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Tervetuloa pihastelemaan Viherlassilaa
n!

T

NYT MEILLÄ PIHASTELEE
MYÖS UNO
Puutarha-alalla saa tottua siihen,
että joku muu säätelee päivärytmiä. Ainahan yrittäjä säätää
tekemistään asiakkaiden mukaan,
mutta puutarhassa säätäjänä on
aina myös sää. Kaiken muun voi
tilata varastoon, mutta auringon ja
sateen ja lämpötilan asentaa ihan
joku muu taho, veistelee perheyrityksen kauppiaspuutarhuri Mika
Lassila ja puolisonsa Silja miltei
jatkaa samaa lausetta todetessaan: -Me ollaan niin totuttu, että
muuttujia riittää, niin otettiin tähän
sähläämään vielä koiranpentu, Uno.
Uno onkin jo tuttu monelle Viherlassilan Alakyläntien puutarhamyymälässä käyneelle. Veikeillä
nappisilmillään tämä Australian
Labradoodle hurmaisi kenen
tahansa kävijän. Kukkakaupasta
vastaava Johanna Lassila-Help
kommentoi: -Meille tämä koirayksilö sopii siksikin, että sen luonne
istuu viherlassilalaiseen filosofiaan:
ystävällisyys, ihmisistä pitäminen
ja hoopoilutaipumus ovat näköjään
tehdasasetuksina.

Uutta pihasteltavaa

NÄITÄ ET LÖYDÄ MUUALTA!

Viherlassilan keväässä on paljon uutta pihasteltavaa. Tuttujen
klassikkokasvien ohella löydät
nyt varsinais-suomalaisen Krister
Theqvistin jalostamia uutuusalppiruusuja, runsaan valikoiman
oman taimiston tuotteita sekä vielä
uutuustarvikkeita mm. hortensiamullan. Viherlassila tarjoaa ideoita
ja inspiraatiota pihaan, puutarhaan
ja parvekkeelle!

Viherlassila on tunnettu mm.
inspiroivasta havupuutarhasta.
Meillä on uutuus- ja suosikkihavukasvien lisäksi kattava
valikoima yksilöllisiä, upean
uniikkeja bonsaihavuja. Kokoja
on jopa 2,5 m asti. Tule ja
pihastu!

Tervetuloa ostoksille ja morjestamaan isäntäväkeä sekä satunnaisesti paikalla säheltävää Unoa!
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KLASSIKKO

PIONIT

omaltalta!
taimisto

’Dancing Butterflies’
Pihastuttava lajike! Runsaat, tuoksuvat,
pinkit kukat keltaisella keskustalla.

9,95
(norm.

18,90)

’Krinkled White’
Pionien aatelia, tunnettu erittäin suurista
valkoisista kukinnoista.

’Sarah Bernhardt’
Suosituin lajike. Korkeus noin 100 cm.
Erittäin suuret, tuoksuvat, kerrotut
kukat. Sopii leikkokukaksi!

’Duchesse de Nemorous’
Tuoksuvat, kerrotut, valkeat kukat.
Pensasmainen, kiiltävä lehdistö.

’Shirley Temple’
Kiiltävälehtinen, hennon vaaleanpunaiset
kukinnot muuttuvat valkoisiksi.

UUTUUS!

UUTUUS!

AROMIHUMALAT

alk.

18,90

TEHDÄÄN
STA
HUMALA
SELVÄÄ

’Cantebury Golding’
Vanha englantilainen lajike, hunajaa
ja yrttiä oluen maustamiseen.

’Herkules’
Vahvan mausteinen.

’Pioneer’

BIOHIILI 4L

12,95

Ole ekologinen ja käytä biohiiltä!
Biohiili parantaa maan rakennetta
ja mikrobien elinmahdollisuuksia.
Varastoi ravinteita ja varastoi
vettä. Sekoita multaan, käytä
mullan pinnalla tai laita patteriksi
istutuskuopan pohjalle.

Tämä tarjo
us
tulee ihan
puskista

Sitruksinen klassikko. Kiertyy
itsekseen narujen, kehikon tai
puunrungon ympärille.

‘Prima Donna’
Pienikokoinen, kiertyy tuen
ympärille. Sitrusta ja mausteisuutta.

