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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
kaikkia puutarha-alan osia. 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
sekä voimakkaasti harrastustoimintaa edistäen.
• Järjestökentän toiminta on virtaviivaista ja kustannustehokasta.
• Ulospäin järjestöt näkyvät yhteisenä vahvana
vaikuttajana.
Tavoite:
Tehokkaasti toimiva ja elinkeinoa
palveleva järjestökenttä

Tavoitteemme keskusjärjestötehtävässämme 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
• Puutarha-alan historian ja perinteen ylläpitäminen

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 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 2018 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
• Paremman vihreän ympäristön rakentamisen kannustaminen
• Puutarha-alan opetuksen kehittäminen

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,

Puutarhaliiton vuosi 2018
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.
Puutarhaliiton hallitus kokoontui vuoden aikana viisi
kertaa. Näiden lisäksi hallitus toimi aktiivisesti sähköpostitse. Työvaliokunta ja sijoitustiimi kokoontuivat
molemmat kaksi kertaa. Näiden lisäksi kokoonnuttiin
kerran strategiapäivän puitteissa ideoimaan Puutarhaliiton tulevaisuutta vuosiksi 2019 – 2024.
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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 laatujärjestelmien
koulutukset ja hallinnointi ovat tuoneet uutta työtä
ja myös tuloja liitolle. Aikaisempina vuosina päätetyt
säästöt ja suunnitellut lisätulot näkyivät kuitenkin
selvästi ensimmäistä kertaa tuloksessa. Vuoden 2018
tulos jäi kuitenkin negatiiviseksi, koska tulovirran pie-

sekä puutarhanäyttelytoiminta, pihakilpailutoiminta ja
valtakunnallinen Avoimet Puutarhat -tapahtuma.
Keskeisessä asemassa ovat myös aktiiviset ja osaavat puutarhayhdistykset kotipuutarhureineen, jotka
parantavat ympäristömme viihtyisyyttä ja tarjoavat
toimintamahdollisuuksia suomalaisille puutarhayrittäjille. Uutena yhdistyksenä Puutarhaliiton jäsenenä
aloitti Huonekasviseura.
Tavoite:
Elinvoimainen ja monipuolistuva
puutarhaharrastus
Harrastustoimintaa Puutarhaliitossa aktivoi puutarhayhdistysten toimikunta, 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.

neneminen jatkui ennakoitua enemmän lehtien osalta.
Vuosi aloitettiin peruskorjatuissa “uusissa” toimitiloissa, joihin muuttivat myös Hedelmän- ja marjanviljelijäinliitto ry, Svenska Trädgårdsförbundet rf,
Taimistoviljelijät ry ja Viher- ja ympäristörakentajat ry.
Viherympäristöliitto jatkoi yhteisissä tiloissa aikaisempien vuosien tapaan. Käyttöön saatiin myös uusi
tilavampi kokoushuone Viheriö ja pieni neuvottelutila
Ansari.

SUPUn toiminta alkoi
Puutarhaliitto oli aktiivisesti mukana edellisenä
vuonna perustetussa Suomen PuutarhaPerinneyhdistyksessä. Yhdistyksen tavoitteena on koota
kattava jäsenkunta, vaalia puutarha-alan perinteitä ja järjestää aktiivista toimintaa. Puutarhaliiton
toimitusjohtaja toimi yhdistyksen sihteerinä. Yhdistys kokoontui kolme kertaa vuoden aikana: Turun
puutarhanäyttelyssä, Kankaisten ja Louhisaaren
kartanoissa ja Lepaa-näyttelyssä.
Kotipuutarha-lehden toimituksessa pidettiin huolta
lehden hyvästä sisällöstä ja laadusta. Vuodesta
2011 lähtien printtimedian ilmoitusmyynnit ja levikit
ovat yleisesti laskeneet. Lehtien sisältöä on siirretty
enenevässä määrin digitalikseksi. Myös Kotipuutar-

haa on ollut mahdollisuus tilata digitaalisena, jolloin
sitä ja sen lehtiarkistoa voidaan lukea myös mobiililaitteilla. Lehti toteutti harrastajakursseja webinaareina ja kolme bloggaajaa jatkoivat yhteistyötä
lehden kanssa. Näiden toimenpiteiden avulla lehteä
on kehitetty vastaamaan myös nuorempien lukijoiden toiveita. Vuoden aikana onnistuttiin keräämään
osoite- ja markkinointirekisteriä uusien ja nuorten
harrastajien osalta.
Sijoitustoiminnan tuotot olivat alkuvuodesta hyviä
onnistuneen osinkokevään aikana, mutta lokakuussa alkanut maailman pörssien alamäki söi loppuvuoden sijoitustuotot lähes kokonaan.

