Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry

Toimintakertomus 2009
YLEISTÄ
Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry (jatkossa Maatiainen) on aatteellinen yhdistys, jonka
pyrkimyksenä on säilyttää ja edistää kulttuurikasvien ja kotieläinten lajinsisäistä monimuotoisuutta
sekä kulttuuriympäristöjen monimuotoisuutta sekä levittää alan osaamista ja käytännön taitoja.
Maatiainen kokoaa jäsenikseen kulttuurikasveista ja maatiaiseläimistä sekä perinnemaisemien
monimuotoisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Maatiaisen toiminnassa on kolme pääsektoria:
maatiaiskasvit, maatiaiseläimet sekä perinnemaisemat.
Toimintavuotta sävyttivät lukuisat onnistuneet tapahtumat ja matkat. Yhteiskunnallinen toiminta oli
aktiivista. Yhdistys on hyvin verkottunut samanmielisten toimijoiden kanssa. Talous oli edelleen
hyvin tiukka. Vuonna 2009 Maatiainen juhli 20-vuotiasta toimintaansa. Yhdistys on perustettu
vuonna 1989.
1. HALLITUS JA TOIMINTARYHMÄT
1.1. Hallitus, toimintaryhmät ja muut valinnat
Hallitus kokoontui 7 kertaa. Lisäksi pidettiin kaksi internetkokousta. Hallituksen jäsenten
hallituksen kokouksiin osallistumiskertojen määrä on merkitty sulkuihin kunkin henkilön nimen
jälkeen. Tässä on huomioitu vain varsinaiset kokoukset.
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Timo Rantakaulio, puheenjohtaja (5)
Pentti Alanko, jäsen (7)
Riku Cajander, jäsen (3)
Laura Murto, jäsen (2)
Tiina Notko, jäsen (7)
Terhi Koivisto, jäsen (1)
Sinikka Koskinen, jäsen (3)
Pertti Pyhtilä, jäsen (7)
Juhan Savander, jäsen (6)

•
•
•
•

Minna Kärkkäinen, varajäsen (2)
Mari Laulumaa-Hirvonen, varajäsen (0)
Ilmari Majuri, varajäsen (2)
Dina Samaletdin, varajäsen (1)

Lisäksi hallituksen kokouksissa olivat useimmiten läsnä Anja Alanko, Maija Manninen ja lehden
päätoimittaja Aune Kämäräinen.

