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Puutarhaliitto kasvattaa
hyvinvointia
Perustettu vuonna 1925
Puutarhaliitto on puutarha-alan keskusjärjestö, jonka
tehtävänä on varmistaa kotimaiselle puutarhaelinkeinolle riittävät toimintaedellytykset sekä parantaa kansalaisten hyvinvointia tasokkaan puutarhatuotannon,
viheralan palveluiden ja puutarhaharrasteen keinoin.
Perustehtävämme:
Yhdessä tuottaa enemmän hyvää tuoretta, turvallista, terveellistä ravintoa ja vihreää, viihtyisää sekä
virikkeellistä ympäristöä.
Keskusjärjestönä Puutarhaliitto toimii koko alan sekä
tuotteiden arvostuksen ja houkuttavuuden lisäämiseksi että alan yhteisen mielipiteen muodostumiseksi ja intressien yhteensovittamiseksi. Puutarhaliiton
toimintaa ohjaa hallitus, jonka jäsenet edustavat
puutarha-alaa monipuolisesti.
Puutarhaliiton toiminnan painopistealueet ovat:
• Monialaisen puutarha-alan intressien ja toimintaresurssien yhdistäminen.
• Puutarhaelinkeinon kilpailukyvyn parantaminen.
• Puutarhakulttuurin ja -harrastuksen edistäminen.

Monialaisen puutarha-alan intressien
ja toimintaresurssien yhdistäminen
Puutarhaliiton jäsenjärjestöt edustavat laajasti puutarha-alaa. Mukana ovat ammattiviljelijä- ja viherjärjestöt, puutarha-alan koulutuksen saaneiden ja alan
opiskelijoiden yhdistykset sekä eri puolilla Suomea
toimivat puutarhaharrastajien yhdistykset.
Visiommepuutarha-alan intressien yhdistämisessä:
• Puutarhaliitto toimii vahvasti elinkeinon ehdoilla
sekä voimakkaasti harrastustoimintaa edistäen.
• Järjestökentän toiminta on virtaviivaista ja kustannustehokasta.
• Ulospäin järjestöt näkyvät yhteisenä vahvana
vaikuttajana.
Tavoite:
Tehokkaasti toimiva ja elinkeinoa
palveleva järjestökenttä

Tavoitteemme ovat:
• Mahdollisimman korkea puutarha-alan yritysten ja
ammattilaisten järjestäytymisaste
• Alan kannalta tarkoituksenmukaiset yhteistyömuodot järjestökentässä
• Järjestöjen resurssit tehokkaassa käytössä
• Ajan tasalla olevat järjestöjen palveluvalikoimat
• Ammattilaisten ja harrastajien paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen antoisa yhteistyö
• Kasvavan harrastajakunnan saaminen mukaan
yhdistystoimintaan

Kilpailukykyinen puutarhaelinkeino
Puutarhaliiton kehittämistoiminnan keskeisin tavoite
on alan yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden
parantaminen. Tästä huolehtivat Puutarhaliiton asiantuntijat. Tärkeimpiä tehtäviä on uusimman tiedon
levittäminen alan ammattilaisille neuvonnan keinoin.
Tärkeitä työvälineitä ovat Viherympäristö- ja Puutarha & kauppa -lehdet, oppaat, koulutustilaisuudet ja
projektitutkimukset.
Valtakunnallisena kehittämisorganisaationa Puutarhaliitto saa maa- ja metsätalousministeriöltä valtionapua puutarhatalouden kehittämiseen. Puutarhaliiton ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä
tulossopimuksessa sovitaan vuosittain kehittämis- ja
neuvontatoiminnan avaintulosalueista.
Elinkeinon kehittäminen toteutetaan yhteistyössä
tuotannollisten toimialajärjestöjen, Viherympäristöliiton ja palvelujärjestöjen kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat alan toimintaedellytyksiin vaikuttavat
viranomaiset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset,
järjestöt, kehittämishankkeet sekä yritykset.
Tavoite:
Kilpailukykyinen jatkuvasti
kehittyvä elinkeino
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Vuoden 2015 avaintulosalueet olivat:
• Kannattava ja kilpailukykyinen puutarhatuotanto
• Kuluttajalähtöinen puutarhatuotanto
• Ympäristövastuullinen tuotantotoiminta
• Alaa palveleva vahva yhteistyöverkosto
• Viheralan toimintaedellytysten kehittyminen

Elinvoimainen puutarhaharrastus
Vireä harrastajajoukko on elinehto puutarhaelinkeinolle. Kestävän suomalaisen pihakulttuurin luominen,
puutarhakulttuurin edistäminen ja puutarhanhoitoon
innostaminen ovat Puutarhaliiton harrastepalveluiden
kulmakivet. Tärkeimpiä työvälineitä ovat Kotipuutarha-lehti, joka valistaa ja innostaa, sekä puutarhanäyttelytoiminta, pihakilpailutoiminta ja valtakunnallinen
puutarhapäivä.

Keskeisessä asemassa ovat myös aktiiviset ja osaavat paikallisyhdistykset kotipuutarhureineen, jotka
parantavat ympäristömme viihtyisyyttä ja tarjoavat
toimintamahdollisuuksia suomalaisille puutarhayrittäjille.
Tavoite:
Elinvoimainen ja monipuolistuva
puutarhaharrastus
Alueellisten puutarhaseurojen asioita Puutarhaliitossa hoitaa paikallisyhdistystoimikunta, jonka työn
tarkoituksena on:
• Puutarhakulttuurin kehittäminen.
• Puutarhaharrastuksen arvostuksen parantaminen.
• Paikallisyhdistysten toiminnan aktivoiminen.
• Yhteistyön rakentaminen muihin puutarha-alan
järjestöihin ja toimijoihin sekä alaa edistäviin yhteistyötahoihin.

Ajankohtaista Puutarhaliitossa
Puutarhaliiton hallitus kokoontui vuoden aikana viisi
kertaa. Näiden lisäksi hallitus toimi aktiivisesti sähköpostitse. Työvaliokunta ja sijoitustiimi kokoontuivat
molemmat kaksi kertaa.
Vuonna 2015 liiton uudeksi teemaksi valittiin ”Puutarhaliitto kasvattaa hyvinvointia”. Samalla laadittiin
alustavat tavoitteet mm. Kotipuutarha-lehden toiminnan kehittämiselle, neuvontatyölle, viestinnälle ja
verkostoitumiselle. Vuoden aikana strategiaa toteutettiin erityisesti Kotipuutarha -lehden, viestinnän ja
talouden osalta. Toukokuussa järjestettiin ensimmäinen VERSOOo -kevätmarkkinat pääkaupunkiseudun
puutarhaharrastajille.
Puutarhaliiton taloustilanne oli koko vuoden tasapainossa, vaikkakin se oli edellisiä vuosia huonompi
johtuen neuvontatyöhön saatavan valtionavustuksen
pienenemisestä ja näyttelytulojen puuttumisesta
välivuonna. Sen sijaan voimakkaasti laajentunut IP
-laatujärjestelmän koulutukset ja hallinnointi toivat
uutta työtä ja myös tuloja liitolle. Hallinnon kuluja
pystyttiin karsimaan kuluneen vuoden aikana.
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Kotipuutarha-lehden osalta pidettiin huolta lehden hyvästä sisällöstä ja laadusta. Vuodesta 2011
lähtien printtimedian ilmoitusmyynnit ja levikit ovat
yleisesti laskeneet. Lehtien sisältöä on siirretty enenevässä määrin digitaalisiin kanaviin, joiden avulla
tavoitetaan osa lukijoista. Tästä syystä Kotipuutarhan nettisivut uudistettiin ja sähköisiä uutiskirjeitä
kehitettiin edelleen.

