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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.
Visiomme puutarha-alan intressien yhdistämisessä:
• Puutarhaliitto toimii vahvasti elinkeinon ehdoilla
voimakkaasti harrastustoimintaa edistäen.
• Järjestökentän toiminta on virtaviivaista ja kustannustehokasta.
• Ulospäin järjestöt näkyvät yhteisenä vahvana
vaikuttajana.
Tavoite:
Tehokkaasti toimiva ja elinkeinoa
palveleva järjestökenttä

Tavoitteemme on edistää:
• Yhteistyötä järjestöjen kesken
• Korkeaa puutarha-alan yritysten ja ammattilaisten
järjestäytymisastetta
• Ajan tasalla olevia järjestöjen palveluvalikoimia
• Ammattilaisten ja harrastajien paikallista, alueellista ja valtakunnallista antoisaa yhteistyötä
• Kasvavan harrastajakunnan saamista mukaan
yhdistystoimintaan
• Puutarha-alan historian ja perinteen ylläpitämistä

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
yhteistyö tutkimusprojektien kanssa.
Valtakunnallisena kehittämisorganisaationa Puutarhaliitto saa maa- ja metsätalousministeriöltä valtionapua puutarhatalouden kehittämiseen. Puutarhaliiton ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä
tulossopimuksessa sovitaan vuosittain kehittämis- ja
neuvontatoiminnan avaintuloksista.
Elinkeinon kehittäminen toteutetaan yhteistyössä
tuotannollisten toimialajärjestöjen, Viherympäristöliiton ja palvelujärjestöjen kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat alan toimintaedellytyksiin vaikuttavat
tutkimuslaitokset, oppilaitokset, järjestöt, kehittämishankkeet sekä yritykset.
Tavoite:
Kilpailukykyinen jatkuvasti
kehittyvä elinkeino
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Vuoden 2017 avaintulosalueet olivat:
• Elinvoimainen puutarhaharrastus
• Ruokapolitiikan ja ruokaketjun vastuullisuuden
edistäminen sekä ihmisten ja kasvien terveyden
turvaaminen
• Puutarhatuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn
parantaminen
• Maatalouden ravinnekuormituksen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen
• Viheralan toimintaedellytysten kehittyminen

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

Keskeisessä asemassa ovat myös aktiiviset ja osaavat paikallisyhdistykset kotipuutarhureineen, jotka
parantavat ympäristömme viihtyisyyttä ja lisäävät
puutarhayrittäjien tuotteiden ja palvelujen kysyntää.
Tavoite:
Elinvoimainen ja monipuolistuva
puutarhaharrastus
Alueellisten puutarhaseurojen asioita Puutarhaliitossa hoitaa paikallisyhdistystoimikunta, jonka työn
tarkoituksena on:
• Puutarhakulttuurin kehittäminen.
• Puutarhaharrastuksen arvostuksen lisääminen.
• Paikallisyhdistysten toiminnan aktivoiminen.
• Yhteisten viestinnän ja teemojen luominen.
• Yhteistyön rakentaminen muihin puutarha-alan
järjestöihin ja toimijoihin sekä alaa edistäviin yhteistyötahoihin.

Puutarhaliiton vuosi 2017
Toimintavuoden johtoajatuksena on toiminut vuonna
2015 liiton teemaksi valittu ”Puutarhaliitto kasvattaa hyvinvointia”. Toiminnan strategiakausi jatkui
edelleen ja sen tavoitteet muun muassa Kotipuutarha-lehden toiminnan kehittäminen, neuvontatyö,
viestintä ja verkostoituminen ovat jatkuneet. Vuoden
aikana strategiaa toteutettiin erityisesti Kotipuutarha-lehden, viestinnän ja talouden osalta.
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Puutarhaliiton toimitilat Malmilla peruskorjattiin ja
samalla saatiin uusia työpisteitä, jolloin vuokratusta
lisätilasta pystyttiin luopumaan vuoden lopussa.
Samoissa tiloissa Puutarhaliiton kanssa toimivat
Hedelmän- ja marjanviljelijäinliitto ry, Svenska Trädgårdsförbundet rf, Taimistoviljelijät ry, Viherympäristöliitto ry ja Viher- ja ympäristörakentajat ry.

Puutarhaliiton hallitus kokoontui vuoden aikana viisi
kertaa. Näiden lisäksi hallitus toimi aktiivisesti sähköpostitse. Työvaliokunta ja sijoitustiimi kokoontuivat
molemmat kaksi kertaa.

Sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät kohtuullisesti
hyvän pörssivuoden ansiosta, mikä osaltaan auttoi
tasapainottamaan Puutarhaliiton tulosta. Hallitus hioi
myös sijoitusstrategiaansa, jotta tulevina vuosina
olisi mahdollista saada nykyistä parempaa tuottoa
sijoituksille.

