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Toimintasuunnitelma 2007 
Vuosikokouksen päätös 25.11.2006 

 
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.  

 
 

1 VARSINAINEN JÄSENTOIMINTA 
 
1.1 Jäsenet ja jäsenrekisterin pito 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 1400 marraskuussa 2006 (1428 marraskuussa 2005). Opiskelijajäseniä oli 48 ja 
perheenjäsenjäseniä 8. Vuoden 2006 alussa otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteriohjelma. Jäsenrekisterin pitoa 

jatkaa Iris Lundqvist.  

 

Pyritään lisäämään jäsenten määrä 1450:een, mutta budjetti tehdään 1400 jäsenen mukaan.  Pyritään 
saamaan jäseniä entistä enemmän mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja erityisesti 

paikallistoimintaan. Jäsenet ovat yhdistyksen suurin aarre ja toiminnan kehittämisen voimavara! 

 

1.2 Toimisto ja sen hoito 
Maatiaisen toimisto tulee olemaan 1.1.2007 lähtien osoitteessa Stenbäckinkatu 8 A 48, myymälä 2, 00250 

Helsinki. Muuttomatka on noin 20 metriä. Uusi toimisto on nykyistä huomattavasti parempikuntoisempi, 
suurempi ja edullisempi. Sen pinta-ala on 54 neliömetriä + parvi yli 10 neliömetriä. Vuoden 2006 loppuun 

asti käytössä olevan toimiston pinta-ala on 34 neliömetriä + kellari 14 neliömetriä. Vuokrasopimus on tehty 

viideksi vuodeksi hintaan 400 €/kk (nykyinen 500 €/kk). Uusi vuokranantaja on Maatiaisen jäsen.  

 
Alkuvuodesta toimistosta vastaa Anja Alanko yleiskoordinaattorina ainakin 12.5.2007 asti. Pyritään 

hoitamaan yleiskoordinaatio ja päivystys ainakin vuoden 2006 tasolla.  Mahdollisesti toimistoon palkataan 

apua. Toimistoa pidetään auki jäsenille vähintään yhtenä päivänä viikossa lukuun ottamatta kesälomakautta. 
Toimistossa hoidetaan yhdistyksen jokapäiväisiä töitä, kuten yhdistyksen hallintoa, jäsenasioita, tilaisuuksien 

järjestelyä ja pitoa sekä toimitetaan siemen- ja kirjatilauksia.  

 
Uudessa toimistossa on mahdollista pitää pieniä tapahtumia ja kehittää myymälätoimintaa nykyistä 

monipuolisemmaksi. Toimisto on edelleen kokoontumispaikka yhdistyksen hallitukselle ja toimintaryhmille.  

 

Vuonna 2007 hankitaan uusi tietokone ja pyritään kohentamaan toimiston kalustusta nykyisestä.  
Yhdistys ei olisi lainkaan pahoillaan, jos sille lahjoitettaisiin hyväkuntoisia ja kauniita 

talonpoikaishuonekaluja (suuri pirtinpöytä raheineen, tuoleja, kirjahyllyjä) ja esineitä. 

 

1.3 Paikallisryhmät 
Pohjois-Karjalan (Tuovi Mutanen) ja Pirkanmaan paikallisryhmä (Kristiina Kalliojärvi) sekä vuonna 2006 

perustettu Etelä-Savon paikallisryhmän (Marjaana Kovanen) jatkavat toimintaansa. Pyritään perustamaan 

uusi paikallisryhmä ensisijaisesti Lahden seudulle ja Turun seudulle, jossa järjestetään maatiaistapahtuma 
maatiaismatkan osana. Kutsutaan sopivaan kohteeseen osanottajia kirjeitse jäsenrekisteritietojen pohjalta. 
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1.4 Toimintaryhmät  
Toimintaryhminä jatkavat ruokaryhmä (Anja Alanko), ruusuryhmä (Pentti Alanko, Pirkko Kahila), 
näyttelyryhmä (Anne Pyykkö, Minna Alanko), maatiaiseläimet (Marjaana Kovanen, Tarja Niemelä), 

maisemaryhmä (Leena Saario, Pentti Alanko) ja museoryhmä (Liisa Jääskeläinen, Timo Rantakaulio, Anja 

Alanko, Hannu Huvinen).   
 