Kotipuutarha VERSOOo -tapahtumassa on runsaasti väkeä
vaikka toukokuun sää ei ihan suosinutkaan.

Sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät kohtuullisesti
hyvän pörssivuoden ansiosta, mikä osaltaan auttoi
tasapainottamaan Puutarhaliiton tulosta. Vuoden aikana purettiin Puutarhakulttuurirahasto ja se liitettiin
osaksi liiton kokonaistaloutta. Tämän toimenpiteen
johdosta tulos nousi merkittävästi.
Puutarhaliiton henkilöstö säilyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, sillä henkilövaihdoksia ei
ollut koko vuoden aikana. Henkilöstön osaamista
pidettiin yllä muutamien koulutusten avulla. Työkykyä kehitettiin muun muassa liikuntasetelien, hyvän
työterveyshuollon ja tyky-päivien avulla.

Annetut lausunnot
• Lausunto kasvinsuojeluruiskuista MMM:lle
• Lausunto valtionavustuksesta maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen (=neuvonnan valtionavustus) MMM:lle
• Lausunto valtioneuvoston ruokapoliittiseen selontekoon eduskunnalle
• Lausunto maatalouden markkkinajärjestelyistä
annetun lain muuttamisesta (kouluruoka ja hevijakelu)

Elinkeinon kehittäminen
Puutarhaliiton kehittämis- ja neuvontatoimintaa on
tehty yhteistyössä Puutarhaliiton toimialajärjestöjen,
Kauppapuutarhaliiton, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin
liiton, Taimistoviljelijöiden ja Viherympäristöliiton
kanssa. Näin varmistetaan, että neuvonnan ja kehittämisen painopisteet vastaavat yrittäjien tarpeita.
Puutarhaliiton neuvonnasta ja kehittämisestä vastaavat asiantuntijat tekevät yhteistyötä myös ProAgrian maaseutukeskusten neuvojien sekä tutkijoiden
ja kehittämishankkeiden asiantuntijoiden kanssa.
Maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovitut kehittämisen avaintulosalueet on huomioitu liiton kehittämistoiminnan strategiassa ja käytännön toimissa.
Yhteistoimintaa neuvonnan parissa tiivistettiin muun
muassa tekemällä ProAgrian ja ruotsinkielisten jär-

jestöjen (SLC ja STF) kanssa yhteinen esite ”Suomen puutarhaneuvojat”.
Maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittuja
puutarhatalouden kilpailukyvyn vahvistamisen avaintulosalueita vuonna 2016 olivat:
• Maataloustuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen sekä maatalouden rakenne- ja
tuottavuuskehityksen edistäminen
• Maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Ruokapolitiikan ja ruokaketjun vastuullisuuden
edistäminen sekä ihmisten ja kasvien terveyden
turvaaminen
Lisäksi Puutarhaliiton kehittämistoiminnan avaintulosalueisiin kuuluu:
• Viheralan toimintaedellytysten kehittyminen

Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
Tekninen ja energianeuvonta on perusta kannattaville
investoinneille. Vuoden aikana oli useita yrityskohtaisia
toimeksiantoja ja myös useita ryhmätilaisuuksia. Lisäksi
laadittiin ja julkaistiin aiheesta asiantuntijakirjoituksia
ammattilehdessä. Tämä kehittämistyö oli esillä myös
koulutus- ja sidosryhmätilaisuuksissa. Viljelijöiden
ryhmätapaamisissa on käsitelty mm. kausityövoiman
käyttöön ja tukipolitiikkaan liittyviä asioita.
Uusia teknisiä ratkaisuja ja innovaatioita haettiin mm.
opintomatkojen muodossa. Esimerkiksi marjanviljelijöille

järjestettiin opintomatka Saksaan. Syyskuussa osallistuttiin avomaan puutarha-asiantuntijoiden ajankohtaispäiville Ahvenanmaalla.
Opintomatkoilla kartutettua tietoa on jaettu edelleen
ammattilehtikirjoituksissa ja mm. luentopäivillä, joita on
järjestetty useita kuluneen vuoden aikana. Myös viljelijöiden ryhmätapaamisissa on vaihdettu ahkerasti kokemuksia ja kerrottu uusista ratkaisuista. Puutarhaliitosta
on yhteistyössä Maaseutuviraston kanssa ylläpidetty
nettitiedotusta tuottajaorganisaatiojärjestelmästä.
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Ravinnekuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Kasvihuoneyritysten energiankulutusta on pyritty
vähentämään sekä talous- että ympäristösyistä.
Siinä on myös onnistuttu. Vaikka energiankulutus
on vähentynyt, on kasvihuonevihannesten tuotanto
lisääntynyt. Kasvihuonetuotannossa on siirrytty enenevässä määrin pois raskaan polttoöljyn käytöstä.

Sitä on korvannut kiinteät puu- ja peltopohjaiset
polttoaineet. Tässä kehityksessä on tekniikan
asiantuntijamme työpanoksella ollut keskeinen
rooli. Lisäksi on ollut useita asiantuntijakirjoituksia aiheesta ammattilehdessä ja aihe on ollut esillä myös
koulutus- ja sidosryhmätilaisuuksissa.

Ruokaketjun vastuullisuuden edistäminen sekä ihmisten ja
kasvien terveyden turvaaminen
Puutarhaliiton toimesta on pidetty integroidun
tuotannon IP-kurssipäiviä seuraavilla paikkakunnilla:
Helsingissä, Seinäjoella, Lapväärtissä, Laitilassa, Ahvenanmaalla ja Närpiössä. Lisäksi kurssi on järjestetty
osana Ruotsin risteilyä. Osallistujia kursseille on ollut
noin sata henkeä. Näiden lisäksi on koulutettu erikseen kolmen yrityksen henkilökuntaa yrityskohtaisilla
kursseilla.
Kasvisalan elintarvikehuoneistojen neuvontapalveluiden kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota
vuonna 2016. Uutena palveluna tehtiin tilauksesta
ISO 22000 laatujärjestelmän pitkäkestoista valmennusprojektia kahteen pakkaamoyritykseen.
Lisäksi aloitettiin Kotimaiset Kasvikset ry:n tilauksesta
”Pakkaamon Laatutarhan” päivitystyöprojekti. Kasvisten perussertifioinnin käyttöönottohankkeen puitteissa tehtiin tutustumiskierros runsaaseen kymmeneen
pakkaamoyritykseen. Syvähaastattelujen perusteella
laadittiin yrityksien prosessikuvaukset ja laadunvarmennukseen liittyvä tietotarpeet. Samalla päivitettiin
myös Pakkaamon Laatutarhan vaatimukset yrityksen
näkökulmasta. Päivitystyötä jatketaan kerättyjen
tietojen pohjalta vuonna 2017.
Erillisessä Ruokaketjun rahoittamassa ”Kasvisten
perussertifioinnin käyttöönotto”-hankkeen puitteissa osallistuttiin PTY:n laatujärjestelmätyöryhmän
tilaisuuteen, jossa haettiin ratkaisua pakkaamojen
laatujärjestelmätarpeeseen. Hankkeen loppuseminaari oli marraskuussa, johon osallistui noin 50 henkilöä,
jotka edustivat laajasti elintarvikealaa. Seminaarissa
julkistettiin ”Kasvisten laatujärjestelmien valintaopas”.
Opas on tietynlainen päätepiste keskustelulle pakkaamojen sertifioinneista.
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Tärkeitä sidosryhmätilaisuuksia, joihin asiantuntijapanoksella on aktiivisesti osallistuttu, on ollut useita.
Kantavia teemoja näissä on ollut järjestelmällinen
laatutyö ja elintarviketurvallisuus (mm Kotimaiset
Kasvikset ry:n työryhmät, Oiva-ohjausryhmä, PTY:
laatujärjestelmätyöryhmä), puutarha-alan tulevaisuus
ja strategiatyö (Voimakas hanke), sekä ArvoBiohanke, jossa puutarhatuotannon sivuvirroille on etsitty
hyötykäyttöä.
Laatujärjestelmäinfoa jaettiin aktiivisesti Puutarhaliiton osastolla Lepaan Puutarhatekniikka -näyttelyssä
ja lisäksi puutarha-alan laatujärjestelmistä pidettiin
tietoisku näyttelyvieraille.
Laatutarha-auditoijille järjestettiin huhtikuussa koulutustilaisuus Helsingissä. Laatutarha-viljelmä-ohjeiston
päivitystyö aloitettiin. Verkkotiedotusta on selkiytetty
ja kaksikielisyyttä vahvistettu, kun samalla osa tukimateriaalista on päivitetty. Puutarhaliiton asiantuntijat
tekivät yhteensä 31 neuvonnallista Laatutarha-auditointia.
Viljelijöille suunnattuja laatujärjestelmäkoulutuksia
järjestettiin yhteensä 13 tilaisuutta seuraavissa paikoissa: Lepaa, Turku, Seinäjoki, Eura, Salo, Mikkeli,
Laitila, Lapväärtti, Närpiö, Ahvenanmaa, Ruotsin laiva
ja Helsinki. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui lähes 200
viljelijää. Lisäksi tehtiin 3 yrityskohtaista neuvontakäyntiä ja 3 yrityskohtaista etäkoulutusta.
Kasvisalan elintarvikehuoneistojen neuvontapalveluiden kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota
vuonna 2016. Uutena palveluna oli kaksi ISO 22000
-laatujärjestelmän pitkäkestoista valmennusprojektia
pakkaamoyrityksiin.