Puutarhaliiton henkilöstö 15 henkeä säilyi samalla
tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, sillä henkilövaihdoksia ei ollut koko vuoden aikana. Henkilöstön
osaamista pidettiin yllä koulutusten avulla. Työkykyä
kehitettiin liikuntasetelien, hyvän työterveyshuollon ja
tyky-päivien avulla.
Puutarhaliiton vuosikokousesitelmässä Aalto yliopiston professori Pekka Mattila ohjeisti, miten vahvistaa
puutarha-alan vetovoimaa.

Elinkeinon kehittäminen
Ruokapolitiikan ja ruokaketjun vastuullisuuden edistäminen sekä
ihmisten ja kasvien terveyden turvaaminen
Laatutyö jatkui edellisten vuosien hankkeen pohjalta
itsenäisenä kokonaisuutena. Töitä tehtiin niin Laatutarhan, IP-kasvikset kuin muidenkin laatujärjetelmien
parissa auttaen yrittäjiä hallitsemaan paremmin
toimintaansa ja vastaamaan kaupan kasvaviin vaatimuksiin laatujärjestelmien osalta.

Syksyllä tavattiin IP-laatujärjestelmän, Sigill Kvalitetssystem AB:n, edustajat Ruotsissa ja neuvoteltiin
asiamiessopimuksen laajentamissta IP Sigill, IP
Työehdot, sekä IP Ilmastosertifiointi moduuleilla.
Sopimusneuvottelut päättyivät menestykkäästi laajennettuun asiamiessopimukseen loppuvuodesta.

Neljässä pakkaamoyrityksessäjatkettiin ISO 22000ja ISO 14001-laatujärjestelmien valmennusta, mihin
kuuluivat muun muassa sisäinen arviointi, johdon
katselmuksen neuvontaa sekä laatukäsikirjan
laadintaa tukiohjelmineen. Yhdessä pakkaamossa järjestettiin yrityksen tarpeeseen räätälöity ISO
22000 työpaja ja avustettiin samalla laatujärjestelmän dokumenttikokonaisuuden rakentamisessa.

IP Yleiset ehdot -standardien uusinta versiota
käännettiin suomeksi, samoin IP Sigill Kasvikset,
IP Koriste- ja taimitarhakasvit, IP Työehdot ja IP
Ilmastosertifiointi standardit käännettiin suomeksi.
IP Työehdot standardin arviointiprosessiin saatiin
juristiapua Päivittäistavarakauppa ry:n kautta sekä
Maaseudun Työnantajaliitolta. IP Työehdot arviointiprosessi jatkuu vuonna 2019.

Kotimaiset Kasvikset ry:n tilaustyö Pakkaamon Laatutarha -päivitystyöprojekti jatkettiin ja Pakkaamon
Laatutarha ohjeisto tukimateriaaleineen toimitettiin
Eviraan arvioitavaksi.

Puutarhaliiton asiantuntijat ovat avustaneet viljelijöitä uusien standardien käyttöönotossa pitämällä
koulutuksia, sekä sähköposti- ja puhelinneuvonnan
muodossa.

Puutarhaliiton asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti useisiin sidosryhmätilaisuuksiin. Tilaisuuksien
kantavina teemoina ovat olleet järjestelmällinen
laatutyö, elintarviketurvallisuus sekä sosiaalinen
vastuu. Neuvonpitoa IP Työehtojen mahdollissta
käyttöönotosta käytiin Päivittäistavarakauppa ry:n,
Keskon, Lidlin sekä S-ryhmän edustajien kanssa.
Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa sovittiin säännöllisistä tapaamisista laatujärjstelmätyön osalta.

Helmikuussa koulutettiin kaksi uutta Laatutarha-auditoijaa, ja kaikille Laatutarha-auditoijille järjestettiin
yhteinen koulutustilaisuus huhtikuussa Helsingissä.
Puutarhaliiton asiantuntijat tekivät yhteensä 75 neuvonnallista Laatutarha-auditointia.
Viljelijöille ja kaupan edustajille suunnattuja laatujärjstelmäkoulutuksia järjestettiin muun muassa
Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa,
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Vaasassa, Lahdessa, Raisiossa, Porissa ja Kokkolassa. Tilaisuuksiin osallistui toista sataa henkilöä.
Laatupäällikkö osallistui Rikala säätiön avustamana
Laatukeskuksen mittavaan laatu- ja kehityspäällikkövalmennusohjelmaan, joka päättyi helmikuussa. Täsmätietoa elintarvikeyritysten laadunhallintaan haettiin
Bureau Veritaksen ISO 14001 valmennuksesta, jotta
Puutarhaliitossa voitaisiin entistä paremmin vastata
pakkaamojen tähän laatujärjestelmään liittyvään
tiedontarpeeseen.
Puutarhaliitto pyrki myös edistämään hankintaosaamista selvitti keväällä viljelijöiden asemaa osana
hankintaketjua.

