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Pimpinella uuteen aikaan 
 

Markku A. Huttunen 16.12.2005 (+30.12.) 
 
Olen ollut poissa Botanialta jo lähes seitse-
män vuotta, mutta nyt tehtäväkenttääni on 
laajennettu opetuksesta ja biologian laitok-
sen kotisivujen ylläpidosta puutarhankin 
puolelle – Pimpinellan toimitus mukaan 
lukien. Juu, olen sama sälli, joka vuonna 
1989 katkaisi armaan lehtemme kaksinu-
meroisen sarjan ja vasta seuraavana vuon-
na sai aikaan sen Joensuun ainokaisen. 
 

Yllätyin, ettei yhdestäkään Pimpinellasta ol-
lut vielä nettiversiota, ovathan siemenlu-
ettelotkin olleet netissä jo pitkään. Vanhoja
numeroita toki voi verkottaa takautuvasti.
 

Pimpinellan uusi ulkoasu kaipaa selityksen.
Vaaka-arkki ja pienet marginaalit ovat perua
lehden optimoinnista näytölle, ja palstoitus
parantaa luettavuutta.
 

Paperittoman toimiston idealistina jättäisin 
painetun version mielelläni pois kokonaan, 
mutta lukijoissa ilmeisesti on niitäkin, joita 
tekstin selaaminen ruudulla ei erityisemmin 
miellytä. Jäänkin odottelemaan, kuinka 
moni vielä ihan välttämättä haluaa myös 
painetun version. En kuitenkaan malta olla 
tässäkään yhteydessä puhumatta verkko-
julkaisun eduista (positiivarina en edes 
yritä löytää sen mahdollisia haittapuolia): 
 

v Varsinainen julkaiseminen verkossa on 
käytännössä ilmaista. 

v Perinteistä julkaisemista nopeampaa. 

v Mahdollistaa tiheämmän ilmestymisvälin. 

v Teksti suurennettavissa heikkonäköisille. 

v Värikuvin voi elävöittää kerrontaa ilman 
lisäkustannuksia. 

v Web-linkit mahdollistavat lisätiedon saa- 
misen nopeasti. 

v Palautelinkki mahdollistaa nopean rea-
goinnin esim. mahdollisiin virheisiin. 

v Verkkojulkaisua voi vaivattomasti kor-
jailla jälkeenpäin. 

v Julkaisemalla lehti ensin verkossa tulee 
myös paperiversio oikoluetuksi. 

v Verkkojulkaisua voi lukea sitä muka-
naan kuljettamatta vaikka Timbuktussa. 

v Verkkojulkaisun löytää aina ja nopeasti. 

v Kirjanmerkit oikotie artikkeleihin. 

v Sanahaulla tietty asia löytyy hetkessä. 

v Verkkojulkaisu ei kuormita työpöytää 
eikä kirjahyllyä.  

v Paperittomuus säästää luonnonvaroja. 
 

Eikä kehitys tähän pysähdy! Jo Pimpinel-
lan 23(1) pääkirjoituksessaan Leif Schul-
man peräänkuuluttaa toimenpiteitä syksyn 
2003 neuvottelupäivillä virinneen ajatuksen 
puutarhojen yhteisestä www-portaalista 
toteuttamiseksi. Kasvitieteellisten puutar-
hojen toiminnan koordinaattori, milloin por-
taali valmistuu?  

Portaalin (tai aluksi vaikkapa verkko-
Pimpinellan) yhteyteen ehdotan perustetta-
vaksi keskustelupalstan – Pimpinella-
foorumin – puutarhojen välistä yhteyden-
pitoa olennaisesti sekä tiivistämään että 
jouduttamaan. Mikäli kykyni vain sattuisivat 
riittämään, tarjoudun sen ylläpitäjäksi. 
Mielestäni foorumin tulisi olla avoin vain 
yhteisömme rekisteröityneille jäsenille sa-
maan tapaan kuin esim puutarha.netin 
keskustelupalsta. Foorumin etuja: 
 

v Foorumiin pätevät useimmat edellä lu-
ettelemani verkkojulkaisun edut, mutta 
julkaiseminen foorumilla on vielä hel-
pompaa kuin verkkolehdessä. 

v Foorumilla yhteisön jäsenet voivat koh-
data milloin tahansa eikä vain kerran 
vuodessa tai parissa niin kuin neuvot-
telupäivillä – foorumi lähentää. 

v Foorumille kirjoittaminen sekä kuvien 
lisääminen on jokaisen ulottuvilla. 

v Foorumilta  asiat  löytyvät  olennaisesti 
ajankohtaisempina kuin tiedotuslehdestä.

Värikästä ja rauhaisaa Joulua 

sekä entistäkin parempaa uutta vuotta
yhteisömme kaikille jäsenille! 

 

markku  
 

P.S. Neuvottelupäivien alustukset 
Pimpinellaan! 

http://www.puutarha.net
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Pieni on kaunista, osa 2 
 

Hannu Laatikainen 
 
Joskus 1980-luvun puolivälissä, kun elämä 
oli yhtä kiertämistä ja kasvien kasvatta-
minen oli siksi vaikeaa, heräsi mielessäni 
ajatus matkapuutarhasta. Kasvien kasvat-
taminen on minulle jonkinlainen joka-
keväinen pakkomielle, olivatpa olosuhteet 
mitkä tahansa. 
 