1.5 Yhteistyö museoiden ja muiden tahojen kanssa 
Jatketaan yhteistyötä Seurasaaren ystävien, Sommelo ry:n, Metsähallituksen hallinnoiman Korteniemen 

perinnetilan ja Kuralan kylämäen kanssa. Tarjotaan siemeniä osana jäsenhankintaa museokauppoihin 
myyntiin. Esitellään Maatiaisen työtä jossain sopivassa museoalan lehdessä. Tehdään tunnetuksi elävää 

kulttuuriperintöä esitteleviä museoita lehdessä, ainakin Kuralan kylämäkeä. 

 
Jatketaan yhteistyötä Helsingin seudun kesäyliopiston, ekomatkailuyhdistyksen (ECEAT), Ympäristö- ja 

kuluttajapoliittisen yhdistyksen ja Mustialan maatalousoppilaitoksen kanssa. 

 
Pidetään tarpeen ja voimien mukaan yhteyttä päättäjiin ja säädösten valmistelijoihin Maatiaisen toimialaan 

kuuluvissa asioissa. Samoin pyritään ylläpitämään ja luomaan suhteita muihin harrastajatahoihin sekä alan 

tutkijoihin. 

 

1.6 Maatiainen-lehti ja siemenluettelo 
Jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa. Aktivoidaan jäseniä osallistumaan lehden tekoon ja käyttämään lehteä 

monipuolisesti. Paikallis- ja toimintaryhmille varataan edelleen palstatilaa. Lehden toimittajana jatkaa 
vuoden 2006 alussa aloittanut Aune Kämäräinen ja taittajana vuoden 2006 lopussa aloittanut Raija Ojanen. 

Aloitetaan jäsenlehden myynti Akateemisessa Kirjakaupassa vuoden 2007 alusta. Pirkko Kahila toimittaa 

vuoden 2007 siemenluettelon. Lehden ja siemenluettelon painotyö sekä niiden postitus kilpailutetaan 

toimintavuonna.  
 

1.7 Kotisivut ja muu tiedotus 
Pyritään muodostamaan Maatiaisen www-sivuista kanava, jolla voidaan välittää tietoa hyvinkin lyhyellä 
varoitusajalla. Opetellaan käyttämään kotisivuja ajankohtaisten asioiden tiedotusväylänä. Kotisivujen 

päivittäjänä jatkaa vuonna 2006 tämän tehtävän vastaanottanut Anne Pyykkö. Aletaan koota sähköpostilistaa 

pääkaupunkiseudun jäsenistä tapahtumatiedotusta varten, samoin paikallisryhmittäin. Uudistetaan 
yhdistyksen esite ja monistetaan sitä tarvittava määrä. 

 

1.8. Kirjavälitys 
Jatketaan omaprofiilista, pienimuotoista kirjavälitystä. Kerrotaan lehdessä kiinnostavista, Maatiaisen 
myynnissä olevista kirjoista. Aletaan toimia vanhojen alan kirjojen pienimuotoisena antikvariaattina sen 

mukaan, kuin näitä kirjoja saadaan lahjoituksina. 

 

 
2 TOIMINTASEKTORIKOHTAISET SUUNNITELMAT  
 
2.1 Maatiaiskasvit 
 
Vuoden 2007 maatiaiskasveina malvat  
Toimintavuoden aikana tehdään malvoja tunnetuksi lehdessä, www-sivuilla ja tapahtumissa. Jäsenten 

toivotaan tuovan taimipäiville erityyppisiä malvoja ja malvikkeja. 
  