RUSOTUOMIPIHLAJA
’Amelanchier lamarckii’

9,95

(norm. 15,90)
Japanilaistyylinen,
kukkapensas, joka sopii
pensasaitoihin, ryhmiin ja
yksittäispensaaksi. Upea
syysväri. Syötävät marjat.

Viherlassilan kanta-asiakas on nyt Pihapiiriläinen! Uudet ja
vanhat Pihapiiriläiset voivat tänä kesänä voittaa 500 euron
lahjakortin Viherlassilaan!
Seuraa tätä vihreää lankaa, niin pääset jyvälle muista eduista!
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Oltaisko fiksuja?
Kierrätetään!

Viherlassila tuo asiakkailleen jälleen
uuden palvelun: voit tuoda vanhat,
käytetyt muoviset kukkapurkit ja
taimiruukut kierrätyspisteeseemme.
Pistämme parhaat uudelleen
käyttöön ja kierrätämme epäkelvot
asiallisesti.

UUTUUS!

KEITTIÖKOMPOSTORI

Urban Garden

Kierrätä ruokajätteesi nopeasti
ravinnerikkaaksi kompostiksi. Tuote
sopii keittiöön ja parvekkeelle - ei
hajua eikä kärpäsiä!
Kompostorista saadaan haluttaessa
fermentoitumisnestettä, jota
voi käyttää kukkien ravinteena
(laimennussuhde 1:100) ja
laimentamattomana viemäreiden ja
jätesäiliöiden puhdistamiseen.
Puutarhurisi suosittelee tuotteen
kanssa käytettäväksi Urban Garden
-kompostiherätettä.

Livonsaaren
satolaatikkojakopiste
Jos et itse innostu
kasvattamaan, voit nauttia
livonsaarelaisen osuuskunnan
yhteisöperiaatteella
kasvattamista monipuolisista
kasviksista.
Satolaatikot toimitetaan
satoviikon sisällöllä 4.7. alkaen
torstaisin klo 15–20 (vko 27)
ja päättyen 17.10. (vko 42)
Viherlassilaan.
Kysy lisää Livonsaaren
Osuuspuutarhalta!

Helpoista helpoin:

UUTUUS!

RUUKKUVILJELYMULTA
15L (Kekkilä)
Samassa ruukussa
syötävät ja koristekasvit.
Ruukkuviljelymulta on
luonnonmukainen ja
kasviperäisesti lannoitettu
ja sisältää puutarhurin
parhaita kukoistusaineita:
sammalta, joka sitoo vettä
sekä biohiiltä ja humusta
sisältävää Kekkilän
JuurivoimaaTM.

5,95

(norm. 7,95)
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VIHERLASSILAN
PIHAPIIRILÄISILLE

omalta !
a
taimistolt

Tämä t
a
tulee ihrjous
puun t an
akaa

Kierrätysmateriaaleista
valmistetut

EKO-RUUKUT
Kevätherkku

RAPARPERI

6,90

(norm. 10,90)

Erä kotimaisia

HEDELMÄPUITA

19,90
(norm. 42,50)

Omajuurisia lajikkeita mm.
Sikkolankirsikka ja
Victoria- luumu.

Istuta raparperi
ravinteikkaaseen ja kosteutta
pidättävään maahan tai vaikka
kookkaaseen ruukkuun
parvekkeelle. Käytä
Puutarhamultaa tai
Erikoismultaa Perennoille ja
ruusuille. Istutusväli on metri.

(mm. kierrätys-muovia 80%).
Pakkasenkestäviä, UVsuojattuja, ajattomat värit.

Kanta-asiakkaille

-15%

toukokuun ajan!

Puutarhurin vinkki: Poista
kukkavarsi niin palkkioksi
raparperisi antaa vielä toisen sadon
elo-syyskuulla.

OMA TAIMISTO TUOTTAA LÄHITAIMIA!
Viherlassila viljelee ja kasvattaa suuren osan
myymistään taimista itse. Oma taimisto sijaitsee
Turussa, joten taimet eivät rasitu pitkissä
kuljetusmatkoissa. Ja mikä parasta: taimet ovat jo
kasvaessaan sopeutuneet paikalliseen ilmanalaan
ja elämänmenoon. Viihtyvät siis täkäläisissä
oloissa!
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Ota 3
maksa 2!
Valikoima

LUOMUYRTTEJÄ
10 cm ruukussa, myös
erikoisuuksia.