Puutarhaliiton tulovirta on pienentynyt viimeisten
vuosien aikana sen julkaisemien lehtien ilmoitus- ja
tilausmaksutulojen pienentyessä. Myös neuvonnan
valtionapu on vähentynyt puoleen muutaman viimeisen vuoden aikana. Sen sijaan voimakkaasti laajentunut IP -laatujärjestelmän koulutukset ja hallinnointi
toivat uutta työtä ja myös tuloja liitolle. Kuluneen
vuoden aikana toteutettiin monia säästöjä, joiden
vaikutukset näkyvät vasta seuraavina vuosina.
Vuoden 2017 tulos jäi negatiiviseksi, koska tulovirta
pieneni edelleen ja säästötoimet eivät ehtineet vielä
vaikuttaa.

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 digitaalikseksi. Myös Kotipuutarhaa on
ollut mahdollisuus tilata ensimmäistä kertaa digitaalisena, jolloin sitä ja sen lehtiarkistoa voidaan lukea
myös mobiililaitteilla. Lehdessä aloitti myös kolme
bloggaajaa. Näiden toimenpiteiden avulla lehteä on
kehitetty vastaamaan nuorempien lukijoiden toiveita.

Puutarhaliiton henkilöstö säilyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, sillä henkilövaihdoksia ei
ollut koko vuoden aikana. Henkilöstön osaamista pidettiin yllä muutamien koulutusten avulla. Työkykyä
kehitettiin liikuntasetelien, hyvän työterveyshuollon ja
tyky-päivien avulla.

distystä, jonka perustava kokous pidettiin Puutarhaliiton tiloissa 10.10.2017. Yhdistyksen tavoitteena
on koota kattava jäsenkunta, vaalia puutarha-alan
perinteitä ja järjestää aktiivista toimintaa. Puutarhaliitto liittyi Annalan Huvilan Ystäviin, jonka tavoitteena
on kehittää Helsingin Arabiassa sijaitsevasta huvilasta puutarhakulttuurikeskusta.

Uusi yhdistys perustettiin. Puutarhaliitto oli aktiivisesti perustamassa Suomen PuutarhaPerinne -yh-

Elinkeinon kehittäminen
Ruokapolitiikan ja ruokaketjun vastuullisuuden edistäminen sekä
ihmisten ja kasvien terveyden turvaaminen
Laatutyö jatkui edellisten vuosien hankkeen pohjalta
nyt itsenäisenä kokonaisuutena. Töitä tehtiin niin
Laatutarhan, IP-kasvikset kuin muidenkin laatujärjetelmien parissa auttaen yrittäjiä halitsemaan paremmin toimintaansa ja vastaamaan kaupan vaatimuksiin.
Kolmessa pakkaamoyrityksessä jatkettiin ISO
22000- ja ISO 14001-laatujärjestelmien valmennusta, mihin kuuluivat muun muassa sisäinen arviointi,
johdon katselmuksen neuvontaa sekä laatukäsikirjan
laadintaa tukiohjelmineen. Yhdessä kuorimossa
järjestettiin yrityksen tarpeeseen räätälöity HACCPkurssi ja avustettiin samalla vaara-analyysin laadinnassa.
Kotimaiset Kasvikset ry:n tilaustyö Viljelijän Laatutarhan -päivitystyöprojekti valmistui ja Pakkaamon

Laatutarha -päivitystyöprojekti jatkui. Tämä päivitystyö on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuonna 2018.
Puutarhaliiton asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti useisiin sidosryhmätilaisuuksiin. Tilaisuuksien
kantavina teemoina ovat olleet järjestelmällinen laatutyö ja elintarviketurvallisuus; muun muassa Kotimaiset Kasvikset ry:n vuosikokouksessa raportoitiin
laatutyön etenemisestä, Eviran kanssa neuvoteltiin
Pakkaamon laatutarha -ohjeistosta, Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa oli neuvonpito IP Kasvikset Sertifiointi -tilanteesta samoin kuin Keskon ja S-ryhmän
kanssa mahdollisuudesta ottaa käyttöön IP Elintarvike vaihtoehtona ISO 22000-järjestelmälle.
Laatujärjestelmätietoa jaettiin aktiivisesti myös Puutarhaliiton osastolla Lepaa 2017 -näyttelyssä.

Laatutyön kehittäminen jatkui yhteistyössä
Alkukeväästä tavattiin IP-laatujärjestelmän, Sigill Kvalitetssystem AB:n, edustajat Ruotsissa ja neuvoteltiin
asiamiessopimuksen uusimisesta, joka allekirjoitettiin
syksyllä.
IP Kasvikset -laatujärjetelmää sertifioivan SMAK
Certifiering AB:n edustajat vierailivat Puutarhaliitossa