Lisäksi Kotimaiset Kasvikset ry:n tilaamana aloitettiin
Pakkaamon Laatutarha -päivitystyöprojekti. Kasvisten
perussertifioinnin käyttöönotto -hankkeen puitteissa
tehtiin tutustumiskierros runsaaseen kymmeneen
pakkaamoyritykseen. Syvähaastattelujen avulla
laadittiin yrityksen prosessikuvaukset ja päivitettiin
laadunvarmennukseen liittyvä tietotarpeet. Samalla
myös Pakkaamon Laatutarhan -päivitystarpeet saatiin
ajan tasalle yrityksen näkökulmasta. Työtä jatketaan
kerättyjen tietojen pohjalta vuonna 2017.
Tärkeitä sidosryhmätilaisuuksia, joihin asiantuntijapanoksella on aktiivisesti osallistuttu, on ollut useita.
Kantavia teemoja näissä on ollut järjestelmällinen
laatutyö ja elintarviketurvallisuus (mm Kotimaiset Kasvikset ry:n työryhmät, Oiva-ohjausryhmä, PTY:n laatujärjestelmätyöryhmä), puutarha-alan tulevaisuus ja
strategiatyö (Voimakas hanke). Puutarhaliitto on ollut
mukana myös Arvo Bio -hankkeessa, jossa etsitään
keinoja hyödyntää puutarhatalouden sivuvirtoja.

Integroidun kasvinsuojelun jalkauttamista on voitu
edistää sidosryhmä- ja ohjausryhmäkokouksissa.
Näitä tilaisuuksia on ollut useita, mm. kasvinterveysalajaosto (1 kokous), kasvinsuojelun ja kasvinsuojeluaineiden neuvottelukunta (4 kokousta), NAP ohjausryhmä (1 kokous), Kasvinsuojeluseuran hallitus (3
kokousta) sekä Kasvinsuojeluseuran puutarhajaosto
(2 kokousta).
Kasvinsuojeluainevalikoimaa on laajennettu hakemalla yksi koetoimintalupa (NeemAzal), viisi 120 vrk:n
hätälupaa (Coragen, Merpan, Movento, Mogeton
ja Ratak-Myyränsyötti) sekä kaksi minor use-lupaa
(Carbon Kick Booster ja Don-Q).
Puutarhaliiton asiantuntija piti toukokuussa Palmian
tilaaman kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkintotilaisuuden Helsingin kouluisännille. Lisäksi on järjestetty
kymmenkunta kasvinsuojelututkinnon tenttimistilaisuutta yksittäisille tenttijöille sekä tenttimistilaisuudet
Lepaan näyttelyn yhteydessä.

Viheralan toimintaedellytysten kehittyminen
Viheralan kehittämistyötä on tehty yhteistyössä
viheralan kattojärjestön Viherympäristöliitto ry:n,
Taimistoviljelijät ry:n ja Viher- ja ympäristörakentajat
ry:n kanssa. Kehitystyön tueksi on pidetty säännöllisesti viherjärjestöjen toimihenkilöjohtajien palaverit.
Koko viheralalle suunnattua Viherympäristö-lehteä
ja sen B-numerona julkaistavaa Vihreää kirjaa on julkaistu ja edelleen kehitetty yhteistyössä Viherympäristöliiton kanssa. Julkaisuyhteistyöstä raportoidaan
tarkemmin luvussa ”Elinkeinotoimintaa ja harrastusta
tukevaa viestintää”.
Viher- ja ympäristörakentajat ry:lle tarjottiin osaaikaisen toiminnanjohtajan palvelut ( 1 kuukausi) ja
Viherympäristöliitto ry:lle osa-aikaisen pääsihteerin
( 7 kuukautta) ja Viherpäivävastaavan palvelut (1,5
kuukautta). Taimistoviljelijät ry:lle tarjottiin osa-aikaisen toiminnanjohtajan palvelut.

Puutarhaliitto on osallistunut Vuoden ympäristörakenne -kilpailun järjestämiseen ja valintaraatiin.
Taimitarhaviljelijöiden yhteistyötä, on tehty osana
valtionapuista kehittämistoimintaa ja yhteistyössä
Taimistoviljelijät ry:n kanssa.
Vuoden aikana on osallistuttu Viherympäristöliiton
järjestämän Valtakunnallisen Vihervuoden 2016
suunnitteluun ja toteuttamiseen muun muassa
päättäjille suunnatussa eduskuntatapaamisessa ja
vetoomuksessa paremman viherympäristön puolesta.
Taimistoviljelijöille järjestettiin opintomatka Englantiin
marraskuussa ja kotimaan retkipäivät elokuussa.
Taimistoviljelijöiden Talvikurssi oli maaliskuussa ja
Viheralan Taimipäivä lokakuussa. Pohjoismaisten
taimistoneuvojien 2-päiväinen tapaaminen järjestettiin Suomessa joulukuussa

Näyttelypuistotoiminnan edistämiseen on osallistuttu
Kotipuutarhalehden osastolla ja Marketanpuiston
ystävät ry:n hallitustyön kautta.
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Puutarhaelinkeinoa ja
-kulttuuria tukeva viestintä
Puutarhaliiton viestintää oli kolmessa lehdessä,
joiden julkaisutoiminnassa Puutarhaliitto on mukana.
Liiton henkilökunta on ollut aktiivisesti osallistumassa puutarha-alan keskusteluihin keskustelukanavilla
ja somessa sekä auttamassa toimittajia tekemään
puutarha-alan juttuja erilaisiin medioihin. Liiton
tiedotteet julkistettiin ePress-palvelun kautta ja niitä
käytettiin aktiivisesti mediassa. Suosituimmat aiheet

olivat puutarhaharrastamisen yleistyminen kaupungeissa, puiden ja pensaiden leikkaus, talven pakkasvauriot, vihervuoden teemat, Avoimet puutarhat
-tapahtuma ja parvekkeiden viherryttäminen.
Toukokuussa järjestettiin ensimmäinen VERSOOokevätmarkkinat Teurastamolla, jossa 35 näytteilleasettajaa antoi neuvontaa ja/tai myi tuotteitaan
kaupunkilaisille harrastajille

