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Kasvaako sinun puutarhassasi lipstikka, ruusumalva tai 
rohtosuopayrtti? Ovatko ne yli 50 vuotta vanhaa kantaa? 
Jos näin on, olet kulttuuriaarteen omistaja. Entä tiedätkö, 
mistä voit saada kuminan, maarianverijuuren tai mäkikuis-
man siemeniä? Jos näin on, sinulla on mahdollisuus olla 
mukana arvokkaassa säilytystyössä.

Maatiaiseen on tullut pitkä luettelo kasveista, joita poh-
joismainen geenipankki NordGen toivoo kokoelmiinsa. 
He toivovat tuoreita siemeniä.  Heidän luettelonsa on ko-
konaisuudessaan toisaalla tässä lehdessä. Se sisältää eri-
ikäisiä viljeltyjä ja luonnon yrttejä. Valinnan NordGenille 
on tehnyt yrttiasiantuntija Bertalan Galambosi Maatiaisen 
aikaisemman siemenluettelon pohjalta.  

NordGenin tehtävä on säilyttää pohjoismaisia geenivaran-
toja. Säilyttäminen geenipankissa on säilytystyön äärimuoto, 
vihoviimeinen varmistus. Olemme mielellämme mukana 
tässä työssä. Vastavuoroisesti saamme kiinnostavia siemeniä, 
joille etsimme kasvattajia. 

Meille Maatiaisessa tärkeämpää kuin geenipankkiin 
varastointi on kasviaarteidemme säilyttäminen elävinä, 

meidän kaikkien ilona luonnossa ja puutarhoissa.  Tässä 
ylläpitotyössä jokainen jäsenemme voi olla mukana - puu-
tarhurina, perinnemaiseman hoitajana, harvinaistuneiden 
lajien suojelijana, ja vaikka minä. Minun uusin suoje-
lukohteeni ovat Maatiaisen viime kevään taimipäiviltä 
hankkimani neidonkielet. Taimia oli kaksi - saankohan ne 
lisääntymään?

Maatiainen on tehnyt suururakan kaskinauriin ja här-
käpavun viljelyyn ja ruokapöytiin palauttamisessa. Muu-
tamat muutkin valistuneet tahot ovat alkaneet etsiä ja säi-
lyttää talonpoikaisen kasvinjalostuksen aarteita - millaista 
kulttuurihistoriaa jokainen hyötykasvi ja vilja kantaakaan 
geeneissään. Näitä tarinoita on alettu tutkia kaikissa poh-
joismaissa. Hillerødissä, Tanskassa, on marraskuussa 
seminaari, jossa pohditaan ”miten pohjoismainen kasvi-
geenivaranto välittää kulttuuriperintöämme ja vaikuttaa 
kulinaariseen tulevaisuuteemme”. Saanemme lukea kon-
ferenssin satoa seuraavissa lehdissä. 

Liisa Jääskeläinen

Elävät kasviaarteet talteen 

Pääkirjoitus

Kesä tällä Helsingin seudulla oli alussa kuiva. Sitten al-
koivatkin sateet, ja niitä riitti elokuun loppuun. Monet 
perennat pihassamme kasvoivat todella korkeiksi, ja tätä 
kirjoittaessani kookkaat violetit lähes eksoottisen näköiset 
maatiaisleimukukat tuovat kauneutta hiipuvaan kesään. 
Varsinkin kasvimaalla on käyty kovaa kamppailua rik-
karuohoja vastaan. Muistaakseni Toivo Rautavaara sanoi 
aikoinaan, että mitä te murehditte rikkaruohoja. Syökää 
ne. Siitä vaan kokeilemaan erilaisia salaattikastikkeita 
rikkaruohojen lehdistä tehdyille salaateille ja juuristakin 
voisi tehdä muhennosta. Pitäisiköhän kaivaa esiin pula-
ajan keittokirjat. Se voisi olla hauskaa.

Kesän aikana Maatiainen teki kotimaan ja ulkomaan 
matkan. Niistä tulee juttuja myöhemmin syksyllä. Pienem-
mällä joukolla teimme retken mm Puolangalle jäsenemme 
Kyllikki Heikkisen upeaan puutarhaan. Siellä pohjoisessa 
hänellä on uskomaton määrä kasveja, joista monet ovat sel-
laisia, joiden ei pitäisi ollenkaan viihtyä niin pohjoisessa. 
Lisää tietoja Kyllikin puutarhasta saa Klorofylli-keskuste-
lupalstalta. Kyllikin päiväkirjaa voi lukea kohdasta päivä-
kirjat ja siitä eteenpäin Pelakuun kokeilut.

Samalla matkalla vierailimme Marja ja Mikael Juudinin 
luona Hankasalmella heidän vanhaan kouluun luomassaan 
kauniissa monipuolisessa taidekeskuksessa, joka on nimel-
tään Villa Mathilda. Tietoja löytyy lisää www. villamat-
hilda.fi. Siellä vietettiin paikkakunnan puutarhapäivää, ja 
pääesitelmä käsitteli kunnan koulupuutarhojen historiaa, 
toiminnan kukoistuskautta ja lopullista hiipumista unho-
laan. Siitäpä tuli mieleeni, että eikö näin ruoan kallistuessa 
ja muutenkin ihan kasvituntemuksen kannalta kouluissa 
pitäisi alkaa jälleen opettaa puutarhanhoitoa, vaikka vain 
ensin lyhyen kurssin verran.

Tänä syksynä Maatiaisen toimisto on avoinna kaksi ker-
taa viikossa: keskiviikkoisin ja torstaisin. klo �2.00-�8.00. 
Toimistossa on erilaisia luentoja ja kursseja. Jäsenet ker-
tovat omista puutarhoistaan ja näyttävät kuvia. Samalla 
tunnetuilta puutarhaihmisiltä voi kysyä vaikka mitä puu-
tarhaan liittyvää. Pidämme myös kurssin, jonka aiheena on 
perinnekasvit kaupunkipihoissa. Tänäkin vuonna meillä on 
yhdistyksen ideointikokous. Tulkaa esittämään ideoitanne 
ja ennen kaikkea myös tulkaa toteuttamaan niitä!

Hyvää syksyä toivottaen 

Anja Alanko

Toimiston kuulumisia



M
aa

tia
in

en
 3

/2
00

8 
 

2

muotoisuuden vaalimistyössä. Tehostamme 
siementen logistiikkaa, lisäämme siementen 
myyntipaikkoja. Viime vuonna siementoi-
minnan tappio oli lähes 6 500 €. Tappio on 
saatava pienenemään. 

Jäsentilanne

Meillä on nyt elokuussa enemmän jäseniä 
kuin viime vuoden lopussa eli noin �370. Pit-
kään jatkunut jäsenmäärän lievä vähenemi-
nen on siis saatu katkeamaan. Osittain tämä 
johtuu niinkin pienestä asiasta, että osasimme 
vihdoin järjestää liittymisen suoraan netitse. 
Lähes sata maatiaismielistä henkilöä on löy-
tänyt tiensä jäsenyyteen netin kautta. Voin 
vain arvailla, miten hienot tilaisuutemme ja 
onnistuneet matkat ovat vaikuttaneet jäsenti-
lanteeseen. Esitteitäkin on jaettu sadoittain.

Julkisuus, yhdistyksen tehtävä 
kansalaisjärjestönä

Maatiaisasiat ovat olleet tänä kesänä hyvin 
julkisuudessa. Yhdistyksemme toiminta elä-
vän kulttuuriperinnön ylläpitämisessä on nä-
kynyt hyvin lehdissä. Ihan yliveto julkisuu-
dessa on jälleen ollut supermaatiaisgurumme 
Pentti Alanko, mutta hyvin asiaamme on saa-
nut esiin mm perhoskirjoineen Riku Cajan-
der. Molemmat ovat myös aktiivisia hallituk-
sen jäseniä. Myös vuoden perinnemaisema 
Mäki-Ketalan tila Kokemäeltä Satakunnasta 
nousi hyvin julkisuuteen. Yhteiskunnallinen 
tehtävämme on vankentumassa. Meillä on 
edustaja maa- ja metsätalousministeriön aset-
tamassa Geeniturvalautakunnassa. Olemme 
mukana - toivottavasti lisääntyvästikin - ar-
vostettuna kansalaisjärjestönä kansallisessa 
ja pohjoismaisessa luonnon monimuotoisuu-
den säilytystyössä.  

Liisa Jääskeläinen

Tätä kirjoitusta valmistellessani kävin läpi 
useiden viimeisimpien lehtien puheenjohta-
jan palstoja ja oivalsin hätkähdyttävän asian: 
yhdistyksemme tilanne on monessa suhteessa 
parempi kuin koskaan minun hallituksessa 
oloaikanani eli yli viiteen vuoteen. 

Maija Manninen toimistonhoitajaksi

VTM Maija Manninen on aloittanut koko-
päivätoimisena toimistonhoitajana. Toimis-
tonhoitajan löytäminen on ollut hallituksen 
tämän vuoden keskeisimpiä tavoitteita ja nyt 
näyttää hyvältä. Maija työskentelee Maatiai-
sessa ainakin vuoden loppuun, toivottavasti 
pitempäänkin. Maatiaisen keskeinen luoja, 
intohimoisesti Maatiaista yleiskoordinoinut 
ja paljon vapaaehtoistyötä tehnyt Anja Alan-
ko tahtoo enemmän aikaa lastenlapsilleen, ja 
vuodetkin alkavat painaa. Myös ihanan jämpti 
rahastonhoitajamme ja jäsensihteerimme Iris 
Lundqvist jättää tehtävänsä syksyn aikana. 
Hänenkin tehtävänsä siirtyvät Maijalle. Mo-
lemmat ovat luvanneet opastaa ja tukea Mai-
jaa hänen työssään. Meillä on siis menossa 
sukupolven vaihdos toimiston sisällä. Terve-
tuloa, Maija! Kiitos, Anja ja Iris!  Tapaamme 
edelleenkin monissa maatiaismetkuissa.

Siementoiminta uuteen jenkaan

Uusi siemenlupa on haettu. Kesällä elintar-
viketurvallisuusvirasto eli Evira järjesti ihan 
oman siemenkoulutuksen Maatiaisen ryhmäl-
le. Koulutukseen osallistuivat Pirkko Kuk-
kola, Anna Lassila, Juhan Savander ja Anja 
Alanko.  Pirkko vastaa jatkossakin pääosasta 
siementen käsittelyä, Anna vastaa siemen-
ten keruuohjeista ja siemenluettelosta, Juhan 
koordinoi toimintaa hallituksen puolesta. 
Siemenkeruun uudet ohjeet ovat toisaalla 
tässä lehdessä. Keskitymme jatkossa entistä 
selkeämmin vanhoihin siemenkantoihin ja 
oman tehtävän kirkastamiseen luonnon moni-

Puheenjohtajan palsta
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Siementen keruuohjeet

Hyvät Maatiaisen jäsenet ja muut 
siementen kerääjät ja tilaajat!

Useimpien kasvilajien siemenet ovat jo kypsyneet 
tai parhaillaan kypsymässä. On se aika käsillä, jol-
loin kukin meistä voi jälleen vaikuttaa tulevan sie-
menluettelon sisältöön. Tavoitteenamme on tarjota 
mielenkiintoinen valikoima vanhojen pihojen perin-
teisiä lajeja (sekä koriste- että hyötykasveja), kasvie-
rikoisuuksia ja kotimaisia luonnonkasveja.

Kuluneen vuoden aikana kysyttyjä lajeja oli-
vat vanhat kasvikannat (****) yleensä, maan-
peittokasvit, pionit ja liljat, kasvierikoisuudet ku-
ten esim. kelta- ja valkoukonhattu, metsäkatkero 
ja rauniokilkka. Hyötykasveista loppuivat lähes 
kaikki Allium- eli sipulilajit, samoin kysyttyjä oli-
vat vanhat hyötykasvit kuten köynnöspinaatti, si-
kuri ja virginiantupakka.

1. Vanhat perinteiset lajit

Vanhat kasvikannat ovat etusijalla. Ylivoimai-
sesti eniten ihmiset halajavat vanhojen pihojen 
aarteita!! Mummon kukkapenkit, tädin kesämök-
ki, autiotalon pihamaa... niistä löytyy aarteita. 
Perinteisten puutarhakasvien kohdalla pyrimme 
tarjoamaan maatiaiskantoja (****), joten niistä ei 
kannata lähettää nuoria kantoja (*/**).

Mikä on Maatiaiskasvi? 
Yli 50 vuotta täällä kasvanut ja tänne sopeutu-
nut laji – eli ennen 1960-lukua pihoihin istutetut 
kasvikannat ovat tällaisia maatiaisia, jotka ovat 
jo ehtineet sopeutua oloihimme, siis ****

Perinteisiä puutarhakasveja ovat mm. 

Ukonhatut (aito- ja tarhaukonhattu), lehto- ja la-
pinakileija, tähtiputki, asterit, kaunokainen, kel-
lokukat (peuran-, kääpiöpeuran-, loistopeuran-, 
ukon-, maarian-, varsan-, vuohenkellot), vuorikau-
nokki, tarhasinivalvatti, maatiaisritarinkannukset, 
harjaneilikka, iso- ja siperianampiaisyrtti, kevät- ja 
isovuohenjuuri, veri- ja kyläkurjenpolvi, keltapäi-
vänlilja, illakko, isohirvenjuuri, kurjenmiekat, liljat 
(varjo-, marhan-, kelta-, heikin-, pellavalilja, val-
konauha- ja omat risteytysliljat....), palavarakkaus, 
lemmikit, pionit, idänunikot, lehtosinilatva, esikot, 
rohtosuopayrtti, nukka- ja jalopähkämö, ängelmät 
(lehto-, kelta-, sanias-, pikkuängelmä), auringon-
tähti, revonpavut, kullerot, sarviorvokki.

Erilaiset sipuli- ja mukulakasvit 
lumipisarat (kevät- ja suvikellot), helmililja, van-
hat narsissi- ja tulpaanilajikkeet…

kesäkukat ja -köynnökset 
Aurankukka, ruiskaunokki, auringonkukat, hu-
najakukka, kehäkukat, kosmoskukat, unikot…
 ja kesäköynnökset: Aitoelämänlanka, köynnös-
krassi, ruusupapu, rakkoköynnös, vaulat, keijun-
mekko... Entä kasvaako kenelläkään adlumiaa?? 

tavallisten kesäkukkien nuoria kantoja (*) ei 
kannata lähettää. Mutta jos olet onnistunut 
ylläpitämään lajia jo pidempään (10-20 vuot-
ta), lähetä ihmeessä siemeniä.

Varttaminen on taitoa ja mielikuvitusta
Keväällä sai runsas maatiaisten joukko tutustua omenapuiden vart-

tamiseen Kaj Simbergin puutarhassa Kirkkonummella ja hänen 

opastuksellaan. Suuren suosion takia kurssia toivottiin uusittavan, 

ja ehkä siihen tuleekin tilaisuus ensi vuoden keväällä.Kaj Simberg varttamassa
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Y hdistys etsii sopivaa kohdetta ensi vuo-
den perinnemaisemaksi. 

Jäseniä pyydetään lähettämään ehdotuksia kir-
jeitse tai sähköpostitse Maatiaisen toimistoon 
lokakuun loppuun mennessä. Olemme jatkaneet 
ehdotusten jättöaikaa kuukaudella. Toivomme 
ehdotuksen liitteeksi kuvamateriaalia. Yhdistyk-
sen hallitus tekee valinnan eri vaihtoehdoista ja 
nimeää vuoden 2009 perinnemaiseman.

Maatiaisen laatimat perinnemaisemakriteerit 
ovat perustana valittaessa sopivaa kohdetta. Li-
sää aiheesta Maatiainen -lehdessä 2/2008 sekä 
yhdistyksen kotisivuilla.

Ehdota vuoden 2009 perinnemaisemaa

Kukkaniityt voivat olla perinnemaiseman osa.
Kuva: Keijo Luoto

Perinnemaisemaan voi kuulua eläimiä, mielellään 
tietysti kotoisia rotuja.   Kuva: Jukka Riihelä

Perinnemaiseman ei tarvitse olla suuri eikä suurellinen.
Kuva: Keijo Luoto

Tule juttelemaan ensi vuoden toiminnasta

Maatiaisen toimisto ke 22.�0.2008 alkaen klo �7

Miten maatiaisvuosi 2008 on sujunut? Mitä tahdot säilyttää toiminnassamme, mitä muuttaa? 
Mitä toivot taimipäiviltä, maatiaismatkoilta vai työpajoilta? 