Maatiaisessa on useita toimintaryhmiä. Matkoista vastaa Anne Paalo. Siemenistä vastaavat Anna
Lassila ja Pirkko Kukkola; näyttelyistä Terhi Koivisto, Anja Alanko, Sinikka Koskinen ja Maija
Manninen taimipäivistä Terhi Koivisto, Riku Cajander, Anja Alanko; maisemaryhmästä Leena
Saario, Pentti Alanko, Dina Samaletdin, Sinikka Koskinen; maatiaiseläimistä Timo Rantakaulio,
Dina Samaletdin, Ilmari Majuri; maatiaisruokaryhmästä Anja Alanko, Eija Kunnari;
paikallistoiminnasta Laura Murto ja Peter Tigerstedt ja museoyhteistyöstä Anja Alanko, Liisa
Jääskeläinen, Timo Rantakaulio ja Annmaj Rönning.
Toimintavuonna 2009 Maatiaisen hallitus päätti hakea rahankeräyslupaa vaikeuksiin joutuneiden
maatiaissuomenkarjan kasvattajien tukemiseksi Suomessa.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 5.5.2009, sen jatkokokous 28.5.2009. Syyskokous pidettiin
24.10.2009 Maatiaisen 20-vuotisjuhlien yhteydessä.
2. VARSINAINEN JÄSENTOIMINTA
2.1. Jäsenet ja jäsenrekisterin pito
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2009 marraskuussa noin 1700. Jäsenmaksut olivat yhdistyksen
tärkein tulonlähde. Ne pysyivät edellisvuoden tasolla eli 25 , opiskelijat 18  ja perhejäsenet 11 .
Vuoden jäsenmaksutulot olivat 40 351,00 . Jäsenrekisteriä pidetään Maatiaisen toimistossa.
Uusiksi kunniajäseniksi 2009 valittiin Anja Alanko ja tohtori Pentti Alanko. Yhdistyksen muita
kunniajäseniä ovat Teuvo Hyppänen, Ritva Lehtonen, Unto Wannas, Pirkko Kahila ja Peter M.
Tigerstedt. Uudet kunniajäsenet pitivät puheita Maatiaisen 20-vuotisjuhlissa.
2.2. Toimisto ja sen hoito
Maatiaisen toimisto on ollut 1.1.2007 lähtien osoitteessa Stenbäckinkatu 8 A 48, myymälä 2, 00250
Helsinki. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun.
Toimistosta vastasivat Anja Alanko ja Maija Manninen. Toimistoa pidettiin auki keskiviikkoisin ja
torstaisin kello 12-18 lukuunottamatta heinäkuuta, jolloin toimisto oli suljettuna. Toimistossa
hoidettiin yhdistyksen jokapäiväisiä töitä, kuten yhdistyksen hallintoa, jäsenasioita, tilaisuuksien
järjestelyä ja pitoa sekä toimitettiin siemen- ja kirjatilauksia. Lisäksi talkoolaisina avustivat Liisa
Sääski ja Matti Miettinen.
2.3. Paikallisryhmät
Turun seudun paikallisryhmä järjesti 9.5.2009 perennojen lisäyskussin Pirkko Kukkolan luona.
Kurssilla opittiin perennojen jakaminen, verso-, tyvi ja juuripistokkaista lisääminen, siemenlisäys,
kylmäkäsittely, kylvö ja kouluminen.
Pohjois-Karjalan paikallisryhmän vastuuhenkilö Tuovi Mutanen lähetti vuoden aikana yhden jäsenkirjeen ja vastaanotti useita maatiaisaiheisia yhteydenottoja. Lieksassa järjestettiin taimikirppis
pelimannimusiikin säestyksellä.