Kotipuutarha-lehti keskellä median murrosta
Kotipuutarha-lehti ilmestyi värikkäänä puutarha-alan Mediamaailman nykytilanteessa on mahdotonta ennustaa
tulevaa. Useimpien aikakauslehtien yhteinen ongelma on
sekä tilaus- että mainostulojen raju lasku. Lehtitilaukset
vähenevät ja samalla tilaustulot pienenevät. Sosiaalinen media ja internet imevät yhä suuremman osuuden
yritysten markkinointibudjetista. Tämä näkyy väistämättä
myös Kotipuutarha-lehden taloudessa. Vuoden 2015
tarkastettu levikki oli 26.263 kpl, kun se vielä vuonna
2011 oli 34.321 kpl.
Kotipuutarhan markkinointi vuonna 2016 alkoi vuodenvaihteen perinteisellä suoramarkkinointikampanjalla, jonka tulos oli edellisvuotta parempi. Lisäksi vuoden aikana
tehtiin useita sähköpostitse toteutettuja markkinointikampanjoita. Kotipuutarhan sähköpostimarkkinoinnin rekisteri

on koko ajan kasvanut ilahduttavasti ja sähköpostimarkkinointi on työmäärään ja kustannuksiin nähden edullista.
Kotipuutarha on jatkanut aktiivista läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa. Sen vuonna 2011 perustettuun
Facebook-ryhmään kuuluu tällä hetkellä 7.835 jäsentä,
joista 1.500 on tullut vuoden 2016 aikana.
Syksyllä 2016 lehden internet-sivuille tehtiin Yrjö ja Maiju
Rikalan puutarhasäätiön tuella perinpohjainen uudistus.
Uudet mobiililaitteisiin skaalautuvat sivut avautuivat
marras-joulukuun vaihteessa ja jo viimeisen kuukauden
analytiikkalukujen perusteella on voitu huomata, että
kävijät viettävät sivustolla aiempaa enemmän aikaa.
Joulukuun lopussa sivustolla aloitti kolme suosittua bloggaajaa, joiden tavoitteena on houkutella sivustolle yhä
enemmän kävijöitä.
Keväällä 2016 alkoi ilmestyä myös mobiililaitteisiin sopiva
Kotipuutarhan digilehti, joka tulee vähitellen korvaamaan
Kotipuutarhan verkkosivujen lehtiarkiston. Digilehti on
ilmainen kaikille, joilla on voimassa normaali-, jäsen- tai
opiskelijahintainen tilaus. Se tulee myös erikseen myyntiin kunhan suoramaksujärjestelmä saadaan toimimaan.
Kotipuutarha-lehdellä oli huhtikuussa 2015 Helsingin
OmaPiha-messuilla oma osasto, jonka yhteydessä oli pieni
näytepuutarha sekä tuote- ja tilausmyyntiä. Lisäksi lehden
päätoimittaja ja toimituspäällikkö pitivät päivittäin messujen
ohjelmalavalla esityksen tomaattien kasvatuksesta.
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Kotipuutarha -lehti vuodesta 1941

Kotipuutarha osallistui pienemmällä osastolla myös
Tampereen Puutarhamessuille ja Piha & Puutarha-messuille Turussa. Messujen tuote- ja tilausmyynnin tulos oli
tyydyttävä.

Vuonna 2016 Kotipuutarha-lehdellä oli neljä nopeasti
täyttynyttä lukijamatkaa. Ensimmäinen ja toinen suuntautuivat toukokuussa Italiaan Amalfin rannikolle, kolmas
kesäkuussa Ruotsin Skåneen ja neljäs heinäkuussa
Lontooseen Hampton Court Palace Flower Show’hun.
Kotipuutarha osallistui aktiivisesti kesällä järjestetyn
Avoimet Puutarhat –päivän markkinointiin. Tapahtumaan
osallistui satoja yksityisiä ja julkisia puutarhoja ympäri
Suomea ja sponsorina tapahtumassa oli Fiskars, jonka
tuote-esittelyjä oli myös puutarhoissa.

Yhteistyö puutarha-alan eri toimijoiden kanssa on jatkunut. Yhdessä Kekkilä Oy:n, Puutarha Tahvoset Oy:n,
Rudus Betonituote Oy:n ja Tikkurila Oyj:n kanssa Espoon Marketanpuistoon perustetulla osastolla järjestettiin
toukokuussa puutarhapäivän yhteydessä suosituimmille
puutarhabloggaajille oma tapahtuma, joka sai paljon
bloginäkyvyyttä.
Sisältö- ja markkinointiyhteistyö Freemium Media Oy:n
Suomela-sivuiston kanssa jatkui aiempien vuosien
tapaan.

Viherympäristö on arvostettu tietolähteenä
Viherympäristö-lehdellä oli 24. vuosikerta. Lehdestä ilmestyi edelleen kuusi numeroa. Maaliskuussa
ilmestyi viheralan laajin ja kattavin osoite- ja palveluhakemisto, Vihreä Kirja. Sen osoitteellinen jakelu
oli 15 000 kappaletta. Se on merkittävä viheralan
markkinointi- ja tiedotusatsaus alan sidosryhmiin.
Vihreä Kirja menee viheralan ammattilaisten lisäksi
arkkitehtitoimistoihin, isännöitsijätoimistoihin, rakennuttajille ja suurten taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille. Vihreällä Kirjalla on oma internet-sivusto,
jonka hankintahakemistoon pääsevät mukaan
vain Vihreässä Kirjassa ilmoittavat tahot. Sivuston
uudistettu niin, että sekä lehden että Vihreän Kirjan
sivustot ovat synkronissa keskenään (aukeavat
yhteiselle etusivulle).
Viherympäristön teemat 2016:
Viherympäristö oli mukana Aikakausmedian tutkimuksessa ammatti- ja järjestölehdille. Sen mukaan
peräti 51 % sanoo lukevansa lehden jokaista numeroa yleensä yli tunnin verran. 85 % lukee lehden
jokaisen numeron.
Lehti koetaan tärkeäksi, jopa 61 % sanoo sen olevan tärkein ammattitiedon lähde.

Teemat vuonna 2016:
1. Vihervuosi, Viherpäivät Kestävä ympäristörakentaminen. Laajennettu jakelu Vihervuoden avajaistapahtumassa Jyväskylän Paviljongissa
2. Työturvallisuus, muuttuva kasvinsuojelu, ViherRiski, Vihertekniikka-näyttelyn antia
3. Kulttuurimaiseman hoito. Osallistaminen, uudet
ilmiöt, kuten kaupunkiviljely
4. Rannat, vesistöt, purot, käytännön esimerkit
hulevesien hyötykäytöstä
5. Ekosysteemipalvelut, työtä vähentävät koneet,
tekniikat, kasvinsuojelu, ViherTek ja FinnBuild-jakelu
6. Ulkovalaistus
Osoitteessa viherymparisto.fi löytyvät sekä Viherympäristön että Vihreän kirjat sivut. Lehden uutissisältöä purettiin lehden nettisivuilla.
Vihreän Kirjan Teemasisältöä:
Asunto- ja kiinteistöpihat, Vihervuosi
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Kaikki ei löydy Googlesta - lue se Puutarha&kauppa-lehdestä
juttua. Tulevaisuuden tekijät -palstalle puutarha-alan
oppilaitosten opiskelijat tuottivat sisällön. Puutarhaliitto on vastannut puolesta pääkirjoituksista.
Puutarha&kauppa-lehden nettisivut uudistuivat
keväällä 2016. Lepaan näyttelyopas 12/2016 ja
Lepaan näyttelyseloste 14/2016 jaettiin sähköisenä.
Sähköinen lehti oli jaossa sekä netti- että Facebooksivulla ja uutiskirjeessä.