Tunnetko maatiaisguruja tai -aktivisteja, joita tahtoisit kuulla? 
Mitä toivot siementoiminnalta, lehdeltä tai netiltä? Mitä voit antaa toiminnallemme?

Tule tapaamaan maatiaisväkeä ja suunnittelemaan ensi vuotta! 

Liisa Jääskeläinen 
puheenjohtaja
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Kristiina Antonius Pohjoismaisesta Geeni-
pankista lähestyi Maatiaista näin:

Lähestyn teitä NordGenin eli Pohjoismaisen Gee-
nivarakeskuksen, (ent. Pohjoismainen Geenipank-
ki) asialla. Olen työskennellyt NordGenin palve-
luksessa vuoden verran, ja hiljattain olen saanut 
vastuualueekseni yrtti- ja lääkekasvit. Keskuste-
lin äskettäin tutkija Bertalan Galambosin kanssa 
suomalaisten yrttikasvien kokoelmista ja siemen-
ten säilytyksestä, ja hän kehoitti minua ottamaan 
yhteyttä teihin. Maatiainen ry:n hallussa on ilman 
muuta kaikkein mielenkiintoisin siemenkokoel-
ma, joka teidän toimintanne puitteissa säilyy sii-
nä parhaassa tarkoituksessa, eli aktiivisessa käy-
tössä! NordGenin puolesta haluaisimme kuitenkin 
ehdottaa mahdollisuutta lähettää siemeneristän-

Viljellyt yrttikasvit

Yli 50 v. hyvin vanha kanta:
lipstikka s. 30.
saksankirveli, s. 30.
ruohosipuli s. 28.
nukula s. �5.
tarharaparperi
lehtosinilatva s.�9
tarhaidänunikko s. �8
oopiumiunikko s. 27.
ruusumalva s. �7.
myskimalva s.�7.
rohtosuopayrtti s. �9.
sormustinkukka s.�2. 

Yli 20 vuotta, vanha kanta:
kurkkuyrtti s. 25. .
tarhakehäkukka s. 25.
hirvenjuuri

Siemeniä 
varmuussäilytykseen 

NordGeniin?

ne varmuuskopiot säilytettäväksi meidän geeni-
pankkijärjestelmäämme. Toimimme julkisella ra-
hoituksella, ja meillä säilytettävät siemenet ovat 
kaikkien vapaasti saatavissa, ellei säilytettäväksi 
otettujen siementen luovuttaja halua toisin. Siinä 
tapauksessa voimme neuvotella mahdollisista eri-
tyisehdoista tai suoja-ajoista.

Alla on Bertalan Galambosin laatima lista 
(viittaukset Maatiaisen siemenluettelon sivuihin) 
pohjoismaisen geenivarasäilytyksen kannalta 
mielenkiintoisista siemenkannoista.

Yhteistyöterveisin,

Kristiina Antonius, vanhempi tutkija
NordGen Växter

www.nordgen.org/ngb

nuorehko kanta 10-20 v.:
yrtti-iiso s. 30.
iisoppi s. ��. 
keltakatkero s. �3.
niittyhumla s. �9.
rohtopähkämö s. �9.

Luonnon yrtit:

ukontulikukka s. 2�.
kumina s.30.
rohtovirmajuuri s. 2�.
kultapiisku s. 20.
kevätesikko s. �9.
maarianverijuuri s.6.
litulaukka s. 7.
mäkikuisma s.��.
neidonkieli s. �3.
mäkikuisma s.��.
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Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman 5-vuo-
tisjuhlaa vietettiin Jokioisten Tietotalossa juhlasemi-
naarissa. Samalla Jokioisiin avattiin kasvigeenivaro-
jen näyteikkuna, Wendlan puutarha.

- Suomalaisen kasvigeenivaratyön suurin haaste on 
turvata kasvullisten lajikokoelmien suojelu ja hoito 
Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Tämä vaatii sekä 
rahaa että geenivaratyön säilytyksen ja hoidon asian-
tuntijoiden työtä, kertoo kasvigeenivaraohjelman 
koordinaattori Merja Veteläinen MTT:stä.

Kasvigeenivarojen suojeluverkostoa Suomessa on 
tarvetta laajentaa. MTT on kasvigeenivaraohjelmal-
le asetettujen tehtävien mukaisesti kasvullisten la-
jien kokoelmien pääasiallinen säilytyspaikka, mutta 
tärkeitä kasvigeenivaroja on myös kasvitieteellisissä 
puutarhoissa, maa- ja puutarhatalousalojen oppilai-
toksissa sekä yksityisissä kokoelmissa. 

Haluatko harvinaisen kasvin pihallesi?

Eräs tapa suojella kasvien geenejä on in situ-säi-
lytys, jossa kasveja ylläpidetään niiden luonnolli-
sissa kasvuympäristöissä, esimerkiksi pelloilla tai 
kotipuutarhoissa. 

- On tärkeää, että geenivarat tulevat hyödynnetyk-
si eri tavoin sellaisenaan, tutkimuksessa ja kasvin-

jalostuksessa. Yksi seminaarin postereista kiteyt-
tää asian otsikkonsa “Paras geenivara on käytetty 
geenivara”, selittää Veteläinen.

Kasvigeenivaraohjelma haluaa edistää kasvien 
hyödyntämistä kasvigeenikokoelmien evaluoinnilla 
ja tutkimuksella. Runsaat, helposti saatavilla olevat 
tiedot kunkin säilytettävän lajikkeen ja kannan eri 
ominaisuuksista palvelevat hyödyntäjiä.

Myös Maatiainen ry:n jäsen Riku Cajander poh-
ti, miten saada laajemmat ihmispiirit mukaan säily-
tystyöhön. Maatiainen ry:n jäsenet ylläpitävät noin 
600 lajiketta in situ-säilytyksessä. Jäsenet keräävät 
siemeniä ja välittävät niitä myyntiin. Syksyisin ja 
keväisin järjestö pitää taimimarkkinat, jossa harvi-
naisia kasveja vaihdetaan ja myydään.

- Monimuotoisuus on tärkeää myös puutarhaolo-
suhteissa. Yhteiskunnan tukea pitäisi saada kansa-
laisjärjestöille, jotka ylläpitävät tätä tärkeää gee-
niperimää. Myös yhteistyö tutkijoiden kanssa on 
hyvin tärkeää, painottaa Cajander.

Wendlan puutarha nostaa 
kasvigeenivarat esiin

Tilaisuuden yhteydessä avattu Wendlan puutarha 
palvelee ohjelman tavoitetta tuoda kasvigeenivara-

Siementen keruu on tärkeätä toimintaa oman 
luonnonperintömme säilyttämiseksi. Useat luette-
lossa mainitut lajit ovat vähentyneet luonnossam-
me ja puutarhoissamme, ja siksi on ensiarvoisen 
hienoa, että voimme edistää niiden geeniperinnön 
säilymistä elävänä. Kasvirikkauteemme kohdis-
tuu yhä enemmän paineita maankäytön tehostu-
misen seurauksena ja ilmastonmuutoksenkin ta-
kia. Monimuotoinen, rikas kasvillisuus on tähän 
hyvä vastalääke.

Arvoisat Maatiaisen jäsenet!

Älä siis epäile lähettää siemeniä Maatiaiselle, vaik-
ka saisit koottua niitä vain parista kasvilajista. Olet 
samalla mukana yhteispohjoismaisessa NordGen 
hankkeessa (katso erillinen siementarveluettelo), 
joka tähtää kasvien geeniperimän säilyttämiseen tu-
leville sukupolville ja niiden käytön laajentamiseen 
iloksi ja hyödyksi jo nyt.

Riku Cajander
Maa- ja metsätalousministeriön 

Geenivaralautakunnan jäsen

Paras geenivara on käytetty geenivara
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Hevosenlantaa ym. saatavana
Muuton takia annamme pitkään palanutta hevosen lan-
taa. Lastauksessa voimme auttaa. l Hakijoille annamme 
mieluusti myös alkuja kasveistamme. l Oman kasvi-
huoneen jäädessä haaveeksi antaisimme suuria lasiruu-
tuja tarvitsevalle. Kooltaan �85 x ��0 cm ja 80 x 2�5 
cm, sekä muutamia 60 x �20 cm:n kokoisia.  l Muutama 
kauniisti ruostunut vesitynnyri, sekä pari vanhaa kylpy-
ammetta vaikkapa tarhalumpeelle.  l Käytettyjä aitatolppia 
polttopuuksi. 

Maatalouskoneita myytävänä
Myymme hyvin toimivat siistikuntoiset Wärtsilä-kova-
paalaimet. Valmistettu Suomessa Rivierre-Casaliksen 
lisenssillä. l Lisäksi pyöröpöyhin, ketjuharava, keski-
pakoislannoitteenlevitin, sähköpaimenet, aitalankoja ja -
nauhoja, ym. pikkutilan tavaraa.  l Myös hevostarvikkeita 
joutuessamme luopumaan perheemme jäsenistä.

 Jari Kokkinen, hortonomi
Juha Väisänen, pienviljelijä
Puhelinnumerot 0�0 - 8�8 6550, 
02 - 6�86 ��9
Rantahaantie 98
28760 PORI

Jäsenpalsta

Haluaisin ostaa 
Ulla Lehtosen “ Ullan puutarha ja viljelyvinkit” kirjan, 
jos joku omastaan raaskii luopua.
 l Uudempi painos nimellä Luonnonmukaisesti omassa 
kotipuutarhassa kelpaisi myös.

Ulla Näppi, gsm 0�00-553069, 
unappi@gmail.com

asiaa suuremman yleisön tietoon. Puutar-
ha sijaitsee Jokioisten Tietotalon lähei-
syydessä, vanhan valkoisen kivinavetan 
vieressä. Nimensä puutarha on saanut Jo-
kioisten kartanon entisen omistajan E. G. 
von Willebrandin vaimon Wendla Gus-
tavan mukaan.

Wendlan puutarhassa kasvaa esimerkik-
si Jokioisten kartanon vanhoja puutar-
hakasveja ja MTT:ssä tutkittuja kestäviä 
FinE-kasveja. Alueella on myös esimer-
kiksi kokoelma japaninruusukvittenei-
tä. Puiston on suunnitellut tutkija Merja 
Hartikainen.

- Alueelle jätetään tarkoituksella myös 
tyhjää tilaa, jotta sinne voidaan sijoittaa 
tulevina vuosina mielenkiintoisia suo-
malaisia kasvigeenivaroja ja -kokoelmia. 
Toivottavasti puisto innostaa kävijöitä 
vaalimaan omassa pihassa olevia vanho-
ja perenna- ja pensaskantoja ja myös ot-
tamaan selvää kasvien historiasta, toivoo 
Hartikainen. 

Lisätietoja:

Kasvigeenivaraohjelma:
erikoistutkija Merja Veteläinen, MTT, 
puh. (03) 4188 3683, 0400 666 836, etu-
nimi.sukunimi@mtt.fi

Wendlan puutarha: 
tutkija Merja Hartikainen, MTT, puh. 
(03) 4188 2476, 040 561 8234, etunimi.
sukunimi@mtt.fi

www.mtt.fi/kasvigeenivarat

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakia, 
joka käytännössä avaa portit GMO-kasvien vil-
jelylle Suomessa. Maatiaisen ensisijainen toive 
on, että Suomi säilyisi GMO-vapaana. Jos näin 
ei käy, yritämme vaikuttaa viljelyturvallisuuteen, 

kuluttajan oikeuksien toteutumiseen ja siihen, 
että myös tässä asiassa noudatettaisiin yleistä 
ympäristölainsäädännön periaatetta, jonka mu-
kaan ”saastuttaja maksaa aiheuttamansa vahin-
gon”. Nyt lausuntokierroksella oleva lakiluonnos 
riskeeraa kaikki nämä periaatteet. Olemme sy-
västi huolissamme. Lausuntomme on kokonai-
suudessaan seuraavilla sivuilla.

Liisa Jääskeläinen

Kuka tarvitsee muunto-
geenisiä kasveja Suomeen?
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Maatiainen ry esittää lausuntonaan viitekohdassa 
mainitusta lakiluonnoksesta seuraavaa:

Yleistä

Riski muuntogeenisten, tavanomaisten ja luon-
nonmukaisten lajikkeiden sekoittumisesta on 
suuri, vaikka viljelyä toteutettaisiin vain tark-
kaan rajatuilla ja valvotuilla alueilla. Parhaim-
pana vaihtoehtona Maatiainen ry pitää sitä, että 
muuntogeenisten kasvien viljelyä ei sallita lain-
kaan Suomessa eikä koko EU:ssa. 

Jos asia etenee, Maatiainen ry pitää tärkeänä, 
että geeniteknisesti muunnellut kasvit eristetään 
muista viljelykasveista. Geenimuunnellun ai-
neksen sekoittuminen tavalliseen viljelyyn tai 
luomuun on suuri ja todellinen uhka. Tuottei-
den puhtauden hävittäminen riistää kuluttajalta 
todellisen valinnan vapauden, leimaa koko Suo-
men maataloustuotannon ja tuhoaa luomuelin-
keinon. Geneettinen saastuminen johtaa vilje-
lykasvien monimuotoisuuden pienenemiseen ja 
uhkaa suomalaisia perinnelajikkeita. 

Nyt tehty esitys koskee ainoastaan tuotanto-
vaiheen rinnakkaiseloa. Elintarvikkeiden tuo-
tantoprosessista tämä on vain pieni osa. Maa-
tiainen ry ei pidä mielekkäänä näin pientä osaa 
tuotantoketjusta koskevan lakiesityksen käsitte-
lyä yksinään. Jos viljely sallitaan, erillään pitä-
mistä tulee jatkaa läpi tuotantolinjan, koska ku-
luttajalla tulee aina olla oikeus olla käyttämättä 
muuntogeenistä materiaalia. Elintarviketuotan-
nossa kolmen tuotantolinjan rakentamisesta, 
ylläpitämisestä ja valvonnasta aiheutuu huo-

mattavia lisäkustannuksia, jotka viime kädessä 
maksaa kuluttaja. 

Lakiluonnoksen tavoitteena on ”ehkäistä sekoit-
tumista”, ei siis estää sitä. Jo tämä ilmaisu kertoo 
mielestämme sen, etteivät lainvalmistelijatkaan 
pidä rinnakkaiseloa mahdollisena. Jos geenimuun-
neltujen kasvien viljely yleistyy, perinteiset lajik-
keet katoavat ennen pitkää. Erityisen huolissaan 
Maatiainen ry on ennen tieteellistä jalostusta syn-
tyneiden viljelykasvien kannoista, jotka ovat jopa 
vuosituhantisen kehittelytyön tulosta.

Jos nyt valmisteltu lakialoite kuitenkin etenee, 
Maatiainen ry korostaa

 
l varovaisuusperiaatetta, 
l viljelyturvallisuutta,
l kuluttajan oikeuksia ja 
l vahingon aiheuttajan eli ”toiminnanharjoittajan”  
omaa taloudellista vastuuta.

Kommentteja pykälittäin ja luvuittain

2 § soveltumisala

Rinnakkaiselolakia ehdotetaan sovellettavaksi 
muuntogeenisen aineiston kuljettamiseen vain maa-
tilalla ja maatilojen välillä. Esityksen mukaan lakia 
ei sovelleta muuntogeenisten ja muiden viljelykas-
vien, kasvinosien ja siementen
�)  varastointiin maatilan ulkopuolella ennen kyl-
vöä tai istutusta, eikä

Maatiainen ry    29.8.2008  
Stenbäckinkatu 8
00250 Helsinki
maatiainen.ry@saunalahti.fi

Lausunto lakiluonnoksesta, joka koskee muuntogeenistä 
kasvin tuotantoa sekä muuntogeenisen, tavanomaisen ja 
luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiseloa

Maa- ja metsätalousministeriö  
PL  30
00230 VALTIONEUVOSTO
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2) maatilan ulkopuolella tapahtuvaan sadon käsit-
telyyn ja varastointiin.

Lakiesityksen soveltamisalarajaus on liian sup-
pea. Lakia on ehdottomasti sovellettava ainakin 
kaikkeen geenimuunnellun materiaalin kuljetta-
miseen. Kansainvälinen kokemus on osoittanut 
nimenomaan kuljetusten olevan merkittävässä 
osassa muuntogeenisten kasvien haitallisessa le-
viämisessä ja sekoittumisessa. Myös kaiken käsit-
telyn ja varastoinnin tulisi kuulua lain piiriin.