Etelä-Savon paikallisryhmälle etsittiin uutta vetäjää.
2.4. Toimintaryhmät
Toimintaryhminä jatkoivat siemenryhmä, ruokaryhmä, näyttelyryhmä, taimipäiväryhmä, maatiaiseläinryhmä ja maisemaryhmä.
Ruokaryhmä kokoontui syksyllä kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin Airi Rekilän kirjaa ”Syö itsesi
suomalaiseksi”.
2.5. Yhteistyö museoiden ja muiden tahojen kanssa
Jatkettiin yhteistyötä Seurasaaren ystävien, Seurasaaren säätiön, Sommelo ry:n, Maatalousmuseon,
Elävän maan, Metsähallituksen hallinnoiman Korteniemen perinnetilan ja Kuralan kylämäen,
Livonsaaren yhteisökylän, Keuruun ekokylän ja biodynaamisen yhdistyksen kanssa.
Jatkettiin yhteistyötä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa suunnittelemalla luentoja yhdessä.
Kesäyliopistokurssien yhteydessä myytiin Maatiaisen siemeniä. Tehtiin myös yhteistyötä Mustialan
maatalousoppilaitoksen, Suomen luomumatkailuyhdistyksen sekä Ympäristö- ja kuluttajapoliittisen
yhdistyksen kanssa. Viime mainitut ovat mm. järjestäneet kokouksiaan Maatiaisen tiloissa.
Helsingin juhlaviikkojen ja Nuoren voiman liiton järjestämän Runokuun kanssa tehtiin yhteistyötä,
jonka puitteissa myytiin siemeniä. Yhteistyötä tehtiin Omakotiliiton kanssa. Omakotiliiton
paikallisyhdistyksille lähetettiin näytelehtiä, vaihdettiin ilmoitukset, ja Pentti Alangon kirjoitus
maatiaiskasveista julkaistiin Omakotiliiton lehdessä.
2.6. Maatiainen-lehti
Maatiainen -lehti ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehden päätoimittajana on ollut Aune Kämäräinen ja taittajana Raija Ojanen. Kirjapaino on ollut Forssan Kirjapaino, joka on myös hoitanut
postituksen. Lehden irtonumeroita on ollut myynnissä Akateemisessa Kirjakaupassa Helsingissä.
Lehdestä 1/2009 otettiin tavanomaista isompi painos, jota jaettiin kiinnostuneille kevään
puutarhamessuilla. Lisäksi Omakotiliiton paikallisosastojen vetäjille jaettiin Maatiainen-lehden
ykkösnumerosta ylimääräisiä kappaleita.
Lehden numeron sivumäärä on ollut keskimäärin 36 sivua. Vuoden ensimmäisessä numerossa on
ollut erilleen irrotettavana liitteenä siemenluettelo. Lehti painetaan nelivärisenä. Vuoden 1.
numerossa julkaistiin perinteisesti kuva vuoden maatiaiskasvista, ja vuoden perinnemaisema
esiteltiin artikkelin ja kuvien avulla. Pääpaino lehdessä on asiantuntijoiden ja lukijakunnan
kirjoituksilla puutarha- ja kasviaiheista, mutta myös maatiaiseläimiin liittyviä juttuja on ollut.
Tärkeä osansa on jäsenten ilmoituksilla ja Maatiaisen tapahtumista, kursseista ja matkoista
tiedottamisella. Lehti julkaisee myös kaupallisia mainoksia, joita on ollut kiitettävästi, etupäässä
puutarha-alan kirjojen kustantajilta.
Lehden nettokulut olivat 10754,89 ( 10 831,76 )

2.7. Kotisivut ja muu tiedotus
Toimintavuonna kotisivut www.maatiainen.fi ovat toimineet erittäin hyvin. Kotisivuja hoiti
talkootyönä Keijo Luoto. Kotisivut palvelevat erinomaisesti Maatiaisen toiminnasta tiedottamisessa.
Kotisivut sijaitsevat Nebula Oy:n palvelimella.
Uusittiin esite ja jaettiin sitä messuilla. Uuden esitteen suunnitteli Maatiaisen hallituksen jäsen
Tiina Notko. Esitteeseen tulivat kuvat niin vuoden maatiaiskasvista, eläimestä kuin
perinnemaisemastakin. Myös taimipäivistä tiedotettiin aktiivisesti. Maaseudun Tulevaisuuden
Kantri-liite teki ja julkaisi jutun yhdistyksestä.
2.8. Yhteiskunnallinen toiminta
Riku Cajander, varajäsenenään Anna Lassila, edusti Maatiaista maa- ja metsätalousministeriön
asettamassa geeniturvalautakunnassa.
2.9. Kirjavälitys
Jatkettiin pienimuotoista kirjavälitystä. Kirjavälityksen nettotuotto oli 801,15 (400,63 )
3.

TOIMINTA SEKTOREITTAIN
3.1. Maatiaiskasvit
3.1.1 Vuoden 2008 maatiaiskasvina rohtosuopayrtti