Yksittäin

3,95

/ kpl

RUUSUT
RUUSU
ON PIHA
KUNING N
ATAR

Tämä tarjous
tulee ihan
puun takaa

RUUSUMANTELI-PUU

19,95
(norm. 45,00)

KLASSIKOITTEN
KLASSIKKO

KANADARUUSUT

14,90

Kanadaruusut ovat
matalakasvuisia, terveitä,
helppohoitoisia ja ne kukkivat
pitkään! Omajuuriset taimet
ovat talvenkestäviä ja sopivat
vyöhykkeille I-IV (V). Yli
kaksikymmentä lajiketta!

ei
ä
m
ä
El lkkää
e
ole p a, se on
a
juhla ruusuill
!
myös ssimista
tan

KEKKILÄN
RUUSULANNOITE

7,95

(norm. 9,95)

PERUSTA A
OM
VAIKKA HA!
AR
RUUSUT

VIIDELLÄ OHJEELLA
RUUSUMESTARIKSI
1. Valitse ruusulle paikka,
jossa se saa paljon
valoa, lämpöä ja
katseita.
2. Älä istuta ruusua
nurmikon joukkoon. Se
on sama kuin yrittäisit
saada kalan kasvamaan
jauhopussissa,
kumpikin tukehtuu.
Ruusu kukoistaa
ravinteikkaassa
mullassa eikä nurmikon
köyhdyttämässä
maassa.
3. Kalkitse ja
lannoita keväällä
yleislannoitteella tai
kanankakalla. Wanha
konsti on upottaa
rautanaula juuriston
joukkoon. Jos siihen
uskoo, niin se varmasti
toimii!
4. Joskus paras ratkaisu
on vanhan oksan
katkaisu. Jos löydät
kuivia tai vioittuneita
oksia, niin poikki vaan!
5. Muista kastella.
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TARJOUKSIA
MAXILAVENTELI

9,95

(norm. 15,90)
19 ø cm ruukussa
Laventeli ihastuttaa ruusumaan
reunalla ja ruukussa. Tuoksuvia kukkia
voi käyttää tuoksusekoituksissa,
leivonnassa tai ihastella muuten vaan.
Laventeli on myös perhosten suosikki.

ONNENPENSAS
’Minigold’
HYÖNTEIS- !
IÄ
YSTÄVÄLLIS

VAT
A
T
T
STU IKIT!
A
H
I
P
SUOS

7,90

(norm. 15,90)

Kullankeltaiset kukat puhkeavat ennen
lehtiä. Sievä pienikasvuinen pensas, joka
sopii vaikka kukkamaahan.

SEURA
A VIHREÄÄ LANKAA

HUNAJARUUSUT

12,95
(norm. 14,90)

CLEMATIKSET

Valikoima erilaisia kärhöjä.

alk.

Kukkivat taukoamatta kesästä
syksyyn, tuoksuvin puolikerrotuin
kukin. Ne antavat ravintoa pihan
pölyttäville hyönteisille ja kukkajuhlaa
puutarhurilleen. Win-Win!

6,90
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Onnittele,
muista
ja rakasta!
Johanna Lassila-Help vastaa
Viherlassilan leikkokukkaosastosta.
Kevään juhliin on jo varauduttu,
ruusutilaukset tehty ja loisteliaita
kukka-asetelmia suunniteltu.
Johanna muistuttaa, että ajoissa
tehtyihin tilauksiin ideat ja
suunnitelmat voidaan tehdä
tarkalleen ostajansa näköisiksi ja
tyylisiksi. Ideat eivät tässä talossa
maksa mitään.
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Vinkki

Viik
kaudekokimppu
n kuki
sta

24,90

Kukkakimpulla
voit viestiä paljon.
Pyydä floristejamme
tekemään saajansa
näköinen kukkaasetelma: kerro meille
millainen juhlasankari
on, niin teemme
hänelle yksilöllisen ja
persoonallisen kimpun!