|19 | 24.11.2016

Floristi

P&k

Puutarha&kauppa-lehti on Puutarhaliitto ry:n ja
Kauppapuutarhaliitto ry:n julkaisema alan ammattilehti. Vuonna 2016 lehti ilmestyi 20 kertaa, joista
12 numeroa oli Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton
jäsenlehtiä. Lehden toimittamiseen Puutarhaliitosta ovat osallistuneet erityisesti avomaatuotannon
erikoisasiantuntija ja toimitusjohtaja. Lisäksi erikoisneuvojat ovat kirjoittaneet lehteen asiantuntijakirjoituksia. Pääosa toimituksesta ja kustannusvastuu
ovat Kauppapuutarhaliitossa.
Lehden 19. ilmestymisvuoden joka numerossa oli
oma teemansa, minkä lisäksi kussakin numerossa esiteltiin nimetty teemakasvi. Numerossa yksi
julkaistiin vihannesten ja numerossa 20 marjojen ja
hedelmien kasvinsuojelu-liitteet. Biologinen torjunta
oli teemana numerossa viisi.
Avomaa- ja kasvihuonevihannekset, marjat ja hedelmät sekä luomu olivat omina teemoinaan vuoden
aikana. Myös vihertuotanto ja taimisto, puutarhakauppa, markkinointi samoin kuin yrittäjyys ja
riskienhallinta sekä tulevaisuus käsiteltiin teemoina
vuoden 2016 aikana ilmestyneissä lehdissä.
Numero 12 oli Lepaa 2016 -näyttelyopas ja numero
14 Lepaan kooste. Lehden toimittajien ottamin kuvin
kuvitettu kalenteri ilmestyi numeron 18 liitteenä.
Lehden vakiopalstoja olivat kolumnit, Tapaamassa-,
Miten on- ja Tätä mieltä-palstat. Tuoreet- sivuilla
kerrottiin ajankohtaisista asioista. Jokaisessa numerossa oli kaksi alan asiantuntijan laatimaa neuvonta-

TIETOPAKETTI
SALAATEISTA
KAKSI HEHTAARIA
TOMAATTIA PORISSA
ISOT TARHAT UUDISTUVAT
TEHOA MIKROLISÄYKSEEN

VASTUULLISUUS
on arjen tekoja

2016

| 14 | 9.9.

| 1 | 14.1.2016

TUNNELIVADELMA
EI TYKKÄÄ PAKKASISTA

AN
A LEPA
57 SIVU
ELYSTÄ
NÄYTT
TA
ARJON
UKKAT
UPEA K

A
NNEKSI
IA VIHA
ERIKOIS
A
A
K
KNIIK
ISTÄ TE
ENERG
UVAA
VILKAST ENTAMISTA
K
VIHERRA
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T
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A
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lmiin
juhlava

VIHERKATOT TULEVAT
RYHMÄKASVIKAUSI
ON KOHTA TÄÄLLÄ
PIHAAKIN VOI STAILATA
AVOMAAN
VIHANNESTEN
KASVINSUOJELU

Vuoden vihannes

KAUNIIT KAALIT

Vuoden vihannes: kukkivat kaalit
Vuoden Vihanneksen valitsevat vuosittain puutarhaalan keskusjärjestö Puutarhaliitto ry ja Kotimaiset
Kasvikset ry apunaan muut alan järjestöt ja asiantuntijat. Valinnan tavoitteena on monipuolistaa vihannesten käyttöä ja tuntemusta. Vuoden Vihannes on
valittu ensimmäisen kerran vuonna 1967.
Kukkivat kaalit ovat monipuolinen, terveellinen ja
maukas kasvisryhmä, jonka monikäyttöisyys sekä
makumaailma vaihtelevat miedosta kukkakaalista
tummanvihreisiin parsakaaleihin. Uutuudet ja erikoisuudet kuten kiehtova romanescu-kukkakaali ja
erikoisvärit esimerkiksi lilanvärinen kukkakaali saivat

erityishuomiota vuoden aikana. Perinteisten keräkaalien kulutus on laskenut vuosia, mutta kukkivien
kaalien suosio kasvoi. Kukkivien kaalien monikäyttöisyys ja terveellisyys ovat erityisesti vedonneet
kuluttajiin. Myös niiden koristearvoa arvostettiin.
Teemavuoden aikana tuotettiin taustapaketti muun
muassa lehdistöä varten kukkivista kaaleista Puutarhaliiton ja Kotimaisten kasvisten nettisivuille. Tämä
kasvisryhmä oli esillä resepteissä ja jutuissa laajasti
koko vuoden ajan.

kuvat: Mika Huisman

Vuoden Ympäristörakenne: Hiljentymisen piha Helsingistä

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena on
tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on
luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä
ympäristö. Palkinto jaettiin nyt 26. kerran.
Vuoden 2016 Puutarhaliiton ja Rakennustuoteteollisuus R TT:n kilpailun voittajaksi valittiin Hiljentymisen piha Helsingin Arabiassa. Kilpailun tulokset
julkistettiin 9.2.2017 Valtakunnallisilla Viherpäivillä
Jyväskylässä.
Vuosina 2013 - 2015 rakennettu usean kiinteistöyhtiön yhteispiha on ensimmäistä kertaa Vuoden
ympäristörakenne -kilpailussa palkittu kiinteistöpiha.
Kohteessa on tavoitettu tasokkaalla tavalla Arabian-

rannan merellinen ilme. Rakenteet ja kasvillisuus
ovat luonnollinen jatke pihalta avautuvalle merenrantamaisemalle. Pihassa yhdistyvät asukkaiden
viihtyvyyttä korostavalla tavalla taide ja alueen vanha
käsityöperinne, joista ovat esimerkkeinä monet
uniikit ratkaisut. Piha itsessään on taideteos. Pihan
kasvivalinnat heinineen ja tyrnipensaineen liittävät
alueen luonnollisena osana merelliseen ympäristöön.
Kunniakirjat saivat rakennuttamisesta Arabian palvelu Oy, suunnittelusta Arkkitehtitoimisto Maanlumosta
Teresa Rönkä sekä viherrakennustyöstä Suomen
Projektiohjelma Oy. Lisäksi kunniakirjat luovutettiin
taideaiheiden ideoinnista ja graafisesta suunnittelusta Kaisa ja Timo Berrylle sekä muurien ja astinkivien
teräsosien pintakäsiyyelystä ja asennuskesta FeSign
Oy:lle.
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Vuoden Avoin Puutarha -tunnustus taimiston näytepuutarhalle

Tunnustuksella halutaan nostaa esille Avoimet puutarhat -teemapäivään osallistuneita elämyksellisiä
puutarhoja ja tukea suomalaista puutarhakulttuuria
ja puutarhaharrastusta.
Valintakriteereinä ovat huolellinen valmistautuminen
ja antaumuksellinen osallistuminen tapahtumapäivän kulkuun. Kokemusten jakaminen kävijöiden
kanssa, vinkkien antaminen tapahtuman kehittämiseksi sekä aktiivinen tiedottaminen ovat olleet
myös kriteereinä. Lisäksi puutarhan elämyksellisyys,
maksuton sisäänpääsy tapahtumapäivänä, sekä
omistajien oma harrastuneisuus ovat tärkeitä perusteita valinnalle.
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PerennaPuutarha Pöntisen elämyksellinen pihapuutarha on Liisa Pöntisen suunnittelema ja se on
rakennettu omin voimin yhdessä Hannu Pöntisen
kanssa. Alueella toimii kahvila ja näytepuutarhassa
pidetään konsertteja ja muita yleisötapahtumia.
PerennaPuutarha yritys on perustettu vuonna 1985
ja runsaslajisia näytemaita on laajennettu vähitellen
vuosikymmenten kuluessa. Kivikkokasveille ja varjon
perennoille on perustettu omat alueensa, joissa
myös harvinaiset lajit tulevat kävijöille tutuiksi eri
vuodenaikoina.
Pöntiset markkinoivat Avoimet puutarhat -tapahtumaa esitteessä, omilla kotisivuillaan ja sosiaalisessa
mediassa. Pariskunta antoi rakentavia ehdotuksia
päivän kehittämiseksi. Kasvien nimeäminen ja
ennakkotieto siitä, saako puutarhassa kuvata, olivat
heidän kehittämisvinkkejään.

kuva: Teija Tuisku

Sysmässä sijaitseva PerennaPuutarha Pöntinen
sai Vuoden Avoin Puutarha 2015 tunnustuspalkinnon Piha & Puutarha -messutapahtumassa Turun
Messukeskuksessa. Tunnus luovutettiin nyt neljättä
kertaa kesäkuussa 2015 järjestetyn Avoimet puutarhat –tapahtuman pohjalta.