Siemenvälitys  
Siementen käsittelyn päävastuu on toimintavuonna Pirkko Kukkolalla. Vuoden 2007 siemenhinnasto 

pyritään saamaan valmiiksi tammikuun lopussa. Luettelon painopiste on edelleen vanhoissa kasvilajeissa ja 
kannoissa. Jäseniä kannustetaan kertomaan kasviensa historioita ja niihin liittyviä muistoja, tarinoita, 

menestymistietoja jne. Ne julkaistaan siemenluettelon yhteydessä tai, jos tarina on sinne liian pitkä, lehdessä 

artikkelina. Pyritään saamaan siemenvalikoimaan lisää mauste- ja hyötykasvien vanhoja kantoja ja lajikkeita. 
Tilaukset tehdään edelleen toimistoon. Toimintavuoden lopulla jätetään pienehkö erä siemeniä toimistoon 

talkootyövoiman käsiteltäväksi ja siementen käsittelyn ”oppimateriaaliksi”.  
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Aloitetaan yhteistyö Pietarissa sijaitsevan Vavilov-instituutin kanssa hankkimalla sieltä avauslajikkeena 

inkeriläisen lantun siemeniä. Opastetaan jäseniä lantun siementen kasvattamisessa. Pyydetään 

Pohjoismaisesta geenipankista luettelo siellä säilytettävien hyötykasvien maatiaiskannoista.  Esitellään 
lehdessä Ruotsin SESAM-toimintaa. 

 

Siementen välitys on jäsenhankinnan paras valtti. Siemeniä pyritään saamaan myyntiin museokauppoihin, 
Ruohonjuureen, tapahtumiin, koulutustilaisuuksiin ja messuille. Pyritään saamaan www-sivuille 

siemenluetteloon myös sähköinen ostoskori.  

 

Hanke 
Valmistellaan hanke-esitys 31.10.2007 mennessä ympäristöministeriölle. Hankkeen mahdollisena nimenä on 

1950-luvun kaupunkipihojen kunnostaminen ajan henkeä kunnioittaen. 

 

2.2 Maatiaiseläimet 
 
Vuoden 2007 maatiaiseläin suomenvuohi 
Toimintavuoden aikana tehdään suomenvuohta tunnetuksi lehdessä, www-sivuilla ja tapahtumissa. Kootaan 

vuohenmaitotuotereseptejä ja julkaistaan niitä lehdessä.  
  
2.3 Perinnemaisemat ja -pihat 
 
Tehdään jäsenille tunnetuksi vuoden 2006 aikana Leena Saarion valmistelemat ja hallituksen hyväksymät 

Maatiaisen perinnemaisemakriteerit lehdessä 1/2007. Pyydetään jäseniä tekemään ehdotuksia vuosien 2007 
ja 2008 perinnemaisemaksi. Nimetään perinnemaisema vuodeksi 2007 ja 2008. Tehdään retki juhannuksen 

jälkeen vuoden 2007 perinnemaisemakohteeseen.  

 

Kannustetaan jäseniä tekemään aloitteita myös arvokkaista yksityisistä perinnepihoista ja -maisemista, joille 
yhdistys voi myöntää kunniakirjan.  

 

 

3 TAPAHTUMAT (karkeassa aikajärjestyksessä) 
 
* Uuden toimiston avajaiset tammikuussa 
 

* Helmikuun tapahtuma toimistolla – Tuovi Nöjd kertoo siirtolapuutarhaharrastuksesta  

 
* Maaliskuussa kaksikielinen tapahtuma Linnén satavuotisjuhlan merkeissä. Mahdollisesti yhdessä/ med 

Blomsterodlingens vänner i Finland -yhdistyksen kanssa. 

 
* Kevätpuutarhamessut 19. - 22.4. Helsingissä  

Osallistutaan huhtikuussa Helsingin Messukeskuksessa pidettävään Kevätpuutarha 2007 -näyttelyyn omalla 

osastolla. Jos talkoovoimaa riittää, osallistutaan myös muihin näyttelyihin ja messuihin.  

 
* Kyyttökarjan laitumelle lasku Viikin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. Sähköpostilistalle 

ilmoittautuneita kutsutaan seuraamaan tapahtumaa. Samalla retkellä tutustutaan Viikin Arboretumiin Pentti 

Alangon opastamana. 
 

* Kevättaimipäivät ja kevätkokous pe 25.5. 