Maatiainen ry:n mielestä rinnakkaiselolain on 
määriteltävä kattavasti, kuka korvaa  vahingot ja 
kuka valvoo rikkomuksia. Tämän vuoksi yllä ole-
vat asiat tulisi liittää mukaan lakiesitykseen. 

3 § Määritelmät

Suojaetäisyys on määritelty risteytymiskykyis-
ten viljelykasvien väliseksi etäisyydeksi. Suo-
jaetäisyyden olisi oltava myös geenimuunneltu-
jen kasvien ja mehiläispesien välillä. Jokaisen 
mehiläispesän ympärillä on laaja vyöhyke, jos-
ta mettä ja siitepölyä kerätään. Ilman riittävää 
suojaetäisyyttä siitepöly on mahdollisesti geeni-
muunnellulla aineksella saastunutta.
 

4 § Yleiset vaatimukset

Muuntogeenisten kasvien viljelyn viljelytur-
vallisuudesta tulee säätää lailla, niin että tur-
vallisuus voidaan taata.

Eristysetäisyyksien vähimmäismitta perustuu 
hyönteispölytteisille kasveille mehiläisten ja 
muiden mesipistiäisten lentomatkaan, joka on 3 
- 5 km. Tuulipölytteisten gmo-kasvien viljelyä 
ei tulisi sallia lainkaan, sillä niiden eristäminen 
ei ole mahdollista.

Luonnoksen mukaan tuotantovälineet on puh-
distettava käytön jälkeen. Tämä ei ole riittävää. 
Myös geenimuunneltujen kasvien jäänteet ja puh-
distusjätteet on hävitettävä sillä tavoin, ettei geeni-
muunneltu aines leviä ympäristöön. 

Suojaetäisyyksien pituudet täytyy määritellä lais-
sa. Suojaetäisyyksien määrittämisen perusteena tu-
lee olla todellinen sekoittumisen estävä rinnakkais-
elo eikä vain kynnysarvojen alitus. Kynnysarvot on 
käsitettävä odottamattomia tilanteita varten määrite-
tyiksi. Normaaleissa luonnonolosuhteissa odotetta-
vissa olevaa sekaantumista ei voi määritellä tahatto-

maksi tai teknisesti mahdottomaksi välttää. 
Missään tapauksessa viljelyturvallisuuden vaa-

rantamisesta päättämistä (esim. suojajaetäisyyk-
sistä tinkimistä) ei voida jättää toiminnanharjoitta-
jan ja muun viljelijän keskinäiseksi asiaksi, kuten 
lakiesityksen � § � momentissa esitetään.

5 § Muuntogeenistä kasvintuotantoa koskeva 
tutkinto

Kaikki muuntogeenisiä kasveja kasvattavat (toi-
minnanharjoittaja ja muut tilalla tai yrityksissä 
työskentelevät) tarvitsevat ajan tasalla olevaa tie-
toa näistä kasveista. Koulutuksen sekä jatkuvan 
täydennyskoulutuksen tulee olla vaatimus kaikil-
le näiden kasvien parissa työskenteleville. 

6 § Muuntogeenisen kasvintuotannon jälkeiset 
vaatimukset

Tässä pykälässä pitää esittää, millä aikavälillä ja 
kenen tulee varmistaa, ettei alueella ole muunto-
geenisen kasvintuotannon lopettamisen jälkeen 
muuntogeenisen aineiston leviämisriskejä. Toi-
minnanharjoittajan tulee vastata puhdistuksen ja 
tarkastuksen kustannuksista.

7 § ilmoitusvelvollisuus

Esitämme, että toiminnanharjoittajan on saatava 
maaseutuelinkeinoviranomaiselta lupa, joka tulee 
uusia kasvukausittain. Toiminnanharjoittajan tulee 
hankkia muuntogeenisten kasvien viljelyä varten 
kirjallinen lupa myös kaikilta rajanaapureilta sekä 
lähistön mehiläishoitajilta. Pelkkä ilmoitus viran-
omaisille ei riitä, kuten lakiesitys esittää. Viran-
omaisen tulee varmistaa, että viljelyturvallisuuden 
ehdot täyttyvät eikä toiminnanharjoittaja vaaranna 
esimerkiksi lähialueella toimivan luomuviljelijän 
tai luomuhunajantuottajan elinkeinoa. Myös ei-am-
matillisten viljelijöiden ja puutarhureiden tiedon-
saannista  on huolehdittava. 

10 § Jäljitettävyyttä ja tietojen kirjaamista 
koskevat vaatimukset
 
Viiden vuoden säilytysaika tiedoille on liian ly-
hyt. Ehdotamme tietojen säilytysajaksi vähintään 
�5 vuotta.
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15 § valvontasuunnitelma

Lakiin tulisi määritellä valvonnan perusperiaat-
teet. Valvonta ei saa perustua pelkkiin pistoko-
keisiin, jotka kokemuksen mukaan eivät riitä 
suojaamaan kuluttajien valinnanvapautta.

18§ valvontarekisteri

Ehdotamme, että elintarviketurvallisuusviras-
to poistaa toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot 
vasta �5 vuoden kuluttua. Itse viljelyä koskevaa 
tietoa ei mielestämme saa poistaa ollenkaan, 
vaan se tulee säilyttää pitkäaikaisvaikutusten 
seuraamiseksi.

19§ Rekisteritietojen julkaisu, käyttö ja luovutus

Lakiin on saatava selkeä kuvaus siitä, mistä ja 
miten kansalaiset voivat maksutta saada selville, 
millä pelloilla geenimuunneltuja kasveja kulloin-
kin viljellään. Lakiluonnoksen rajoitettu ilmoi-
tusvelvollisuus voi helposti johtaa geenimuun-
nellun materiaalin tahattomaan leviämiseen. 
Mahdollisten maakauppojen yhteydessä ostajan 
tulee saada viranomaisilta tieto, onko tilalla har-
joitettu muuntogeenisten kasvien viljelyä. Tä-
män tiedon ilmoittamatta jättämisen tulee oikeut-
taa kaupan purkuun.

26 § valtion korvausvastuun edellytykset

Maatiainen ry ei näe mitään perustetta, miksi 
valtion eli meidän veronmaksajien pitäisi korva-
ta vahinko, joka aiheutuu muuntogeenisen kas-
viaineksen sekoittamisesta tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltyyn kasvilajikkeeseen. 
Tässäkin tapauksessa pitää noudattaa normaalia 
oikeuskäytäntöä, jonka mukaan vahingon aiheut-
taja korvaa aiheuttamansa vahingon.

29§ korvausmenettely

Korvauksen hakemisen aikarajan tulisi alkaa se-
koittumisen toteamisesta, ei sadon korjaamisesta.

Mikäli tavanomainen tuottaja tai luomutuot-
taja haluaa olla varma, että sekaantumista ei ole 
tapahtunut ja että se havaitaan ajoissa, hän laki-
luonnoksen mukaan joutuu tutkimaan satonsa 
joka vuosi. Ja omalla kustannuksellaan, mikäli 

raja-arvo ei ylity. Jos lakiin kirjoitetaan, että kor-
vausta on haettava vuoden sisällä sadon korjaa-
misesta, sato pitää voida tutkia joka vuosi geeni-
muunneltuja kasveja viljelevän laskuun. 

31§ viljelyn rajoittaminen siementuotannossa 
ja luonnonmukaisessa tuotannossa

Maatiainen ry näkee luomuviljelyn olennaiseksi 
osaksi suomalaista puhdasta ravintoketjua. Mie-
lestämme luomuviljely on komission peräämä 
erityinen syy, jonka perusteella geenimuunneltu-
jen kasvien viljely voidaan kieltää tai sitä rajoit-
taa tietyllä maantieteellisellä alueella.

Luomuviljelyn mahdollistamiseksi ehdotam-
me 3� §:n seuraavaa: muuntogeenistä viljelyä 
voidaan rajoittaa tietyn kasvilajin tai lajikkeen 
osalta siementuotannon ja luonnonmukaisen 
tuotannon kannalta tärkeällä, maantieteellisesti 
rajatulla alueella, jos muilla tämän lain nojal-
la säädetyillä toimenpiteillä ei ole mahdollista 
saavuttaa siemenkauppalaissa (728/2000) tai 
luonnonmukaisen tuotannossa (EY 83�/2007) 
säädettyjä puhtausvaatimuksia.

Luku 4.4. Yhteiskunnalliset vaikutukset

Yleisperusteluissa todetaan, että ”ehdotetulla 
lailla ei ole merkittäviä yhteiskunnallisia, so-
siaalisia, tai alueidenkehitykseen, työelämään 
taikka tasa-arvokysymyksiin liittyviä vaiku-
tuksia”. Maatiainen ry on tästä asiasta täysin 
eri mieltä.

Muuntogeenisten kasvien viljely tuo aivan 
uusia riskejä viljelyturvallisuuteen. Nämä uudet 
riskit ovat ensisijaisesti ekologisia, mutta myös 
ammatti- ja yhteiskuntaeettisiä, kuluttajaoikeu-
dellisia ja taloudellisia. 

 Viljojen ja muiden hyötykasvien edustaman 
elävän kulttuuriperinnön, erityisesti talonpoi-
kaisen kasvinjalostuksen saavutusten riskee-
raaminen, on mitä syvimmin yhteiskunnallinen 
kysymys. Erityisesti maa- ja metsätalousministe-
riömme soisimme sen ymmärtävän.

Maatiainen ry:n puolesta

Liisa Jääskeläinen
puheenjohtaja



M aatalouden historia ei ole Suomessa it-
senäinen opetusaine. Maatalouden his-
toria kuului vanhan määrityksen mu-

kaan maatalouspolitiikan yhteyteen, ja professori K 
U Pihkala oli nimenomaan tämän näkemyksen li-
punkantaja. Hänen jäätyään eläkkeelle historian tun-
temus maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ope-
tuksessa jäi vähiin. Toisaalta maatalouden historia 
on humanistinen aine, jolla on ollut aina harrastajia 
kuten akateemikko Eino Jutikkala ja vielä selvem-
min maatalouteen liittyen FT Arvo M. Soininen. 
Jonkin verran jälkikasvuakin on heille tullut, jotka 
ovat tehneet alan väitöskirjoja kuten Matti Peltonen 
ja Teppo Vihola. Lisensiaatin tutkimuksia ja muita 
selvityksiä sekä tilaustöitä on tullut aina välillä jul-
kisuuteen kuten Jari Niemelän neuvontatyön histo-
ria Läänin lampureista Maatalouskeskuksiin.

Pitäjänhistorioissa on myös aina ollut maatalous 
keskeisellä sijalla, mutta usein ajan ja välillä tietämyk-
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Maatalouden   historiasta 
maaseudun historiaan

Maatalouden tärkeisiin vuotuisiin töihin kuuluivat monet leipä-
viljan työstövaiheet. Puitu ja kuivattu vilja vietiin kylän yhtei-
seen tuuli- tai vesimyllyyn jauhettavaksi tai jauhettiin kotona. 
Tuulimylly piti vivusta vääntäen kääntää kulloisenkin 
tuulen suunnan mukaiseksi.

seen puuttuessa on aihetta käsitelty ulkokohtaisesti sen 
paremmin aihetta sisäistämättä.

Maatalouden historia on kuitenkin tärkeä histori-
an ala, sillä jo asutuksen syntyessä tuli esille maa-
talouden merkitys. Maanjaot ja tilajärjestelyt ovat 
siitä johdettua historiaa, mistä on kaiken lisäksi hy-
vät lähteet, sillä kartoitustoiminta oli maassamme 
hyvin kehittynyt jo edellisinäkin vuosisatoina.

Maatalouden historian juonteet tunkeutuvat sy-
välle yhteiskuntahistoriaan, mitä se itse asiassa 
osana suurempaa kokonaisuutta onkin. Maata-
louden historiasta tunnemme rakennekehityksen 
ja sen vaikutuksen tuotantoelämään. Historia va-
laisee tarkoin kunkin innovaation käyttöönoton 
ja leviämisen Muutos herättää historian tutki-
muksen. Vanha maatalous oli kuin seisovaa vettä 
ja kehittyi vain itsensä sisällä, kun taas rationaa-
linen maatalous, mitä kautta yhä elämme, mullis-
ti koko maaseudun elämän.

Maatalouden historiassa onkin aina tärkeätä tun-
tea yhteiskunnan tarjoamat edellytykset. Maata-
louden merkitys ymmärrettiin viimeistään suurten 
nälkävuosien tultua, kun maatalous oli sitä ennen 
vain mies- ja rahaveron maksajana alituisissa so-
dissa. Maatalous on saanut sen jälkeen nauttia val-
tion suojelusta, joskin sen päämäärät ovat aika 
lailla muuttuneet. Maatalous oli vielä vuosisadan 
vaiheessa tärkein ja voi sanoa, ainoa elinkeino 
maassamme. 

Historioitsijan täytyy myös tuntea talouden periaat-
teet ja vaikutukset sekä kannattavuus. Tässä mielessä 
myös havainnointi itse maaseudulla on tärkeätä. Tut-
kijan tulee tarkoin ymmärtää, kuinka maatalous on 
ylipäätään ollut aikaisemmin käytännössä mahdollis-
ta. Käsitys käytännön työstä onkin historioitsijalle en-
siarvoisen tärkeä.

Maatalouden historia selittää myös väestökehi-
tyksen ja kaupungistumisen, sillä tullessaan tehok-
kaammaksi maatalous on samalla työntänyt väes-
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tön kaupunkiin. Väestön ravitsemus on tähän liittyvä 
kysymys, sillä kaupungistuminen toisaalta helpotti 
maatalousväestön toimeentuloa: tarvitsivathan kau-
pungit suuria määriä väkevää ravintoa. Liikennevä-
lineet ovat myös keskeisiä maatalouden historiassa, 
muistettakoon vain tukinuitto vesistöissä ja Riihi-
mäen-Pietarin rata maitotuotteiden kuljetuksessa.

Maatalouden hallintoa voidaan myös tutkia. Kai-
killa asetuksilla ja laeilla on voitu ohjata maatalo-
utta, ja historian tutkimuksessa tulevat esille maa-
taloushallinnon tavoitteet ja se, miten niissä on 
onnistuttu ja mihin ne ovat johtaneet.

 

Paikallista maataloutta tutkittu vähän

Maatalouden historiassa riittää siis tutkimista. Ongel-
ma on kuitenkin kuin vanhan ajan elonkorjuupellolla. 
Eloa on paljon, mutta miehiä vähän. Tämän hetken re-
surssit eivät tule riittämäänkään Suomen maatalouden 
historian täysipainoiseen kirjoittamiseen. Vaikka on-
gelmat tunnettaisiinkin yleisellä tasolla, on kuitenkin 
muistettava, että maatalouden historia ei ole ennen kir-
joitettu ennen kun paikallinen maatalous on myös sys-
temaattisesti esitetty.

Maatalouden historiassa on ongelmana kuitenkin pe-
rustutkimuksen vähäisyys. Mahdollisesti suuri työmää-
rä on pelottanut tutkijoita ja aiheeseen ei ole kajottu ko-
vin paljon. Yleisesityksiä on ollut se ongelma, että niissä 
on varsin paljon toistettu tai vähän muutettu sitä, mikä 
jo entuudestaan on verrattain hyvin tunnettu. Lähteitä 
riittää, sillä maataloutta pidettiin tärkeänä ja keskeiset 
pöytäkirjat pidettiin visusti tallessa. Ne olivat yleensä 
taloissa, vaikka nykyaikana voisi toivoa keskitetympää 
arkiston muodostusta. Kaiken kaikkiaan lähteiden puu-
te ei ole ongelma useimmissa maataloushistorian tutki-
muksissa etenkään rationaalisen maatalouden ajalta.

Maatalouden historia muodostaa maaseudun histo-
rian peruskiven, jonka varaan muu maaseudun historia 
luontevasti rakentuu. Näin on erityisen ansiokkaasti 
tehty Arvo M. Soinisen Rantasalmen historiassa kun 
alan tekijä on ollut asialla, mutta maaseudun histo-
ria on voitu nähdä myös muusta näkökulmasta kuten 
”nuorisoseuran ikkunasta” ja monesta muusta vastaa-
vasta lähtökohdasta.