keväällä parin päivän workshopin merkeissä yhteistyön
sujuvoittamiseksi tilanteessa, jossa asiakasmäärä on
selvästi kasvanut. Samassa yhteydessä järjestettiin
myös tapaaminen Päivittäistavarakauppa ry:n edustajien kanssa.
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IP Kasvikset ja IP Yleiset ehdot -standardien päivitystyön tiimoilta valmisteltiin lukuisia lausuntoja Sigill Kvalitetssystem AB:hen Ruotsiin. Puutarhaliiton IP-asiakkaille
on toimitettu sähköisiä uutiskirjeitä, sekä annettu puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Lisäksi käännettiin uudet IP
-standardiversiot suomeksi.
Laatutarha-auditoijille järjestettiin huhtikuussa koulutustilaisuus Helsingissä ja ruotsinkielinen tilaisuus pidettiin
Seinäjoella. Puutarhaliiton asiantuntijat tekivät yhteensä
45 neuvonnallista Laatutarha-auditointia.
Viljelijöille suunnattuja IP-Kasvikset perussertifiointikoulutuksia järjestettiin yhteensä 63 viljelijälle, joko

ryhmätilaisuuksina tai yksityisopetuksena puhelimitse.
Ryhmäkoulutustilaisuuksia oli mm. Turussa, Helsingissä,
Seinäjoella, Porissa ja Vaasassa.
Syksyn aikana vahvistettiin Puutarhaliiton laadunhallintaosaamista, kun liiton laatupäällikölla oli Rikala säätiön
avustamana mahdollisuus osallistua Laatukeskuksen
mittavaan laatu- ja kehityspäällikkövalmennusohjelmaan. Täsmätietoa elintarvikeyritysten laadunhallintaan haettiin lisäksi Bureau Veritaksen kursseilta ISO
22000:n, FSSC 22000:n sekä HACCP:n soveltamisesta
elintarviketeollisuudessa. Päivitystä IP-standardien
osaamiseen haettiin Sigill Kvalitetssystem AB:n harmonisointipäivältä marraskuussa.

Puutarhatuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
Tekninen ja energianeuvonta on perusta kannattaville investoinneille. Useita yrityskohtaisia toimeksiantoja suoritettiin ja pidettiin myös useita ryhmätilaisuuksia. Lisäksi laadittiin ja julkaistiin aiheesta
asiantuntijakirjoituksia ammattilehdessä. Aihe oli
esillä myös koulutus- ja sidosryhmätilaisuuksissa.
Uusia teknisiä ratkaisuja ja innovaatioita haettiin mm. opintomatkojen muodossa. Esimerkiksi
marjanviljelijöille järjestettiin opintomatka Saksaan.
Syyskuussa osallistuttiin avomaan puutarha-asiantuntijoiden ajankohtaispäiville Ahvenanmaalla.

Viljelijöiden ryhmätapaamisissa on käsitelty mm.
kausityövoiman käyttöön ja tukipolitiikkaan liittyviä
asioita.
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.

Maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
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Kasvihuoneyritysten energiankulutusta on pyritty
vähentämään sekä talous- että ympäristösyistä. Siinä
onkin 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.

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”.
Puutarhaliitto tarjosi Viherympäristöliitto ry:lle osaaikaisen pääsihteerin (8 kuukautta) ja ViherRiskihankkeen projektityö (2 kk) ja vihervalvoja -palvelut
(0,5 kuukautta). Taimistoviljelijät ry:lle tarjottiin osaaikaisen toiminnanjohtajan palvelut.

Näyttelypuistotoiminnan edistämiseen on osallistuttu Kotipuutarha-lehden osastolla ja Marketanpuiston
ystävät ry:n hallitustyön kautta.
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 viheralan neuvottelukunnan kokoukseen.
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Elinkeinon toimintaa ja
puutarhakulttuuria tukeva viestintä
Puutarhaliiton viestinnällä haluttiin tuoda esille
ajankohtaisia aiheita ja innostaa erityisesti harrastajia
puutarhan rakentamiseen ja hoitoon. Puutarhaliiton
kampanja ”Istuta juhlavuoden puu” innosti erityisesti
mediaa kirjoittamaan aiheesta ja kampanjan aikana
istutettiin yli 2000 puuta ympäri Suomea. Suosituimmiksi puiksi kirivät erilaiset kuuset. Istutusrekisteriin
pääsee tutustumaan www.puutarhaliitto.fi -sivuilla.
Tiedottamista tehtiin myös Facebookin, Instagramin
ja Twitterin avulla.
Istuta Juhlavuoden puu -kampanjan lisäksi erityisesti Avoimet puutarhat -viestintä keräsi osumia
sekä sähköisissä että perinteisissä medioissa.
Puutarhaliitto toteutti Youtubeen kotipuutarhureille

