
Puutarha & Ateljee 28.6. 
 
Vierailijan säännöt: Muista, että olet vierailulla jonkun toisen puutarhassa tai ateljeessa. 
Kunnioita annettuja ohjeita. Älä pysäköi autoasi siten, että se tukkii kulkuväylän tai estää 
naapureiden pääsyn tonteilleen. Puutarhapäivään osallistuvissa puutarhoissa on kyltti, jossa 
on Pedersöre-viikon logo. 

Blomqvistin Taimisto, klo 9-15 (opastus klo 11 ja 13) 
Osoite: Bodöntie 210, Lepplax 
Leif Blomqvist opastaa viljelyalueilla. Tule näkemään osia taimistosta, jotka eivät normaalisti 
ole auki yleisölle. Kaksi opastettua kierrosta, klo 11 ja 13.  
Taimisto on auki lauantaina klo 9-15, kahvitarjoilu portilla olevassa tuvassa koko päivän.  

Kristine Westerlund, klo 10-16 
Osoite: Hirsitie 10, Sandsund 
10 vuotta vanha puutarha, joka on muuttunut ja kasvanut viime vuosina. Tontti on n. 2600 
m2, josta 1200 m2 metsää. Syksyllä 2012 omistajat perustivat uuden keittiöpuutarhan 
takapihalle. Puutarhassa on perennoja, pensaita, ruusuja ja erilaisia hedelmäpuita. 
Puutarhassa saat nähdä sekä valmiita että puolivalmiita hankkeita. Taimien myynti. Lue 
Kristinen blogi: dromgarden-10.blogspot.com. 

Guns gröna rum, klo 10-16 
Osoite: Gun ja Börje Nylund, Portinintie 14, Sandsund. Ajo-ohje: Käänny oikealle ent. Zorro-
kioskin jälkeen, aja n. 200 m. Nro 14 on oikealla puolella.  
Puutarha perennojen harrastajalle, suosikit ovat pioni ja pelargonia. Puutarhan koostuu eri 
huoneista, lisäksi kasvihuone, joka on täynnä taimia. Mainitsemisen arvoisia puita mm. 
hevoskastanja, ginkgo (neidonhiuspuu) ja jalopähkinä. Näin Gun kertoo puutarhastaan: 
”Tontti on vain n. 1000 neliötä, pitkulainen ja naapuritonttien tiukassa puristuksessa, mutta 
olemme tehneet siitä oman keitaamme”. Taimien, puutarhakoristeiden ja käsitöiden 
myyntiä. 
 
Fönstersmedjan & Haasiosalon puutarha, klo 10-16 
Osoite: Tallbackantie 16, Pännäinen 
Puutarhassa on pensaita, kukkia ja puita sekä 
leikkimielisiä asetelmia ja installaatioita. 
Fönstersmedjan-työpaja on myös auki, siellä 
kunnostetaan vanhoja ikkunoita, joissa on 
puhallettua tai vedettyä lasia ja vanhoja heloja. 
Kahvitarjoilu puutarhassa. Puutarhakylttien ja 
pikkuesineiden myynti, käsityötuotteiden näyttely. 
Voit myös ostaa vanhat ikkunapuitteet kotiin 
koristeeksi. 

Pia Öst/Addo, klo 10-16 
Adress: Björkholmintie 93, Östensö 
Vieraile Pia Östin ateljeessa ja kaupassa. Tutustu 
Addon muotoiluun, tuotteisiin ja valmistusprosessiin. Addo.fi.



Britta Höglundin puutarha, klo 10-16 
Osoite: Keskustie 353, Kolppi 
Idyllinen ja rehevä puutarha mielenkiintoisilla asetelmilla ja istutuksilla. Ähtävänjoen 
rannalla. 
 
Martta-tupa, Ähtävä, klo 12-16 
Osoite: Värnumintie 5, Ähtävä 
Avoimet ovet Martta-tuvassa (ent. Umforsbacka skolassa): Vanha koulu toimii nyt 
kudontatupana. Kudontatöiden ja käsitöiden näyttely. Myynti ja kahvila.  
 
Margareta & Håkan Dahlstrandin puutarha, klo 10-18 
Osoite: Slätkullantie 73, Ähtävä. 
Satupuutarha kukilla, pensailla ja asetelmilla. Puutarha, joka ei koskaan tule olemaan täysin 
valmis. Margareta ja Håkan ovat aarteenmetsästäjiä ja puutarhassa on käytetty paljon 
kirppislöytöjä. Puutarhan eri huoneet ovat täynnä tarinoita ja satuja. Kysele 
isäntäpariskunnalta!   
 
Susanne ja Staffan Forsblom, klo 10-16 
Osoite: Forsbackantie 35, 68820 Ähtävä. Ajo-ohje: Käänny kantatieltä 68 Fors-Gersintielle, 
aja 650 m, käänny vasemmalle Forsbackantielle, aja 350 m.  
Puutarha n 1000 m2 (6000 m2:n tontti) idyllisellä paikalla metsänreunassa, lähellä 
Ähtävänjokea, näkymä avoimien peltojen ja niittyjen yli. Puutarhassa on vanhoja 
hirsirakennuksia, hyötykasveja, paljon kiviä ja kiviaitoja. Kasvihuone/talvipuutarha työn alla. 
Susanne kertoo näin puutarhastaan: ”Ei mikään täydellinen puutarha, mutta maaseutuidylli 
ja luonnonläheinen sijainti voittavat täydellisyyden. Rakastamme puutarhaamme.” Taimien 
myyntiä, lisäksi myydään tuoretta kotona leivottua leipää.  
 
Akleja, klo 10-14 
Osoite: Purmontie 316, Ala-Purmo 
Pidennetty aukiolo lauantaina, klo 10-14. Kukkakauppa Sisbackan keskustassa, lähellä 
kirkkoa. Lähistöllä myös Lundagård, jossa on lauantaina öljypäivä. Akleja myy kukkia, 
asetelmia ja koristeita.   
 
Muista myös "Öljypäivä Purmolla" klo 10-14! 
 
Lundagård, klo 10-14 
Osoite: Purmontie 330, Ala-Purmo. Ajo-ohje: Lundagård sijaitsee vastapäätä Purmon kirkkoa, 
aivan Purmon keskustassa. 
Infoa öljymaaleista ja Speedheater-maalinpoistolaitteesta. Lundagård myy uusia ja vanhoja 
sisustusesineitä, vintage-vaatteita, antiikkia, vanhoja huonekaluja ja 
rakennussuojelutuotteita, kuten ikkunoita, ovia, pellavaöljymaalia ja heloja. Rakentajat ja 
remontoijat: ottakaa piirustukset mukaan, saatte neuvoja sisustuksesta ja värimaailmasta. 
Auki Pedersöre-viikolla: ti-pe klo 14-19, lauantaina klo 10-14. lundagard.fi. 
 
FMA Glenn Sundstedt, klo 10-14 
Osoite: Västerbackantie 6, 68930 Purmo 
Maista oliiviöljyjä ja rapsiöljyjä, vadelma- ja mangoviinietikkaa. Erikoistarjouksia kaupassa. 
Glenn.fi. 