Voit kasvattaa
leikkokukkia
myös itse!
Kokeile vaikka näitä:
Koreakärsämö, ukonhatut, jättipoimulehti, jaloakileijat, isotähtiputki,
isokaunosilmä, ritarinkannukset,
syyshohdekuka, iso- ja punapäivänkakkara, punatähkä, jalopionit ja
kuunliljojen lehdet.

(norm

. 35,0

0)

Ä
NÄM YVÄT
KÄ !
T
A
KUK PPUUSI
KIM

Tilaa valmistujaisruusut ja
-asetelmat ennakkoon,
kanta-asiakkaana saat

10%

alennuksen.
Viimeinen ennakkotilauspäivä 17.5.2019

VIHERLASSILAN PIHAPIIRILÄISILLE!

KUUNLILJAT osta 3 maksa 2
6

,40/kpl
Istutusaika ja tarjoushinta pihasteluun ihan paras! Tule valitsemaan!

i
k
k
n
i
V

Mitä enemmän kuunliljojen lehdissä
on valkoista tai keltaista, sitä
enemmän ne sietävät aurinkoa.
Mitä tummempi lehti, sitä varjoisampi
paikka. Helppoa ja näyttävää!

Kokeile Widebrim -lajiketta - sillä on upeat valkoreunaiset lehdet ja se
sopii myös ruukkuun!
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SYÖTÄVÄÄ!

Maa-artisokka on
helppo herkku!
Maa-artisokka on kokeilemisen
arvoinen hyötykasvi. Jos osaat
viljellä perunaa, osaat viljellä myös
maa-artisokkaa, ihan sama meininki
sopii molemmille: istutetaan 30
sentin välein 15 sentin syvyyteen.
Maa-artisokka ei ole nirso
maaperän suhteen, kunhan et ihan
pelkkään saveen istuta. Kuohkeus
ja ravinteikkuus on poikaa. Liian
pinnassa kasvavat mukulat
vihertyvät ja niitä ei kannata syödä.
Varaa kasvustolle tilaa ylöspäin,
varret ja suuret lehdet voivat
nousta jopa parimetrisiksi.
Nosta satoa vain sitä mukaa
kuin syöt. Maa-artisokka säilyy
maassa jopa talven yli seuraavaan
kevääseen.

HELPOISTA HELPOIN

MARJA-ARONIA
’Viking’

UUTUUS!

ROOSASIPULI
’Keravel’

7,50

250g pussi

24,95

10 kpl (norm. 39,50)
Valkeat kukat, mustat marjat ja kiiltävän
tummanvihreä lehdistö. Terveellinen ja
monikäyttöinen koriste- ja hyötykasvi.
Vaatimaton kasvupaikan suhteen. Terve
ja helppohoitoinen.

Vaaleanpunainen gourmet-sipuli.
C-vitamiinipitoinen, maukas, raakana
makeahko ja kypsennettynä
hedelmäinen maku.

MAA-ARTISOKKA

Rymättylän kantaa

5,00

10 kpl (norm. 0,60/ kpl)

HIFISTELIJÄLLE

HERUKKAPUU
KLASSIKKO

PARSAN JUURAKOT

9,95

4 kpl (norm. 15,95)
Saat meiltä myös viljelyohjeet!
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15,95
(norm. 45,00)

Rungollisessa marjapensaassa on sitä
jotain! Pikkupuu komistaa terassia
ruukussa tai se kruunaa
marjatarhan. Istuta puun juurelle
vaikka koko kesän marjoja tekeviä
kuukausimansikoita. Mustaja punaherukka ja nyt myös
punakarviainen!

UUTUUS!

KLASSIKOT

MUSTAHERUKKA
ÖJEBYN
KUUMINTA HOTTIA

LUOMUVILJELLYT
CHILIN TAIMET

4,95

POTUTTAAKO?

LUOMU
VARHAISPERUNA
’Marabel’

10,00

5,95

(norm. 13,90)
Vanha ja satoisa lajike! Marjat
sisältävät C-vitamiinia yli 120 mg /
100 g sekä runsaasti hivenaineita ja
ravintokuitua.

2 kpl 1 kg:n pussia
(norm. 5,95 / pussi)
Aikainen, luomuviljelty varhaisperuna.
Erittäin hyvä yleisperuna, maukas ja
satoisa! Valikoimassamme kymmeniä
muitakin kokeilunarvoisia lajikkeita!