Kotipuutarha -lehti vuodesta 1941
Kotipuutarha-lehteä julkaistaan kymmenen kertaa vuodessa suomalaisten puutarhaharrasteen edistämiseksi ja
harrastajien iloksi. Lehdessä kirjoitetaan monipuolisesti,
houkuttelevasti ja asiantuntevasti puutarhan perustamisesta, kasveista ja hoidosta. Lehti toimii tärkeänä
tiedotuksen ja menekinedistämisen välineenä ja sen
tavoitteena on olla Suomen paras ja laadukkain puutarhaharrastamisen lehti. Lehteä jaettiin Kevätpuutarhanäyttelyn messunumerona, jossa Puutarhaliitto oli
yhteistyökumppanina.
Lehdestä toteutettiin laaja lukijatutkimus, jonka mukaan
lehteen ja sen visuaaliseen ja asiasisältöön ollaan erittäin
tyytyväisiä.
Lehti järjesti kevään aikana viisi erilaista kurssia lukijoille
ja organisoi Versoo-tapahtuman toukokuun 13. päivänä
Vallilassa Brunon konepajalla. Näyttelyyn ja sen tuotevalikoimaan tutustui laaja joukko puutarhaharrastamisesta
kiinnostuneita kaupunkilaisia. Lisäksi lehti järjesti vuoden
aikana viisi lukijamatkaa: Italiaan, Chelsean puutarhanäyttelyyn, Skotlantiin, Viroon ja IGA-näyttelyyn Saksaan.
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info-videoita puutarhan kasteluun, luonnonmukaiseen puutarhan hoitoon ja parvekeviljelyyn liittyen.
Vuoden aikana tiedotepalvelu ePressin kautta lähti
yhteensä 55 tiedotetta, missä on mukana myös
Viherympäristöliiton ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin
liiton tiedotteet. Puutarhaliiton tiedotteita näistä oli
hieman yli puolet.
Tiedotusta tehostettiin erityisesti sosiaalisessa
mediassa, mikä tuotti myös tulosta. Aikaisempiin
vuosiin verrattuna Puutarhaliiton tiedotus näkyi hyvin
Instagramissa, twitterissä, facebookissa ja blogeissa. Liiton tiedoteita lainattiin ahkerasti perinteisissä
medioissa ja liiton asiantuntijoita haastateltiin niin
Tv-ohjelmissa kuin radiokanavilla.

Viherympäristö on arvostettu tietolähteenä
Viherympäristö-lehdellä oli 25. 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 tiedotussatsaus alan sidosryhmiin.
Vihreä Kirja jaetaan 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 2017:
1. Viherpäivät
2. Vihervalvonta, FISE-pätevyydet, Vihervuosi
loppuraportti
3. Uudet suunnittelun apuvälineet, lisätty todellisuus,
GPS, kalustoseuranta
4. Kiertoliittymät, kilpailu 10 kauneinta liittymää
5. Prosessipohjainen työ, hankesuunnittelu,
kustannustietous
6. VY 25 v juhlanumero. 25 ja 100 vuotta vanhat
yritykset, puistot (KPS), ulkovalaistus
Vihreän Kirjan teemat
Kansipihat, Uudet viherrakenteet, Viheralueiden
uudet pinnoitteet, kierrätystuotteet ja –materiaalit,
Rakennusala ja viherrakentaminen, mm. linjasaneeraus ja piharemontti
Osoitteessa viherymparisto.fi löytyvät sekä Viherympäristön että Vihreän kirjat -sivut. Lehden uutissisältöä purettiin lehden nettisivuilla.
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Puutarha & kauppa-lehti 20 vuotta

Juhlavuoden aikana lehti ilmestyi 20 kertaa, joista
12 numeroa oli Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton
jäsenlehtiä. Joka numeron Historian lehdiltä -palstalla kerrottiin 100 vuotta sitten Puutarha-lehdessä
ja 20 vuotta sitten nykyisessä lehdessä käsiteltyjä
ajankohtaisia aiheita.
Lehden toimittamiseen Puutarhaliitosta osallistuivat
erityisesti avomaatuotannon asiantuntija ja toimitusjohtaja. Lisäksi erikoisneuvojat kirjoittivat asiantuntijakirjoituksia. Pääosa toimituksesta ja kustannusvastuu ovat Kauppapuutarhaliitossa

Vihannesten kasvinsuojelun teemalehti oli numero 5
ja hedelmien ja marjojen kasvinsuojelu numero 20.
Numero 13 oli Lepaa 2017 -näyttelyopas ja numero
14 Lepaa-kooste. Lehden toimittajien ottamin kuvin
kuvitettu Puutarhakalenteri 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 neuvontajuttua. Tulevaisuuden tekijät -palstalle puutarha-alan
oppilaitosten opiskelijat tuottivat sisällön. Puutarhaliitto vastasi puolesta pääkirjoituksista.

ekstin paikka:
ksen jälkeen ja
assa kuin ingsin vasen reuna

| 14 | 7.9.2017

Avomaa- ja kasvihuonevihannekset, marjat ja hedelmät, kukat sekä viheralueet olivat omina teemoinaan vuoden aikana. Vihersisustus, kaupunkiviljely,
tulevan vuoden trendit käytiin teemanumeroissa läpi.
Teemansa oli myös maaperä- ja kiertotalousaiheille.

P&k

Kukkakauppa-alan
uutis- ja ammattile
hti

19.10.2017

KUKKIEN KIRJO
YHÄ LAAJEMPI
BIOHIILI
KIINNOSTAA

Jokaisessa numerossa oli oma teemansa ja teemakasvinsa. Juhlanumerossa 1 suunnattiin katseet
puutarha-alan tulevaisuuteen.

