Kevät 2022

Pihastelun iloa

Säilytä lehti - tarjouksia kesään asti!

Että voi ihminen olla pihalla.
Eli juuri siellä missä kuuluukin.
Pienet (f)ilosofit mietteissään:

Luumupuu

Meiltä
kortteja Turun
murteella!

Miksi piha on ihmiselle tärkeä?

Millainen on hyvä ötökkä?

Ellen: Et voi kuntoilla hyvin ja tulee
energiaa.
Emil: Että siellä voi olla ja nauttia luonnon
äänistä ja rentoutua.

Ellen: Tosi hyvä ja kiltti. Tulee kädelle ja
puhuu kiltisti.
Emil: Oisko ampiainen tavallaan? Se tekee
sitä hunajaa. Ruoka on tärkeää ihmisille.

Mihin tarvitsemme puita?

Mikä on elämän tarkoitus?

Ellen: Että voi tehdä nuotion ja jos tulee
hätätilanne niin voi tehdä takan. Ja siitä
voi rakentaa tosi paljon. Vaikka kodin,
mutta siihen kyllä tarvitaan sahaa.
Mun iskä on työmies. Hän on käynyt
töissä ainakin yhen kerran.
Emil: Että voidaan hengittää ja elää.

Ellen: Se on semmonen, että tulis elämää
tänne. Että vois elää jossain. Se on vain
elämää ja se ois kiva jos syntyis paljon
lapsia kun ne on niin söpöjä.
Emil: Vähän nauttia ja tehdä töitä.
Jotain sinne päin.

’Kuntalan
Punaluumu’,
’Siivosen
Keltaluumu’

9,90
(13,90)

19,90
(42,50)

Puolukka

Hyvä
pölyttäjäpari!

’Runo Bielawskie’
(1L ruukussa)

Ruukkuvadelma

’Yummy’
(12 cm ruukussa)

Emil ja Ellen ovat
kauppiaspuutarhureiden,
Mikan ja Siljan lapsenlapsia.
Ja tietysti ajan hermolla:
mummolan kasvit
ovat nyt muodissa!

Pensasmustikat

9,95

Mitä
mittää!

2,5L ruukuissa

(15,90)

19,90

Yrtit
Maksiyrtit
mm. rosmariini,
timjami ja minttu

5,95
kpl

Aino, Alvar,
Arto ja Jorma

29,90

Me halutaan

mummolameininkiä!

Kanta-

Raparperit
Omalta taimistolta!

asiakkaille!

Marjapensaat

Timperley Early,
Valentine ja Victoria

8,95
(10,90)

OSTA 5
MAKSA 4

Rungollinen
karviainen
Puun muotoon kasvatettu karviainen
sopii ruukkuun pihalle ja parvekkeelle
ja myös pikkupihan satopuuksi
sekä kasvimaata koristamaan.

Siljan TOP 5
paahteiselle
paikalle

Mainio maanpeittokasvi!

Palmu- ja
välimerenmulta
10 L
14,95

1. Ecopots -ruukku.
Kestää kesää ja katsetta! (Huomaa
tarjouksemme takakannessa!)
2. Oliivipuu.
Ikiaikainen kaunotar, ruukkuun tai
maahan.

Monivuotinen
muratti

3. Tulikruunu
Hohtaa välimerellistä kesää!
Vaihtelevan eloisa kukinta
kesäkuusta syyskuulle. Kaunis
tummanvihreä, sitruunantuoksuinen
lehdistö. Tykkää suorasta
auringonvalosta kunhan saa
myös kosteutta.

2L ruukussa

4. Heinät.
Tyylikkäitä kuivuudensietäjiä

Viikunapuu 16,90
’Firoma’
koko 40-50 cm
Reheväkasvuinen ja
suurihedelmäinen nuorena
satoikään tuleva viikunapuu.
Pakkasenkesto jopa
-26 astetta.

’Baltica’

7,90
ihanat
mullanmurut

Varjoisan paikan
ruukkuihin:
muratti,
hopeatäpläpeippi,
suikeroalpi

Suikeroalpi

’Aurea’

5. Amppelimansikat tai -tomaatit.
Maistuvat kauniille!

9 cm ruukussa
Välimerel
listä
tunnelma
a

Parveke ja patio
kesäkuntoon!
Kauppiaspuutarhuri Silja Lassila
muistuttaa, että helpoimmalla
pääsee kun valitsee oikean kasvin
oikeaan paikkaan! Paahteessa
viihtyvät aurinkoon ja varjosta
nauttivat katveeseen.

4,40

Monivuotinen,
limenvihreälehtinen
maanpeiteperenna,
joka sopii myös
reunuskasviksi
ruukkuihin sekä
amppeleihin.

Lisää kasteluveteen lannoitetta
parin viikon kuluttua istutuksesta!