Vuoden maatiaiskasvi oli rohtosuopayrtti. Toimintavuoden aikana tehtiin rohtosuopayrttiä
tunnetuksi lehdessä, kotisivuilla ja tapahtumissa. Myytiin rohtosuopayrtin siemeniä.
3.1.2 Siemenasiat
Anna Lassila ja Pirkko Kukkola vastasivat yhdessä siementoiminnasta. Anna Lassila laati siemenluettelon ja Pirkko Kukkola vastasi siementen lopullisesta puhdistuksesta, pussituksesta ja tilausten
käsittelystä. Pirkko Kahila auttoi tarvittaessa.
Siemenluettelo laadittiin ensimmäisen jäsenlehden liitteeksi ja nidottiin jäsenlehden väliin, jotta se
voitiin lähettää lehden yhteydessä postikulujen säästämiseksi. Tuloksena oli tiivis, listamuotoinen
38-sivuinen siemenluettelo. Siemeniä lähetti 62 henkilöä, joista jokaiselle suuri kiitos.
Postimyynnin ohella siemeniä myytiin puutarhamessuilla ja toimistolla, sekä myös pienempien
tapahtumien ja koulutustilaisuuksien yhteydessä. Maatiaisen siemeniä oli myynnissä myös Kuralan
kylämäellä sekä 10.6 alkaen Helsingin yliopiston Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa.
Siemenvälityksen kulut olivat 17 479,57 . Lukuun sisältyy myös siemenluettelon painotyö 5732,59
. Suurin kuluerä oli siementoiminnan palkkiot sivukuluineen 7 212,55 . Siementen myyntitulo oli
18 476,45 . Siemenvälityksen tulos oli toimintavuonna 2480,67 .

Syksyn lehteen laadittiin siementen kerääjille ohjeet, joilla pyrittiin suuntaamaan siementoimintaa
maatiaiskasvien suuntaan. Edelleen pyydettiin lähettäjiä huolellisuuteen siementen alkuperätietojen
merkitsemiseksi, niin että eri-ikäisten kasvikantojen ja maatiaiskantojen merkitseminen myös
luetteloon onnistuisi. Kiitokset vaivannäöstä kaikille kerääjille!
Siemenryhmä kokoontui pohtimaan siementoiminnan tavoitteita ja kehittämistä. Nähtiin tarvetta
erillisen rahoituksen hakemiselle maatiaiskasvirekisterin ja maatiaisvihannestoiminnan aloittamiseksi seuraavana toimintavuonna. Nämä molemmat tukisivat siemenluettelon laatimista ja siementoiminnan kehittämistä. Maatiainen haki apurahaa siemenkirjan julkaisemista sekä
maatiaiskasvirekisterin ja maatiaisvihannestoiminnan aloittamista varten.
Eviran myöntämä siemenlupa Maatiaiselle on voimassa 10.9.2013 asti. Lupa on myönnetty
viljakasveille, nurmi- ja rehukasveille, öljy- ja kuitukasveille, vihanneksille, juurikkaille, nurmi- ja
nurmikkoseoksille, viljaseoksille sekä perunoille.
Maatiaisen yrtti- ja lääkekasvien siemenistä on varmuuskopiot säilytettynä pohjoismaisessa
geenipankkijärjestelmässä.
3.1.1.

Taimipäivät ja taimien myynti

Kevät- ja syystaimipäiville monet jäsenet tulevat vaihtamaan taimia ja tuovat ylimääräisiä taimiaan
lahjaksi yhdistykselle. Taimipäivien järjestämisen tuotto oli 2513,43 (1859,59  ).
3.2. Maatiaiseläimet
Vuoden 2009 maatiaiseläin ahvenanmaanlammas
Toimintavuoden aikana tehtiin ahvenanmaanlammasta tunnetuksi lehdessä, koti-sivuilla ja
tapahtumissa. Hallituksen jäsen Dina Samaletdinin kasvattamat ahvenanmaanlampaat esiintyivät
syksyn Elman eläimet messuilla. Ahvenanmaanlampaan kasvattaja ja rekisterinpitäjä Maija
Häggblom piti messuilla esitelmän ahvenanmaanlampaasta sekä työnäytöksen perinteisestä
pohjoismaisesta vällyjenpainamistekniikasta.
Kyytöt olivat mukana juhlistamassa Maatiaisen 20-vuotisjuhlaa Pasilan kirjastolla 24.10.2009
järjestetyssä tapahtumassa. Ne saivat paljon huomiota ja uusia ystäviä. Vasikka tuli myös sisälle
kirjastoon. Taitelija Miina Äkkijyrkkä piti tapahtumassa puheenvuoron suhteestaan kyyttökarjaan.
3.3. Perinnemaisemat ja -pihat
Vuoden 2009 perinnemaisemaksi valittiin Louhimaan torppa ympäristöineen Linnansaaren
kansallispuistosta (ehdottajana Keijo Luoto). Muita ehdokkaita olivat Paavolan seurantalo
ympäristöineen, Lohjansaari (ehdottajana Aune Kämäräinen), Kuusisaaren perinnebiotooppi
Pelkosenniemen Keminsaarilla (ehdottajana Lapin luonnonsuojelupiiri ry) sekä Ylikartanon
maisemat Hattulan Retulansaaressa (ehdottajana Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo).
Vuoden perinnemaisema esiteltiin lehdessä 1/2009 ja nettisivuilla. Jäseniä kutsuttiin lehden
välityksellä tutustumaan kohteeseen, jonne järjestettiin kunniakirjan luovutustilaisuus. Paikalla