Päivitystä IP-standardien osaamiseen haettiin Sigill
Kvalitetssystem AB:n harmonisointipäivältä marraskuussa. Laatuosaamista hankittiin lisää kouluttautumalla Golbal Gap-järjestelmän sisältöihin Saksassa.
Kasvinsuojelun asiantuntija on osallistunut sidosryhmätilaisuuksiin, mm. Kasvinsuojeluaineiden kestävän
käytön kansallisen toimintaohjelman ohjausryhmän
(NAP) ja Kasvinsuojelun neuvottelukunnan kokouksiin ja ajankohtaista tietoa on viety eteenpäin mm.
laatujärjestelmäkoulutuksissa ja ammattilehtikirjoituksissa. Kasvinsuojeluaineiden käyttöön oikeuttavia
tutkintotilaisuuksia on järjestetty kysynnän mukaan.
Vuoden aikana suoritettiin 26 kasvinsuojelututkintoa
Puutarhaliiton järjestämissä tutkintotilaisuuksissa.

Puutarhatuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
Uusia teknisiä ratkaisuja ja innovaatioita haettiin mm. opintomatkojen muodossa. Esimerkiksi
marjanviljelijöille järjestettiin opintomatka Iso-Britanniaan. Viljelijöiden ryhmätapaamisissa on käsitelty
mm. kausityövoiman käyttöön ja tukipolitiikkaan
liittyviä asioita. Taimistoviljelijät tutustuivat elokuussa
puolestaan yhden Euroopan merkittävimmän taimistotuotantoalueen yrityksiin Saksan Oldenburgin
alueella.

Kasvihuonetuotantoon suunnattu valtionapuun
oikeutettu tekninen neuvonta päättyi neuvojan jäädessä eläkkeelle vuodenvaihteessa 2017/2018.
Puutarhaliitto osallistui moniin työ- ja ohjausryhmiin
puutarha-alan asiantuntijan roolissa. Liitto antoi
vuoden aikana lausuntoja muun muassa liittyen
tulevaan elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävään ja
muihin ajankohtaisiin aiheisiin kesäajasta luopumisesta kaupan laatujärjestelmänmuutoksiin.

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.

Energiatalous- ja kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
Puutarhaliitto on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosiksi
2016–2020, jonka puutteissa puutarhasektorin energiansäästötavoitteita edistetään.
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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”.
Viherympäristöliitto ry:lle osa-aikaisen pääsihteerin
(8 kuukautta) ja ViherRiski-hankkeen projektityö (2
kk) ja vihervalvoja -palvelut (0,5 kuukautta). Taimistoviljelijät ry:lle tarjottiin osa-aikaisen toiminnanjohtajan palvelut.

Puutarhaliitto osallistui jälleen Vuoden ympäristörakenne -kilpailun järjestämiseen ja valintaraatiin.
Vuoden kilpailun voittajaksi julistettiin Vuolteentori
Tampereellta..
Taimitarhaviljelijöiden yhteistyötä, on tehty osana
valtionapuista kehittämistoimintaa ja yhteistyössä
Taimistoviljelijät ry:n kanssa.
Vuoden aikana on osallistuttu Viherympäristöliiton
järjestämän viheralan neuvottelukunnan kokoukseen. Hulevesi-teema oli vahvasti mukana vuoden
teemana ja sen puitteissa valmistui Marketanpuiston
ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteistyönä
kolme hulevesivideota, joiden avulla opastetaan
sekä viherrakentajia että omakotitalotonttien omistajia hoitamaan ja hyödyntämään hulevedet omilla
tonteillaan.

Näyttelypuistotoiminnan edistämiseen on osallistuttu Kotipuutarhalehden osastolla ja Marketanpuiston
ystävät ry:n hallitustyön kautta.
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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. Kevään aikana
uusittiin kokonaan www.puutarhaliitto.fi-sivut, jotka
ovat tärkeä osa liiton viestintää. Erityisesti Avoimet
puutarhat -viestintä keräsi osumia sekä sähköisissä
että perinteisissä medioissa valtakunnallisesti
Tiedoteiden teemat korostivat luonnonmukaista
puutarhanhoitoa, jossa puutarhan monimuotoisuus
korostui niin maan kunnon huolehtimisessa kuin
puutarhan hyönteisten hyödyllisyyden korostamisessa. Kotipuutarhureille suunnattua viestintää
toteutettiin yhdessä puutarhayhdistysten viestintäseminaarissa.