VITAMIINIT VALMIINA

UUTUUSMUSTIKAT

12,95

’Putte’

NÄMÄ
tarjou
tulee iKSET
puun t han
akaa!

OPAL-LUUMU

19,95
(norm. 42,40)

Tummat ja makeat aromiluumut.
Itsepölytteinen, keskikokoinen puu,
joka tulee nopeasti satoikään.

UUTUUS

(norm. 19,90)

TRICO GARDEN

Matalahko makeamarjainen ja
pakastettava lajike.
Hehkuva syysväri. Korkeus n. 60 cm.

Estää sorkkasankareita tekemästä
tuhojaan. Kutsumattomat peurat ja
kauriit herkuttelevat puutarhoista
hyöty- ja koristekasveja. Valmisteen
haju ja maku karkottavat hirvieläimiä.
Helppokäyttöinen sumute!

’Bluegold’
Todellinen monikäyttökasvi!
Suurimarjainen lajike, jolla hehkuva
syysväri. Korkeus 1–1,5 m.

24,95

’Bonus’
Erittäin suurimarjainen, marjat jopa
viinirypäleen kokoisia. Upea syysväri.
Korkeus 1–1,5m.

250 ml
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ALPPIRUUSUT
Alppiruusut eli rhododendronit on helpompi istuttaa ja hoitaa kuin
lausua. Alppiruusujen hehku syttyy näteimmin ja luonnollisimmin, kun
istutat ne happamaan maahan. Se on näillä nurkilla helppoa, maa kun
tuppaa olemaan hapan jo valmiiksi. Ihan paras paikka alppiruusuille on
metsämaa, mäntyjen alla, missä kevätauringon suoja tulee männynoksilta eikä pintamaassa ole ravinteista kilpailevaa juuristoa.

KOTIMAISIA
’Eija’
Kompakti kasvu, runsas
vaaleanpunainen kukinta.

Vinkki
KATTEEKSI KÄY

Alppiruusujen juurelle voit
laittaa katteen. Kate estää vettä
haihtumasta ja rikkaruohoja
kasvamasta. Katteeksi käy
puu- tai kuorihake tai joku
maanpeittoperenna. Kokeile
vaikkapa rönsyansikkaa, se
kasvaa tiiviiksi matoksi ja kukkii
keväällä keltaisin kukin.

’Kristian’s Pink’
Matala pensas, siro lehdistö. Runsas
vaaleanpunainen kukinta.

’Eija’

’Lumotar’
Uusi lajike. Kookas ja pystykasvuinen.
Vaaleanpunaisista kukista avautuu
valkeat, sirot kukat.
’Merja’
Uusi lajike (Helsingin Yliopisto &
Böhmen). Korallinpunertavat vaaleat
kukat, punaoranssit täplät.

’Pernilla’
Kompakti risteytys (Helsingin Yliopisto &
Blue Bell). Valkoiset kukat, punaruskeat
täplät.

RÖNSYANSIKKA

15,95

6-pack (norm 24,00)

’Lumotar’
MAAILMAN UUTUUS!

Varsinaissuomalainen ansioitunut
kasviharrastaja ja -jalostaja Kristian
Theqvist on saanut alppiruusujalostuksensa loppusuoralle, ja nyt
me kaikki pääsemme nauttimaan
tuloksista. Vihdoin näitä Kristianin
jalostamia, upeita ja talvenkestäviä
lajikkeita on myynnissä meillä. Tule
pian ja valitse omasi, sillä taimia on
rajoitetusti.

PIKKUTALVIO
’Kristian’s Pink’

6-pack (norm 24,00)

PUUTARHURIN
VINKKI

KRISTIAN
THEQVIST

6 perennan
pakkaus riittää
n. 1 m2 alueelle.

-uutuuslajikkeet

45,00

15,95

’Merja’
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KLASSIKKO

KÖYNNÖSHORTENSIA

SYYSHORTENSIA
’Grandiflora’

9,95

7,95

(norm. 17,90)

norm. 10,90

Wanha, hyvä japaninhortensian
lajike. Suuret valkoiset, vanhetessaan
punertuvat kukinnot. Kukkii pitkään
elo-syyskuussa.