Paikallishistoria on historian tutkimuksessa vanha 
ala, mutta nyt se on metodisesti kehittynyt aikaisem-
mista malleista, missä tiettyyn laatikkoon sullottiin 
kaikki yhden kokonaisuuden asiat kuten nuoriso-
seura, seurakunta jne. Paikallishistoria on kuitenkin 
yleensä suosittua.

Historiaan on oikeus kaikilla, ja kyläkirjoja on synty-
nyt kun sieniä sateella. Kaikkea tätä yhdistävänä tekijä-

nä on ollut perinnetutkimus, joka on täyttänyt omal-
la aineksellaan puuttuvat aukot, ja luettavissa onkin 
eläviä kuvauksia maaseudun historiasta.

Maaseudun historia on 
ihmisten historiaa

Varsinaisen maaseudun historian tulisi lähteä tästä nä-
kökulmasta nimenomaan paikallisista oloista. Maa-
seudun historiassa ovat keskeisiä kokemukset, mi-
ten ihmiset ovat asiat kokeneet. Maaseudun historian 
merkitys on samankaltainen kuin maatalouden osuus 
on maaseutututkimuksessa. Siinä keskeinen voimava-
ra ovat nimenomaan ihmiset ja heidän toimensa ku-
vaaminen maaseudulla. Tähän asti on itse työntekijöi-
den panoksen selvittäminen jäänyt vähemmälle ja on 
keskitytty tuotannon arvioimiseen sekä teknologiaan. 
Maaseutu on kuitenkin ihmisten yhteisö, ja sen piirissä 
olleet ilmiöt kuuluvat maaseudun historiaan. Maa-
seudun historia on toisaalta mikrohistoriaa, missä 
kuvataan yleisten edellytysten toteutumista paikal-
lisessa yhteisössä monipuolisesti.

Maaseudun historian tulisi toisaalta kuvata elä-
vää elämää eikä olla vain historiatieteen todistelun 
kohteena. Maaseutututkijat ovat tehneet historian 
kehityksestä omia analyysejä, jotka ovat jännittä-
viä, mutta eivät kuvaa itse maaseudun monipuo-
lista ja monitahoista elämää. Maaseudun kehitys 
on usein nähty ylhäältä alaspäin tulleena kehityk-
senä, mutta sillä tulee olla myös itseisarvo. Maa-
seudun historioiden tulisi olla myös monitieteisiä 
ja selittäviä eikä vain kronologisia. Maaseudun 
omien piirteiden on tultava siinä esille, ja vertaile-
va menetelmä on eriomainen keino pelkistää pai-
kallisia eroavaisuuksia.

Maaseudun historia uhkaa toisaalta hävitä, kun 
elävää tietoa ei kyetä tallentamaan siinä määrin 
kuin tarvetta olisi. Sitä on tehty keskusvirastojen 
toimesta, mutta niissäkin itse tapahtumahistoria 
on jäänyt toiselle sijalle kansatieteellisen kuvaus-
ten ollessa etualalla. Maaseudun historia on taas 
yhteydessä maaseudun säilymiseen. Sen kukistu-
essa häviää helposti historiakin. Nyt on jo talon-
poikainen traditio pitkälti katkennut eikä ole tie-
toa siitä, miten maaseutu on oikein kehittynyt.

Rahoituksen puute on myös ollut maaseudun 
historian ongelmana. Se on ollutkin aika paljon 
harrastuksen varassa. Pääasia tutkimuksen ra-
hoituksessa on ollut varakkaiden kaupunkialu-
eiden tutkimuksessa, jotka ovat saanet siitä lei-
jonanosan. Usein pieni paikkakunta on saanut 
ymmärrystä vain muiden hankkeiden ohella ku-
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ten Risto Alapuron Suomen synnyssä.
Maaseudun historia on sinänsä alana vielä ke-

hittymätön. Sellaisia julkaisujaon tehty verrattain 
vähän, jotka ovat selvästi maaseudunhistoriaa sen 
omasta näkökulmasta katsottuna. Tutkimusta var-
ten tulisi selvemmin asetta kysymykset, mitä maa-
seudusta oikein halutaan tutkimuksessa selvittää ja 
millä keinon. Maaseudun historia on tullut kuiten-
kin esille muissa yhteyksissä.

Suomen historiallisen seuran toimittamasta Suo-
men maatalouden historiasta, joka on valmistu-
nut vuosina 2003-200�, voi saada kokonaiskuvan 
maatalouden kehityksestä. Toisaalta pitäjänhistori-
oita lukemalla voi saada myös kokonaiskäsityksen 
maaseudun kehittymisestä, sillä ne sivuavat monia 
maaseudun kysymyksiä. Pitäjänhistorioiden anta-
maa taustaa vasten voi saada yleisempiä näköaloja 
ja miettiä maaseudun kehitystä myös teoreettisella 
tasolla. Suomi on ollut tunnettu rikkaasta maaseu-
dustaan, ja on kohtuullista, että se tutkimuksessa 
tuodaan esille myös maaseutututkimuksen omien 
teemojen kannalta. 

Hannu Huvinen

Pohjois-Savo 
esittäytyy 
ELMA-messuilla

Vihreänä viikonloppuna 7.-9.11 Hel-
singin Messukeskuksessa järjeste-
tään ELMA-messujen lisäksi myös 
Helsingin metsämessut ja Kädentai-
to-tapahtuma. Tämän vuoden mes-
suilla vierailevana maakuntana on 
Pohjois-Savo. Messujen suurimmalla 
osastolla esittäytyy yli 40 maakunnan 
elintarvike-, käsityö- ja matkailualan 
yrittäjää ja yritystä. Messukeskuksen 
karsinoissa voi viikonloppuna nähdä 
possuja, lehmiä, poneja, lampaita ja 
alpakoita.

Jyväskylän 
Kasvitieteellisen 

Puutarhan Ystävät 
perustettu

Jyväskylän yliopiston Puutarhurintaloon 
oli kerääntynyt 17.6.2008 kolmisenkym-
mentä puutarhan ystävää, joista 21 liittyi 
heti uuteen yhdistykseen ja peräti 10+1 
valittiin hallitukseen. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on

u tukea ja edistää Jyväskylän yliopis-
ton Kasvitieteellisen puutarhan toimintaa 
yhteistyössä puutarhan ja Keski-Suomen 
Luontomuseon henkilökunnan sekä alu-
een kiinteistöhallinnon kanssa,

u lisätä Jyväskylän Kasvitieteellisen puu-
tarhan ja siihen liittyvien lähialueiden toi-
minnan tunnettuutta ja hyvinvointia,

u edistää puutarhaan liittyvää opetus- ja 
julkaisutoimintaa,

u edistää puutarhakulttuuria ja luonnon 
monimuotoisuutta sekä

u vaalia alueen kasvillisuutta ja siihen 
liittyvien kulttuuriarvojen säilymistä.

Yhdistys järjestää puutarhakävelyjä, kokouk-
sia, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä 
retkiä ja muita jäsenistönsä ehdottamia ta-
pahtumia sekä tekee yhteistyötä vastaavien 
järjestöjen kanssa. Yhdistyksen vuosittaisik-
si tapauksiksi on suunniteltu 12.10. Cygnae-
uksen tammelta (1910) ja 10.6. Seminaarin-
kuuselta (1937) alkavia seminaareja.

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~pejupyht/JKPY/
Yhteydenotot: pyhtila@iki.fi



Juhannuksen alusviikolla kokoontui kolmisenkym-
mentä iiriksistä eli kurjenmiekoista kiinnostunutta 
ihmistä kuuntelemaan Pirkko Kahilan esitelmää ja 
tutustumaan koeviljelmään Hiiden Opiston Iiristen 
iltaan Vihdin Päivölään. Mukana oli myös alkupe-
räisen iiriskokoelman kerääjä ja hankkeen toinen 
vetäjä Peter Joy.

Iiristen kohdalla on paljon nimiin liittyvää 
ym. sekaannusta. Esimerkiksi usein puhutaan 
”saksankurjenmiekoista”, vaikka sellaista lajia 
ei oikeasti ehkä olekaan, sen sijaan on neljä 
ryhmää, Iris Germanica- eli tarhakurjenmiekkojen, 
Intermedia- eli helluntaikurjenmiekkojen, Pumila- 
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eli pikkukurjenmiekkojen ja partakurjenmiekkojen 
(”bearded Irises”) ryhmät.

Päivölän koealueella kasvaa noin 200 eri lajiketta, 
vanhoja ja nuoria – tarkoitus on seurata ja katsoa, 
miten ne menestyvät. Harjoitetaan myös jalostus-
ta siementaimia kasvattamalla, valitsemalla niistä 
parhaita, joita lisätään. Tulevaisuudessa tämä touhu 
ehkä tuottaa uusia kotimaisia iirislajikkeita.

Kurjenmiekat on iso kasvisuku. Luonnossa nii-
tä tavataan 270 lajia, lisäksi alalajit ja luonnonris-
teymät. Jotkut tuoksuvat, toiset ovat tuoksuttomia, 
joissakin on yksi väri, toisissa kaksi, joillakin on 
”parta”, toisilla ei, korkeimmat ovat 70 cm, pie-
nimmät parikymmensenttisiä – moninaisuus on 
valtava. Kasvualuekin on laaja ulottuen Skandina-
viasta Lähi-Itään, Euroopasta Pohjois-Amerikkaan. 
Ainut meillä luonnossa kasvava on tuttu keltakur-
jenmiekka. Jalostustoimintaa on harjoitettu kauan. 
Ranskassa jalostettiin kurjenmiekkoja jo �830-lu-
vulla, sitten harrastus levisi Saksaan. Risteyttämi-
nen alkoi �850-luvulla. Näitä vanhoja kurjenmiek-
koja on Suomessakin, ne ovat kylmänkestäviä ja 
oloihimme sopivia – jolla niitä on, kannattaa vaa-
lia ja säilyttää. Uusi jalostusbuumi seurasi �900-
luvun alussa. Saatiin aikaan uusia, vahvavartisia, 

Kurjenmiekkojen moninaisuus 
häikäisee

Iris ´Pretenderin´ kukat ovat dramaattisesti kaksiväriset, 
keltaista ja syvää violettia.

Tämä kermanvaalea kaunotar on kehittynyt vielä nimettö-
mästä siementaimesta.
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Somia pikkukukkia väriyhdistelmänä vaalea ja tumma 
lila – tätä siementainta ei vielä ole nimetty, mutta ky-
seessä lienee tuleva uusi lajike.

Vaaleaa ja ruosteenpunaista – tyylikäs Iris ´Repartee´.

Päivölän iiristen lajirunsautta ja kukkien komeutta ihastelemas-
sa kurssilaisten ryhmä. Keskellä Pirkko Kahila ja Peter Joy.

suurikukkaisia ja värikkäitä lajikkeita, joissa joskus 
esiintyi aasialaisten geenien mukana myös kylmänar-
kuutta. �9�0-luvulla amerikkalaiset tulivat mukaan 
jalostukseen. 2. maailmansodan jälkeen painopiste 
onkin siirtynyt USA:han, mutta jalostajia on paljon 
ympäri maailmaa.

Kurjenmiekat ovat suhteellisen vaivattomia kasvatet-
tavia. Ne pitävät aurinkoisesta paikasta ja kuohkeasta, 
vettä läpäisevästä puutarhamaasta, jossa saa olla savea-
kin. Maa saa olla neutraali, kalkittu. Loivaan rinteeseen 
laitettu kohopenkki sopii parhaiten. Lähelle ei pidä is-
tuttaa varjostavia kasveja. Kasvustoa on hyvä lannoit-
taa keväällä tavallisella typpipitoisella lannoitteella, ja 
haluttaessa voi antaa elokuun alussa fosfori- ja kalium-
pitoista syyslannoitetta. Kastelu saattaa olla tarpeen al-
kukesästä. Kukinnan jälkeen kasvit saavat viettää lop-
pukesän lepokautta kuivassa ja rauhassa.

Kurjenmiekoilla ei ole juuri mitään tuholaisia. Mut-
ta niillä on taipumus runsaan juurikasvun takia ”tukah-
tua”, joten maasta nostaminen ja jakaminen on tarpeen 
�-6 vuoden välein.

Aune Kämäräinen
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O n monta menetelmää panna vauhtia pe-
rennan siemeniin, jotka tarvitsevat kyl-
mää itääkseen. Helpoin tapa on kylvää 

syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laatikoihin.
Mutta jos tämä homma jäi tekemättä syksyllä ja 

haluaa saada kevättalvella siemenet taimiksi, silloin 
siemenille on järjestettävä �-8 viikoksi, joillekin jopa 
�2 viikon kylmäkausi.

Helppoja kylmäkäsiteltäviä lajeja ovat monet ukon-
hatut, akileijat, monet vuokot, kylmänkukat, ritarin-
kannukset, kellukat, päivänliljat, ängelmät, useimmat 
kärhöt, valeunikot, suopayrtit, kellot ynnä muuta.

Jos haluat välttyä mahdolliselta turhalta vaivalta, 
kylvä suosiolla syksyllä seuraavat lajit: konnanmar-
jat, piikkiputket, katkerot, kurjenpolvet, kurjenmie-
kat, paratiisililja, esikot, kullerot, varjolilja, väinön-
putki, saksankirveli, tuoksuorvokki, ym. 

Sitten on joukko todella vaikeasti itäviä lajeja, joi-
den vaikeusaste tosin vaihtelee kohtalaisesta mahdot-
tomaan vuosikerran ja lajin mukaan. Erityisiä mur-
heen kryynejä ovat jouluruusut, kilpirikko, kimikit, 
kanukat, kiurunkannukset, kolmi- ja jalkalehdet, 
mooseksenpalavapensas, pionit, rotkokielot, tapion-
lehdet, ym.

Näiden perennojen siemenet itävät hitaasti ja 
epätasaisesti ja monet lisäksi vähän. Yksinkertai-
sinta on kylvää ulos loppukesällä. Osa siemenistä 
itää seuraavana kesänä, osa vasta kahden tai kol-
men vuoden kuluttua kylvöstä. Muista kastella ja 
riemuita jokaisesta taimesta!

Asianmukaisesti kohdeltujen perennansiementen 
itävyys on keskimäärin �0-50 prosenttia. Siemen-
ten idättämisen ja taimikasvatuksen oppii vain käy-
tännössä, joka on parhaillaan antoisaa puuhaa, mut-
ta olennaisempaa on se, että hartaasti vaalitut taimet 
ovat kuin omia lapsia. 

Kannattaako kylvää?
 
Totta kai. Koska taimet maksavat myymälöissä pal-
jon, itse viljelemällä taimien hinnat ja määrät ovat 
täysin toisia.

Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan ole kaikki kai-
kessa. Tärkeintä on huvinpito. Kokeilemisen haus-
kuus ja kiinnostavuus sekä ihmiselle luontainen ali-
tuisen oppimisen tarve ovat rahaa arvokkaampia syitä 
kasvien kylvämiseen. Odotus ja sitä seuraava palkin-
to antavat myös paljon.

Mutta tottahan on, että kasvattamalla perennat itse 
siemenestä pääsee “mässäilemään” monenlaisilla ku-
killa. Siemenet ovat yleensä melko halpoja ostaa, itse 
keräten ilmaisia.

Ennen kylvöä kannattaa kirjoittaa kylvöpurkkien 
kylkeen maalitussilla kylvöpäivämäärän, kasvin ni-
men, siementen alkuperän ja kaikki mahdolliset itämi-
seen vaikuttavat seikat, joita olen löytänyt eri lähteistä. 
Pitääkö kylmäkäsitellä, kuinka kauan, missä lämpöti-
lassa, kuinka kauan, missä lämpötilassa itää parhaiten, 
missä ajassa itämisen odotetaan tapahtuvan, itääkö pi-
meässä vai valossa? 

Koulinta eli taimien istuttaminen omaan ruuk-
kuun, laatikkoon, taimilavaan tai taimipeltoon, kun 
kylvöastiassa tulee ahdasta.

 
Kyllikki Heikkinen

Päivänliljat kuuluvat siementen kylmäkäsittelyä 
vaativiin ”helppoihin” lajeihin.