FLORISTI

Vuosi 2017 oli myös Puutarha&kauppa-lehden
juhlavuosi. Puutarhaliitto ry:n ja Kauppapuutarhaliitto ry:n yhdessä julkaisema alan ammattilehti
alkoi ilmestyä tammikuussa 1997, kun Puutarhalehti
ja Puutarha Uutiset yhdistyivät. 20-vuotisjuhlaa
vietettiin Lepaan näyttelyn yhteydessä 15. elokuuta
rennon leppoisasti työn ohessa. Samalla palkittiin
juhlavuoden kunniaksi avatun Puutarha-alan paras
työpaikka -kilpailun voittaja. Neljän finalistin joukosta
voittajaksi valikoitui Kaijansinkon puutarha Heinolasta.

KUUMUUS
TUHOAA RIKAT

EPAA.fi

MARKKINOINTI

Ideat viimeistellysti
käytäntöön

17.–19. elokuuta 2017, Hattula

KUKKAKAUPASSA

52 SIVUA LEPAAN
NÄYTTELYSTÄ
AKKUKONEIDEN
VALLANKUMOUS

Puutarhakierros
POHJOISMAISSA

OTA ÖN
Greencorner
TTÖ
KÄY
I!
HET
vihreyttää Mikkeli
ssä

KOEOSTAJA

Kauniisti pakattu
Kööpenhaminastakimppu

Puutarhakalenteri
marraskuu 2016–joulukuu 2017
Julkaisijat:
Kauppapuutarhaliitto ry ja Puutarhaliitto ry

Vuoden 2017 vihannes: salaatit
Vuoden vihanneksen valitsevat vuosittain puutarhaalan keskusjärjestö Puutarhaliitto ry ja Kotimaiset
Kasvikset ry apunaan muut alan järjestöt ja asiantuntijat. Valinnan tavoitteena on monipuolistaa ja
lisätä vihannesten käyttöä ja tuntemusta. Vuoden
Vihannes on valittu ensimmäisen kerran vuonna
1967.
Vuoden 2017 vihannekset salaatit ovat monipuolinen, värikäs ja maukas kasvisryhmä, jonka monikäyttöisyys sekä makumaailma vaihtelevat miedosta
lehtisalaatista tummanvihreisiin ja sinapinmakuisiin
rucola-salaatteihin. Salaattien avulla voidaan keven-
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tää ruokavaliota ja erityisesti ne tuovat näyttävyyttä
aterioihin. Erityisesti kasvihuoneissa ympärivuoden
tuotetut salaatit ovat lisänneet kulutusta. Sen sijaan
avomaalla teemavuoden aikana oli ajoittain vaikeuksia tuottaa hyvälaatuista satoa vaihtelevien säiden
vuoksi.
Teemavuoden aikana tuotettiin taustamateriaalia
muun muassa lehdistöä varten Puutarhaliiton ja Kotimaisten kasvisten nettisivuille. Tämä kasvisryhmä
oli esillä resepteissä ja jutuissa laajasti koko vuoden
ajan.

Vuoden Ympäristörakenne:
Tikkurilan Kirjastopuisto ja Tikkurilantori
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 27. kerran.

on nyt toiminnallisesti monipuolinen, visuaalisesti
tasapainoinen sekä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen oleskelu-, leikki- ja torialue.
Tikkurilantori rakennettiin vuosina 2012 – 2014,
Kirjastotorin avajaisia vietettiin syksyllä 2017.

Vuoden 2017 Puutarhaliiton ja Rakennustuoteteollisuus RTT:n kilpailun voittajaksi valittiin Tikkurilan
Kirjastopuisto ja Tikkurilantori Vantaalta. Kilpailun
tulokset julkistettiin 15.2.2018 Valtakunnallisilla
Viherpäivillä Jyväskylässä.

Puiston rakenteissa on yhdistelty onnistuneesti
monia erilaisia elementtejä ja materiaaleja. Lopputulos on kuitenkin viimeistelty ja rauhallinen sekä
kokonaisuutena että yksityiskohtien osalta. Eheää
kokonaisuutta täydentävät laadukkaasti kivityöt,
maastonmuotoilu ja monipuoliset, hyvin hoidetut istutukset huolellisine rajauksineen. Taide on oleellinen
osa Kirjastopuiston ja Tikkurilantorin muodostamaa
ympäristöä. Taiteen teemana on 1950-luku ja koti:
oman paikan etsiminen ja löytyminen kaupungissa
ja yhteiskunnassa.

