalla
mahdollisuus maksaa palstavuokra sekä muut mahdollisesti tilaamasi tarveaineet. Mene siis osoitteeseen
www.palstaviljely.fi/kauppa ja valitse palsta haluamaltasi palstapellolta. Voit halutessasi maksaa vuokran
palstojen jakotilaisuudessa, mutta varaus tulee tehdä verkkokaupan kautta. Palstojen jakotilaisuudessa
maksuvälineenä käyvät käteinen, yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä mobile pay.

Sivustoomme kannattaa muutoinkin tutustua sillä sieltä löydät säännöt sekä muuta hyödyllistä tietoa. Käy
myös tykkäämässä Facebook sivuja facebook.com/lahdenpalstaviljely, näin saat ajankohtaiset viestit
käyttöösi.

Mikäli sinulla ei ole internettiä käytössäsi, soita asiakaspalveluumme 040 723 2912. Varaamme sinulle
palstan ja lähetämme maksutositteen postitse.

Palstojen jakoaikataulu

Kerinkallion pelto

La 24.4.2021 kello 9.00 – 11.30

Riihitarhankadun pelto

La 24.4.2021 kello 12.00 – 14.30

Jousiampumaradan pelto

La 24.4.2021 kello 15.00 –18.00

Mukkulan kirkon viereinen pelto

Su 25.4.2021 kello 11.00 – 11.45

Makarantien pelto

Su 25.4.2021 kello 12.00 – 13.00

Selkätien pelto

Su 25.4.2021 kello 13.30 – 14.30

Kyläkunnanraitin pelto

Su 25.4.2021 kello 15.00 – 16.00

Palstojen jakoon kannattaa tulla hyvissä ajoin ja varata reilusti aikaa, sillä jaettavia palstoja on useita.
Pyydämme huomioimaan palstanjakotilaisuudessa COVID-19 rajoitukset ja suositukset. Annamme
facebook- ja internet-sivuillamme jakotilaisuutta koskevia tarkentavia COVID-19 tilanteen ohjeistuksia
lähempänä jakoajankohtaa.

Palstat muokataan heti kuin sää saliin, mutta ei missään nimessä ennen vappua. Muokkaus tehdään sään
salliessa 2.5-9.5.2021. Tämäkin on vain arvio. Sää sanelee tämän suoraan. Parhaiten maanmuokkauksen
ajankohdasta pysyt perillä seuraamalla facebook- ja internet-sivujemme ilmoituksia.