Kylmyys 
perennojen 
idätyksen 
herätyskellona
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Perhoangervoa (Gillenia trifoliata) on kasvatettu 
meillä �800-luvulta lähtien harvinaisena, ja harvi-
nainen pihakasvi se on yhä edelleen. Perhoangervo 
mainitaan jo Erik Lindgrenin Kasvitarhakirjassa 
�903, tosin ytimekkäästi vain yhdellä rivillä: ”Gil-
lenia trifoliata, � m, heinäk., elok., pun. ja valk, 
siem., jak.”. Richard Karlsson (sittemmin Riku 
Kasterinne) kirjoittaa Kodin kukkastarhan toises-
sa painoksessa �929: ”Tämä kukkaistutuksissam-
me harvoin tavattu kasvi on monivuotisista, tal-
venkestävistä avomaankasveistamme kaikkein 
parhaimpia ja ansaitsee tulla kaikkialla tunnetuk-
si. Ryhmien keskustoilla on tämä runsaskukkai-
nen, kaunislehtinen kasvi suurenarvoinen”. Myös 
muualla Euroopassa perhoangervo on harvinainen. 
Kuuluisa englantilainen puutarhakirjailija Will 
Ingwersen kirjoittaa teoksessaan Classic Garden 
Plants (�975): ”Gillenia trifoliata on kasvi, jota 
olen aina suuresti arvostanut. Tämä sirokasvuinen 
ja kaunis perenna on aliarvostettu ja jäänyt turhaan 
unohduksiin. Vaikka se tuotiin Eurooppaan koti-
seuduiltaan Pohjois-Amerikan itäosista jo �7�3, se 
on yhä harvinaisuus puutarhoissa”.

 Perhoangervon harvinaisuus saattaa johtua osak-
si siitä, että se kuuluu niihin isokokoisiin kasvei-
hin, jotka eivät taimimyymälän ruukuissa ole ko-
vinkaan näyttävän näköisiä. Ehkä perhoangervo 
menisi kaupaksi paremmin, jos sillä olisi vanha, 
puutarhakirjallisuutemme klassikon Suuren Puu-
tarhatietokirjan ensimmäisessä osassa (�933) käyt-
tämä kutsumanimi suloangervo. Innokkaat har-
rastajat ovat onneksi ymmärtäneet perhoangervon 
erinomaisuuden, joten ehkäpä siitä vähitellen tulee 
yleinen piha- ja puistokasvi. 

Perhoangervo saa kasvaa paikallaan rauhassa 
luonnonperennain tapaan vuosikymmeniä eikä se 
kaipaa uudelleenistuttamista. Perhoangervo sie-
tää kyllä jakamista, mutta se kannattaa tehdä vain 
tarvittaessa, esimerkiksi haluttaessa lisätaimia. Se 
lähtee jakamisen jälkeen hitaasti kasvuun ja jää 
helposti rikkakasvien varjoon, kuten olen nähnyt 
eräissä julkisissa puistoistutuksissa. Täytyisi ym-

märtää, että tämän kasvin pitää saada olla vuosi-
kymmeniä paikallaan eikä sitä saa ryhtyä jakamaan 
ja istuttamaan uudestaan ilman pätevää syytä!

Perhoangervo kasvaa 60-�20 cm korkeaksi ja on 
vanhemmiten tukeva- ja monivartinen. Lehdet ovat 
kolmisormisia, lehdykät hammaslaitaisia ja lyhytruo-
tisia, ylimmät ruodittomia. Lehdet saavat perennoille 
harvinaisen punaisen syysvärin etenkin aurinkoisella 
kasvupaikalla. Heinä-elokuussa aukeavat valkoiset, 
kapeateräiset kukat muodostavat näyttävän vastakoh-
dan punaisille verhiöille. Myös varret ovat punertavia, 
ja ne kannattakin jättää hedelmystöineen koristamaan 
puutarhaa talventörröttäjinä. Kukat ovat laajassa, har-
vakukkaisessa, sirossa latvatertussa. Varttuneet kasvit 
ovat vankkavartisia ja pysyvät pystyssä ilman tuke-
mista. Nuoret kasvit saattavat olla alkuvuosina hieman 
lenkovartisia.

Perhoangervo ei ole kovinkaan vaatelias, sillä sitä 
näkee hyvin viihtyvänä monenlaisilla kasvupaikoilla. 
Sille pidetään parhaimpana kasvualustana ravintei-
kasta, tuoretta maaperää. Luonnossa se kasvaa Poh-
jois-Amerikassa kivikkoisissa paikoissa metsäaukeil-
la, joten se sietää jonkin verran myös varjoa. Eräät 
englantilaiset alan kirjat mainitsevat sen kasvavan lä-
hes missä hyvänsä (”almost any position”), mitä väit-
tämää meikäläiset kasvatuskokemukset näyttävät tu-
kevan. Perhoangervo on siis oikea perennaharrastajan 
toivekasvi. Itse ihastuin siihen jo nuorena puutarha-
harjoittelijana nähdessäni sen legendaarisen puutar-
haopettajan Leif Simbergin suunnittelemissa monissa 
perennaryhmissä, jotka silloin koristivat Lepaan puu-
tarhaopiston puistoa.

Pentti Alanko

Perhoangervoa kutsuttiin aikoinaan suloangervoksi sen 
sirojen kukintojen takia. Se on todellinen perennaharras-
tajan toivekasvi, sillä se on kasvupaikan suhteen vaatima-
ton viihtyen melkein missä tahansa.

Perhoangervo, 
melkein unohdettu 
vanha perenna



Monday, 17th November

l 11:00 Start of registration
l 12:00 Lunch
l 13:00 Welcome speech: Lars Landbo, Danish Plant 
Directorate,  Ministry of Food, Agriculture & Fisheries 

Introduction

lthe role of angelika (kvan/kvann/kvanne)  in 
iceland’s cultural & nutritional history 
--Áslaug Helgadóttir, Agricultural University of Iceland
--Laufey Steingrímsdóttir, Agricultural University of Iceland

lthe ethnobotany of rye cultivation in Finland 
and its influence abroad [working title] 
--Hannu Ahokas, MTT (Agrifood Research Finland)

lthe demands of consumers: Where are the 
ingredients for the new nordic kitchen?
--A representative from Meyers Madhus (gastronomic entre-
preneurs), Denmark

Preliminary Programme and Registration Information for the Nordic Seminar 
on the Cultural Heritage of Plant Genetic Resources

Organisers: The Danish Plant Directorate, NordGen, The Danish Agricultural Museum, 
Danish Seed Savers Association

The Seminar is supported by the Nordic Council of Ministers

“Plants that tell stories: 
How Nordic plant genetic resources transmit our cultural heritage 

and contribute to our culinary future”

17th-18th November 2008, 
Hillerød, Denmark
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The value of old & local varieties in the 
Scandinavian food industry

lold and local varieties in the Danish brewing 
industry (speaker to be announced)

lthe successful branding of the Bjäre Peninsu-
la (from potatoes to vodka and beyond)
--A representative from Bjäre Hembygd, Sweden

lBranding of historical varieties: 
the case of Plantearven, the trademark of the 
norwegian Genetic Ressource Centre
--Åsmund Asdal, Norsk Genressurssenter

lBranding and marketing in switzerland: the 
nGo and the Coop 
--A representative from Pro Specie Rara on their joint venture 
with Coop 

lafter dinner talk: Potetens kulturhistorie i norge 
--Ingvar Hage, Bioforsk Øst, Norway

Pohjoismainen seminaari



Before 15th September        After 15th September

Single room 1.200 DKK 1.400 DKK

Double room 800 DKK 1.000 DKK

Three bed room 600 DKK 750 DKK

No bed needed 500 DKK 600 DKK

ltelling the stories of household varieties: Peas 
and “De odlade til husbehov” 
--Lena Nygårds, the Swedish Programme for Diversity of Culti-
vated Plants (POM)

Summary and Conclusions: Where do we 
go from here? What have we learned?

--Chair: Morten Rasmussen, NordGen
15:00 the seminar adjourns

Registration Information

--The seminar will take place at Nordic Camp and Conference 
Center: Lejrskolevej �, 3�00 Hillerød, http://nordlejr.dk/ (�0 km 
north of Copenhagen, about an hour from the central station by 
local train, � ½ hours from the Copenhagen airport).

l Prices:

lEarly registration:

--Please send an email to: seminar@froesamlerne.
dk with your: Name, address, e-mail and affiliation 
and the type of accommodation you want to book. 
All registrations will be confirmed by email – but 
because of the summer holidays, this may take a 
week or two.

--For private participants and NGOs, we are able to 
offer a reduced fee and support for travel expenses. 
Please contact the organisers if your participation is 
dependent on support.

M
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--nB: This short talk will be given in Norwegian Bokmål. We 
will provide language aids for all wishing them in the form of a 
glass of potato vodka and an English summary!

Tuesday, 18th November
Finding and conserving our cultural heritage

lvaluable gene pools of medieval relict plants 
in Dk (speaker to be announced)

l saving and demonstrating the Finnish herbal 
heritage
--Bertalan Galambosi, MTT (Agrifood Research Finland)

lthe role of gene banks 
--Morten Rasmussen, NordGen

ltelling the stories of grandma’s perennials - 
the role of museums 
--Mari Marstein, Gamle Hvam Museum, Norway

lthe swedish national programme for PGR
--A representative from the Swedish Biodiversity Centre

lthe role of nordic nGos
--�) An overview of Nordic NGOs working with plant cultural 
and genetic resources  Frøsamlerne, Denmark
--2) The Finnish experience Riku Cajander, Maatiainen ry (Det 
lantliga kulturarvet)

Improving the accessibility of historic 
plants and cultural information

lnordGen: From accessions database to Wiki-
pedia?
--Johan Bäckman, IT Manager, NordGen

lon-farm conservation of cereal landraces in 
Finland: From family heritage to promoting 
their cultural value among the public
--Maarit Heinonen, MTT (Agrifood Research Finland)

lDead seeds can also reveal cultural history:  
What research tells us about old landraces
--Jenny Hagenblad, Uppsala University

Pohjoismainen seminaari
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Siperia opettaa
Kesä-heinäkuun vaihteessa Venäjällä Hanti-Mansiiskis-
sa pidetty suomalais-ugrilainen maailmankongressi keräsi 
suomalaisen median huomiota tavallista enemmän – lähin-
nä avajaisissa sattuneen välikohtauksen takia, kun Viron 
presidentti loukkaantuneena Venäjän presidentin sanoista 
marssi ulos kokoussalista. Mutta politiikka sikseen, luon-
nostahan tässä piti puhua.

Hanti-Mansiisk on Uralin takana, siis Siperiassa, noin 
samalla leveyspiirillä kuin meillä Lahti. Mutta olosuhteet 
ovat tykkänään toiset, ollaanhan keskellä suurta manner-
ta. Kesät voivat olla kuumia, vaikkakaan eivät pitkiä, ja 
- �0 asteen pakkaset ovat talvella tavallisia. Mutta ei olla 
tundralla, ei arktisella alueella. Ollaan taigametsässä ja 
suurten jokien rannoilla. Noin Mikkelin kokoinen Hanti-
Mansiiskin kaupunki sijaitsee Ob-joen ja sen sivuhaaran 
Irtyshin liittymäkohdassa. Vettä on paljon, ja ympärillä 
suunnattomat suot. Normaalisti täällä hyörivät kesäai-
kaan valtavat hyttysparvet ihmisten ja elukoiden kiusa-
na – mutta eivätpä hyörineet kongressin aikaan, sillä vie-
raanvaraiset venäläiset olivat myrkyttäneet koko seudun 
lentokoneesta käsin. Minne kaikkeen myrkkyä olikaan 
joutunut – ei viitsi edes ajatella.

Kiinnostus heräsi paikallisten asukkaiden pihoihin 
ja puutarhoihin. Mitä täällä voi viljellä? Lentokoneesta 
nähdyn perusteella ei ainakaan mitään viljaa. Öljykent-
tien liekit vain lepattivat aavemaisina soisilla tasangoilla. 
Kaupungin keskusta oli vieraita varten siivottu perusteel-
lisesti jopa ei-toivotuista ihmisistä ja vanhoista taloröt-
telöistä ja keskustaan pystytetty lasista ja teräksestä ko-
meita julkisia rakennuksia ja kauppakeskuksia. Puistoja 
oli somistettu pramean näköisin suihkulähtein, jotka pa-
nivat ihmettelemään niiden lyhyttä vuotuista käyttöaikaa. 
Kaupungin tavallisin puistopuu on koivu, muita ei tain-
nut ollakaan. Kukkaistutukset sinnittelivät, kasvuaika on 
lyhyt. Sivummalta löytyi perinteisiä hirsitaloja, joiden 
pihoihin kurkistaessa huomasi, että pihat olivat karuja, 
vaatimattomia ja usein hoitamattomia. Kukkia tai koris-
tepensaita ei juuri näkynyt. Peruna oli heinäkuun alussa 
pikku taimella. Kasvimailla versoi porkkanoita, sipulia, 
punajuurta ja tilliä. Kuulin, että paikalliset, mieluummin 
kuin viljelevät pensasmarjoja, poimivat soilta lakkoja 
ja karpaloita ja metsistä mustikkaa, juolukkaa, vattua ja 
puolukkaa.

Maa on hiekkaista ja savista. Joen virtaava vesi kal-
vaa rantoja. Näillä seuduilla on kymmeniä tuhansia vuo-
sia sitten taaperrellut mammutteja ja villasarvikuonoja. 
Rantatöyräistä paljastuu silloin tällöin niiden jäännöksiä, 
myös mammuttien valtavia syöksyhampaita, arvokasta 
”arktista norsunluuta”.

Mahtava taigametsä levittäytyy kaikkialle, missä 
ei ole suota. Se on tiheä ja sankka. Puina kuusta, 
mäntyä, koivua sekä myös tuttuja pihlajia, haa-
poja, leppiä ja pajuja. Silmiinpistävin puu on ko-
mea Siperian sembra (Pinus cembra ssp. sibiri-
ca), jota täällä kutsutaan seetriksi (ven. ”kedr”). 
Se kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi. Sen pitkät, 
siniharmaat neulaset ovat suurina kimppuina, ja 
koko puu on niin tuuhea, että aluskasvillisuutta 
on vain vähän.. Sembran kävyt eivät avaudu puis-
sa, vaan putoavat sellaisinaan maahan. Siemenet 
ovat kuin pieniä pähkinöitä, ja niitä kerätään syö-
täväksi. Ne ovat ammoisista ajoista olleetkin tai-

Taigametsän kaunotar siperiankärhö, (Clematis alpina 
ssp. sibirica), jota on meilläkin tavattu kolmesta paikasta 
luonnonvaraisena (Lappväärtistä, nyk. Kristiinakaupun-
kiin luetusta kunnasta, Tervolasta Rovaniemen läheltä ja 
Nurmeksesta). Siis todellinen maatiainen, kun on meil-
lä luonnonvarainen, lähimmät luontaiset kasvupaikat 
ovat jossakin Äänisen pohjoispuolella Itä-Karjalassa ja 
ihme kyllä myös Norjassa. Kuva: Helena Miettinen

Koivu on Hanti-Mansiiskissa tavallisin puistopuu. Kau-
pungin keskustassa on suuri koivupuisto, joka on istu-
tettu 2. maailmansodassa tältä seudulta kaatuneiden 
muistoksi, yksi puu kullekin kaatuneelle.



gan asukkaan pätevä 
ruuan jatke. Metsä-
aukeilla on vehmaita 
luonnonniittyjä. Niil-
lä kasvaa meillekin 
tuttuja niittykasveja: 
kissan- ja peurankel-
loa, leinikkejä, poi-
mulehtiä, maitikoita, 
lehtoukonhattua ja 
mm. runsaasti aho-
mansikkaa. Metsän 
pohjalla viihtyvät 
varjo- ja lehtokasvit 
kuten saniaiset, kortteet, käenkaalit, talvikit, metsätähdet, oravanmar-
jat, konnanmarjat ja tähtimöt – viimen mainitut muodostavat suurina 
ryppäinä kasvaessaan koristeellisia kukkaharsoja. Puiden alla kasvaa 
yleisenä – yllätys! – kaunis valkoinen kärhö (Clematis alpina ssp. si-
birica). 