pidettiin puheita, ja puistonjohtaja Anne Pyykönen esitteli kohteen. Kunniakirja luovutettiin torpan
rappusilla ja ripustettiin torpan seinälle. Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas seurueineen
kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan, ja tilaisuudesta kirjoitettiin artikkeleita paikallisiin lehtiin.
Maatiaisesta paikalla olivat perustajajäsen Anja Alanko, Pentti Alanko, varapuheenjohtaja Juhan
Savander, toimistotyöntekijä Maija Manninen sekä Etelä-Savosta Marjaana Kovanen perheineen.
4. TAPAHTUMAT JA MATKAT
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

11.2.2009 Pertti Pyhtilä kertoi Jyväskylän yliopiston viheralueista ja näytti kuva-aineistoa
Seminaarinpuiston, Aallonpuiston, Mattilanniemen ja Ylästönrinteen kasveista. Aluetta hoitaa
Jyväskylän kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry. Tilaisuus pidettiin Maatiaisen toimistolla.
25.2.2009 biologi Riku Cajander kertoi luontoystävällisen pihan kasveista yhdistyksen
toimistolla. Lisäksi näytettin Sepp Holzerin permakulttuurifilmi ”Farming With Nature”,
kestoltaan 37 min. Filmi oli englanninkielinen. Elokuvassa Sepp Holzer kasvattaa alpeilla
omenapuita, sekä paljon hyötykasveja.
Pertti Pyhtilä piti kevään aikana toimistolla vironkielisten kasvinnimien kurssin.
3.3.2009 Sommelo ry piti kevätkokouksensa Maatiaisen toimistossa. Maatiaisen hallituksen
jäsen Pentti Alanko kertoi heille arkeofyyteistä.
9.3.2009 pidettiin opintopiiri kasvimaan pitämisestä yhdessä Helsingin seudun juuripiirin
kanssa Maatiaisen tiloissa. Tilaisuudessa muutamat Maatiaisen vanhemmat konkarit välittivät
tietojaan ja kokemuksiaan kasvimaan pitämisestä nuoremmilla kasvimaaharrastajille.
Tilaisuuden olivat järjestäneet Anja Alanko ja Pauliina Helle.
4.4.2009 pidettiin Espoon Luukissa Maatiaisen hallituksen varajäsenen, kyytönkasvattaja Ilmari
Majurin tilalla 'Kosketa lehmää' -tapahtuma. Tilaisuus houkutteli paikalle vanhoja ja nuoria
kyyttölehmien ystäviä.
14.4.2009 Maatiainen esittäytyi Espoon pääkirjaston Sellon puutarhaviikolla. Olavi Niemi ja
Maija Manninen kertovat maatiaiskasveista ja Maatiaisen toiminnasta. Anne Paalo kertoi
syötävistä kukista. Paikalla myytiin myös siemeniä.
18.4.2009 pidettiin kurssi syötävistä kukista. Kurssin piti Maatiaisen toimistolla toimittaja ja
puutarhakirjailija Anne Paalo.
26.–29.3.2009 Maatiaisella oli oma osasto Kevätpuutarha-messuilla. Maatiaisen osastolla oli
vilkasta, messut sujuivat onnistuneesti ja siemeniä myytiin paljon. Jaettiin paljon esitteitä ja
hankittiin uusia jäseniä. Järjestäjinä olivat Anja Alanko, Maija Manninen ja Terhi Koivisto.
Talkoolaiset olivat runsaslukuisina mukana tekemässä messuista menestykselliset.
6.5.2009 tehtiin piknikretki Kirkkonummen Ragvaldsin opetuskasvitarhaan, jossa Maaret
Eloranta esitteli alueen ja tarjosi yrttiteetä.
26.4.2009 pidettiin varttamistyöpaja Kirkkonummella Kaj Simbergin johdolla. Kurssilaiset
oppivat varttamaan sekä perehtyivät moninaisiin omenapuiden yhteydessä vastaan tuleviin
seikkoihin. Kurssi oli suosittu ja se päätettiin uusia seuraavana vuonna. Osanottajia oli yli
kolmekymmentä.
22.5.2009 pidettiin suositut kevättaimipäivät Pirkko Kahilan johdolla. Ne ovat tärkeä ja jo
vakiintunut toimintamuoto, joka keväällä kokosi satoja ihmisiä toimistomme sisäpihalle.
Kasviasiantuntijoina toimivat Pirkko Kahilan lisäksi Pentti Alanko, Peter Joy ja Leena Saario.
5.-7.6.2009 Maatiainen oli mukana omalla osastollaan Billnäs Summer -puutarhatapahtumassa.
Maatiaisen jäsen Tuovi Nöjd piti paikalla esitelmän.