Kotipuutarha -lehti vuodesta 1941
Kotipuutarha-lehteä julkaistaan kymmenen kertaa vuodessa suomalaisen puutarhakulttuurin edistämiseksi ja
harrastajien inspiraation lähteeksi. 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. Lehden
näytenumeroita jaettiin Kevätpuutarha-näyttelyssä, jossa
Puutarhaliitto oli yhteistyökumppanina.
Lehti järjesti kevään aikana kolme eri webinaaria lukijoille
ja organisoi Versoo-tapahtuman toukokuun 12. päivänä
Vallilassa Brunon konepajalla. Näyttelyyn ja sen tuotevalikoimaan tutustui laaja joukko puutarhaharrastamisesta
kiinnostuneita kaupunkilaisia. Lisäksi lehti järjesti vuoden
aikana viisi lukijamatkaa: Andalusiaan, Skotlantiin, Hampton Courtin puutarhanäyttelyyn, Viroon ja Hollantiin.
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Tiedotteissa innostettiin myös laittamaan parvekkeita kesäkuntoon ja samalla jaettiin Youtube-linkkejä
puutarhan kasteluun, luonnonmukaiseen puutarhan
hoitoon ja parvekeviljelyyn liittyen.
Vuoden aikana tiedotepalvelu ePressin kautta lähti
yhteensä 65 tiedotetta, missä on mukana myös
Viherympäristöliiton ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin
liiton tiedotteet. Puutarhaliiton tiedotteita näistä oli
noin puolet.

Viherympäristö ilmestyi kuusi kertaa
Viherympäristö-lehti ilmestyi aiempien vuosien tapaan kuusi kertaa. Maaliskuussa ilmestyi laajalevikkinen Vihreä kirja. Toimituskunta kokoontui ja ideoi
vuoden 2019 teemat ja Vihreän kirjan sisältöä.
Viherympäristö pärjäsi vuonna 2018 olosuhteisiin
nähden hyvin. Ilmoitusmyynti toteutui edellisen
vuoden tasolla. Lehden taittoi Agneta Järvenpää
ja ilmoitusmyynnistä vastasi Hannu Pyykkö Media
Bookers.
Lehdessä oli muutama jatkuva juttusarja: Valaistus,
kolumni, Juttusarjat: kestävä ympäristörakentaminen, Viher- ja ympäristörakennuttaminen.
Lisäksi jokaisessa numerossa oli teemasisältöä.
1. tammikuu. Viherpäivät-jakelu. Digitaalisuus ja
tekoäly viheralalla. Monipuolinen kasvisuunnittelu.
Hoidon haasteet jatkossa – uudenlaiset hoitokoneet.

Juttusarjat: kestävä ympäristörakentaminen ja Viherja ympäristörakennuttaminen. Kolumni valaistuksesta.
1B. Vihreä Kirja maaliskuu Kestävän ympäristörakentamisen-tuotteet. Monimuotoisuus viheralalla.
Korvaavien lajiympäristöjen rakentaminen, mm
paahdeympäristöt, direktiivilajit, suojelluille lajeille
ympäristöjä. Puiden suojaus rakennustyömailla,
taloyhtiöpihoissa ja puistoissa. Perusasiat: miten
tuetaan, tyvialueet, puiden istutus. Puiden suojaus
rakennuksen kaivuualueilla. Suojaaminen: kannattaako aina puita säästää työmaalla.
2. huhtikuu. Asuntomessut viheralan näkökulmasta:
miten yksityispihat näkyvämmin esille. Uudet yritystoiminnan mahdollisuudet: Green Caren mukaiset
terapiapalvelut, luontomatkailu. Uuden sukupolven
liikuntamuodot: skeittaus, parkour, köysiradat,
frisbeegolf. Juttusarjat: kestävä ympäristörakentaminen ja Viher- ja ympäristörakennuttaminen. Kolumni
valaistuksesta.
3. toukokuu. Kasvintuhoojiin varautumineen.
ViherRiski-hankkeen tulos: tietopankki Viherympäristöliiton nettisivuille. Juttusarjat: kestävä ympäristörakentaminen ja Viher- ja ympäristörakennuttaminen.
Kolumni valaistuksesta.
4. elokuu. Suunnittelunumero. Viherrakentamista
tukeva suunnittelu. Suunnittelun ja rakentamisen
esimerkkejä. Saman kohteen tarkastelu eri näkökulmista. Kustannustietoa. Suunnittelijan näkemys
suunnittelukohteesta. Suunnitteluun liittyvät tuoteuutuudet, niiden puolueeton vertailu. Juttusarjat:
kestävä ympäristörakentaminen ja Viher- ja ympäristörakennuttaminen. Kolumni valaistuksesta.
5. lokakuu. Miten ammatillisen koulutuksen reformi
on purrut viheralan koulutukseen? Haastattelukysely koulutuksen järjestäjille/ opettajille Juttusarjat:
kestävä ympäristörakentaminen ja Viher- ja ympäristörakennuttaminen. Kolumni valaistuksesta.
6. marraskuu. Taide ympäristössä. Valaistus osana
laadukasta ympäristöä. Juttusarjat: kestävä ympäristörakentaminen ja Viher- ja ympäristörakennuttaminen. Kolumni valaistuksesta.

