Lepaalle vihdoinkin!

EPAA.fi

11.–13. elokuuta 2022, Hattula
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LEPAA 2022
ammattinäyttely

Puutarha- ja viheralan		
uutuudet ja kuulumiset

Virkistystä
ammattilaiselle

Puutarha-, viher- ja kiinteistöalan koneet, tuotteet, palvelut ja uutuudet näet torstaista lauantaihin 11.–13. elokuuta Lepaa 2022 -näyttelyssä – aivan elävänä!
Lepaalla tapaat myös tuttuja – tämä onkin nyt arvokkaampaa kuin
koskaan. Kuinka virkistävää ja helppoa onkaan tavata kollegoita ja uusia tavarantoimittajia kasvokkain ja vertailla tuotteita.
Kasvihuoneyrittäjät, marja- ja vihannesviljelijät, taimistoviljelijät,
puutarhakauppiaat, kaupunkien, kuntien ja seurakuntien viherväki ja
golfväki, urakoitsijat, maanviljelijät, kukkakauppiaat, kotipuutarhurit,
alan opiskelijat, tutkijat ja viranomaiset löytävät Lepaan näyttelystä
niin alan ajankohtaiset tuotteet kuin kuumat puheenaiheetkin.

Ammatillinen virkistyminen on Lepaalla taattu. Voit kiertää näyttelyosastojen lisäksi koko oppilaitoksen ulkoalueet ja tutustua ryhmäkasviistutuksiin, hedelmätarhaan, vihannesnäytemaahan, vanhaan hautausmaahan, Lepaan virran viereiseen kivikkoistutukseen, barokkipuutarhaan ja muuhun kauniiseen puistoalueeseen. Opastetuilla kierroksilla
pääset kuulemaan ja oppimaan lisää. Myös lähiseuduilta löytyy mukavia vierailukohteita.
Lepaalla Hämeenlinnan läheisyydessä vietät rennon kesäpäivän työasioiden parissa ja valmistaudut seuraaavan vuoden kasvukauteen.
Tervetuloa näyttelyyn ja kokemaan Lepaa-spirit!

Lepaalla tapahtuu
ÖTÖKKÄRASTIT Kierrä biologi Leena Luodon suunnittelema
Ötökkärasti-polku. Luodon kumppanuuskasviluento on perjantaina.
NIITYISTÄ MINISEMINAARI Niittyjen perustaminen ja monimuotoisuus – viisi tietä nurmikosta niittyyn -seminaari torstaina 11.8.
KAKSI BIOTORJUNNAN MINISEMINAARIA kasvihuone- ja kausitunneliviljelyyn.
KONEUUTUUDET Koneparaatissa päivittäin klo 11 ja 15 merkittävimmät uutuuskoneet. Uutuudet myös osastoilla.
TYÖNÄYTÖKSET Kiinnostako maanmuokkaus, nurmikonleikkaus vai
kadunlakaisu? Työnäytöksiä imukaivuusta maankaivuuseen luvassa pitkin aluetta. Myös ammattilaisrobottiruohonleikkuri työn touhussa.
KAUPALLISTEN TOMAATTILAJIKKEIDEN NÄYTTELY A-hallissa. Näyttelyn järjestää Kauppapuutarhaliitto.
KÄRHÖ- ja RYPÄLENÄYTTELY Virolaisen Roogoja Talun kärhö- ja
rypälenäyttely myyntitaimineen löytyy A-hallista.

EPAA.fi

LAATIKONKASAUKSEN SM-KILPAILU Viljelijän Bernerin ja
StoraEnson osastolla U124 vihanneslaatikoita kasataan kilpaa laatikonkasauksen SM-kilpailussa kaksi kertaa päivässä.

RUOHONLEIKKAUKSEN TAITOAJON SM-KILPAILU Taitoajo
ammattileikkurilla joka päivä päärakennuksella klo 12, 13 ja 14.