Puutarhaliiton paikallisyhdistystoimikunta
ja Avoimet puutarhat 7.8.2016
Puutarhaliiton paikallisyhdistystoimikunta toimii
Puutarhaliiton ja sen alueellisten puutarhayhdistysten välisenä yhteys- ja yhteistyötahona. Toimikunta
aktivoi harrastajia, seuraa ajassa liikkuvia ilmiöitä
ja muokkaa tietoa ja kokemuksia sisällöksi kentän
toimintaan. Jäsenet toimikuntaan valitaan kahden
vuoden välein. Valintakokous pidettiin 20.2.2016
Tampereen Puutarhaseuran tiloissa Tampereella.
Toimikunta kokoontui vuoden 2016 aikana kolme
kertaa. Kesäkokous pidettiin Helsingissä Kumpulan
koulukasvitarhassa ja sinne kutsuttiin myös varajäsenet.
Helmikuussa Tampereella järjestetyn valintakokouksen yhteydessä pidettiin miniseminaari, jossa Teemu
Kylmäkoski esitteli Tampereen Puutarhaseuran
tulevaisuustrategiaa ja siihen liittynyttä työryhmän
raporttia. Timo Taulavuori puolestaan kertoi puutarhaharrastamisen trendeistä ja muutoksista.
Toimikunta ideoi vuosittain seuraavalle vuodelle
toimintateeman, jota toteutetaan paikallisyhdistysten
tapahtumissa. Vuoden 2016 teemana oli Voimaa
puutarhasta – puutarhavoimaa. Tehdään yhdessä!
Vuoden 2016 Avoimet puutarhat -tapahtumaan,
joka pidettiin 7.8.2016, ilmoittautui 500 puutarhaa. Mukana oli kotipuutarhojen lisäksi julkisia ja

Ilola, Porvoo

kaupallisia puutarhakohteita. Teemapäivän aikana
tehtiin 66 185 vierailua ja liikkeellä oli 17 417 kävijää.
Puutarhaa kohti kävi keskimäärin 132 vierasta eli
keskimäärin 3,8 vierailua / kävijä. Palaute tapahtumasta oli kauttaaltaa positiivista ja kannustavaa.
Tapahtuman tiedotus näkyi hyvin niin paikallisissa
kuin valtakunnallisissa viestimissä.
Nikolaj ja Ljudmila Borisoffin säätiön sekä Maiju
ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiön avustuksella oli
mahdollista palkata tapahtumalle koordinoija pariksi
kuukaudeksi. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita
olivat aktiivisten puutarhayhdistysten lisäksi Kotipuutarha-lehti, Svenska Trädgårdsförbundet rf, Fiskars
Oy, Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiö.
Tapahtuman tueksi oli valmisteltu näyttävä viiri,
rintamerkkejä sekä tuki- ja markkinointimateriaalia
puutarhan omistajien käyttöön. Verkkopalvelu avoimetpuutarhat.fi, sekä keskustelufoorumi ja tiedotus
osoitteessa www.facebook.com/avoimetpuutarhat
olivat ahkerassa käytössä.
Avoimet puutarhat -teemapäivän seuraavaksi
ajankohdaksi vahvistettiin 2.7.2017 klo 12 – 18.
Lisätietoja nettisivuiltamme
www.puutarhaliitto.fi > alueelliset puutarhaseurat.
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Puutarhaliiton organisaatio
Henkilökunta
Toimisto

Tiedotus

•
•
•
•

• Tiedotusvastaava Seppo Närhi
• Tapahtumakoordinoija avoimet puutarhat –hankkeessa Jaana Ojanen

toimitusjohtajana Timo Taulavuori
Talouspäällikkö Anja Kivinen
Osastosihteeri Eeva Vilen
Toimistosihteeri Eila Vilen

Kotipuutarha
•
•
•
•
•

Päätoimittaja Maija Stenman
Toimituspäällikkö Minna Siltala
Toimittaja/kuva-arkiston hoitaja Annikki Oikkonen
Media-assistentti Agneta Järvenpää
Markkinointisuunnittelija Piia Reinikainen

PUUTARHA&kauppa
• Toinen päätoimittaja Timo Taulavuori
• Avomaatuotannon asiantuntija AnnaMarja Vilander


Viherympäristö
• Päätoimittaja Seppo Närhi
• Lehden taitto Agneta Järvenpää
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Kehittäminen ja neuvonta
• Erityisasiantuntija Katarina Lassheikki
• Taimitarhatuotannon erikoiskonsulentti Jyri Uimonen (hoitaa myös Taimistoviljelijät ry:n
• sihteerin tehtävät)
• Avomaatuotannon asiantuntija AnnaMarja Vilander
• Kasvinsuojelun asiantuntija Hanna Skogster
Puutarhaliitto – Kauppapuutarhaliitto
• Tekninen asiantuntija Jukka Tuominen
Puutarhaliitto – Hedelmän- ja Marjanviljelijäinliitto
• Hedelmä- ja marjatuotannon erikoiskonsulentti
Tuija Tanska

Jäsenistö, edustajisto, hallitus
Toimintavuoden 2015 aikana Puutarhaliittoon kuului 18 puutarha-alan erikoisyhdistystä,
23 paikallista puutarhayhdistystä ja 20 muuta jäsenyhteisöä.

Erikoisyhdistykset

Jäsenyhteisöt

(perustamisvuosi suluissa)
• Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry (1946)
• Hortonomien Yhdistys ry (1925)
• Interflora-Suomi ry (1927)
• Juurestentuottajat ry (1984)
• Kaalintuottajat ry (1983)
• Kauppapuutarhaliitto – Handelsträdgårds-förbundet¬ ry (1919)
• Puutarha-Agronomit ry (1984)
• Puutarhanaiset – Trädgårdskvinnorna ry (1949)
• Puutarhateknikot ja Puutarhurit ry (1947)
• Puutarhatuottajat ry (1951)
• Sipulintuottajat ry (1974)
• Suomen Kukkakauppiasliitto ry (1932)
• Suomen Pioniseura (2016)
• Suomen Puutarhakauppiaat ry (1969)
• Suomen Siirtolapuutarhaliitto (1930)
• Svenska Trädgårdsförbundet rf (1946)
• Vihannesviljelijät ry (1959)
• Viherympäristöliitto ry (1991)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akateemiset Kasvintuottajat (2010)
Espoon Puutarhayhdistys (2000)
Hyötykasviyhdistys (1978)
Imatran Puutarhan ystävät (1995)
Jokilaaksojen puutarhaseura ry (1997)
Juankosken Puutarhaseura ry (2008)
Jämsän Puutarhakerho ry (1964)
Kaakon Kotipuutarhaseura ry (1994)
Kangasniemen Pihatarhurit (1992)
Karjaanseudun Puutarhaseura ry (1995)
Karkkilan Puutarhayhdistys ry (1950)
Keravan Seudun Puutarhayhdistys ry (1961)
Kuusankosken Puutarhayhdistys ry (1922)
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry (2006)
Lepaan Oppilaskunta ry (1913)
Maatiainen ry (1989)
Pieksämäen Kotipuutarhaseura ry (1962)
Suomen Ruususeura ry (1989)
Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry (2009)
Ylä-Savon Puutarhaseura (1968)