ään tai
Sopii kiipeilem
i.
ks
to
maanpei

PAJUK
O

ALPPIRUUSU
TYKKÄÄ
SEURASTA,
ISTUTA MON
TA
LAJIKETTA
VIEREKKÄIN!

alkaen

19,95
’Early Harry’
Kauniskukkainen, aikainen lajike.
Kookkaat, pitsimäiset kukinnot
punertuvat vanhetessaan.

RIT

alk.

UUTUUSLAJIKKEET

9,95

’Strawberry Blossom’
Kompakti ja tukeva. Täyteläiset kukinnot
avautuvat puhtaan valkoisina ja
muuttuvat vadelmanpunaisiksi.

Sopii te
ras
hortens siialle

’Touch of Pink’
Kukkii pitkään, tiivis ja matala kasvu.
Kermanvalkoinen, punertuva kukinta.

’Summer Snow’
Kompakti ja tukeva. Täyteläiset ja
kartiomaiset kukinnot pysyvät valkoisina.

’Cotton Cream’
Matala, runsaskukkainen. Kasvukorkeus
80 cm.

UUTUUS

CORDYLINE
ELI LILJAPUU
alk.

13,95

Hieno katseenvangitsija
ruukkuistutuksiin. Talven liljapuu viihtyy
viherhuoneessa tai viherkasvina sisällä.

HORTENSIAMULTA

7,95

Suunniteltu erityisesti ruukuissa
kasvatettaville hortensioille. Varmistaa
runsaan kukinnan ja säilyttää kauniin
sinisen värin. Lisätty sammal helpottaa
kastelua. Hortensiamulta sopii myös
maahan istutettaville hortensioille ja
ruukuissa kasvatettaville havukasveille.
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TARJOUKSIA

TERASSIHORTENSIA

15,90
(norm 25,00)

YMPÄRIPYÖREÄ
TARJOUS

TARJOUS IHAN
PUUN TAKAA

TERVALEPPÄ

ISTUTA PUITA

9,95

ERÄ
KORISTEPUITA

Kaunis ja nopeakasvuinen tervaleppä
suosii kosteita maita. Sen lehtikarike
ja typpeä sitova juuristo parantavat
maaperää. Vanha tervaleppä on hyvin
koristeellinen mutkaisine oksineen.
Tervaleppä sopii yksittäispuuksi,
tuulensuojaksi, leikattavaksi
pensasaidaksi ja jopa katupuuksi.
Lepät kestävät hyvin myös tiesuolaa
ja ilmansaasteita. Upea kaupunki- ja
mökkipuu.

(norm. alk. 39,00)
100–200 cm

(norm. 24,90)

14,90

mm. erilaisia pyökkejä, vaahtera, tammi
Omalta taimistolta.

FISKARS

-PUUTARHALAPIO

9,95

(norm. 13,90)
Kaunislehdistöinen ja nopeakasvuinen
köynnös, jota voi käyttää myös
maanpeittokasvina. Upea syysväri!

’Danica’

8,95

(norm. 12,90)
Tuuheakasvuinen tasaisen pyöreä,
raikkaan vihreä kääpiöpallotuija.
Aurinkoon tai varjoon. Kosteahko ja
ravinteikas maa. Suosikkilajike ryhmiin,
matalaan aitaan ja ruukkuihin.

KLASSIKKO
Kunnon
lapiolla tulee
kaivamisesta
hauskempaa kun
luuletkaan!

VILLIVIINI

PALLOTUIJA

19,95
(norm. 24,95)

Jos otat puutarhanhoidon
vakavasti, tarvitset todella hyvän
puutarhalapion. Onneksi meillä on
laaja valikoima lapioita, joiden avulla
voit käydä käsiksi mihin tahansa
työhön.
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Vain harva
on leppä
syntyessään!

LIITY VIHERLASSILAN
PIHAPIIRILÄISEKSI!
ilan
s
s
a
l
Viher -asiakas
kanta otellaan
hemm pihoille
ihan

Pihapiiriläisenä saat
- vaihtuvia kanta-asiakastarjouksia
- Ilmaisen puutarhurin puolituntisen
- Lainaksi peräkärryn tai muita työkaluja
- Puutarha-aiheisen uutiskirjeen
- Bonusta ostoista
- Kaikensorttista hemmottelua
Liittyminen on helppoa, sen kun kerrot
kassalla että haluat pihapiiriläiseksi tai kantaasiakkaaksi. Et tarvitse kortteja, vaan jatkossa
etujen saamiseksi riittää että muistat nimesi!