Karjaa täällä ei näy, vaikka esim. lammas ja vuohi luultavasti pär-
jäisivät hyvin. Sen sijaan alkuperäiskansat, etäiset kielisukulaisem-
me hantit ja mansit ovat poronhoitajia, metsästäjiä ja kalastajia. Hei-
dän vuodenkiertoonsa kuuluu siirtyminen porojen kanssa talviaikaan 
etelämmäksi, metsäalueelle, jossa riittää ravintoa poroille ja poltto-
puuta ihmisille. Kesäaikaan asutaan pohjoisemmassa kalastaen ja 
metsästäen. On kesätuvat ja talvituvat, elämä kiertää niiden väliä. 
Tämän väen perinne-elinkeinoja uhkaa vakavasti öljyn- ja kaasunpo-
raus. Täällä – ja ennen kaikkea Hanti-Mansiiskista pohoiseen sijait-
sevalla Jamalo-Nenetsian alueella – ovat Venäjän suurimmat öljy- ja 
kaasuvarat. Niiden hyödyntäminen on jo pahasti saastuttanut poh-
joista luontoa. Poronhoito ja kalastus ovat käymässä mahdottomiksi. 
Toinen uhka on ilmaston lämpeneminen. Jos ikirouta sulaa, menet-
tävät täällä asuvat ihmiset asuinsijansa: ne vajoavat suohon. Ihmiset, 
jotka eivät voi enää harjoittaa perinneammattejaan, vajoavat apatiaan 
ja alkoholismiin. Taigan asukasta ei voi muitta mutkitta siirtää kau-
pungin kerrostaloon. 

Hanteja on noin 20000 henkeä ja manseja noin 8000. Omakielinen 
kulttuuri on kuihtumassa, ilahduttavana poikkeuksena hantinuorten 
teatteriryhmä, joka on elvyttänyt esi-isiensä karhunpeijaisperinnettä, 
eräänlaisen näytelmän kaadetun karhun sielun saattamiseksi ”kotiin-
sa”, Ison karhun (Otavan) tähtikuvioon taivaalle. Lapset ja nuoret ei-
vät enää puhu arkikäytössä äidinkieltään eivätkä näe mitään syytä pi-
tää sitä yllä. Venäjän politiikan mukaisesti vähemmistökansat saavat 
kyllä pitää kauniita kansallispukujaan ja esittää juhlatilaisuuksissa 
eksoottisia tanssejaan ja laulujaan, eikä sitten muuta. Nämä kansan-
sirpaleet tulevat kuolemaan ja heidän kielensä unohtumaan lähivuo-
sikymmeninä. He kuolevat aivan sananmukaisesti, ei vain kulttuuri-
sesti, sillä alkoholismi tappaa varhaisella iällä etenkin miehiä. 

Aune Kämäräinen

Kiitän Pentti Alankoa avusta taigan kasvien tunnistamisessa.

M
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Siperian sembra (Pinus cembra ss. sibirica) on taiga-
metsän komein puu.

Sembran pitkät, alapuoleltaan hopean-
harmaat neulaset ovat viiden neulasen 
nipuissa, mikä tekee metsästä tuuhean 
ja vihertävänharmaan. Joka suomussa 
on kaksi 8-10 mm pituista ”pähkinää”. 
Ne ovat kovakuorisia ja niin ihmisten 
kuin oravienkin haluttua ravintoa.

Siperian metsästäjä jättää muille kul-
kijoille viestin – jos tämä osaa sen 
tulkita. Puun runkoon kirveellä lyö-
dyt merkit kertovat, että kaksi miestä, 
vanhempi ja nuorempi, ovat kaata-
neet karhun tässä paikassa. Viilloista 
valuneen pihkan tuoreus taas kertoo, 
milloin merkki on tehty eli paljonko 
aikaa karhunkaadosta on kulunut.
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Puutarhoissamme on aivan liian vähän keväällä 
kukkivia sipuli- ja mukulakasveja. Me Maatiaisen 
jäseninä ja lukijoina emme jaksa innostua nykyi-
sistä vaateliaista tarhatulppaanilajikkeista (Tulipa 
gesneriana), niin komeita kuin ne ovatkin. Onnek-
si muussa keväisen kukkaloistomme aikaansaaji-
en joukossa on yllättävän paljon helppohoitoisia 
jalostamattomia luonnonlajeja tai niiden vanhoja, 
jo kauan viljeltyjä lajikkeita. Tässä ei ole tarkoitus 
antaa perusteellisia istutus- ja muita ohjeita, sillä 
ne löytyvät sipulipusseista ja alan kirjallisuudesta, 
vaan antaa vihjeitä käyttökelpoisista ja helpoista 
kasveista. Kuten muitakin puutarhakasveja valitta-
essa, on myös sipuli- ja mukulakasveja puutarhaan 
valittaessa syytä valita paikalle sopivia kasveja. 
Vain niin saa ne kukoistamaan hoidotta kevät ke-
vään jälkeen ja lisääntymäänkin itsestään joko kyl-
väytymällä tai jakautumalla. 

Kevät on puutarhaihmiselle se kaikkein tärkein 
vuodenaika, ainakin kukkien ystävälle. Olemme-
han pitkän talven jälkeen täynnä kevään odotusta 
ja käymme päivittäin katsomassa, joko kevätkellot 
eli kevätlumipisarat (Leucojum vernum) tai puis-
tolumikellot (Galanthus nivalis) ovat nousemassa 
maasta. Lapset ehkä osaavat eniten arvostaa näitä 
kevään ensi airueita, ainakin jos he ovat pienestä 
pitäen nähneet niiden kukkivan aina yhtä varmasti 

kuin lumetkin sulivat. Ainakin omassa puutarhas-
sa tällaisia ensiairueita ovat yllä mainittujen lisäk-
si olleet ne kaikkein aikaisimmat eli talventähdet 
(Eranthis hyemalis). Yllämainitut lajit ovat menes-
tyneet savimaassa ilman mitään vaikeuksia ja il-
man mitään hoitoa vuosikymmeniä ja levinneet le-
veiksi ryhmiksi. Ainoa ”hoitotoimenpide”, mitä ne 
näyttävät tarvitsevan, on se, ettei syksyisiä lehtiä 
haravoida pois, sillä ne ovat jo luonnossa kotiseu-
duillaan tottuneet saaman tämän luonnon suoman 
talvisuojauksen.

Savimaassa viihtyvät erinomaisesti myös erilai-
set narsissit (Narcissus), joita on hankittu joka syk-
sy lisää, sillä eihän niitä voi olla koskaan liikaa. 
Lajikkeita on kaupassa aivan liikaakin, sillä niistä 
on vaikeata valita ne ”kauneimmat”. Nykyäänhän 
ei ole enää viljelyssä mitään luonnonlajeja, vaan 
niiden eri lajikkeita. Ehkä vanhimpia meilläkin 
vanhoissa puutarhoissa nähtyjä ovat valkonarsissin 
(N. poeticus) lajikket ´Actaea´ ja kerrannaiskuk-
kainen ´Plenus´. Monet muutkin vanhat lajikkeet 
ovat yhä suosittuja, kuten keltanarsisseista (N. 
pseudonarcissus) ´Golden Harvest´ ja ´King Al-
fred´. Ruotsissa on viime vuosina metsästetty van-
hoja, jo viljelystä hävinneitä lajikkeita mm. tulp-
paaneista ja narsisseista, ja yllättävän monia niistä 
on löydettykin. Meillä on tämä työ vielä tekemät-
tä. Savimaassa menestyvät hyvin myös idänsinilil-
jat (Scilla siberica), jotka ovat levinneet yhdessä 
pystykiurunkannuksen (Corydalis solida) kanssa 
laajalle alueelle, ja ne jatkavat yhä leviämistään. 
Sipuli- ja mukulakukat viihtyvät hyvin varjoisil-
la paikoilla puiden alla, sillä niiden kukoistusaika 
osuu aikaan, jolloin puissa ja pensaissa ei ole var-
jostavia lehtiä.

Onneksi talomme edessä seinustalla on isohko 
alue, johon on taloa rakennettaessa tuotu melkoi-
sen karkeata soraa. Siihen ei juuri voi mitään is-
tuttaa, sillä aina lapio kolahtaa kiveen. Päälle on 
tuotu kerros lisämaata, ja tässä hyvän salaojituk-
sen takia viihtyvät erilaiset villi- eli nk. kasvitie-
teelliset tulppaanit mainiosti. Muualle puutarhaan 

Kevään kukkaloistoa istuttamaan!

Narsisseja ei koskaan voi olla liikaa! Kuvassa valkonarsissi.



terttutulppaanit (T. praestans), kääpiötulppaani (T. 
turkestanica) ja parvitulppaani (T. tarda). 

Suosittelen lämpimästi näitä ja monia muitakin 
itse kunkin puutarhassa tarjolla oleviin maaperä-
oloihin sopivia mukula- ja sipulikasveja. Ette voi 
pettyä niiden keväiseen kukkaloistoon! Lisäksi 
nämä keväiset kukkakasvit yhdessä muiden kevät-
kukkijoiden, kuten valko- ja keltavuokon, kiurun-
kannusten, mukulaleinikin ym. kanssa eivät vie ti-
laa muilta puutarhan kasveilta. Nehän lakastuvat 
vähitellen kukittuaan ja antavat tilaa kukkatarhan 
muille alku- ja keskikesän ja syksyn perennoille. 
Yksi tärkeä asia niiden viihtymiselle on, ettei ha-
rata kukkien välejä, sillä silloin niin perennojen lä-
hellä maanpintaa olevat juuret kuin sipuli- ja mu-
kulakasvit varmasti vahingoittuvat! Maanpinnan 
hoito on syytä tehdä muulla tavoin, joko katteiden 
tai peittokasvien avulla.

Pentti Alanko
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savimaahan ei tulppaaneita kannata istuttaakaan, 
poikkeuksena ehkä se kaunein tulppaani, metsä-
tulppaani (Tulipa sylvestris). Paikalla ovat viihty-
neet mainiosti mm. tulitulppaanit (T. fosteriana), 

Kevään varhainen kukkija pystykiurunkannus viihtyy sa-
vimaassakin ja levittäytyy omatoimisesti laajemmalle.

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet  ry:n 

syyskokous 

järjestetään la 22.11. 2008 
alkaen klo 13.00

 
yhdistyksen toimistossa, jonka osoite on 

Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki.
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
 

Kokouksen jälkeen esitelmä, jonka aihe ilmoitetaan myöhemmin. 

Tervetuloa!
Liisa Jääskeläinen

puheenjohtaja
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Viimeisten 25 vuoden aikana on yhteiskun-
nan eri sektorien huomio Suomessa käänty-
nyt uudelleen mauste- ja rohdosyrttien vil-
jelyyn ja käyttöön. Viimeksi kuluneiden �0 
vuoden aikana on eri puolille maata perus-
tettu lukuisia yrttikokoelmia, yrttitarhoja ja 
-näytemaita. 

Näitä kokoelmia ei ole tähän mennessä 
tarkasteltu kattavasti. Inventaariotyön en-
simmäinen vaihe suoritettiin 200�-2005 
maa- ja metsätalousministeriön rahoitta-
man Suomen kansallisen kasvigeeniva-
raohjelman puutteissa. Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskuksen Mikkelin 
yksikön asiantuntijat vierailivat melkein 
jokaisessa yrttikokoelmassa, ja tarkasteli-
vat niiden sisältöä, lajivalikoimaa, tarhojen 
rakennustyyliä ja yrittivät selvittää ilmas-
toon sopeutuneiden vanhojen lajien ja uu-
sien tulokkaiden määrää.

Hankkeen aikana on löydetty �5 eri yrt-
tikokoelmaa ja yrttitarhaa. Taulukossa � 
esitellään kokoelmien sijaintia ja kokoa, ja 
niitä ryhmitellään ylläpitäjien mukaan. Ko-
koelmista 5 oli yliopiston, 7 maatalousoppi-
laitoksien ja 3 muiden oppilaitosten ylläpi-
tämiä. Museoiden pihoilla oli 6 kokoelmaa, 

kunnat ja kansalaisjärjestöt perustivat �� kokoelmaa, ja yksi-
tyisessä omistuksessa oli �� kokoelmaa. Tutkimuslaitoksista 
MTT:llä oli kaksi kokoelmaa. Kokoelmien koko oli vaihte-
leva, 30-800 m² välillä, ja se määräytyi kokoelmien tarkoi-
tuksen, suunnitelman ja ylläpitokustannusten mukaan. Ko-
koelmien olemassaolo vaihtelee, mm. *- llä merkatut eivät 
enää toimi. 

Kokoelmien ikä oli myös vaihteleva. Yliopiston kokoel-
mat olivat melko vanhoja, mutta muiden ikä oli vain 2-�0 
vuotta. Elias Lönnrotin syntymän 200. juhlavuosi on kiinnit-
tänyt huomiota yrttiperinteisiin, ja 2002- 200� on syntynyt 3 
uuttaa kokoelmaa: Sammatissa (no.�5 ), Annalassa (3�) ja 
Kajaanissa (32).

Mitä kokoelmien muotoon tulee, yliopistollisten yrttikoko-
elmien muoto oli yleensä rationaalinen, pienet ruudut suorassa 
rivissä tai taksonomisessa järjestyksessä. Joensuun yliopiston 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen yrttikokoelma (No. 
�3) oli tunnelmallisen vanhanajan yrttitarhan mallinen.

Yrttikokoelmat ovat hyvin usein isomman puutarhakoko-
naisuuden osia kuten Lapualla (No. 28 ja 29), Mäntsälässä 
(No��) tai Lepaalla No 6). Yrttiosa oli kuitenkin selvästi ero-
tettavissa omana ryhmänään. Koulujen yrttikokoelmat sisäl-
sivät neliömäisiä ruutuja, kasvit olivat �-2 tai useammassa 
rivissä puun tai kivien rajoittamissa penkeissä tai lavoissa.

Yleisölle tarkoitetuissa kokoelmissa yrtit olivat esillä mui-
den hyötykasvien kuten koristekasvien ja vihannesten kans-
sa. Osa yksityisten ylläpitämistä tarhoista oli tarkoitettu myös 
tuotantoon ja käyttöön, ja kasvit korjattiin jatkuvasti keittiön 
raaka-aineiksi. Perinteisiä barokki- tai englantilaistyylisiä 
yrttitarhoja oli muutamassa yksityisten omistuksessa olevas-
sa kokoelmassa, kuten Arja Aminoffin yrttitarhassa (No 36) 
tai Gunilla Törnroosin kokoelmassa (No. 38).

Yksi miellyttävä yrttitarhan muoto oli ns. teemapuutarha. 
Hyötykasviyhdistyksen Annalan puutarhassa (3�) ja Gunilla 
Törnroosin tilalla (No. 38) kasvit oli istutettu eri teemojen 
ympärille, mm: englantilainen yrttitarha, timjamitarha, lap-
sille yrttien labyrintti, Lönnrotin yrttejä tai vanhanajan ap-
teekkarin rohtoja.

Lajien määrä oli suurin yliopistojen yrttikokoelmissa joh-
tuen niiden opetus- ja tutkimustehtävistä. Kuudessa kokoel-

Vanhat yrtit 
ja rohdoskasvit 
Suomen yrttitarhoissa
 nykyisin

Monissa museoissa ylläpidetään yrttitarhoja. 
Kuva on Lohjan museon Iso-Pappilan puutar-
hasta, jossa yrttitarhan lisäksi on omenatarha.
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Taulukko 1. Yrttikokoelmia Suomessa 2004-2005.    
     