Paikallisyhdistykset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anjalankosken Puutarhaseura (1999)
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry (1945)
Hämeen Puutarhaseura ry (1919)
Jyväskylän Puutarhaseura ry (1896)
Kainuun Puutarhayhdistys ry (1980)
Kotkan Seudun Puutarhaseura ry (1920)
Kouvolan Seudun Puutarhaseura ry (1920)
Kuopion Puutarhaseura ry (1923)
Lahden Puutarhaseura ry (1908)
Lapin Puutarhayhdistys ry (1949)
Lappeenrannan Seudun Puutarhaseura ry (1938)
Lohjanseudun Puutarhaseura ry (1935)
Loimaan Seudun Puutarhaseura ry (1955)
Lounais-Suomen Puutarhayhdistys ry (1910)
Loviisan Puutarhayhdistys – Lovisa Trädgårdsförening ry (1947)
Mikkelin Puutarhayhdistys ry (1987)
Oulun Puutarhayhdistys ry (1897)
Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistys ry (1953)
Porvoon Puutarhayhdistys ry (1951)
Rauman Puutarhayhdistys ry (1936)
Satakunnan Puutarhaseura ry (1919)
Savonlinnan Seudun Puutarhayhdistys ry (1941)
Tampereen Puutarhaseura ry (1896)

Kunniapuheenjohtaja
• Puutarhaneuvos Erkki Laurila, Lepaa

Kunniajäsenet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puutarhaneuvos Pauli Ojanen, Naantali
Puutarhaneuvos Kyösti Suutari, Kotka
Puutarhaneuvos Leena Iisakkila, Helsinki
Hortonomi Aimo Nummi, Vantaa
Puutarhaneuvos Matti Hantula, Seinäjoki
Toimitusjohtaja Markus von Weissenberg, Turku
Hortonomi, Juhani Piirainen, Rusko
Puutarhaneuvos, Kari Tahvonen, Raasepori
Kauppapuutarhuri, Eija Jakobsson, Hollola
Puutarhayrittäjä, Alpo Ellä, Uusikaupunki
Puutarhaneuvos, Rauno Hänninen, Järvenpää

Edustajisto
• Puheenjohtaja Heikki Peltoniemi, koulutuspäällikkö, HAMK -Lepaan yksikkö, Hämeenlinna 2016 • Varapuheenjohtaja Kari Jokinen, johtava tutkija,
Luke, Helsinki 2016 –
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Hallitus
• Puheenjohtaja Risto Lehto, puutarhaneuvos,
hautaustoimen päällikkö, Helsinki, hallituksen
jäsen 2003–2006, varapuheenjohtaja 2007–2010,
puheenjohtaja 2011–
• Varapuheenjohtaja, Jyrki Jalkanen (kasvihuonetuotanto), toiminnanjohtaja, Helsinki, varapuheenjohtaja 2016•
• Fredrik Björklund (ruotsinkielinen tuotanto), hortonomi¬, Dragsfjärd, 2010–
• Esko Kiviranta (toimialakiintiöiden ulkopuolinen
jäsen) kansanedustaja, Sauvo, 2007–
• Timo Koski (vihertuotanto), kaupunginpuutarhuri,
Ylöjärvi, 2012–
• Harri Kohvakka (kasvihuonetuotanto), Mikkeli,
2016 • Anu Koivisto (toimialakiintiöiden ulkopuolinen
jäsen), tutkija Luke, Pukkila 2016• Niina Minkkinen-Westerlund, (palvelutoimiala),
Pori, 2014–
• Anssi Koskela (vihertuotanto) toimitusjohtaja,
Hämeenlinna, 2015–
• Arttu Haverinen (taimistotuotanto), taimistoviljelijä,
Huutokoski, 2015 • Pirjetta Sipiäinen-Salo (paikallisyhdistysten toimiala), neuvontahortonomi, Pori, 2010–
• Vesa Tuloisela (marja- ja hedelmätuotanto), puutarhaviljelijä, Hollola, 2014–

• Tuomas Kekki (avomaan vihannestuotanto), puutarhaviljelijä, Vihti, 2015 –
• Sihteeri Timo Taulavuori (toimitusjohtaja)

Hallituksen työvaliokunta
•
•
•
•
•
•

Puheenjohtaja Risto Lehto
Jyrki Jalkanen
Anu Koivisto
Vesa Tuloisela
Timo Koski
Sihteeri Timo Taulavuori

Sijoitustiimi
•
•
•
•
•
•
•

Risto Lehto
Jyrki Jalkanen
Harri Kohvakka
Anssi Koskela
Arttu Haverinen
Anu Koivisto
Timo Taulavuori

Tilintarkastaja
• varsinainen: Heidi Vierros KHT
• varalla: Miika Karkulahti KHT
•

Toiminnantarkastaja
• varsinainen: toimitusjohtaja Jarmo Suominen
• varalla: toimitusjohtaja Henrik Bos

Puutarhaliiton valiokunnat ja toimikunnat
Puutarhaliiton hallitus on asettanut seuraavat valiokunnat ja toimikunnat työskentelemään
oman erityisalansa kysymysten selvittämiseksi.
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Paikallisyhdistystoimikunta

Museotoimikunta

• Puheenjohtaja Pirjetta Sipiläinen-Salo, Satakunnan puutarhaseura ry, varalla: Matti Lahtinen,
Espoon Puutarhayhdistys ry,
• Varapuheenjohtaja Hannu Ojanen, Etelä-Pohjanmaan Puutarha-seura, varalla: Anna Wahlberg,
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura
• Markku Mäkelä, Tampereen Puutarhaseura ry
varalla: Martti Uotila, Tampereen Puutarhaseura ry
• Anneli Salo, Lahden Puutarhaseura ry, varalla:
Ellen Helo, Imatran Puutarhan ystävät
• Marjatta Uosukaisen Jyväskylän Puutarhaseura ry,
varalla Eero Simola, Hämeen Puutarhaseura ry,
• Merja Tiihonen, Kuopion Puutarhaseura ry varalla:
Ulla Linervo, Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistys ry,
• Timo Taulavuori, Puutarhaliitto ry
• sihteeri Annikki Oikkonen, Puutarhaliitto ry

•
•
•
•
•
•

Puheenjohtaja Pekka Metsola
Esko Alm
Kaarina Hänninen
Erkki Laurila
Pekka Markkula
Heikki Peltoniemi