LEIKKOKUKKAPANEELI kotimaisista leikoista torstaina 11.8.
SUOMEN KUKKAKAUPPIASLIITTO 90 VUOTTA B-hallissa, puhetta
kotimaisista kukista sekä sidontatöitä.
MINIKIMPUT Avoin miniatyyrikimppupaja B-hallissa lauantaina.
VÄRIKKÄÄT KESÄKUKAT -kierroksella niin puutarha-ammattilainen kuin -harrastajakin oppii uutta kausikasveista, myös Fleuroselectkukat. Ilmaiset opastetut kierrokset torstaina ja perjantaina.
OPASTETUT KIERROKSET KOULUN VIHERALAN TUTKIMUKSEEN, KASVIHUONEESEEN ja VIHANNESNÄYTEMAALLE. Aikataulut portilta jaossa olevasta oppasta ja nettisivuilta.
KAUSIKASVI- JA PERENNAKOKEDAMAT Näyttelyn puistoalueelta
löydät ideoita kokedama-istutuksien viemiseen uudelle tasolle.
VUODEN VIHANNEKSEN JULKISTUS Tuttuun tapaan kuulet
ensimmäisenä Puutarhaliiton ja Kotimaisten kasvisten nimeämät
vuosien 2023, 2024 ja 2025 Vuoden vihannekset.
LUONTOVALOKUVANÄYTTELY Pronatura Finlandin hämäläisiä
luontokuvia päärakennuksella.
LEPAAN VIINITILA JA MYYMÄLÄ, PUUTARHAMUSEO, LEPAA
GOLF ja LEPAAN SAVIPAJA Tyrvännöntien varrella ennen näyttelyaluetta. Poikkea tullessa tai lähtiessä!
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Muutokset mahdollisia. Lisätietoja Facebookista, Instagramista ja www.lepaa.fi

VILLIKASVIKIERROKSELLA napsit makupaloja ja opit näkemään
lähimaaston ihan uusin silmin.

11.–13. elokuuta 2022, Hattula

Puutarha-, viher- ja kiinteistöalan näyttely Lepaa 2022
AVOINNA Torstai–lauantai 11.–13.8.2022
to-pe klo 10–17 ja la 10–16
SIJAINTI Näyttelypaikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaan
yksikkö, Lepaantie 129, 14610 Lepaa (Hattula).
Lepaa sijaitsee Hämeenlinnan pohjoispuolella tunnin
ajomatkan päässä Tampereelta ja 1,5 tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä. Helpoimmin pääset Lepaalle omalla
autolla tai taksilla Hämeenlinnasta.
PÄÄSYLIPUT Sisäänpääsy asiakaskutsukortilla tai pääsylipulla
Pääsylippu 17 e					
Perhelippu 36 e (2 aik. ja 12–17-v. lapset)
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PAIKOITUS

Paikoitus 6 e. Bussit ja moottoripyörät ilmaiseksi.

NÄYTTELYOPAS Puutarha&kauppa 13/2022 ilmestyy 5.8.2022.
Opas on jaossa ilmaiseksi näyttelyn sisäänkäynnissä.
Tiedot myös www.lepaa.fi
JÄRJESTÄJÄT Kauppapuutarhaliitto ry yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksiköiden ja Lepaan Oppilaskunta ry:n kanssa
SOME

Näyttelyvalmisteluja ja -kuulumisia Facebookissa ja
Instagramissa. #lepaa2022 #lepaanayttely

LISÄTIETOJA Lepaa 2022, Kauppapuutarhaliitto ry, 			
Veljestentie 16, 00730 Helsinki
puh. 045 7733 2657, lepaa@kauppapuutarhaliitto.fi
ja www.lepaa.fi / Elina Vuori ja Anu Pirhonen

Jaa näyttelystä somessa

Osallistu kuvakilpailuun

Mikä kiinnosti ja mitä jäi mieleen näyttelystä? Someta näyttelyyn
valmistautumisesta ja näyttelykuulumiset tunnistein #lepaa2022 ja
#lepaanayttely. Löydät näyttelyn Facebookista, Instagramista
@lepaanayttely ja YouTubesta Lepaanayttely.

Jaa kuvasi Instagramissa! Palkitsemme parhaan #lepaa2022 ja
#lepaanayttely -tunnistein jaetun Lepaa spirit -kuvan 50 euron
kukkalahjakortilla. Voittajalle ilmoitetaan Instagramin yksityisviestilla voitosta.