9

Puutarha&kauppa-lehti alan ammattilaisille
Puutarhaliitto ry:n ja Kauppapuutarhaliitto ry:n
yhdessä julkaisema alan ammattilehti alkoi ilmestyä
tammikuussa 1997, kun Puutarha-lehti ja PuutarhaUutiset yhdistyivät.
Vuoden 2018 aikana Puutarha&kauppa-lehti ilmestyi
20 kertaa. Näistä 12 numeroa oli Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton jäsenlehtiä. Kahdeksassa lehdessä
oli P&k Floristi mukana.
Lehden toimittamiseen Puutarhaliitosta osallistuivat
erityisesti avomaatuotannon asiantuntija ja toimitusjohtaja toisena päätoimittajana. Lisäksi erikoisneuvojat kirjoittivat asiantuntijakirjoituksia. Pääosa
toimituksesta ja kustannusvastuu ovat Kauppapuutarhaliitossa.
Jokaisessa numerossa oli oma teemansa sekä
kasviryhmäkohtaisesti että erilaisiin kehittämisaiheisiin kuten yritysvastuuseen, uusiin viljelytapoihin ja
luomuun että jatkojalostukseen liittyen.
Avomaa- ja kasvihuonevihannekset, marjat ja
hedelmät, kukat sekä vihertuotanto olivat omina teemoinaan vuoden aikana. Tukku- ja vähittäiskauppa,
monimuotoinen sekä älykäs puutarha samoin kuin
hyvinvointia puutarhasta ja puutarhan ammattilainen
käsiteltiin teemoina.

Kasvinsuojeluun paneuduttiin numeroissa 3, 5 ja 20.
Numero 13 oli Lepaa 2018 -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 Asiantuntijalta-kirjoitusta. Puutarhaliiton vastuulla oli toimittaa
puolet pääkirjoitusten määrästä.

HEDELMIÄ
KERIMÄELTÄ

| 16 | 5.10.2

018

MANSIKKAA
ASIKKALASTA

| 7 | 13.4.2018

MUSTIKKAA
HÄMEENKOSKE
LTA
KASVIKUULUM
HOLLANNISTA ISIA
JÄYTÄJÄKOI
TOMAATILLA

LUOMUN
MONET NÄKYMÄT
MITÄ MIELTÄ
MANSIKANTAIMISTA?

Kun luonto tule

LIIAN LÄHELLEe

MAAILMAN SYVIMMÄT
VILJELMÄT SUOMESSA
UUTTA JA PERINTEISTÄ
KASVIHUONEVILJELYÄ

KASTELU

avomaalta tunneliin

| 20 | 14.12.2018

MANSIKALLA
TYVI- JA PUNAMÄTÄÄ
LÖYDÄ AJOISSA
HEDELMÄPUUSYÖPÄ
TOMAATTIJÄYTÄJÄKOI
ON TORJUTTAVISSA
UV-SÄTEILYLLÄ
TAUTEJA VASTAAN
TAIMISTOJA
EUROOPASTA
HEDELMIÄ JA
MARJOJA VIROSTA
KUKKIEN VALOA
LIVIASTA

HYVÄ, PAHA MUOVI

Vuoden 2018 vihannes: pavut
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 2018 vihannekset, pavut, ovat monipuo-
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linen, värikäs ja terveellinen kasvisryhmä, jonka
Teemavuoden aikana tuotettiin taustamateriaalia
muun muassa lehdistöä varten Puutarhaliiton ja Kotimaisten kasvisten nettisivuille. Tämä kasvisryhmä
oli esillä resepteissä ja jutuissa laajasti koko vuoden
ajan. Elokuussa julkaistiin myös vuoden 2019 vihannekset: juurikkaat.

Vuoden Ympäristörakenne:
Vuolteentori Tampereen ytimessä
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 28. kerran 7. helmikuuta 2019 Jyväskylässä järjestetyillä Viherpäivillä.
Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton
järjestämässä kilpailussa voittajaksi valittiin Tampereen ydinkeskustan koskimaisemassa sijaitseva
Vuolteentori. Teollisen ja uuden Tampereen solmukohdassa sijaitseva tori yhdistää nykyaikaisella
tavalla alueen teollisen historian ja uudet toiminnat.
Torilla on otettu onnistuneesti huomioon oleskelun,
jalankulun ja terassien tarpeet sekä ainutlaatuinen
sijainti koskimaisemassa.
Kunniakirjat saivat rakennuttaja Tampereen kaupunki, Viiden tähden keskusta -kehityshanke, suunnittelija Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, valaistussuunnittelija WhiteNight Lightning Oy, toteuttaja
VRJ Länsi-Suomi Oy ja kivitöiden tekijä Alain Gassa,
VRJ Etelä-Suomi Oy.
Vuonna 2014 järjestetyn Vuolteentorin ideakilpailun
voittanut Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n
Rullaati rullaa -ehdotuksen perusidea on kehräämöhistoriaan pohjautuva lankarullakuvio. Se toistuu
betoni- ja luonnonkiveyksessä ja paikallavaletun
muurin muodoissa.