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

10.6.2009 Maatiainen oli mukana Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon
Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan avajaisissa myymässä siemeniä ja esittelemässä
toimintaa. Siemenmyynti oli erinomainen.
27.62009 pidettiin ruusujen ja vanhojen perennoiden päivä Vihdin Päivölässä. Tutustuttiin
kahden hehtaarin kokoiseen ruusujen ja iiristen jalostuskokoelmaan. Ruusut ovat kotimaisista
kestävistä löytöruusuista saatuja risteytysjälkeläisiä. Tehtiin pieni retki Nummelanharjulle,
kuultiin pieniä luentoja ruusuista ja perennoista sekä nautittiin herkullinen ateria Päivölän
virkistyskodissa. Oppaina ja luennoitsijoina toimivat Pentti Alanko, Peter Joy ja Pirkko Kahila.
7.–8.6. tehtiin Maatiaismatka Viron Hiidenmaalle ja Saarenmaalle, jossa nähtiin
silmänkantamattomiin tikankontteja. Matkanjohtajana toimi puutarhakirjailija Anne Paalo.
1.-2.8.2009 tehtiin kotimaan maatiaismatka Runebergin puutarhaan Porvoossa, Mustilan
arboretumiin ja Kotkan seudun puistoihin ja puutarhoihin.
21.8-25.8.2009 Maatiainen osallistui Helsingin juhlaviikkojen ja Runokuun tapahtumiin.
Tapahtumia varten varattiin ja myytiin erityisiä runoilijoiden puutarhoihin valikoituja
siemenseoksia Maatiaisen valikoimista. 21.8. taiteiden yönä esiteltiin Maatiaisen toimintaa ja
myytiin siemeniä Glorian kulttuuriareenalla järjestetyssä runotapahtumassa. 23.8. Maatiainen
oli mukana myymässä siemeniä Helsingin kaupungin talvipuutarhassa espanjalaisen
käännösrunouden illassa. 24.8. järjestetty ”Runollinen puutarhakävely” Meilahden arboretumin
ympäristössä houkutteli paikalle satamäärin taiteiden ja puutarhan ystäviä. Tutustuttiin
vanhoihin puutarhakasveihin ja vierailtiin yksityispuutarhassa Pentti Alangon johdolla.
Runovieraana oli Merja Virolainen. Mukana myös performanssiryhmä ELVIEN suihkulauluja,
Maija Saksmanin lauluja puille ja kukille, kansainvälinen ukulele-orkesteri, Antti Halosen sahan
soittoa, jouhikonsoittaja Tytti Metsä ja laulaja Teemu Tuonela. Puutarhakävely jatkui
Tomtebohon ja Pukkisaareen asti ja matkan varrella myytiin siemeniä.
1.9.2009 Maatiaisen edustajana Eviran siementarkastuslaitoksen 90-vuotisjuhlissa oli
Maatiainen-lehden päätoimittaja Aune Kämäräinen.
5.9.2009 pidettiin syystaimipäivät. Järjestelyistä vastasivat Pirkko Kahila, Anja Alanko ja Terhi
Koivisto. Vapaaehtoistiimi toimi kiitettävästi. Taimien edullisuutta kehuttiin.
19.9.2009 järjestettiin kurssi siementen keräyksestä ja käsittelystä. Kurssin vetäjänä toimi
Maatiaisen kunniajäsen Pirkko Kahila, joka on Suomen parhaita alan asiantuntijoita. Kurssilla
käytiin läpi siementen keruun ja käsittelyn perusasioita ja -tekniikoita sekä tehtiin pieni
keruuretki lähistölle. Kotiinviemisenä kurssilaiset saivat valikoiman siemeniä yhteisestä keosta.
23.9.2009 kokoonnuttiin toimistolle viettämään syksyn kompostointi-iltaa Tuovi Nöjdin
seurassa ja opastuksella.
7.10.2009 pidettiin ideointi-ilta toimistolla. Kaikki kiinnostuneet Maatiaisen jäsenet oli kutsuttu
