
DO, LEARN, BE SUSTAINABLE - GROWING PATH 
 

 
Meidän koulumme on mukana Erasmus+-hankkeessa. Ja meidän luokkamme on valinnut 
kasviprojekti-polun. Siinä seuraamme nokkosen, piharatamon ja basilikan sekä tomaatin ja 
kirsikkatomaatin kasvua alusta alkaen.  
 
Our school takes part in Erasmus+ project. Our class chose the Growing Path. We follow 
the growth of nettle, plantain, basil, tomato and cherry tomatoes.  
 

 

Aloitimme projektin tekemällä kasvatuspotteja.Leikkasimme sanomalehtisuikaleita, jotka 
kiersimme muovimukin ympärille Taitoimme potille pohjan. Painoimme potin pohjan lattiaa 
vasten ja kiersimme muutaman kerran. Sitten potti olikin jo valmis ja multaa vaille. 

We started the project by making growing pots. We cut newspaper strips which we put 
around a plastic mug. The mug got a bottom. We pressed the bottom against floor and 
twisted it a couple of times. Then the pot was ready for mold.  



 

Kylvimme nokkosen, piharatamon ja basilikan 20. maaliskuuta. Nokkonen on paikallinen 
rohdoskasvi, piharatamon siemenet saimme Ranskasta. 
 
We sowed the nettle, the plantain and the basil on the 20th of March. We got the seeds of 
the plantain from France. 



 

 
 

Ulkona on vielä lunta ja pakkasta. Sen takia jouduttiin tekemään kevätkylvöt sisälle. Me 
pidämme kaikki viljelmämme laatikoissa, koska ulkoa tulee vielä niin kylmää ilmaa. 
Yritämme pitää laatikoiden lämpötilat +20 ̊C, jotta kasvit kasvavat mahdollisimman hyvin. 

There is snow and frost outside. That's why we had to do the sowing inside. We keep the 
plantation in boxes because some cold air comes in from the windows. We try to keep the 
temperature in boxes in +20 C degrees so that the growth is possible. 

 



 

Kastelemme kylvöksemme päivittäin. 

We water the plants daily. 



 

 

 

Viikonlopuiksi, kun meillä ei ole koulua, kastelemme potit oikein hyvin ja laitamme 
laatikkoon vesiastiat pitämään yllä sopivaa kosteutta. 

At weekends we don't have school. We water the plants well on Friday and put water 
mugs to keep up a sufficient moisture. 



 

 

Ensimmäisen merkin kasvusta näimme torstaina 28.3. Pientä kasvua oli  ainakin Valtterin 
ja Kallen basilika-poteissa. Yön aikana myös Markun basilika-pottiin oli ilmestynyt pieniä 
basilikan alkuja (29.3). Tämä kuva on otettu huhtikuun ensimmäisenä päivänä. 
 
This plant is basil. We saw the first sign of the growth on Thursday the 28th of March. 
Some seeds were germinating in Valtteri´s and Kalle´s pots and during the next night in 
Markkus´s pot, too. This photo is taken on the 1st of April. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



. 

 
 
Päätimme kokeilla myös tomaatin viipalekylvöä. Laitoimme kananmunakennoihin multaa 
alle ja siihen päälle viipaloituja tomaatteja sekä kirsikkatomaatteja. Päälle vielä laitoimme 
multakerroksen. Kylvimme tomaatit ja kirsikkatomaatit 27. maaliskuuta. 
 
We decided to try also the tomato slice seed. We put mold in the egg cartoons and sliced 
tomatoes and cherry tomatoes on top of it. On top of that we still put a mold layer. We 
planted tomatoes and cherry tomatoes on the 27th of March.  



 
 
Tänään 3.4. näimme ensimmäisen tomaatin alun Kallen viipalekylvössä. Myös nokkonen 
on jo itänyt yhdessä potissa. Kaksi viikkoa olemme nyt seuranneet itämistä ja kasvua. 
 
On the 3rd of April we saw the first sign of the growth of tomato in Kalle´s pot. 
 
 

 



17.4. Taimet koulutettiin eli siirrettiin isompiin kasvatusastioihin eli        
maitotölkkeihin.Jokaisen oppilaan tomaatin taimet istutetaan vielä isompiin       
ruukkuihin ensi viikolla ja ne annetaan äitienpäivälahjaksi äideille. 
 
17th of April: We planted our tomatoes in bigger containers that we made of milk               
cans. Each pupil's tomato seedlings will be planted in bigger pots again next             
week and will be given as a mother's day gift to mothers. 

 
 
 
 



25.4.Leivoimme nokkossämpylöitä  Osa oppilaista oli leipomassa 
kotitalousluokassa vähän erilaisempia sämpylöitä. Ne onnistuivat mainiosti. Niillä 
herkuttelimme ruokailun yhteydessä. Ne maistuivat vähän erilaisemmilta kuin normi 
sämpylät. Meillä oli myös nokkosteetä. Se maistui terveelliseltä ja virkistävältä. 
Paistamme nokkoslättyjä vielä ennen kesälomaa. 
 
25th April we baked nettlerolls. They tasted little bit different than normal ones, but 
were delicious. We ate them in school cantin at lunchtime. We cook also nettletea. 
It tasted healthy and refreshing.  
 

 



  



2.5. Kasvit ovat kasvaneet nyt 45vrk. Nokkonen ja piharatamo itivät todella 
hitaasti. 
 
2nd of May: The plants have now grown for 45 days. The nettle and the plantain                
were germinating very slowly. 
 

 



 
3.5. Takatalvi tuli, mutta kasveillamme on kaikki hyvin :) 
3rd of May: Winter came back! But everything is fine with our plants :)  
 



Charcoal drawings of nettle: 
 
 

 