Vuolteentori on kaupunkikuvallisesti keskeisellä
paikalla ja vilkkaiden kävelyreittien solmukohta.
Aukiolle johtaa kaksi siltaa ja sitä reunustavat hotelli
ja kauppakeskus, jonka terassit ja sisäänkäynti
aukeavat torin suuntaan. Vuolteentoria kehystää
teollisuusmaisema: vesilaitos, vastarannalla sijaitseva Takon tehdas ja Kehräsaaren vanha tehdas, joka
on muutettu kauppatiloiksi.
Torin aikaisempaa ilmettä hallitsivat keskeneräisyys,
luvaton pysäköinti ja väliaikaiset rakenteet. Peruskorjattu tori on nyt omaleimainen, vetovoimainen,
kaupunkilaisten aktiivisesti käyttämä aukio.
Torin valaistuksen pääteema on tuoda esiin betonimuuri. Sen yläreunassa oleva led-nauha luo polveilevan valojuovan, joka johdattaa kulkijan aukion läpi.
Myös penkit on valaistu ja aukion puistopuut olivat
hienosti valaistut. Rannan puolella perusvalaistus on
toteutettu alaspäin suunnatuilla pylväsvalaisimilla.
Aukion lankarullakuvioinen toistuu koko kiveysalueen läpi. Vaihtelua siihen tuo neljän eri luonnonkiven käyttäminen ja betonikiveyksen sävyn vaihtelu
kolmen värin välillä. Kivetyksen suunnittelu ja niiden
asennus oli toteutettu tyylikkäästi ja huolellisesti
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Vuoden Avoin Puutarha -tunnustus

Rantasalmella, Tuusniemen kylässä, sijaitseva Lintukodon puutarha sai Vuoden Avoin Puutarha tunnustuspalkinnon Kevätmessuilla Helsingissä. Tunnustus
luovutettiin nyt kuudetta kertaa heinäkuussa 2017
järjestetyn Avoimet puutarhat -tapahtuman pohjalta.
Tunnustuksella halutaan nostaa esille Avoimet
puutarhat teemapäivään osallistuneita elämyksellisiä
puutarhoja ja tukea suomalaista puutarhakulttuuria ja puutarhaharrastusta. Valintakriteereinä olivat
muun muassa paneutuva valmistautuminen ja
aktiivinen osallistuminen tapahtumapäivän kulkuun
ja kehittämiseen. Lisäksi kokemusten jakaminen,
vinkkien antaminen ja aktiivinen tiedottaminen huomioitiin valinnassa. Myös puutarhan elämyksellisyys,
sisäänpääsyn maksuttomuus tapahtumapäivänä
sekä puutarhan ylläpitäjän oma harrastuneisuus
olivat tärkeitä perusteita valinnalle.
Miia ja Jere Malisen ylläpitämä Lintukodon puutarha
täytti tunnustuksen saajalle asetetut perusteet ja
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keräsi päivän aikana noin 300 kävijää. Malisen perheen pitkäjänteinen työ tapahtuman onnistumiseksi
ja aktiivisuus tapahtuman järjestänä palkittiin.
Perheen yhteisvoimin ylläpitämä puutarha on
yllätyksellinen ja sen kerroksellinen kasvillisuus on
monimuotoinen. Rakenteiden kierrätysmateriaalit
tuovat pihaan eloisuutta ja kodikasta tunnelmaa.
Raadin mielenkiinto kohdistui tällä kertaa maatilan
pihapiiriin luotuihin kotipuutarhoihin.
Lintukodon puutarha perustettiin parikymmentä
vuotta sitten ja istutuksia on laajennettu vähitellen.
Puutarhassa kasvaa runsaasti erilaisia perennoja
maanpeittäjistä korkeisiin lajeihin. Kukkivat kärhöt,
suuri köynnöshortensia, piippuköynnös ja villiviini
rikastavat näkymiä. Myös pensaskerroksella on
tärkeä merkitys Lintukodon puutarhan kerroksellisuudessa.
Puutarha sijaitsee peltomaisemassa, johon on säilytetty näköyhteys aitaamisesta huolimatta. Hoidettua
aluetta on yhteensä noin 5000 m2.

kuvat: Teija Tuisku

Vuoden Avoin Puutarha -tunnustus myönnettiin
maaseutupuutarhalle.

Puutarhaliiton puutarhayhdistystoimikunta ja
Avoimet puutarhat 1.7.2018
Puutarhaliiton puutarhayhdistystoimikunta 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. Toimikunnan jäsenet valitaan kahden
vuoden välein. Vuonna 2018 pidettiin toimikunnan
valintakokous Tampereella.
Toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana valintakokouksen lisäksi kolme kertaa. Karkkilassa pidettyyn kesäkokoukseen kutsuttiin myös toimikunnan
varajäsenet.
Elokuussa järjestettiin Karkkilassa ohjelmallinen tapahtumapäivä, johon osallistui puutarhayhdistyksiä
retkikuntina eri puolelta maata. Tapahtumaan osallistui noin 100 harrastajaa. Karkkilan puutarhayhdistys
hoiti tapahtuman käytännönjärjestelyt.
Toimikunta valitsee vuosittain puutarhayhdistyksille
toimintateeman, jota hyödynnetään yhdistysten
tapahtumissa. Vuoden 2018 teemana pidettiin edelleen Puutarha luonnon ehdoilla -teemaa, josta oli
vielä ammennettavaa.