Kanta-

19,95

Ei lämmin
puita rik
o!

Liljapuu

asiakkaille!

19,95

17 cm ruukussa

Parvekeryhmä
Classic
Pöytä ja kaksi tuolia
Värit: valkoinen ja
hopea

Oliivipuu

Pikkupullo
oliiviöljyä
kaupan päälle

KESÄKUKKAVINKKI
Kukinta koko kesäksi!

Viikunapuut
omalta
taimistolta!

Viskitynnyrit

199,00
(229,00)

eri kokoja

alkaen

129,00

Sitruskasvi mix mix ei?
9,95
(17,95)

Potut pottuina!

UUTUUS!
TARJOUS!

oma pap
u,
paras pa
pu

Uuniin ja muusiin sopii
nätinpunainen Rosamunda!
Alunperin ruåtsintuliainen,
mutta on hyvin sopeutunut
suomalaisten suihin.

Kauppiaspuutarhuri
Mika Lassila tietää, että
hyvänmakuinen peruna
ei tee kenestäkään
kielensäpahoittajaa.

Kekkilä Biohiili

!

6,95

Mikan TOP 5
perunalajiketta
1. Siikli.
Klassikoiden klassikko. Ei tarvi ku
voita ja suolaa herkuttuakseen.

2. Jussi.
Superperuna Jussi valloittaa
sydämet. Jussia voi nostaa pellolta
Jussista syyskuulle. Jussi pystyy
hyödyntämään Suomen valoisat
yöt ja tarkenee huhtikuun kylmässä
maassa.

2 sk

10,00

Hyasinttipapu

Yksittäin
8,95

Omalta taimistolta!
2-3 metriin kasvava köynnös
purppuranvivahteisilla
lehdillä
Sato kypsyy loppukesällä
ja nuoret pavut ovat 30
minuutin keittämisen
jälkeen syötäviä. Kukkia
voi ripotella sellaisenaan
salaattiin ja lehtiä voi käyttää
höyrytettynä kuin pinaattia!

14,00

Viljelyvinkit pakkauksessa
in
Juuri ku
sinulle
tehty!

5,95

4. Perunakaruselli.

Ei kaikkien mielestä ole peruna
eikä minunkaan mielestäni, mutta
kasvatetaan ja syödään samalla
lailla ja on näyttävän näköinen!

koko 120 x 80 x 20 cm

Biohiili parantaa kasvua,
ja siten ilmakehän
hiilidioksidin sitoutumista.

Terveyspommi!
Häkellyttävän värinen eli sininen.
Maistuu silti ihan tavalliselta.
Kokeilemisen arvoinen.

5. Maa-artisokka.

Kierrätetty
lavakaulus

Biohiili tukee maan
mikrobien toimintaa
sekä varastoi ravinteita
ja vapauttaa niitä
vähitellen vähentäen
lannoituksen tarvetta.

3. Violet Queen.

Ei ole syötävä, vaan uusi tapa
istuttaa perunaa ämpärissä ja
ottaa sieltä aina muutama peruna
kerrallaan.

120 x 80 x 20 cm
kokoiseen
lavakaulukseen
0,5l biohiiltä

Parsajuurakot
4 kpl
9,95

Maa-artisokka
10 kpl

Nämä kukat
käyvät kimppuusi!
Johanna Lassila-Help
on kukkasidonnan
taituri. Persoonalliset
kukka-asetelmat
juhlaan kuin juhlaan,
arkeen kuin arkeen!

1.

2.
3.
4.
5.

UUTUUS!

palvelumme

Hääkimput ja koko
juhlakukkapalvelu.
Hääpareille
maksuton
juhlakukkakansio.

Kausikukkien
istutuspalvelu.
(Valitaan kukat ja ruukut
asiakkaalle ja istutetaan ja
lannoitetaan ne valmiiksi)
Perjantaikimput

19,95
Viherkasvien
erikois- ja
pienikasvuiset
muunnokset
sekä helppohoitoiset
jukkapalmu,
rahapuu, anopinkieli,
köynnösvehka
ja kaktukset.

2 sk

12,90

20,00
Yksittäin
10,95

Sinulle jää vain kastelu,
ulosistutus ja ihailu.

Viherkasvisuunnittelu
ja -huolto.

Puutarhurin puolituntinen.
Kanta-asiakkaille
veloituksetta.

UUTUUS!

Sisältää minikasvihuoneen,
mullat ja siemenet
valmiiksi kylvettynä.
3 erilaista; leikkokukka-,
perhospuutarha- ja yrttisetti.

TOP 5

Viikkokimppu
kauden kukista

Nyt trendaa

Von Weissenberg
Kasvata Itse -setti

Kotimaiset

Istuta
vielä se
omenap
uu

omenapuut
Hyvä lahjaidea!