Ylläpitäjä Nimi Paikka 
Pinta-

ala  Vierailun
      m² aika 

Yliopiston
1. Helsingin yliopiston 
kasvitieteellinen  puutarha Helsinki   2005 

kasvitieteelliset
2. Turun yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha  Turku   2004 

puutarhat
3. Kuopion yliopiston 
tutkimuspuutarha  Kuopio   2003 
4. Joensuun yliopiston kasvi- ja 
eläintieteellinen puutarha  Joensuu 250 2003 
5. Oulun yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha   Oulu   2003 

Maatalous-  6. Hämeen Ammattikorkeakoulu Lepaa 500 2004 
oppilaitokset  7. Yrkesinstitutet Sydväst Espoo 300   

8. Varsinais-Suomen 
Luonnonvaraopisto

Tuorla,
Piikkiö 100 2004 

  9. Uudenmaan maaseutuopisto Hyvinkää 30   
  10. Pohjois-Savon Ammattiopisto Muuruvesi     
  11. Keski-Uudenmaan Ammattiopisto Mäntsälä 30 2005 
  12. Lapin Luonnonvaraopisto Rovaniemi 50   

Muut
13. Savonlinnan 
Opettajakoulutuslaitos  Savonlinna 400 2005 

oppilaitokset  
14. Perheenniemen Evankelinen 
Opisto Iitti 100 2005 

  15. Työtehoseuran Lönnrot Opisto Saamatti 200 2004 
Tutkimuslaitokset 16. MTT - Mikkeli Mikkeli 600 2005 
  17. MTT- Elonkierto Jokioinen 40 2005 
Museot 18. Turun linnan yrttitarha Turku 50 2005 
  19. Pukkilan Kartanomuseo Piikkiö 250 2005 
  20. Lohjan museo Lohja 150 2004 
  21. Lönnrotin Lammin talo Sammatti 15 2005 
  22. Voipalan yrttitarha Sääksmäki     
  23. Aschan talon puutarha Heinola     
Kunnat,  24. Hatanpään puistokuja Tampere 30 2004 
kansalaisjärjestöt 25. Redutti, yrttitarha Kotka 400 2004 
  26. Kenkävero Mikkeli 400 2005 
  27. Perinnepuisto, yrttitarha  Kangasniemi 40 2004 
  28. Jokilaakson  matkailupuutarha   Lapua I. 300 2005 
  29.  Koveron perinnekasvipuisto  Lapua II 100 2005 
  30. Aspegrenin puutarha, Rosenlund  Pietarsaari 500 2005 

31. Annalan Puutarha, 
Hyötykasviyhdistys ry Helsinki 500 2005 

  32. Elias Lönnrotin näytekasvimaa Kajaani 28   
  33. Kotiseutumuseo, Sipoo  Sipoo 25 2002 

34. Kaupungintalon takapihan 
yrttitarha Rauma 40 2002 
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massa ylläpidettiin yhteensä 5�3 lajia. Yrttilajeja 
oli eniten Oulun yliopiston (�3�) ja Helsingin yli-
opiston (���) kasvitieteellisissä puutarhoissa. Tu-
russa, Kuopiossa ja Joensuussa lajien määrä oli 80, 
7� ja 63 kpl.

Yleisökokoelmat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
alhainen lajimäärä (�8-36 kpl) oli �0 kokoelmassa ja 
keskisuuri lajimäärä (55-82 kpl) 7 kokoelmassa. Kah-
dessa kokoelmassa lajien määrä oli erittäin korkea: 
Mikkelin Kenkäverossa (No. 26) oli �5� ja Frantsilan 
yrttitilan ( No. 35) Kehäkukka- yrttikokoelmassa �27 
lajia. Kasvien nimilaput olivat yleensä paikallaan.

Perinteiset yrtit ovat kaikkialla

Kahdenkymmenen suurimman yrttikokoelman si-
sällön pohjalta laskettiin ne yrttilajit, joita nykyisis-
sä yrttitarhoissa kasvatetaan eniten. Suosituimpien 
ja tutuimpien yrttilajien määrä oli yhteensä �3 la-
jia (Taulukko 2). Tarkastelluista 20 tarhasta 80 %:
ssa (�6 tarhaa) löytyi lipstikka, koiruoho, mäkimei-
rami ja iisoppi. Tarhoista 75 %:ssa kasvoivat kumi-
na ja timjami, ja 65 %:ssa väinönputki, piparjuuri, 

5

Yksityisten 35. Kehäkukka Yrttitarha Hämeenkyrö 300 2004 
kokoelmat, 36. Arja Aminoffin yrttimaa Billnäs 100 2004 
näytemaat  37. Kärsälän Ruusutila Somero 100 2004 
  38. Gunilla Törnroosin yrttitarha  Westers 2000 2004 
  39. Tertin kartano Mikkeli 320 2005 
  40. Kukkolan tilan näytepuutarha        
  41. Lehtiniemen  yrttitarha* Savonlinna 250 2003 
  42. Rohto-ja yrttipuisto* Jämsä 7000 2003 
  43. Ilkka ja Pirkko Harman yrttitarha  Hirvensalmi  150 2005 
  44. Åminnen yrttitarha Halikko 1000 1989 
  45. Kylmämäen yrttitarha Pieksämäki 200   

Taulukko 2.  20 kokoelmassa eniten esiintyneet yrttilajit vuosina 2004-2005 
        
    Kokoelmien määrä, joissa yrtit esiintyivät     

8 9 10 11 12 13 15 16 
rohtosalkoruusu siankärsämö poimulehti tilli ruohosipuli väinönputki kumina lipstikka 
maustefenkoli ransk. rakuuna maustekirveli persilja aaprottimaruuna piparjuuri timjami koiruoho 
aitokissanminttu ruiskaunokki mäkikuisma piparminttu kehäkukka saksankirveli   mäkimeirami

rohtoraunioyrtti korianteri basilikat meirami humala 
venäl.
rakuuna   iisoppi 

väriminttu kynteli 
viherminttu
ja laventeli kamomillasaunio salvia      

punahatut pietaryrtti kähäräminttu anisiiso sitruunamelissa       
  kangasajuruoho            
  sipulit             
                

saksankirveli, venäläinen rakuuna ja salvia. Joka 
toisessa tarhassa (50 %) kasvatettiin poimulehtiä, 
maustekirveliä, mäkikuismaa, basilikaa, viher- ja 
kähäräminttua. 

Nämä lajit olivat suosituimmat kansan keskuudes-
sa. Niiden tuntemus, arvostus ja käyttö on historial-
lisesti juurtunut syvälle ihmisten sielumaailmaan ja 
puutarhaperinteeseen. Ainoastaan yksi ulkomaalai-
nen laji (punahattu) oli poikkeus.

Uusien yrttilajien ja lajikkeiden tulo 
Suomeen

Puutarhaihmisten ikivanhaan uteliaisuuteen ja uu-
tuudenhaluun pohjautuen nykyiset kotipuutarhat 
ja kokoelmat toimivat uusien yrttikasvien kokei-
lukenttänä entisten kartano- ja pappilapuutarhojen 
tapaan.

Yrttien suosion takana on monta tekijää, mm. me-
dian kautta levinneet tieteelliset tutkimukset ter-
veysvaikutuksista, yritysten ja siemenliikkeiden 
kaupallinen aktiivisuus sekä opetus- ja tutkimuslai-
tosten aktiivinen toiminta. 
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8. Varsinais-Suomen 
Luonnonvaraopisto

Tuorla,
Piikkiö 100 2004 

  9. Uudenmaan maaseutuopisto Hyvinkää 30   
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  12. Lapin Luonnonvaraopisto Rovaniemi 50   
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Opisto Iitti 100 2005 
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Tutkimuslaitokset 16. MTT - Mikkeli Mikkeli 600 2005 
  17. MTT- Elonkierto Jokioinen 40 2005 
Museot 18. Turun linnan yrttitarha Turku 50 2005 
  19. Pukkilan Kartanomuseo Piikkiö 250 2005 
  20. Lohjan museo Lohja 150 2004 
  21. Lönnrotin Lammin talo Sammatti 15 2005 
  22. Voipalan yrttitarha Sääksmäki     
  23. Aschan talon puutarha Heinola     
Kunnat,  24. Hatanpään puistokuja Tampere 30 2004 
kansalaisjärjestöt 25. Redutti, yrttitarha Kotka 400 2004 
  26. Kenkävero Mikkeli 400 2005 
  27. Perinnepuisto, yrttitarha  Kangasniemi 40 2004 
  28. Jokilaakson  matkailupuutarha   Lapua I. 300 2005 
  29.  Koveron perinnekasvipuisto  Lapua II 100 2005 
  30. Aspegrenin puutarha, Rosenlund  Pietarsaari 500 2005 

31. Annalan Puutarha, 
Hyötykasviyhdistys ry Helsinki 500 2005 

  32. Elias Lönnrotin näytekasvimaa Kajaani 28   
  33. Kotiseutumuseo, Sipoo  Sipoo 25 2002 

34. Kaupungintalon takapihan 
yrttitarha Rauma 40 2002 
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S ota-ajalta muistan, miten äiti värjäsi pel-
lavasta kudottuja ikkunaverhoja sipulin-

kuorilla kirkkaankeltaisiksi. Pajunkuoria kiskottiin 
keväällä ja kuivattiin hirsisessä heinätallissa. Niitä 
myytiin nahkojen parkitsijalle, mutta niistä keitet-
tiin myös ruskeaa värilientä hevosloimilankojen 
värjäämiseen.

Seuraavan kerran jouduin värjäyksen kanssa 
tekemisiin opiskellessani Fredrika Wetterhoffin 
kotiteollisuusopettajaopistossa Hämeenlinnassa 
�960-luvulla, kun värimestarin opastuksella tutus-
tuttiin paitsi suurien lankaerien värjäämiseen syn-
teettisillä väreillä myös pienen määrän värjäämi-
seen kasviväreillä. Edelliskesän kotitehtävänä oli 
kerätä kullekin määrättyä kasvia ja keittää siitä vä-
riliemi. Varsinainen värjäys tapahtui koulutuntien 
aikana värimestarin valvonnassa. Siitä jäi ajatus, 
että tämä on kivaa, tätä täytyisi joskus tehdä lisää. 

Kului kuitenkin kaksikymmentä vuotta, ennen 
kuin ehdin jatkamaan värjäyskokeiluja. Kasvivär-
jäyksessä ei koskaan voi olla varma lopputulok-

Väriä elämään
sesta, kun siihen vaikuttaa niin moni tekijä: millai-
sessa maaperässä ja millaisissa olosuhteissa kasvi 
on kasvanut, keräysajankohta, onko tuore vai kui-
vattu kasvi, millaista vettä käyttää, keittoaika ja -
lämpötila, mahdolliset puretusaineet jne. Värikin 
voi yllättää: kuvittelin saavani loppukesän pajun-
lehdistä vihreää, tulikin tummanruskeaa! Kuulas 
vaaleanvihreä syntyi pakkasenpuremien punajuu-
rien keitinliemestä, kun sävytysaineena käytettiin 
kuparivihtrilliä. Tuomenmarjoista piti tulla hentoa 
lilaa, mutta liekö johtunut meidän kivennäispitoi-
sesta kaivovedestä, että siitäkin tuli vihreää. 

Sattui sitten silmiin lehtiartikkeli sienillä vär-
jäämisestä ja kuin tilauksesta pihapiirin laitamille 
nousi joukko mustesieniä – ei kun kokeilemaan. 
Tulikin upea väriliemi, mutta en saanut väriä tart-
tumaan lankoihin – kaikki huuhtoutui pois. Kansa-
laisopisto järjesti samoihin aikoihin sienivärjäys-
kurssin, ja minä tietenkin sinne kysymään, missä 
vika, kun kävi niin kuin kävi. Eipä osannut ohjaa-
jakaan sanoa, totesi vain, ettei kaikista sienistä saa 

Yrttikokoelmien lajivalikoimissa havaittiin uu-
tuuskasvien laaja kirjo. Frantsilan yrttitilan ansi-
osta on USA:sta saapunut punahattu (Echinacea 
purpurea), anisiiso (Agastache foenicuum ) ja vuo-
riminttu (Pychnanthemum). Hankintatukku Oy:n ja 
Järvikylän kartanon ansiosta on tullut laajasti tutuksi 
veripeippi (Perilla frutescens ), ruusujuuri (Rhodiola 
rosea ) ja myös punahattu. MTT- Mikkelin aseman 
kautta ovat saapuneet seuraavat uutuusyrtit, mm. ma-
raljuuri (Leuzea carthamoides ), rohtosamettikukka 
(Tagetes lucida), suvikynteli (Satureja biflora) ja pe-
rulainen ginsengi, Maca Lepidium meyenii).
 Yrttihenkilöiden ansiosta usea uutuusyrtti on saa-
nut laajaa tietoisuutta. Ulla Lehtosen lempiyrtti, sit-
ruuna-ajuruoho (Thymus x citriodorus) on levinnyt 
koko maahan. Irma Hupila teki tutuksi ananassalvi-
an (Salvia elegans). Kebab- ja pizzakulttuurin räjäh-
dysmäinen laajeneminen nosti oreganon korkeaan 
suosioon. Siemenhinnastoissa löytyy 5-6 erilaista 
oreganolajia (O. vulgare ssp . oreganum, O. viride, 
O. leviegata, O.variegata, Zaatar eli O. maru). Aa-

sialaisten yrttien ja lehtiyrttien tarjonta on jatkuvas-
ti laajentunut. Mitsuban (Chryptotaenia  japonica), 
lehtikorianterin tai japanialaisen takiaisen (Arctium 
lappa cv. Gobo) siemeniä on useammissa siemen-
hinnastoissa ja ruukkuyrttien tiskilläkin.

Tuttujen yrttilajien lajikkeita tarjotaan laajalla rin-
tamalla: basilikasta (Ocimum basilicum ) on myyn-
nissä yli 20 lajiketta ja lajia. Mintuista tarjotaan 
myös laaja lajikirjo. Suomalaiset rakastuivat Frant-
silan yrttitilan tuomaan anisiisoon (A. foeniculum), 
nyt on tarjolla myös �-5 sukulaislajia (A. cana, A, 
rugosa, A. schrophularia).

Eri puolilla Suomea sijaitsevista yrttitarhoista 
löytyi siis kaksi tärkeää suuntausta vierekkäin: kan-
sallinen yrttiperinne elää vahvasti ja samanaikaises-
ti muuttuu koko ajan. Monta kymmentä vanhaa ja 
uutta yrttikasveja kasvaa kokoelmissa perustajien ja 
vierailevan yleisön tiedoksi, iloksi ja hyödyksi!
         

Bertalan Galambosi
MTT, Mikkeli



M
aa

tia
in

en
 3

/2
00

8 
 

28

tarttuvaa väriä. Kurssilla puhuttiin paljon veriseiti-
kistä, kun siitä saa punaista väriä ja pienikin määrä 
riittää. Epäilin ettei sellaista sientä meidän metsissä 
kasvanut. Mitä ei tunne, sitä ei näekään – nyt silmä-
ni sieniretkillä automaattisesti löytävät myös pienet 
veriseitikit ja kaneliseitikit, suurikokoisista puna-
vyöseitikeistä puhumattakaan. Kun kasviväreillä 
olin saanut aikaan lähinnä keltaisen ja vihreän eri 
vivahteita, sienistä sain keltaista, monen sävyistä 
punaista ja ruskeaa. Värjäysinnostus siitä kasvoi! 

Kun lankoja kertyi, mietin, mitä pitkäikäistä niis-
tä tekisin. Oivallus tuli: oma ryijy! Mallin jouduin 
itse suunnittelemaan niistä lukemattoman monista 
värisävyistä. Halusin ryijystä vanhanoloisen, pol-

vekeraitaa reunoihin ja keskustan kuviot vanhojen 
ryijyjen kuvioita matkivia. Se ensimmäinen ryijy 
on ollut tuvan seinällä kahdeksan vuotta. Jotkut 
värit ovat haalistuneet, kuten mustikalla värjätty 
sinipunainen vaaleanruskeaksi. Senhän toki tiesin 
etukäteen – olihan jo värimestari sanonut, etteivät 
marjavärit kestä. Sienivärit näyttävät kestävän va-
lon vaikutusta jopa kasvivärejä paremmin.

Maatiaisen siemenluettelossa joidenkin kasvien 
kohdalla on ollut maininta värikasvi. Kiinnostai-
sikin nyt tietää, onko maatiaisihmisten joukossa 
muitakin värjäykseen hurahtaneita kuin minä?

Sirkka Muinonen

Tapahtumia

Puutarhakuvia, keskustelua, 
neuvontaa

 
Syksyllä alkaa sarja, jossa Maatiaisen jäsenet 
näyttävät kuvia puutarhastaan ja heiltä voi kysyä 
myös neuvoja.

29.9.08 klo 18.00 
Pentti Alanko kertoo puutarhastaan 

ja näyttää kuvia.
 

Sarja jatkuu koko syksyn.

Luentosarja Maatiaisessa 
“Minun puutarhani”

Paikka: Maatiaisen toimisto, 
Stenbäckinkatu 8, Helsinki. 

l Jäsenet kertovat omista puutarhoistaan.
l Lopuksi vapaata keskustelua ja kysymyksiä. 
l Luentojen aikana näytetään dioja. 
l Kahvitarjoilu. 