Avoimet puutarhat -tapahtumaan ilmoittautui vuonna 2018 yli 550 puutarhaa. Tapahtuman teemana oli
Puutarha ei ole koskaan valmis, mutta aina kokemisen arvoinen. Tapahtuma oli edellisvuoden tapaan
yleisömenestys, sillä teemapäivän aikana tehtiin yli
70 000 puutarhavierailua.
Nikolai ja Ljudmila Borisoffin ja Maiju ja Yrjö Rikalan
Puutarhasäätiöiden tuella palkattiin tapahtuman
koordinoija ja hoidettiin tapahtuman järjestelyjä.
Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat Kotipuutarha-lehti, Svenska Trädgårdsförbundet rf sekä
Allergia-, iho- ja astmaliitto sekä Fiskars Oy kasteluteemallaan.
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 7.7.2019 klo 12 – 17.
Lisätietoja nettisivuiltamme www.puutarhaliitto.fi >
alueelliset puutarhayhdistykset.

Kuvateksti
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Puutarhaliiton organisaatio
Henkilökunta
Toimisto

Tiedotus

•
•
•
•

• Tiedotusvastaavat Seppo Närhi ja Timo Taulavuori

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 Reinikaisen
äitiyslomasijaisena toimi Saara Rytsy.

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

Viherympäristö
• Päätoimittaja Seppo Närhi
• Lehden taitto Agneta Järvenpää
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Avoimet Puutarhat
• Timo Taulavuori ja tapahtumakoordinoijana hankkeessa Heidi Wirtanen Svenska Trädgårdsförbundetista

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 – Hedelmän- ja Marjanviljelijäinliitto
• Hedelmä- ja marjatuotannon erikoiskonsulentti
Tuija Tanska

Jäsenistö, edustajisto, hallitus
Toimintavuoden 2017 aikana Puutarhaliittoon kuului 17 puutarha-alan erikoisyhdistystä,
42 puutarhayhdistystä. Vuosikokouksessa huhtikuussa paikallisyhdistykset ja jäsenyhteisöt
muutettiin samanarvoisiksi äänimäärän ja jäsenmaksujen suhteen (alkaen vuonna 2018) ja
ne nimettiin myöhemmin puutarhayhdistyksiksi.

Erikoisyhdistykset
(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)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry (2006)
Lepaan Oppilaskunta ry (1913)
Lohjanseudun Puutarhaseura ry (1935)
Loimaan Seudun Puutarhaseura ry (1955)
Lounais-Suomen Puutarhayhdistys ry (1910)
Loviisan Puutarhayhdistys – Lovisa Trädgårdsförening ry (1947)
Maatiainen ry (1989)
Mikkelin Puutarhayhdistys ry (1987)
Oulun Puutarhayhdistys ry (1897)
Pieksämäen Kotipuutarhaseura ry (1962)
Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistys ry (1953)
Porvoon Puutarhayhdistys ry (1951)
Rauman Puutarhayhdistys ry (1936)
Satakunnan Puutarhaseura ry (1919)
Savonlinnan Seudun Puutarhayhdistys ry (1941)
Suomen Pioniseura ry (2016)
Suomen Ruususeura ry (1989)
Tampereen Puutarhaseura ry (1896)
Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry (2009)

Puutarhayhdistykset

Kunniapuheenjohtaja

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

• Puutarhaneuvos Erkki Laurila, Lepaa

Akateemiset Kasvintuottajat (2010)
Anjalankosken Puutarhaseura (1999)
Espoon Puutarhayhdistys (2000)
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry (1945)
Huonekasviseura (2017)
Hyötykasviyhdistys (1978)
Hämeen Puutarhaseura ry (1919)
Imatran Puutarhan ystävät (1995)
Jokilaaksojen puutarhaseura ry (1997)
Jyväskylän Puutarhaseura ry (1896)
Jämsän Puutarhakerho ry (1964)
Kainuun Puutarhayhdistys ry (1980)
Kangasniemen Pihatarhurit (1992)
Karjaanseudun Puutarhaseura ry (1995)
Karkkilan Puutarhayhdistys ry (1950)
Keravan Seudun Puutarhayhdistys ry (1961)
Kotkan Seudun Puutarhaseura ry (1920)
Kouvolan Seudun Puutarhaseura ry (1920)
Kuopion Puutarhaseura ry (1923)
Kuusankosken Puutarhayhdistys ry (1922)
Lahden Puutarhaseura ry (1908)
Lapin Puutarhayhdistys ry (1949)
Lappeenrannan Seudun Puutarhaseura ry (1938)

Kunniajäsenet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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.