VIHERLASSILAN ILMASTOTEESIT
1. Istuta puu. Puu syö ilmasta hiilidioksidia ja tallettaa sen
runkoonsa. Sieltä se vapautuu vasta, jos puu joskus
poltetaan tai se lahoaa luonnossa.
2. Istuta hedelmäpuu. Sekin syö hiilidioksidia, ja tarjoaa
muiden puiden lailla vastapalvelukseksi happea ja vielä
syötävää. Win-win-win!
3. Kasvata muutoinkin sellaista, mitä voit syödä. Tiedät mitä
syöt eikä ruokasi matkusta keskusliikkeiden ja kauppojen ja
muovikassien uumenissa.
4. Hommaa sähköllä käyvä ruohonleikkuri ja korvaa osa
nurmikosta muilla, monipuolisemmilla kasvilajikkeilla.
5. Pihahommissa saat luonnollista liikuntaa ja happea. Ei
tarvitse erikseen lähteä liikuntasalille.
6. Laita linnulle pönttö ja perhosille baari. Jätä hyönteisille
kolo ja anna muurahaisen rakentaa kekonsa.
7. Nautiskele luonnosta. Näytät näin jälkikasvullesi, että
luontomme on ihmettelyn ja säästämisen arvoista. Arvot
eivät siirry käskemällä vaan matkimalla.
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PIHAPIIRILÄISILLE KAUDEN HINTAAN

TUIVIO

SEPPELVARPU

(norm. 19,50)

(norm. 14,90)

Maanmyötäinen, nopeakasvuinen ja
peittävä laji, joka sietää kuivuuttakin.
Aurinkoon tai varjoon.
Talvella väri lilanruskea, vihreä väri
palautuu keväällä. Sopii havu- ja
perennaryhmiin, rinteisiin, sekä
reunakasviksi.

Lamoavakasvuinen pienilehtinen
peittopensas, jolla keltainen syysväri.
Sirosti kaartuvat versot juurtuvat
nivelistään, eli kasvi on mitä mainioin
muureilla ja rinteissä. Kestävä ja
helppohoitoinen.

14,95

9,95

OSALLISTU KILPAILUUN!
Tuo ystäväsi samaan pihapiiriin eli Viherlassilan kanta-asiakkaaksi ja pihapiirin
jäseneksi! Osallistu kilpailuun ja voita 500 eurolla istutettavaa. Kilpailuun voivat
osallistua kanta-asiakkaat, jotka tuovat meille pihapiiriläiseksi uuden kantaasiakkaan. Molemmat voivat voittaa!
Kilpailu alkaa heti ja kestää elokuun loppuun saakka.

KOTIMAISET
ALPPIRUUSULAJIKKEET

19,95
(norm. 39,00)

mm. ’Helsingin Yliopisto’.
Mainio lahjaidea vaikka
vastavalmistuneelle.

Viherla
kanta- ssilan
hemmotasiakas
ihan pi ellaan
hoille

Kilpailun säännöt: Kanta-asiakas tuo meille uuden kanta-asiakkaan ja ilmoittautuu
kassalla. Kun uusi kanta-asiakas on rekisteröity, saatte molemmat kilpailulipukkeen, joka
tiputetaan Viherlassilassa olevaan laatikkoon. Tämän jälkeen myös uusi kanta-asiakas saa hankkia lisää
kantiksia, ja joka kerrasta sekä vanha että uusi jäsen saavat uuden kilpailulipukkeen.
Voittaja palkitaan 500 euron lahjakortilla ja pullollisella kuohuvaa!

Alakyläntie 2-4, 20250 Turku
Avoinna ma-pe 9-20, la 9–18, su 10-17
Aukiolo vaihtelee kauden aikana.
www.viherlassila.fi
Tarjoukset ovat voimassa 27.5.2019 saakka tai niin kauan kuin kulloistakin erää riittää.