Kekkilä
Istutuskate 45L
Uudenlainen lannoittava kate
istutusalueille ja perennapenkeille.
Valmistettu kevyesti
maatuneesta ylijäämäpuusta,
ja on kalkittu sekä lannoitettu.
Riittoisuus 1sk/1m2 3cm:n
paksuudella.

alkaen

42,00

Ilahduta
lahjako
rtilla!

Pakkaamme lahjaksi
tulevat omenapuut
juhlavasti ja mukaan
saa rungonsuojan
sekä istutusohjeen
veloituksetta.

Perennat
eli monivuotiset kukat

OSTA 10,
MAKSA 9!
Kimppuvinkki!
Hyödynnä kimpuissa
oman pihan kasveja.
Näyttävyyttä kimppuihin
saat esimerkiksi heinillä,
saniaisilla ja kuunliljoilla.

Kantaasiakkaille!

Pionit

TARJOUS!

’Sarah Bernhardt’
ja ’Duchesse de
Nemorous’
Omalta
taimistolta!

9,90
(18,90)

Pidetään
pihajuhlat!

Oksana auttaa
Viherlassilan asiakkaita
piharakkaussuhteen ylläpidossa.
Hymyillään, kun
tavataan!

Laventeli

myös maxikokoja

Oksanan
TOP 5 vinkkiä
juhlatunnelman
loihtimiseksi

alkaen

5,95

Mansikkainen
kesäbooli 20 hengelle
1. Siivoa.
Turhat romut piiloon ja
nurmikot siistiksi!
2. Loihdi yksi katseenkiinnittäjä.
Luo vaikka boolimaljan
ympärille vehreä ja runsas
kasvien ja kukkien ryöppy.
3. Luo paikka, missä on helppo
ottaa valokuvia.
Näin varmistat, että juhlistasi
jää paljon kivoja muistoja
4. Tarjoa jotain, mitä
olet itse kasvattanut.
Vaikka minttu
jäätelöannokseen tai
perunat ruokaan - itse tehty
on aina arvossaan!

Värikkäät lasitetut
ulkoruukut

Ainekset

alkaen

9,95
Perinteiset
juhlakukat,
kuten näyttävät
terassihortensiat
koristavat piharuukut
ja terassit hetkessä
juhlakuntoon.

Iso pullo Fresitaa
5 dl vodkaa
5 dl metsämarjalikööriä
3 l Spritea
1 l mansikoita
Pakasta mansikat ja jäähdytä
juomat jääkaapissa. Sekoita ensin
alkoholilliset juomat keskenään
ja lisää lopuksi Sprite ja jäiset
mansikat.

Terassihortensiat

alkaen

15,95

Tee alkoholiton
versio vaihtamalla
Fresitan tilalle
alkoholitonta
kuohuviiniä, vodkan
sijaan vissyä
ja likööriksi
täysmehua.

(24,95)

Eucalyptus
12 cm ruukussa

5. Kiinnitä kaikille kukka rintaan.
Siitä syntyy kesämieli!

12,95

Nyt
kääritään
pihat!

Siirtonurmikko

Tomaatti
on vuoden
vihannes!

Kanta-asiakkaille
maksuton
kuljetuspalvelu
myymälän lähialueille
yli 100 euron ostoksille.
Kysy ajopäivät
myymälässä!

1m2 / rulla (40 cm x 250 cm)

Henna muistuttaa,
että tomaatin
hedelmän
kehittyminen
vaatii pölytyksen,
joten varmista
pölytys varsinkin
kasvihuoneessa tai
lasitetulla
parvekkeella
täristämällä täysin
auki olevia
kukkia hieman.

Siirtonurmikko

Tilaustuote!
Kysy lisää myymälästä.

Tomaatit omalta
taimistolta

5,95

kyllä käyp
katteeks!

Kekkilän Kuorikate
Garden Basic 40L

10 sk 49,00

yksittäin 6,95/sk

Huom! Tomaatin taimet
myymälässä alkaen vko
15 valmistumisen mukaan.
Valikoimassa erikoisuuksia
ja uutuuksia mm.
villitomaatti.
Tule ja
villiinny!

Hurmaavat
hortensiat

1. Istuta valoon ja lämpöön.
Tasainen 20 - 25 astetta olisi paras.

Annossiemenet

OSTA 5, MAKSA 4!
Pensashortensiat
omalta taimistolta!
Lähes 40 eri
lajiketta!

Alkaen

19,90

Hennan
TOP 3 vinkkiä
tomaattisatoon

2. Lannoita. Muuten tomaatti ei
jaksa punkea hedelmiään.
3. Poista sivuversot (paitsi pensastomaateista)
ja raakileiden alta kaikki lehdet.

Kanta-

Ruusut

OSTA 5
MAKSA 4
Kanta-

asiakka

ille!

asiakkaille!

