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Viljelmän historia lyhyesti

2013

2013-2015 

Asukkaiden 

”sissiperunamaa” 

(1-3 aaria)

2016-2017

Lähiöpuutarhahanke:

palkattu työntekijä,

materiaalinen tuki

9-luokkalaiset 

rakentavat aidan

2014

Laajennus: 

Raparperimaan

perustaminen

2022

Laajennus 13 aariin:

Koulupuutarha ja 

44 kpl viljelypalstoja

Viljelytoimikunta perustetaan
2018-2021

Yhteisöviljelyn 

toimintamallin 

kehittäminen

2021-

Yhteisöviljely

Vakiintunut

63 kpl perhepalstoja

2017

Maanvuokrasopimus 

kaupungin kanssa



Sissiperunamaa
2013
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Raparperimaan perustaminen, syksy 2014
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Viljelypalstojen perustamistalkoot 2.6.2017
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Yhteisöviljelmän rikkaruohokesä 2019

Kuva: Johanna Kolehmainen



13 aaria (25 x 60m):

• 63 kpl viljelypalstoja 

(2 x 2 m ja 2 x 4 m)

• Yhteisöviljelmä n. 4 

aaria

• Koulupuutarha n. 

0,5 aaria



ROIHUVUOREN VILJELMÄ

10 m



Viljelmästä on iloa monille

Yli 300 ihmistä suoraan tekemisissä viljelmän kanssa:

• Palstaviljelijöitä: 63 perhettä

• Yhteisöviljelijöitä: n. 30 / vuosi

• Koululaisviljelijät + ohjaajat: n. 100

• Päiväkotilapset: n. 100 vierailee / vuosi

Lisäksi: 

Raparperisatoa kerää tuntematon 

määrä asukkaita
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Seura: 

• maanvuokrasopimus ja vedenkäyttösopimus

• maksaa kulut (lannoitteet, siemenet, työkalut ym.)

Viljelijöiden muodostama viljelytoimikunta:

• Organisoi viljelyn: tiedottaa, tekee hankinnat, järjestää 

talkoot ym.

Roihuvuori-seuran toimintaa



Miksi yhteisöviljely?

• Yhdessä tekeminen / yhteisöllisyys

• Kosketus luontoon

• Kevyt liikunta

• Viljelyn oppiminen

• Sato   monipuolisempi vihannesten käyttö

Henkinen ja 

fyysinen 

terveys



Kenelle ja mitä maksaa?

• Roihuvuoren ja lähialueen asukkaille

• ei maksa mitään

• ei edellytä Roihuvuori-seuran jäsenyyttä

• aiempaa viljelykokemusta ei tarvitse olla



Talkoot

• Työt tehdään talkoilla 2 x viikossa huhti/toukokuusta 

lokakuuhun (syksyllä 1 x viikossa)

• 2021 torstai-ilta ja sunnuntai ip

• kesto n. 2 tuntia

• sunnuntaisin talkookahvit

• sato jaetaan talkoiden lopuksi

Kuva: Johanna Kolehmainen



Vastuun jakaminen

2022 kokeillaan lohkotiimejä:

• 5 viljelylohkoa 4 lohkotiimiä

• jokainen viljelijä liittyy johonkin tiimiin ja perehtyy omaan lohkoonsa ja 

siellä olevien kasvien viljelyyn

• tiimi ottaa yhdessä vastuun lohkostaan

• joka lohkolla on tiiminvetäjinä työpari (kokeneita viljelijöitä) 

• Ollut suurin haaste (organisointivastuu kasaantuu harvoille)

• Homma ei toimi, jos valtaosa viljelijöistä tulee talkoisiin odottaen, 

että joku aina kertoo mitä voi tehdä

• Kokeiltu ”kasvikummeja” melko huonolla menestyksellä



Viljelysuunnitelma (kasvit ja niiden paikat)

Huhtikuussa: 1 - 2 kaikille avointa suunnittelutyöpajaa 

Zoomissa

• mukana vähintään toinen tiiminvetäjä joka lohkolta

• Päätetään viljeltävät kasvit ja niiden paikat lohkoilla

• Laaditaan viljelykartat lohkoittain ja viedään ne 

Trelloon

Kuva: Minna Hägg



Viestintä
Messenger

o Yhteisöviljelijöiden välinen nopea viestintä

Trello

o Tulevien töiden listaaminen ja kirjanpito tehdyistä töistä

o Viljeltävät kasvit ja niiden sijoittelu lohkoille

o Muita materiaaleja viljelyyn liittyen

Muita:

• Koko viljelmän Facebook-ryhmä (Roihuvuoren perunapelto)

• Toimikunnan sähköposti: perunapelto@roihuvuori.fi



Miten pääsee mukaan?

• Ilmoittautuminen lomakkeella 30.4. mennessä: 

bit.ly/perunapelto2022

• 30.4. jälkeen: perunapelto@roihuvuori.fi

• Talkoolaisten tarve on suurin toukokuun alusta 

juhannukseen (maan muokkaus, kylvöt, istuttaminen)

• Pääsatokausi on elo-syyskuu, joten kannattaa olla 

mukana sinne asti

bit.ly/perunapelto2022
mailto:perunapelto@roihuvuori.fi
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