Tikkurilan ydinkeskustan julkisen ulkotilan suunnittelun kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena lähtökohta
on vuonna 2006 järjestetyn maisema-arkkitehtuurikilpailun tulos. Kilpailun voitti Maisemasuunnittelu
Hemgård työryhmineen ehdotuksellaan Tik’kuja,
joka kunnioitti olevaa miljöötä ja 1950-luvun mittakaavaa.
Monta vuotta kestäneen tinkimättömän työn ansiosta aiemmin epämääräinen, katu- ja pysäköintialueena toiminut kaupungin- ja kirjastotalon ympäristö

Kunniakirjat saivat rakennuttamisesta Vantaan
kaupunki/kuntatekniikan keskus, suunnittelusta Maisemasuunnittelu Hemgård, taideteoksista Taiteilijaryhmä ART4 ja rakentamisesta VRJ Etelä-Suomi Oy.
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Vuoden Avoin Puutarha -tunnustus kotipuutarhalle

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 myös
kriteereinä. Lisäksi puutarhan elämyksellisyys, maksuton sisäänpääsy tapahtumapäivänä, sekä oma
harrastuneisuus ovat tärkeitä perusteita valinnalle.
Miina ja Eetu -puutarha valittiin Vuoden Avoin Puutarha -tunnustuksen saajaksi erityisesti omistajien
aktiivisen osallistumisen ansiosta. Tuija Toivakainen
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ja Eero Tikanoja markkinoivat tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja antoivat runsaasti palautetta päivän kehittämiseksi. He opastivat koko tapahtuman
ajan kävijöitä puutarhassa, vaihtoivat kokemuksia
ja viihdyttivät vierailijoita tarjoamalla muun muassa
mahdollisuuden uimiseen.
Miina ja Eetu -puutarha on perustettu vuonna 1990
ja sen istutuksia on laajennettu vähitellen ajan kuluessa. Peruskasvillisuuden muodostavat kestävät
pensasangervot, -ruusut ja -hanhikit, sekä kärhöt ja
riippapihlajat. Omena- ja kirsikkapuut ja rannan tuntumassa kasvavat tyrnit tuottavat vuosittain satoa.
Puutarha sijaitsee rinteessä, jota on muokattu käyttökelpoiseksi terassoimalla ja muotoilemalla maata.
Tuija Toivakainen on yhdessä puolisonsa Eero Tikanojan kanssa suunnitellut ja rakentanut 4000 m2
hoidettua aluetta. Luontoyhteys ja rannan läheisyys
tekevät rinnepuutarhasta ja sen kasvin ympäröimistä oleskelupaikoista elämyksellisen.

kuva: Teija Tuisku

Mikkelissä Saimaan rannalla sijaitseva Miina ja Eetu
-puutarha sai Vuoden Avoin Puutarha tunnustuspalkinnon Kevätmessuilla 2017 Helsingissä. Tunnustus
luovutettiin nyt viidettä kertaa heinäkuussa 2016
järjestetyn Avoimet puutarhat -tapahtuman pohjalta.

Puutarhaliiton paikallisyhdistystoimikunta
ja Avoimet puutarhat 2.7.2017
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.
Toimikunta kokoontui vuoden 2017 aikana kolme
kertaa. Viherlandiassa Jyväskylässä pidetyssä kesäkokouksessa mukana olivat myös varajäsenet.
Marraskuussa järjestettiin Puutarhaliitossa viestintäseminaari, jossa suunniteltiin yhdessä keinoja
puutarhayhdistysten viestinnän tehostamiseksi,
perustettiin paikallisyhdistyksille omat Facebook
-sivut ja ideoitiin Puutarha luonnon ehdoilla -teeman
sisältöjä seuraavaa vuotta varten.
Toimikunta valitsee vuosittain puutarhayhdistyksille toimintateeman, jota toteutetaan yhdistysten
tapahtumissa. Vuoden 2017 teemana oli Puutarha
luonnon ehdoilla ja samaa teema jatkuu myös vuonna 2018.

Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiön tuella
tappahtumaa hoiti koordinoija ja www.avoimetpuutarhat.fi -sivut uusittiin kokonaan vastaamaan
tapahtuman kasvanutta suosiota. Muita tärkeitä
yhteistyökumppaneita olivat Kotipuutarha-lehti,
Svenska Trädgårdsförbundet rf sekä Fiskars Oy ja
Kekkilä Oy. Suomen Mielenterveysseura ry osallistui
tapahtumaan keräyksellä nuorten mielenterveyden
hyväksi.
Puutarhan omistajien käyttöön lähetettiin osallistujille
opastava viiri, rintamerkkejä sekä tuki- ja markkinointimateriaalia. Verkkopalvelu avoimetpuutarhat.
fi, sekä keskustelufoorumi ja tiedotus osoitteessa
www.facebook.com/avoimetpuutarhat olivat ahkerassa käytössä.
Avoimet puutarhat -teemapäivän seuraavaksi ajankohdaksi vahvistettiin 1.7.2018 klo 12 – 18.
Lisätietoja nettisivuiltamme www.puutarhaliitto.fi >
alueelliset puutarhaseurat.

kuva: Timo Taulavuori

Avoimet puutarhat -tapahtumaan ilmoittautui vuonna 2017 liki 550 puutarhaa. Tapahtuman teemana
oli Hoidetaan puutarhaa ja samalla hyvää mieltä!

Tapahtuma oli edellisvuoden tapaan yleisömenestys,
sillä teemapäivän aikana tehtiin yli 60 000 puutarhavierailua.