Nimistötoimikunta
•
•
•
•

Puheenjohtaja Ella Räty
Pentti Alanko
Arto Kurtto
Henry Väre

Puutarhaliiton edustus eri yhteisöissä ja hankkeissa
Aikakauslehtien Liitto
• Maija Stenman
Asuntomessut
• yhteyshenkilö Seppo Närhi
EU-asiain komitea, maa- ja metsätalouspolitiikkajaosto, laaja kokoonpano
• Timo Taulavuori
EU-asiain komitean alainen Kylvösiemen- ja taimiaineistoalajaosto
• Jyri Uimonen
EVIRA:n kasvinsuojeluainejäämä valvojat
• varsinainen jäsen Hanna Skogster
FinE -työryhmä
• Jyri Uimonen
Floristisen alan tutkintotoimikunta
• Owe Salmela
HAVINA -vieraslajiportaalin ohjausryhmä
• Jyri Uimonen
HY / Hytönen Timo: Marjatuotannon sopeuttaminen
muuttuvaan ilmastoon: Tehostettu lajikevalinta geenitestin avulla –hankkeenohjausryhmä:
• Tuija Tanska
HY / Maataloustieteiden neuvottelukunta
• Jyri Uimonen
HY / Luke: Monipuolistuvat marjatilat –hankkeen
ohjausryhmä
• Tuija Tanska
HY / Ruralia instituutti: Tuorekasvisten turvallisuuden
parantaminen – TuoPro -hankkeen ohjausryhmä
• Katarina Lassheikki
IP Kasvisten Perussertifioinnin käyttöönottohanke
• projektin johtaja Katarina Lassheikki
• projektivastaava Hanna Skogster
Kasvilajikelautakunta
• varsinainen jäsen Jyri Uimonen
• varajäsen Tuija Tanska
Kasvinsuojeluaineneuvottelukunta
• varsinainen jäsen Hanna Skogster
• varajäsen Tuija Tanska
Kasvinsuojelun neuvottelukunta
• varsinainen jäsen Hanna Skogster
• varajäsen Tuija Tanska
Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen
toimintaohjelman ohjausryhmä
• varsinainen jäsen Hanna Skogster
Kasvinsuojeluseuran hallitus
• jäsen Hanna Skogster
Kasvinsuojeluseura ry:n puutarhajaosto
• puheenjohtaja Hanna Skogster
• jäsen Tuija Tanska

Kevätpuutarha-Messut, näyttelytoimikunta
• Risto Lehto pj
• Timo Taulavuori
• Seppo Närhi
Kotimaiset Kasvikset ry
• hallituksen vpj. Katarina Lassheikki
• sihteeri Jyri Uimonen
Luke: Tervetaimiketju -hankkeen ohjausryhmä: Jyri
Uimonen
Lannoite- ja kasvualusta -alajaosto
• varsinainen jäsen Tuija Tanska
• varajäsen Jyri Uimonen
Maatalouden erikoisyhdistysten liiton johtokunta
• Timo Taulavuori
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö, hallintoneuvosto
• varsinainen jäsen Jyri Uimonen
• varajäsen Tuija Tanska
MMM:n vieraslajien neuvottelukunta
• varsinainen Jyri Uimonen
MMM Vieraslajien seurantajaosto
• Jyri Uimonen
MMM:n kasvinterveysalajaosto
• varsinainen jäsen Hanna Skogster
MMM:n kansainvälisen kasvikaupan kasvintuhoojariskien ratkaisutyöryhmä
• Jyri Uimonen
Maatilojen energiaohjelman ohjausryhmä
• Katarina Lassheikki
Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön hallitus
• varapj. Pekka Metsola
• Reima Karetie
• Kaarina Hänninen
Marketanpuiston ystävät ry
• Maija Stenman
Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö, hallitus
• asiamies Katarina Lassheikki
Oiva III sidosryhmä
• Katarina Lassheikki
Opetushallitus, maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta
• varajäsen Jouko Hannonen
ProAgria Kasvintuotantopalveluiden johtoryhmä
• Timo Taulavuori
Puutarha-alan tutkintotoimikunta
• Timo Taulavuori
HeVi-sektorin tuottajaorganisaatioiden kansallisen
strategian uudistamistyöryhmä
• jäsen Katarina Lassheikki
Työtehoseuran valtuuskunta
• Timo Taulavuori
• Annikki Oikkonen
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ViherTek -näyttelytoimikunta
• Seppo Närhi, Jyri Uimonen
Vuoden Avoin Puutarha - tuomaristo
• Timo Taulavuori
• Maija Stenman
• Annikki Oikkonen sihteeri

Vuoden Ympäristörakenne – kilpailu
• tuomariston jäsen Risto Lehto
• Timo Taulavuori
• sihteeri Jyri Uimonen
Vihervuoden johtoryhmä
• Risto Lehto

Puutarhaliiton jäsenyys eri yhteisöissä
Aikakauslehtien Liitto ry
Hyötykasviyhdistys ry
Kasvinsuojeluseura ry
Kotimaiset Kasvikset ry
Maatalouden erikoisyhdistysten liitto ry

Marketanpuiston ystävät ry
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
ProAgria Keskusten Liitto ry
Suomalaisen Työn liitto ry
Työtehoseura ry

Puutarhaliiton hallituksen myöntämät huomionnosoitukset
Puutarhaliiton viiri
Ei myönnetty vuoden aikana

Puutarhaliiton hopeinen ansiomerkki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Helena Nieminen
Matti Nikoskelainen
Tapio Järvinen
Mauno Vauhkonen
Seppo Hiekkala
Sampo Sainio
Taina Suonio
Kimmo Kuusisto
Pia Temiseva
Martti Uotila
Anne Nikander
Sanna Rasi
Veijo Suuniitty
Marita Alanko
Sven Barkholt
Markku Kostinen
Pertti Nieminen
Hannele Niemelä
Riitta Peräinen
Meiju Alm

Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timo Tuomola
Antero Heiskanen
Matti Lahtinen
Timo Taulavuori
Gunilla Törnblom
Satu Tegel
Timo Koski
Camilla Rosengren
Jukka Jormola
Ria Ruokonen
Meri Mannerla-Magnugsson
Ismo Ruutiainen
Anders Lång
Jorma Jaakkola

Unitis Viribus pronssinen mitali:
Ei myönnetty vuoden aikana

Puutarhaliiton valtionapuisen kehittämistoiminnan
suoritteet vuonna 2016

Toimeksiannot: kpl

tavoite

toteutunut

• Arvonmäärityslaskelmia, kustannusarvioita, käyttöomaisuudenlaskelmia

20

42

• Energiasuunnitelmia

10 - 15

4

• Rakennus- tai viljelytekniset yrityskäynnit

5

3

• LVI-teknistä ja rakennusteknistä suunnittelua

5

4

• Laatutarha-auditoinnit

55

31

• Laatujärjestelmäkonsultoinnit

2

21

• Ammattilehtijutut

90

158

• Asiantuntijalausunnot

10

10

• Tiedotteet sidosryhmille ja yrityksille

20

48

• Ohjeet

30

8

• Hintaraportit

12

12

• IPM valmennustilaisuudet

2

13

• Neuvojien kokemustenvaihto- ja valmennuspäivät

4

9

• Yrittäjien valmennustilaisuudet

6

16

• Opintomatkat

4

6

• Sidosryhmä-, ohjaus- ja johtoryhmätilaisuudet

50

111

• Viljelijöiden ryhmätapaamiset ja asiakastiimit

8

18

• Neuvonnan johtoryhmän tilaisuudet

4

2

3-5

7

Asiantuntijakirjoitukset: kpl

Koulutustilaisuudet: kpl

Muut verkostoitumisen tilaisuudet: kpl

Kasvinsuojeluainehakemukset: kpl
• Koetoimintalupa-, hätälupa-, ja
minor use - hakemukset: kpl

Valtionapuisen kehittämistoiminnan sisällöstä ja sen vaikuttavuudesta on kerrottu tarkemmin edellä luvussa ”Elinkeinon kehittäminen”. Kehittämistoiminnan vaikutukset yritysten toimintaan on myös nähtävissä tilastoista luvussa
”Puutarhanumerot”. Kehittämistoiminnan suoritteet ja niiden tavoitettavuus ovat yllä ja kehittämistoiminnan taloudelliset vaikutukset ovat seuraavassa taulukossa.
Vuosi

Kustannukset, €

2015
2016
2017 ennuste

375 000
401 000
399 000

Valtionapu, € Valtionapu, %
168 200
136 500
136 500

50 %
34 %
34 %

Henkilötyövuodet
4,7
5,0
5,0
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Avoimet puutarhat -tapahtumassa oli mukana monenlaisia puutarhoja ja pihoja.

