
Kasvukipuja – kasvisten kasvatuskisa 

Järjestäjä: Nilsiän Martat ry 
 
Haastamme Nilsiän yhtenäiskoulun, Pajulahden koulun ja Palonurmen koulun mukaan Kasvukipuja-kisaan! 
Kisassa tutustutaan kasvun ihmeeseen. Miten erilaiset kasvikset kehittyvät ja miten niitä voi kasvattaa itse? 
Mitä siemenelle tai perunalle tapahtuu, kun sen kylvää?  
 
Osallistua voi kolmeen sarjaan. Kasvattakaa suurin peruna, erikoisin kasvis tai kertokaa paras kasvutarina. 
Kilpailun tulos ratkeaa Taiteiden Juhlassa pe 26.8.2022, jossa on myös esillä kilpailun satoa.  
 
Mukaan kannattaa ilmoittautua, jos kasvatatte jo nyt jotain luokassanne tai haluatte kasvattaa kasviksia 
esim. kotona, mummolassa tai kaverin luona kesän aikana. Ilmoittautuminen kisaan onnistuu tällä 
lomakkeella ja ilmoittautumiset tulee tehdä to 30.6.2022 mennessä. 
 
Sarja 1: Suurin peruna 
Perunan kasvattaminen ei ole vaikeaa. Potun voi laittaa kasvamaan sankoon tai johonkin muuhun astiaan. 
Tilaa pitää kuitenkin olla jonkin verran, että saa kasvatettua ison potun tai ainakin runsaan sadon. Tässä 
sarjassa kisataan isoimmasta perunasta.  
 
Sarja 2: Erikoisin kasvis 
Kasviksia on vaikka millaisia. Joskus on hauska kokeilla kasvattaa erikoisten kasvisten siemenistä 
erikoisempi kasveja ja katsoa millaisia niistä tulee. Toisinaan taasen sattuu vain saamaan hassunnäköisiä 
kasviksia, jotka ovat kasvaneet hassuun muotoon. Tässä sarjassa kisataan erikoisimmasta kasviksesta. 
 
Sarja 3: Paras kasvutarina 
Kasviksia kasvatellessa syntyy mielenkiintoisia kasvutarinoita. Aina kaikki ei mene niin kuin suunnittelee, 
joskus sattuu hassuja kömmähdyksiä tai huomaa kasviksia kasvattaessaan mielenkiintoisia asioita kasvusta. 
Tähän luokkaan kannattaa kaikkien osallistua, sillä mönkään menneetkin tarinat ovat mielenkiintoisia ja 
varsin opettavaisia. Tässä sarjassa kisataan parhaasta kasvutarinasta. 
 
Palkinnot 
Sarjojen voittajat palkitaan 40€ lahjakortein paikallisiin puutarhatuotteita myyviin liikkeisiin. Lisäksi kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan Martat keittokirja (arvo 27,90€) ja yllätyspalkinto. 
 
Sadon ja tarinoiden esittely 
Kaikissa sarjoissa satoa voi esitellä myös valokuvin, koska sato ei välttämättä säily hyvänä kilpailupäivään 
saakka. Tärkeää on, että varsinkin Suurin peruna -luokkaan osallistuvien perunoiden koko on kuvista 
helposti ja selkeästi todettavissa. Ne voivat näkyä kuvissa esim. mittanauhaa ja vaakaa apuna käyttäen 
(perunan ympärysmitta, leveys ja pituus sekä paino). Erikoisista kasviksista voi ottaa kuvan tai kuvasarjan. 
Kasvutarinat voi kertoa kirjallisesti, kuvin tai lyhyellä videolla (maks. 1 min.). 
 
Kuvat (maks. 4 kpl/kilpailusarja) ja videot tulee lähettää osoitteeseen nilsianmartat@gmail.com. Jos 
tiedoston koko tai useamman yhteenlaskettu koko on suurempi kuin 25MB, täytyy kuvat ja videot lähettää 
esim. WeTransfer-sivun kautta (https://wetransfer.com/) edellä mainittuun osoitteeseen. Gmail:ssa 
vastaanotettavien viestien tiedostokoko voi olla maksimissaan 25 MB tai ne eivät tule perille. Viestin 
otsikkoon tieto kilpailuluokasta, johon osallistutaan ja kuka on osallistuja. Esim. ”Sarja 1 Martta Mallikas” 
tai ”Sarja 2 Mallikoulun 3.-luokka”. Viestin tekstiosioon lisäksi seuraavat tiedot: osallistuja, yhteyshenkilö, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero ja sarja, johon osallistutaan. Vastaamme kaikille viestin lähettäneille, 
joten jos vastausviestiä ei kuulu, kannattaa varmistaa, että viesti on tullut perille eikä hävinnyt 
bittiavaruuteen. Kisatuotosten (kuvat ja videot) on oltava perillä pe 19.8.2022 mennessä. 
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Perustetaan viljelylaatikko - neuvontatapahtuma 
Nilsiän Martat ry järjestää yhdessä Nilsiän kotiseutuyhdistys ry kanssa Perustetaan viljelylaatikko – 
neuvontatapahtuman Nilsiän Kotiseutukeskuksen (Nilsiän museon) pihassa la 28.5.2022 klo 12-15. Tilaisuus 
on kaikille avoin ja maksuton.  
 
Tilaisuudessa kerrotaan vinkit viljelylaatikko viljelyyn ja perustetaan niitä museon pihaan entisen kasvimaan 
kohdalle. Halukkailla on mahdollisuus perustaa sinne oma viljelylaatikkonsa ja kasvattaa siinä omia kasviksia 
kesän aikana. Jos oma laatikko kiinnostaa, siitä voi ilmoittaa kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä tai 
laittaa viestiä nilsianmartat@gmail.com. Järjestäjien puolesta on saatavilla jonkin verran lavakauluksia ja 
multaa, jotka jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 
Lisätietoja kisasta ja tapahtumasta 
Nilsiän Martat ry 
nilsianmartat@gmail.com 
Anja Räisänen 
p. 050 4668341 
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