paikalle pohtimaan ja ideoimaan ensi vuoden toimintaa. Ideoita tuli esille runsaasti ja
keskusteltiin myös seuraavan vuoden matkojen kohteista.
24.10.2009 juhlittiin Maatiaisen 20-vuotista toimintaa. Päivä alkoi Helsingissä Pasilan
kirjastossa järjestetyllä tapahtumalla. Maatiaisen hallituksen puheenjohtaja Timo Rantakaulio
lausui avaussanat ja Maatiaisen asiantuntijat esittäytyivät. Taiteilija Miina Äkkijyrkkä piti
puheenvuoron suhteestaan kyyttökarjaan ja Johnny Knigan kustantama teos Miina Äkkijyrkkä
esiteltiin. Ympäristöaineiden opettaja Annika Michelson (HAMK Mustiala) esitteli
oppilaitoksen maatiaisprojekteja ja näytti kuvia Viron maatiaisista, minkä jälkeen aiheesta
keskusteltiin. Paikalla myytiin siemeniä ja kirjoja. Kyytönkasvattaja, Maatiaisen hallituksen
varajäsen Ilmari Majuri toi veturitorille kolme nautaa kaiken kansan ihasteltaviksi. Pikkuisin
niistä asteli sisään myös Helsingin pääkirjaston toiseen kerrokseen.
24.10.2009 kello 16.15-17.30 pidettiin Helsingissä Pauligin huvilalla, Nuorten Luontotalolla
sääntömääräinen syyskokous, ja välittömästi sen jälkeen samaisessa paikassa alkoivat illan 20-
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vuotisjuhlallisuudet. MTT:n erikoistutkija, kasvigeenivarakoordinaattori Merja Veteläinen piti
puheen maatiaisista minkä jälkeen nautittiin juhlaruokaa, joka oli mahdollisimman paljon
luomua ja maatiaisraaka-aineista koottua.
4.2.2009 pidettiin lehmäiltamat Maatiaisen toimistolla. Katsottiin Lasse Naukkarisen ohjaama
dokumenttielokuva Nautavaellus. Nautavaellus-elokuva kuvaa suomenkarjan vaellusta
Siilinjärveltä Helsinkiin kesällä 1988. Karjamarssin toimeenpanijana oli kuvanveistäjä Miina
Äkkijyrkkä, mutta kulkue keräsi matkan varrelta mukaansa muitakin samanmielisiä.
Lehmämarssi oli kannanotto suomenkarjan säilyttämisen puolesta. Elokuvan näytti sen ohjaaja
Naukkarinen, ja paikalla katsomassa elokuvaa oli paljon kiinnostuneita. Ilmari Majuri tarjosi
maistiaiset juustoa ja maitoa ja kertoi elämästään kyyttöjen kanssa.
6.-8.11.2009 Maatiainen osallistui Helsingin messukeskuksessa pidettyihin Elmamaatalousmessuihin. Ahvenanmaanlampaiden kasvattaja Dina Samaletdin oli tuonut paikalle
ryhmän vuoden maatiaiseläimiä, ahvenanmaanlampaita, mukaan lukien messujen
kummikaritsan. Maatiaisella oli messuilla osasto, jossa esiteltiin yhdistystä ja
ahvenanmaanlampaita ja niistä valmistettuja tuotteita, taljoja ja lankaa Maija Häggblomin
johdolla. Ahvenamaanlampaiden rekisterinpitäjä ja niiden pitkäaikainen kasvattaja, tutkija
Maija Häggblom Eckeröstä piti messuilla esitelmän ahvenanmaanlampaiden kehityksestä
viikinkiajoilta nykypäivän tuotantoeläimeksi. Hän piti myös työnäytöksen perinteisestä
pohjoismaisesta vällyjenpainamistekniikasta, jossa lampaiden taljoja oli hyödynnetty
perinteiseen, nykyaikaista kuluttajaa miellyttävään tyyliin.
25.11.2009 Minun puutarhani -sarjassa Maatiaisen jäsen Lea Eriksson kertoi ja näytti kuvia
aiheesta ”Minun villiintynyt puutarhani”. Tilaisuus kokosi paikalle toimiston täydeltä
kiinnostuneita kuulijoita.