Puutarhayhdistystoimikunta

16

Toimikuntaan kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä
ja henkilökohtaiset varajäsenet
• Puheenjohtaja Pirjetta Sipiläinen-Salo, Satakunnan Puutarhaseura ry,
varalla: Reijo Kujala, Jyväskylän Puutarhaseura ry
• Varapuheenjohtaja Hannu Ojanen, Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry,
varalla: Riitta Peräinen, Jyväskylän Puutarhaseura
ry
• Marita Alanko, Tampereen puutarhaseura ry
varalla: Birgitta Pirkkalainen, Tampereen Puutarhaseura ry
• Jaana Huoso, Lahden Puutarhaseura ry
• Nea Kapanen-Niemi, Lahden Puutarhaseura ry

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

Suomen PuutarhaPerinne ry

Nimistötoimikunta

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Heikki Peltoniemi, puheenjohtaja
Aaja Peura, varapuheenjohtaja
Onni Topi, varainhoitaja
Timo Taulavuori, sihteeri
Sven Engblom
Esko Alm

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
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
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
• Timo Taulavuori
• Seppo Närhi
Kotimaiset Kasvikset ry
• hallituksen vpj. Timo 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
MMM:n kasvinterveysalajaosto
• varsinainen jäsen Hanna Skogster
MMM:n kansainvälisen kasvikaupan kasvintuhooja-
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riskien ratkaisutyöryhmä
• Jyri Uimonen
Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön hallitus
• varapj. Pekka Metsola
• Pekka Leskinen
• Kaarina Hänninen
Marketanpuiston ystävät ry; hallitus
• Timo Taulavuori
• Jyri Uimonen (Seppo Närhi)
Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö, hallitus
• asiamies Katarina Lassheikki
Oiva III sidosryhmä
• Katarina Lassheikki
ProAgria Kasvintuotantopalveluiden johtoryhmä
• Timo Taulavuori
Puutarhaopetuksen tutkintotoimikunta
• Timo Taulavuori
HeVi-sektorin tuottajaorganisaatioiden kansallisen
strategian uudistamistyöryhmä
• jäsen Katarina Lassheikki

Työtehoseuran valtuuskunta
• Timo Taulavuori
Vuoden Avoin Puutarha - tuomaristo
• Timo Taulavuori
• Maija Stenman
• Heidi Wirtanen
• Annikki Oikkonen sihteeri
Vuoden Ympäristörakenne – kilpailu
• tuomariston jäsen
• Risto Lehto
• Timo Taulavuori
• sihteeri Jyri Uimonen
Viheralan neuvottelukunta
• Seppo Närhi
• 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 huomion osoitukset
Puutarhaliiton viiri
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Ellen Helo

• Liisa Haimila
• Ellen Helo

Puutarhaliiton hopeinen ansiomerkki

Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hanna Tajakka
Emilia Weckman
Kati Konivuori
Sirpa Heiskanen
Risto Ahde
Minna Siltala-Nyman
Eino Kangaskorte
Mervi Vallinkoski
Jussi Luomanen

Maija Stenman
Raija Siltala
Gretel Hemgård
Marja Mikkola
Jyrki Sinkkilä

Unitis Viribus pronssinen mitali:
Ei myönnetty vuoden aikana

Puutarhaliiton valtionapuisen kehittämistoiminnan
suoritteet vuonna 2018
Tavoite 2018 Toteutuma 2018
Laatutyö:
Kate-kuntokartoutuksen asiakkaat

10

2

Laatutarhan itsearviointilomakkeen käyttö

10

0

Laatutarha-auditoinnit

50

30

Laatujärjestelmäkonsultoinnit

15

16

Koetoimintalupa-, hätälupa- ja Minor use - hakemukset

2

7

Asiantuntijakirjoitukset:
Ammattilehtijutut

100

140

Asiantuntijalausunnot

6

10

Tiedotteet ja ohjeistukset sidosryhmille ja yrityksille

70

40

Hintaraportit

12

12

Koulutustilaisuudet:
IPM valmennustilaisuudet

2

5

Neuvojien kokemustenvaihto- ja valmennuspäivät

4

6

Yrittäjien valmennustilaisuudet

12

10

Opintomatkat

2

5

Muut verkostoitumisen tilaisuudet:
Sidosryhmä-, ohjaus- ja johtoryhmätilaisuudet

30

70

Viljelijöiden ryhmätapaamiset ja asiakastiimit

8

5

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, €

2017
2018
2019 ennuste

406 000
327 000
340 000

Valtionapu, € Valtionapu, %
135 500
132 500
132 500

33 %
40 %
39 %

Henkilötyövuodet
5,1
4,3
4,0

Puutarhanumerot 2018 on luettavissa www.puutarhaliitto.fi
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Kotipuutarha
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PuutarhaMARKKINAT HELSINGISSÄ
Konepajan brunossa
12.5.2018
Konepajan Bruno
Aleksis Kiven katu 17A, HELSINKI