Avoin puutarha Arboretum Magnolia
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Puutarhaliiton organisaatio
Henkilökunta
Toimisto

Tiedotus

•
•
•
•

• Tiedotusvastaavat Seppo Närhi ja Timo Taulavuori
• Tapahtumakoordinoija Avoimet puutarhat –hankkeessa AnnaMarja Vilander

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

Kotipuutarha
•
•
•
•
•

Päätoimittaja Maija Stenman
Toimituspäällikkö Minna Siltala
Toimittaja Annikki Oikkonen
Media-assistentti Agneta Järvenpää
Markkinointisuunnittelija Piia Reinikainen,
äitiyslomasijaisena Saara Rytsy lokakuusta alkaen

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

Viherympäristö
• Päätoimittaja Seppo Närhi
• Lehden taitto Agneta Järvenpää

14

Kehittäminen ja neuvonta
• Laatupäällikkö Katarina Lassheikki
• Taimitarhatuotannon erikoiskonsulentti Jyri Uimonen (hoitaa myös Taimistoviljelijät ry:n toiminnanjohtajan 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 2017 aikana Puutarhaliittoon kuului 17 puutarha-alan erikoisyhdistystä,
23 paikallista puutarhayhdistystä ja 21 muuta jäsenyhteisöä. Vuosikokouksessa huhtikuussa
paikallisyhdistykset ja jäsenyhteisöt muutettiin samanarvoisiksi äänimäärän ja jäsenmaksujen
suhteen (alkaen vuonna 2018) ja ne nimettiin myöhemmin puutarhayhdistyksiksi.

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 – Handelsträdgårdsförbundet 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 Puutarhakauppiaat ry (1969)
• Suomen Siirtolapuutarhaliitto (1930)
• Svenska Trädgårdsförbundet rf (1946)
• Vihannesviljelijät ry (1959)
• Viherympäristöliitto ry (1991)

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

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)

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)
Suomen Pioniseura ry (2016)

Kunniapuheenjohtaja
• Puutarhaneuvos Erkki Laurila, Lepaa

Kunniajäsenet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puutarhaneuvos Pauli Ojanen, Naantali
Puutarhaneuvos Kyösti Suutari, Karhula
Puutarhaneuvos Leena Iisakkila, Helsinki
Aimo Nummi, Vantaa
Puutarhaneuvos Matti Hantula, Seinäjoki
Markus von Weissenberg, Turku
Juhani Piirainen, Rusko
Puutarhaneuvos Kari Tahvonen, Raasepori
Eija Jakobsson, Paimela
Puutarhaneuvos 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

Hallituksen työvaliokunta

• Puheenjohtaja Risto Lehto, puutarhaneuvos, haut.
toim.päällikkö, Helsinki, hallituksen jäsen 2003–
2006, varapuheenjohtaja 2007–2010, puheenjohtaja 2011–
• Varapuheenjohtaja, Jyrki Jalkanen (kasvihuonetuotanto), toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja
2016-

•
•
•
•
•
•

• Fredrik Björklund (ruotsinkielinen tuotanto), hortonomi¬, Dragsfjärd, 2010–
• Esko Kiviranta (toimialakiintiöiden ulkopuolinen
jäsen) kansanedustaja, Sauvo, 2007–
• Timo Koski (vihertuotanto), kaupunginpuutarhuri,
Kuru, 2012–
• Harri Kohvakka (kasvihuonetuotanto), Haukivuori,
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 Sipiläinen-Salo (paikallisyhdistysten toimiala), neuvontahortonomi, Pori, 2010–
• Vesa Tuloisela (marja- ja hedelmätuotanto), puutarhaviljelijä, Hämeenkoski, 2014–
• Antti Virtanen (avomaan vihannestuotanto), puutarhaviljelijä, Salo, 2017 –
• Sihteeri Timo Taulavuori (toimitusjohtaja), Helsinki,
2016 -

•
•
•
•
•
•

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
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.

Paikallisyhdistystoimikunta
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Toimikuntaan kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja
henkilökohtaiset varajäsenet
• Puheenjohtaja Pirjetta Sipiläinen-Salo, Satakunnan Puutarhaseura ry,
• varalla: Mari Vänskä-Ruotsalainen, Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistys ry
• Varapuheenjohtaja Hannu Ojanen, Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry, varalla: Riitta Peräinen,
Jyväskylän Puutarhaseura ry
• Markku Mäkelä, Tampereen Puutarhaseura ry, varalla: Tarja Tiilimäki, Satakunnan Puutarhaseura ry
• Anneli Salo, Lahden Puutarhaseura ry, varalla:

Eero Simola, Hämeen Puutarhaseura ry
• Riitta Utriainen, Kuopion Puutarhaseura ry, varalla:
Heljä Tolvanen, Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistys
ry
• Marjatta Uosukainen, Jyväskylän Puutarhaseura
ry, varalla: Enni Mertanen, Jyväskylän Puutarhaseura ry
• Timo Taulavuori, Puutarhaliitto ry
• Sihteeri Annikki Oikkonen, Puutarhaliitto ry
• Puheenjohtaja Pirjetta Sipiläinen-Salo toimi
paikallisyhdistysten edustajana Puutarhaliitto ry:n
hallituksessa.