Maatiaistapahtumien ja -matkojen nettotulo oli 3341,36  (993,29 ).
5. TALOUS JA HALLINTO
Hallitus kokoontui 7 kertaa ja vastasi toimintasuunnitelman toteuttamisesta, yhdistyksen sääntömääräisten tehtävien hoitamisesta ja yhdistyksen taloudesta. Hallitus seurasi taloutta säännöllisesti.
Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Raili Siltala. Tilintarkastajat ovat Marika Lohi ja Iris Lundqvist.
Varatilintarkastajina toimivat Marjatta Hjort ja Peter Tigerstedt. Maija Manninen vastasi rahastonhoidosta ja jäsenasioista. Maatiaisella oli toimintavuonna tilit Aktia- ja Sampo-pankeissa. Matkaasioiden hoitamista varten on oma tilinsä.
Yhdistyksen toiminta perustui pääasiassa jäsenmaksutuloihin, joista suurin osa tarvitaan tiedotustoiminnan ja toimiston sekä jäsenrekisterin pidon ja muiden jäsentoimintakulujen peittämiseen.
Toiseksi tärkein tulonlähde ovat siemenet ja taimet. Näistä saatava tulo kattaa suurimman osan
siementoiminnan kuluista. Muu varsinainen toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön ja
osallistujilta perittäviin maksuihin.
Toimistonhoidosta aiheutuneet henkilöstökulut olivat 12550,16  (12 533,71 ). Yhdistyksen talous
oli toimintavuonna hyvä, ja talkootyötä tehtiin paljon.
Vuoden 2009 tulos oli 15 555,12  ylijäämäinen (2149,67  alijäämäinen).