Valikoimassamme yli
1000 erilaista, mm.
annossiemensarja,
jota et löydä Turun
alueella muualta

Mihis sie
menet?

7,95
Karhunlaukka

Malabarinpinaatti
Omaa tuotantoa!

4,95

Uno on Viherlassilan
julkkiskoira.
Hyväntahtoinen
luppakorva antaa mallia
elämästä nauttimiseen:
syödään aina kun
voidaan, ilahdutaan
ihmisten näkemisestä
ja nukutaan paljon!

Eläimellistä
menoa!
Elämän ihmettä löytyy meistä
ihmisistä, pihamaista ja eläimistä.
Ja kaikkea mahtuu pieneenkin pihaan.

Kantaasiakkaille!

Kukkaniitty- ja
nurmiseokset 0,5 kg
Valittavana 7 erilaista mm.
perhosniitty-, japanilainen
kukkamatto- ja pölyttäjäseos.
Sopii luonnontilaisille alueille
tai vähäkulkuisiin paikkoihin.
Monivuotinen!

UUTUUS!

19,95
(24,95)

Perennaherkkuja perhosille:
Ristikit ja sammaleimut, kesällä
mirrinminttu ja rentoakankaali.
Syksyllä nauhukset ja
purppurapunalatvat.
Pensasangervot tarjoavat ravintoa
myös perhosen toukille. Saat perhoset
lisääntymään pihapiirissäsi ja turvaat tulevien
perhossukupolvien lepattelun.

Uutuus
perhoskasvi!

Varjostinkuusi

Atsaleat

2L ruukussa

24,95

8,60
Punahattu

’Sunseekers Salmon’

Elävä fossiili hirmuliskojen
ajalta. Kartiomainen puu
tuulensuojaiselle varjoisalle
paikalle.

’Homebush’, (39,00)
’Nabucco’,
’Silver Slipper’ ja
‘Golden Lights’

19,90

Persikkaisen ja lohen
sävyiset kukat, joissa on
tummanpunainen keskusta.
Kasvaa kompaktisti ja
sopii ruukkuihin. Kukoistaa
auringossa ja kestää hetken
kuivuutta.

Havun
tarpeessa?

TOP 5
punahehkuista
kasvia

1. Aronia
Upea punaoranssi syysväri

Japaninvaahterat
Yli 10 lajiketta.

2. Koristekirsikat
Vaaleanpunaiset kukat
varhaiskeväällä ja
loistava syysväri
3. Villiviini
Syysväreissään
hehkuva köynnös- ja
maanpeittokasvi
4. Purppuralehtiset
heisiangervot
Pienikasvuiset sopivat
myös ruukkuistutuksiin
5. Happomarjat
Upeita väripilkkuja
kasviryhmissä

8,90

Sianpuolukka
12 cm ruukussa

Ikivihreä varpumainen
maanpeittokasvi,
nuokkuvat
vaaleanpunaiset
kellomaiset kukat ja
punaiset marjat.
Sopii kivikkokasviksi
mm. kuiviin
hiekkapihoihin ja varjoon.

alkaen

29,90

Kantaasiakkaille!

Keväällä kukkivat pajut ovat tärkeitä
mesikasveja sekä päivä- että yöperhosille
Syreenin kukat houkuttelevat komeita
ritariperhosia, amiraaleja sekä yöperhosia
ja kiitäjiä.
Herukat houkuttavat yöperhosia.

Hetivalmista
maxipensailla!
Komeita yksittäispensaita
mm. syreeneistä ja
magnolioista!

Koristepensaat
koko kauden
OSTA 5 MAKSA 4

Kanta-asiakastarjoukset
Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

ALPPIRUUSUT

OSTA 3,
MAKSA 2!

Ecopotsruukut ja
lautaset

-15%

huhtikuun
ajan

Kantaasiakkaille!

Kanta-

Kanta-

asiakkaille!

asiakkaille!

Kärhöt

OSTA 3,
MAKSA 2!

Ecopots- ruukut
ovat ekologisia ja
pakkasenkestäviä,
kierrätetystä
polyesteristä
ja kivituhkasta
valmistettuja, ruukkuja
sisä- ja ulkokäyttöön.

Lehden tarjoustuotteita rajoitettu erä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tule visiitille Viherlassilaan
ja osallistu samalla arvontaan!
Kesäkahvilassamme voit
osallistua arvontaan ja
voittaa 100 euron
arvoisen lahjakortin
myymäläämme.

Viherlassilan viestintää
hoitava Nana odottaa jo
Viherlassilan myymälän
yhteydessä toimivaa
kesäkahvilaa. Siellä ja
somessa tavataan!

Arvonta suoritetaan
juhannusviikolla!
Alakyläntie 2-4, | 20250 Turku

www.viherlassila.fi

Löydät
meidät
myös
somesta!