1) Pentti Alanko 29.9.08 kello 18.00
2) Peter Joy 31.10.08 kello 18.00
3) Olavi Niemi 12.11.08 kello 18.00

Ideointi-ilta toimistolla
Hyvät jäsenet, tulkaa mukaan ideoimaan 
Maatiaisen toimintaa. 

Tärkeintä myös on, että tulette  myös 
toteuttamaan ideoitanne. 

Aika on 22.10.08 klo 17.00. 
Paikka on Maatiaisen toimisto. 

Viime syksynä oli vastaavanlaatuinen idea-
palaveri ja olemme toteuttaneet melkein 
kaikki silloin esitetyt ideat.
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Joka kuukausi häviää maapallolta 
yksi kotieläinrotu!

Tämä otsikko oli Pohjoismaiden geenipankin 
kotisivuilla (m@ngfold) heinäkuussa 2007. Ko-
tieläinrotujen häviäminen johtuu maailman ko-
tieläinrotujen globalisoitumisesta, sillä jalostus 
keskittyy muutamiin harvoihin rotuihin ja sil-
loin maatiaisrodut syrjäytyvät helposti. Maata-
louden piirissä käytetään maapallolla pääasiassa 
vain viittä kotieläinlajia (lammas, vuohi, lehmä, 
kana ja sika), joista on monia erikoisrotuja. Nyt 
yritetään saada aikaan kansainvälinen sopimus 
kotieläinrotujen säilyttämiseksi samoin kuin on 
olemassa sopimus kasvien kansallisten geeni-
varojen säilyttämisestä. Erittäin rohkaisevana 
pidetään sitä että peräti �69 maata on pystynyt 
kartoittamaan kotieläinrotunsa FAO:n johdolla 
tehdyn kartoituksen mukaan ja se on saatavilla 
ja luettavissa FAO:n raporteista.

Suomen luomuviennissä on ideaa

Näin otsikoi Finnfood Luomu sivuilla suomalais-
ten luomutuotteiden viennistä. Menekkiä olisi 
kuulemma enemmänkin, mutta esimerkiksi luo-

Pikku paloja

Näihin pikkupaloihin toivoisi kaikkien aktiivi-

sesti maatiais- tai siihen läheisesti liittyviä asi-

oita ja tapahtumia seuraavien lähettämään kir-

joituksia. Ne voivat olla aivan lyhyitäkin, kuten 

nämä pikkupalat, mutta aina on hyvä olla viit-

taus tiedon lähteeseen, josta löytää lisätietoja. 

Tietenkin voi lähettää myös omien kokeilujen 

ja havaintojen tuloksia tiedoksi meille muille-

kin, ehkä samojen asioiden parissa askartelevi-

en iloksi ja innostukseksi. Tietenkin näihin ovat 

myös kommentit tervetulleita, jolloin saadaan 

aikaan mielipiteiden vaihtoa!

mukaurasta on suuri puute ja viljelmiltä saa-
daan vain kolmannes siitä, mitä tarvittaisiin. 
Myös luomuperunajauhoille ja -hiutaleille olisi 
enemmän kysyntää, mutta niistä osa joudutaan 
valmistamaan Suomessa ulkoa tuoduista peru-
noista! Myös luonnonmarjoihimme kuten tyr-
niin ja mustikkaan on kiinnostusta ulkomailla. 
Valitettavasti Suomesta kerätyt metsämarjat 
ovat luomutuotteita vain, jos ne on sellaisik-
si määritelty (sertifioitu) EU:n sääntöjen mu-
kaan. Se on taasen tehtävä joka tilalta erikseen 
ja se on niin kallista, ettei se kannata. Eikä sii-
nä ole juuri mistään muusta kysymys kuin että 
onko metsässä käytetty keinolannoitteita vai 
ei! Tämäkin osoitus EU:n käsittämättömistä 
määräyksistä (direktiviiveistä). Lisäksi Venäjä 
on saamassa yliotteen luonnonmarjojen vien-
nistä, siellä kun on vain yksi metsänomistaja 
kun meillä on ��0 000!

Olisiko vanhassa sittenkin vara 
parempi?

Tätä pohtii Virpi Virolainen Maatalouden Tu-
levaisuudessa 7.3.08 (nr. 28). Hän korostaa 
sitä, että vapaakauppa ei sovi taimituotantoon 
ja suree sitä, että taimikaupassa on lisäänty-
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nyt ulkomainen tuonti. Taimi voi olla kotimai-
sen tuottajan markkinoima, mutta lisäysaineisto 
on hankittu edullisesti ulkomailta. Ja hän jatkaa: 
paikalliset, oman alueensa kestäviin taimiin kes-
kittyneet taimitarhat olivat yleisiä Suomessa vielä 
�950-luvulla. Jos saisimme takaisin tiheän taimi-
tarhojen verkoston, sillä voisi olla yleistä mer-
kitystä puutarhakulttuurin kohottamiselle. �930-
l950-luvuilla kerhoneuvojat saattoivat opettaa 
mm. omenapuiden varttamista. Ja hän kertoo, 
kuinka Ylä-Savossa on järjestetty omenapuiden 
leikkaus- ja varttamiskursseja jo kymmenen vuo-
den ajan. Tämän vuoden huhtikuussahan oli myös 
Maatiaisen järjestämä hedelmäpuiden varttamis-
kurssi Kirkkonummella, josta toivoisi kipinän ai-
heeseen leviävän laajemmaltikin.  

Vanha viljelykasvi on nousemassa 
arvoonsa

Kysymyksessä on tattari, jota meilläkin kasva-
tettiin aikaisemmin paljon, ja se oli tärkeä ravin-
tokasvi. Hankaluutena sen viljelyssä ja tuotteen 
käsittelyssä on se, että pitää olla erikoisen tark-
ka, että tattari ja sitä käsitelleet koneet eivät saa 
olla missään tekemissä viljalajien tai niitä käsit-
televien koneiden kanssa. Tattarin arvo on siinä, 
että se on gluteeniton ja sen vuoksi arvokas elin-
tarvike kaikille niille, jotka kärsivät keliakiasta. 
Sen vuoksi tattaria ei saa ”saastuttaa” gluteeni-
pitoisuuksilla, jotka voivat siihen joutua viljoja 
käsitelleistä koneista ja laitteista. Tattarinuude-
lin teko on aloitettu jo 200� Ruovedellä, ja siellä 
sekä lähikunnissa oli silloin jo 300 ha tattaripel-
toa. Tattari kylvetään hallanarkana kasvina vas-
ta, kun hallat ovat ohi eikä se tarvitse kasvinsuo-
jeluaineita eikä lannoitteitakaan. Tattari ei pidä 
märästä eikä kylmästä. Ks. Lähemmin mm. Utain 
�/�7.3.05 (löytää hakusanalla Utain ja sitten ar-
kistosta yllämainitun lehden nron tai päivämää-
rän mukaisesti tattaria käsittelevän artikkelin) tai 
Suomi Tattari Groupin sivuilta.

Matkalippu ikimetsiin!

Näin railakkaasti mainostavat itseään Luonnonperin-
tösäätiö ja ikimetsän ystävät Luonnonperintösäätiön 
tiedotteessa 2. Kummankin perustamisessa on ollut 
kantavana voimana Pentti Linkola. Säätiö ja ikimet-
sän ystävät ry. ovat hankkineet lahjoitusvaroin hal-
lintaansa �2 luonnonsuojelualuetta, jotka tässä tie-
dotteessa esitellään. Heidän toimintansa tavoitteena 
on säilyttää niitä ikimetsien sirpeleita, joita vielä on 
jäljellä Etelä- ja Keski-Suomessa. Eikä tarvitse olla 
miljonääri, että pääsee ”metsänomistajaksi”, sillä pie-
nelläkin summalla pääsee hankkimaan säätiölle muu-
taman neliömetrin metsää. Jäseniä yhdistyksessä on 
750 (�.�2.07). Yhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa 
(2008). Lisätietoja niin yhdistyksestä kuin säätiös-
tä löytää Google-haulla hakusanojen luonnonperin-
tösäätiö ja ikimetsän ystävät avulla. Näistä löytyvät 
myös tarkemmat yhteystiedot.

Koonnut Pentti Alanko

Myytävänä tai 
sijoitukseen

Uhanalaisia Ahvenanmaan saaristolampaita, 
jos olet kiinnostunut tekemään säilytystyötä 
ihanien ja persoonallisten saaristolampaiden 
parissa. 

Dina Samaletdin 
Tel. 050 5555��3

Jäsenpalsta
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Uusi hevoskirja 
tähdentää 
laiduntamisen 
merkitystä

Uudet kirjat

”Vanhassa suomalaisessa perinnemai-
semassa yhdistyvät niukkuus, valo ja 
eläinten kuluttama maaperä. Nämä 
olosuhteet ovat luoneet laitumille oma-
peräisen kasvi- ja eläinmaailman. Van-
hoilla laidunmailla viihtyy usein paljon 
erilaisia eliöitä, joista osa on harvinai-
sia tai uhanalaisia.”

Sitaatti on Vudekan keväällä julkai-
semasta Juha Erolan ja Markku Saasta-
moisen kirjasta Hevoslaitumilla. Kuvat 
ovat Erolan käsialaa. Tämä on hauskasti 
kaksitahoinen kirja: tekstit – jotka ovat 
suhteellisen lyhyitä – ovat täyttä asi-
aa hevoslaidunten ympäriltä, toisaalta 
runsas ja komea kuvitus tekevät kir-
jasta myös miellyttävän katselukirjan. 
Asiapitoisia hevoskirjoja ei olekaan lii-
kaa. Vudeka-kustantamo on julkaissut 
hevoskirjoja aiemminkin, sekä hevosia 
että ratsastusta käsitteleviä.

Nimensä mukaisesti kirja painottaa 
laidunten ja laiduntamisen tärkeyttä. 
Kysymys on hyvän rehun tarjoami-
sesta eläimille. Laiduntaminen tarjo-
aa hevosille myös tilaisuuden elää la-
jilleen tyypillistä laumaelämää sekä 
liikkua paljon ja vapaasti. Hevonen 
tarvitsee laidunta, ja laidun tarvitsee 
hevosta. Tässä tullaankin maatiaisten 
sydämenasiaan. Laiduntaminen ni-
mittäin takaa monille kasvi- ja eläin-
lajeille mainion elinympäristön. Niit-
tyjen kukat ruokkivat perhosia ym. 
hyönteisiä, ja laitumilla tai niiden lie-
peillä viihtyvät yhtä hyvin palokärjet 

kuin pöllöt, kuovit yhtä hyvin kuin ketut. Hevonen käy mai-
semanhoitajaksi yhtä hyvin kuin nauta tai lammas. Hevoslai-
tumet saattavatkin olla perinnemaisemien pelastus, sillä hevos-
ten määrä on kasvussa samaan aikaan, kun muiden kotieläinten 
määrät ovat vähenemässä.

Kirja tuo esille varsin tärkeitä asioita luonnon monimuotoisuu-
desta. Suositeltavaa lukemista kaikille luonnonystäville ja sopii 
asiapitoiseksi lahjakirjaksi hevoshulluille.

Aune Kämäräinen
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Maatiaisen kirja- ja monistevälitys
Alanko P. & Lagerström M. Havupuut ja –pensaat. Tammi 2006. 200 s 29,00
Alanko P. koristepuut ja pensaat. Tammi 2003. �68 s 2�,00
Alanko P. & Lagerström M. kukkapuut. Tammi 200�. 2�3 s 35,00
Alanko P. & Kahila P. köynnöskasvit. Tammi 2003. 23� s 2�,00
Alanko P. & Kahila P. Luonnonmukainen puutarha. 2. painos. Tammi 200�. 23� s 32,00
Alanko P. & Kahila P. Palavarakkaus ja särkynytsydän. 6. uudistettu painos. Tammi 2005. 22� s 3�,00
Alanko P. Perennat. Tammi 2007. 500 s 6�,00
Alanko P. & Joy P. & Kahila P. & Tegel S. suomalainen ruusukirja. �. painos. Tammi 200� 3�� s 36,00
Eläköön komposti – lannoittamisen olemuksesta. Toim. Järvinen K. & Suokas P. 2. painos. 
Biodynaaminen yhdistys �999. �52 s 32,00
Galambosi B. Mauste- ja rohdosyrttien luonnonmukainen viljely. 2. painos. 
Painatuskeskus Oy �995. 23� s �0,00
Haapala T., Haukisalmi V. & Antikainen K. nokkosen peltoviljely. Moniste. 
Maaseudun Kehittämiskeskus �987. �6 s �8,00
Hassinen K. Maatiaisten matkassa. Maahenki 2006. 89 s 30,00
kotipuutarhan hyötykasvit. Räty E. Taimistoviljelijät �999. 32 s   5,00
kotipuutarhan pensaat. Räty E. Taimistoviljelyt 200�. 32 s   �,20
kotipuutarhan perennat. Räty E. Taimistoviljelijät 200�. 32 s   �,20
kotipuutarhan puut, ruusut, köynnökset. Räty E. Taimistoviljelijät 200�. 32 s   �,20
Maataloutta luonnon ja ihmisen ehdoilla. Susagri �997-2000 loppuraportti. MTT 2000. 32 s   �,20
Kuisma J. (toim.) & Ikäläinen T. (kuvat) Meidän lehmät. Maahenki 2005. 2. painos. 256 s 39,00
Niemelä T. opas pienkanalan hoitajalle. Suomen Siipikarjaliito 200�. 95 s 25,00
Paalo A. Japanilaistyylinen puutarha suomalaisittain. Tammi 2006. 20� s 37,00
Paalo A. Peruna. Multikustannus 2007. �59 s  2�,00
Peltola R. & Koivu V. Pionit. Tammi 2007. 280 s 36,00
Rosén S. & Rosehorn E. ihanat pelargonit. Otava 2007. ��5 s 26,90
Savikko S. isoäidin puutarhavuosi – neuvoja joka kuukaudelle. Helmikustannus 2006. �28 s 33,00
Somersalo I. - Mattila P. – Tuomisto H. – Haimi H. Härkäpapua sarvista. Multikustannus 2006. �92 s 33,00
Virolainen K. – Tuominen V. – Lauren T. kukkaniitty. Tammi 200�. �52 s 32,00
tietoa maaseudun ihmisistä, maisemasta, kylätoiminnasta ja eläinten lajinmukaisesta hoidosta
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja:
Högbacka R. �995. naisena maaseudulla. ��. ��9 s   5,00
Rouhiainen V. 2000. Maaseudun nuoret miehet. 69. 66 s �0,00
Kupiainen H. �997. savotta - suomen kulttuurimaisema. 56. �03 s �0,00
Lehtinen L. �997. Maaseutumaiseman kerroksisuus ja vetovoima. 55. 272 s �0,00
Schepel I. �996. Luonnonmukaisen tuotannon ympäristöarvot. 32. 39 s   5,00
Lahtinen E. �998. kylätoiminnan menestystekijät. 62. �60 s   5,00
Laamanen K. �999. kylätoiminta murroksessa. 65. 5� s   5,00
Siiskonen P. �999. Maaseudun vaihtoehtoiset tulevaisuudet. 6�. 63 s �0,00
Krözl H. �995. Parresta pihattoon. 39. 6� s   5.00
Krötzl H. �997. Lajinmukaiset karsinat. 57. 38 s   5,00
Hörning B. �997. sikojen lajinmukainen hoito. 5�. �72 s �0,00
Roiha U. & Nieminen T. �999. Luomunaudan terveys ja hyvinvointi. 66. ��5 s �0,00
Sirkkala R. 1995. kylätoiminnasta sosiaaliseen yrittäjyyteen. 7. ��0 s   5,00

Lähetä kirjatilauksesi postitse osoitteella Maatiainen ry, stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki tai 
sähköpostilla: Maatiainen.ry@saunalahti.fiMaatiainen.ry@saunalahti.fi. 
Kirjalähetyksessä on mukana lasku. Hintoihin lisätään postikulut.

UUsia kiRJoJa
Cajander R. Puutarhan parhaat perhoskasvit. Maahenki 2008. �75 s.                    37,00
Kasvi A. & Laine S. arnon keittiökasvit. Tammi 2008. 2�7 s.                                   3�,60
Krannila A. & Paalo A. omenapuu. Multikustannus 2008. �9�s.                               35,00
Rönnblom E. Puutarhan vuodenajat. Tammi 2008. 272 s.                                       30,30
Saario M. kotipuutarhan marjat ja hedelmät. 2008. 223 s.                                       30,30
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