Museotoimikunta
•
•
•
•
•
•

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

Suomen PuutarhaPerinne ry
(itsenäinen yhdistys, joka perustettiin
10.10.2017 Puutarhaliitossa)

•
•
•
•

Onni Topi
Timo Taulavuori
Sven Engblom
Esko Alm

Nimistötoimikunta
•
•
•
•

Puheenjohtaja Ella Räty
Pentti Alanko
Arto Kurtto
Henry Väre

• Heikki Peltoniemi, puheenjohtaja
• Aaja Peura, varapuheenjohtaja

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
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
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
• Timo Taulavuori
• Seppo Närhi
Kotimaiset Kasvikset ry
• hallituksen vpj. Timoa Taulavuori
• 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
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Suomen PuutarhaPerinne hallitus
• Timo Taulavuori
HeVi-sektorin tuottajaorganisaatioiden kansallisen
strategian uudistamistyöryhmä
• jäsen Katarina Lassheikki
Vuoden Avoin Puutarha - tuomaristo
• Timo Taulavuori
• Maija Stenman
• Annikki Oikkonen, sihteeri
Vuoden Ympäristörakenne – kilpailu
• tuomariston jäsen Risto Lehto
• Timo Taulavuori
• Jyri Uimonen, sihteeri
Vuoden Vihertaitaja -kilpailun valintaraati
• Timo Taulavuori
Viheralan neuvottelukunta
• Seppo Närhi
• Timo Taulavuori

MMM:n kasvinterveysalajaosto
• varsinainen jäsen Hanna Skogster
MMM:n kansainvälisen kasvikaupan kasvintuhoojariskien ratkaisutyöryhmä
• Jyri Uimonen
Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön hallitus
• varapj. Pekka Metsola
• Pekka Leskinen
• Kaarina Hänninen
Marketanpuiston ystävät ry
• Maija Stenman
• Jyri Uimonen (Seppo Närhi)
Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö, hallitus
• asiamies Katarina Lassheikki
Oiva III sidosryhmä
• Katarina Lassheikki
ProAgria Kasvintuotantopalveluiden johtoryhmä
• Timo Taulavuori
Puutarha-alan tutkintotoimikunta
• Timo Taulavuori

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
Annalan huvilan ystävät ry

Puutarhaliiton hallituksen myöntämät huomionosoitukset
Puutarhaliiton viiri

• Teppo Kaarniemi

Gunnar Hiippavuori

Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki

Puutarhaliiton hopeinen ansiomerkki
•
•
•
•
•
•
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Päivi Sundman
Kaisa Koskelin
Meeri Alatalo
Ari Väisänen
Tarja Ylitalo
Anu Riikonen

•
•
•
•

Eeva-Riitta Blomberg
Marko Pirttijärvi
Sirpa Pietikäinen
Marjo Marttinen

Unitis Viribus pronssinen mitali:
Ei myönnetty vuoden aikana

Puutarhaliiton valtionapuisen kehittämistoiminnan
suoritteet vuonna 2017

Toimeksiannot: kpl

tavoite 2017

toteutunut

• Arvonmäärityslaskelmia, kustannusarvioita, käyttöomaisuudenlaskelmia

40

40

• Energiasuunnitelmia

5

3

• Rakennus- tai viljelytekniset yrityskäynnit

2

4

• LVI-teknistä ja rakennusteknistä suunnittelua

5

8

• Laatutarha-auditoinnit

50

45

• Laatujärjestelmäkonsultoinnit

15

6

• Koetoimintalupa-, hätälupa-, ja Minor use - hakemukset

2

7

100

140

Asiantuntijakirjoitukset: kpl
• Ammattilehtijutut
• Asiantuntijalausunnot

6

10

• Tiedotteet sidosryhmille ja yrityksille

70

35

• Ohjeet (kappaleina, ei sivuina)

0

0

• Hintaraportit

12

12

• IPM valmennustilaisuudet

2

0

• Neuvojien kokemustenvaihto- ja valmennuspäivät

4

6

Koulutustilaisuudet: kpl

• Yrittäjien valmennustilaisuudet

12

17

• Opintomatkat

2

5

• Sidosryhmä-, ohjaus- ja johtoryhmätilaisuudet

30
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• Viljelijöiden ryhmätapaamiset ja asiakastiimit

8

5

• Neuvonnan johtoryhmän tilaisuudet

4

2

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, €

2016
2017
2018 ennuste

401 000
406 000
311 000

Valtionapu, € Valtionapu, %
136 500
135 500
133 500

34 %
33 %
43 %

Henkilötyövuodet
5,0
5,1
4,0

Puutarhanumerot 2016 ja 2017on luettavissa www.puutarhaliitto.fi
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Vuoden Avoin puutarha