 
* 9.-10.6. Maatiaisretki Turun seudulle + Turun seudun paikallisryhmän perustamisyritys 

Todennäköinen reitti: Puutarhantutkimuslaitos, Piikkiö (hedelmäpuut, alppiruusut), Tuorlan 

maatalousoppilaitos (puutarhahistoriallinen museo), Kuusiston linna, Kuralan kylämäki, Vanhalinna, Liedon 

Nautelankoski, Kakskerran Brinkhall. Oppaina ovat Pentti Alanko ja Annmaj Rönning, matkanjohtajana 
Anne Paalo. Liikutaan omalla bussilla.   

 
* Kesällä maatiaistalkoot Hirvensalmella  
Järjestetään yhdet tai useammat maatiaistalkoot kesäkaudella Hirvensalmella Taavetti ja Alma -tilalla Etelä-

Savossa. Taavetti ja Alma -tilan emäntänä ja talkoovastaavana on Dina Samaletdin, joka tiedottaa 

talkoomahdollisuuksista sekä lehdessä että nettisivuilla.  
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* Juhannuksen jälkeen perinnemaisemaretki  

Tehdään retki Maatiaisen valitsemaan vuoden 2007 perinnemaisemakohteeseen. Oppaina ovat Leena Saario 
ja paikallisopas. 

 

* Kesällä siirtolapuutarharetki pääkaupunkiseudulla  
 

* 9.- 13.8.2007 Vuorimarien kannelkansa – maatiaismatka Vuorimariin 
Maatiaiset osallistuvat Leo Baskinin matkatoimiston järjestämälle Vuorimarin matkalle Venäjälle. 
  
* Elokuussa kävely Helsingissä kaupunkipihoja katsellen  

Tutustutaan pihoihin ja pohdiskellaan pihahankkeen tarvetta. Kutsutaan mukaan asukkaita.  

Oppaana Pentti Alanko. 

 
* Syystaimipäivät pe 7.9. ja luento kukkaniityn perustamisesta – Pirkko Kukkola Niittysiemen Oy:stä kertoo  
  
* Lokakuussa luentotilaisuus toimistolla  

Talonpoikaisen kasvinjalostuksen saavutuksia, MTT:n erikoistutkija Hannu Ahokas 

 
* Marraskuussa syyskokous ja esitelmä  

 
* Joulukuussa jotain oikein kotoisaa yhdessä 

 
 

4. TALOUS JA HALLINTO 
 
Hallitus, taloushallinto ja muut toimijat  
 
Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta, yhdistyksen 

sääntömääräisten tehtävien hoitamisesta ja yhdistyksen taloudesta. 

 

Yleiskoordinaattorina jatkaa Anja Alanko ainakin 12.5.2007 asti. Yhdistyksen kirjanpitäjänä jatkaa Raili 
Siltala. Taloudenhoitajana ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä jatkaa Iris Lundqvist.  Tiedottajana ja matkojen 

suunnittelijana jatkaa Anne Paalo ainakin 14.8.2007 asti.   

 

Talous 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on toimintavuoden alussa vakaa, mutta tiukka. Vakauden säilyttämiseksi 

hallitus seuraa taloutta säännöllisesti. Pyritään saamaan yhdistyksen talousarvio, tilinpäätös ja talouden 

seuranta samaan rakenteeseen.  

 
Yhdistyksen toiminta perustuu pääasiassa jäsenmaksutuloihin, joista suurinta osaa tarvitaan 

tiedotustoiminnan ja toimiston sekä jäsenrekisterin pidon ja muiden jäsentoimintakulujen 
peittämiseen. Toiseksi tärkein tulonlähde ovat siemenet ja taimet. Näistä saatava tulo kattaa 

huomattavan osan siementoiminnan kuluista. Muu varsinainen toiminta perustuu pääasiassa 

vapaaehtoistyöhön ja osallistujilta perittäviin maksuihin.  
 

Yhdistys voi myös hakea avustuksia ja muita julkisia varoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia. 

Mahdollisia lisävaroja käytetään hyvin perusteltuihin ja valmisteltuihin projektiluonteisiin 

hankkeisiin.  
 
 
Doc. 2007, toimintasuunnitelma, esitys (Maatiainen) 


