Sata vuotta puutarhaopetusta Lepaalla
Puutarhanaiset suunnistivat lauantaina 14.8. Lepaalle. Lepaan puutarhaopetuksella on ikää 100
vuotta ja myös Lepaan alueella on pitkä historia.
Lepaan Puutarhaopisto perustettiin vuonna 1910. Lepaa on ollut toiminnan alkuvuosista lähtien
merkittävä puutarha- ja maisema-alaan erikoistunut oppilaitos. Alan opetusta on annettu
kokonaisvaltaisesti periaatteella ”siemenestä pöytään - suunnittelusta toteutukseen”. Ihmisen
hyvinvointi, ravinto ja elinympäristö ovat aina olleet lepaalaisille tärkeitä asioita.

Vuosisadan varrella Hattulan Vanajaveden laaksossa ovat opiskelleet tuhannet puutarhurit,
teknikot ja hortonomit. Koulun nimi on muuttunut ajan myötä Hämeen
ammattikorkeakouluksi ja Hämeen ammatti-instituutiksi, joissa opiskelu puutarha- ja
viheralan ammattilaiseksi on edelleen arvostettua.
Puutarhanaiset aloittivat kierroksensa kesäkukkien ja yrittien näytemaasta. Siitä saimme
ideoita uudistaa omaa kasvimaatamme ensi kesänä!

Näytemaan läheisyydessä oli upeita ruukkuistutuksia, joista oli vaikea saada silmiään irti.
Hauskasti oli ruukkuun laitettu kasvamaan myös kurpitsa.

Kukkien ja kasvien ihastelun jälkeen päätimme osallistua opastettuun puistokävelyyn kello 12.
Sitä ennen olimme ravinneet itsemme opiskelijoiden soppatykillä syömällä maittavaa hernekeittoa
koristeomenapuun alla istuen.

Puistokävelyn ensimmäinen kohde oli Lepaan vanha kartano pihoineen. Kartanon
historiasta on kirjallista tietoa jo 1400-luvulta. Myöhemmin omistajaksi tuli Lepaan suku,
josta jossain vaiheessa käytettiin myös Leon-nimeä.
Päärakennuksen vanhin osa on peräisin 1600-luvulta.
Kartanolta joukkomme matka jatkui kohti joen rantaa oppaan selostaessa alueen historiaa.

Opas esitteli aluetta, jossa opiskelijat käyvät opettelemassa mm. kitkemistä. Ympärillä kasvoi
vanhoja, hyvin erikoisia puita.

Lepaan uusimmassa omenatarhassa kasvatetaan kääpiöiville perusrungoille vartettuja lajikkeita.
Omenapuita on kasvatettu koulun alueella alusta asti.

Näytteillä olleet kukat ovat kerrassaan upeita ja asetelmat henkeäsalpaavan kauniita ja näyttäviä.

Lepaan tunnetuin rakennus on Mamselli-tyylinen tuulimylly.Se on peräisin 1800- luvulta ja
sen vieressä on vanha hautausmaa.
Päivä oli erittäin lämmin. Aluksi sade näytti lähestyvän uhkaavasti, mutta ei sitten tullutkaan.
Pilviharson takaa paistanut aurinko loi juuri ihanteellisen tunnelman alueella kävelyyn. Näytteillä
oli valtavan paljon erilaisia koneita. Niiden määrä hämmästytti.

Istutukset herättivät ihastusta kertaan jos toiseenkin.

Sitten löysimme viimein hymyilevän ja ihastuttavan Leenan! Hän oli lähellä sisääntuloporttia,
mutta emme sisään tullessamme tajunneet mennä moikkaamaan. Olimme olleet niin
tohkeissamme ja innostusta täynnä. Leena kehotti meitä vielä katsastamaan
vihannesnäytemaan ennen lähtöä.

Vihannekset olivat uskomattoman kokoisia ja hyvännäköisiä.

Tien toisella puolella oli kukkamaa, joka värikkäällä loistollaan hyvästeli meidät kotimatkalle.
Olimme tyytyväisiä ja onnellisia! Ajoimme vielä Lepaan viinitilalle, jossa tutustuimme alueen
historiasta kertovaan näyttelyyn.
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