Olin löytänyt eräästä puutarhakirjasta kää-
piökaunokaiset, Bellium bellidioides ja B. 
minutum ja ajattelin, että niitä voisi kasvat-
taa pienuutensa takia jossain laatikossa 
suuria määriä pienellä alalla ja näin saada 
kaunokaisnurmikon vaikutelma vaikka kivi-
erämaahan. Tuollaisen puutarhan voisi tar-
peen tullen myös helposti siirtää muualle. 
 

Ongelmana vain oli ettei kääpiökauno-
kaisten siemeniä tai taimia ollut missään 
saatavilla. Lopulta kuitenkin tärppäsi, kun 
sain Oulun yliopiston siemenvaihdon 
välityksellä kummankin kääpiökaunokais-
lajin siemeniä. Odotin siemenistä kasvavan 
kaksi melko erinäköistä lajia, mutta 
ihmetyksekseni ne näyttivätkin varsin 
samannäköisiltä. Kun molemmat lajit 
lisäksi alkoivat kasvattaa  maanpäällisiä 
rönsyjä, arvasin, että myös B. minutumit 
olivat itse asiassa lajia B. bellidioides. 
Oikea B. minutum on yksivuotinen eikä 
kasvata rönsyjä. Se kasvaa luonnossa 

hyvin paikallisesti merenrantakallioilla Väli-
meren itäosan saarilla. Sain myöhem-
minkin useita siemeneriä eri kasvitie-
teellisiltä puutarhoilta B. minutumin ni-
mellä, mutta kaikki ne osoittautuivat lajiksi 
B. bellidioides. Melkoisella varmuudella 
voikin sanoa ettei oikeaa B. minutumia ole 
ollenkaan viljelyksessä. 
 

Sekaannus voi johtua siitä, että B. 
bellidioides, jolla seuraavassa tarkoitan 
kääpiökaunokaista, muuntelee varsin pal-
jon. Ilmeisesti tämä johtuu siitä, että eri 
populaatiot kasvavat varsin erillään toi-
sistaan läntisillä Välimeren saarilla Bale-
aareilla, Korsikassa ja Sardiniassa. Joi-
denkin populaatioiden yksilöt ovat niin 
pienikokoisia, että niitä on erehdyksessä 
saatettu luulla B. minutumeiksi. Kääpiö-
kaunokaisen ruusukelehdet muuntelevat 
myös pitkänomaisen soikeasta aivan 
pyöreisiin. Samoin lehtien karvaisuus 
vaihtelee. Mykeröt sijaitsevat 2–14 cm 
pitkien, langanohuiden, mutta yllättävän 
jäykkien, lehdettömien vanojen päissä. Itse 
mykeröt ovat 9–15 mm leveitä, laitakukkia 
on 11–14 (–20), ne ovat päältä valkoiset, 
mutta alapuolella niiden keskellä kulkee 
usein vaalean tai tummanpunainen juova, 
mikä tekee kukat hyvin koristeellisiksi. Näin 
varsinkin aamuisin ja iltaisin, kun mykeröt 
ovat puoliksi sulkeutuneet ja punainen 
alapinta näkyy päällepäin. Kääpiökauno-
kaisten viehättävyyttä lisää voimakas 
vanamontuoksu, joka leijuu päivisin kas-

vuston yläpuolella. Kääpiökaunokainen on-
kin monenlaisten pölyttävien hyönteisten 
suosiossa. Ihmisen sen sijaan täytyy 
yleensä nöyrästi polvistua havaitakseen 
kääpiökaunokaisen sulouden. 
 

Olen itse saanut kääpiökaunokaisesta 
valinnan avulla erityisen kääpiömäisen 
kannan, jolla on aivan pyöreät lehdet ja 
tummanpunajuovaiset laitakukat. Pyöreät 
lehdet korostavat kasvin kääpiömäisyyttä 
ja punavalkoiset kukat ovat koristeelliset. 
Piirros (jäänyt Ouluun? = toim. kysymys) 
esittää juuri tätä tyyppiä. 
 

Kääpiökaunokainen on sillä tavalla 
monivuotinen, että vaikkakin kukkinut 
emoyksilö tavallisesti kukinnan jälkeen 
kuoleekin, rönsytaimet kukkivat vielä 
yleensä samana kesänä ja kasvattavat itse 
uusia rönsytaimia. Rönsytaimia voi 
talvettaa sisälläkin vaikkapa viileällä 
ikkunalla, jolloin ne aloittavat kukinnan 
ikkunalaudalla huhti-toukokuussa. Eräänä 
syksynä minulla unohtui täällä Lapissa 
tuollaisia rönsytaimia ruukuissa ulos 
talveksi. Hämmästykseni voi arvata, kun 
keväällä lumien sulettua tarkastelin 
ruukkuja ja havaitsin niissä eläviä kasveja. 
Kesällä taimet kukkivat normaalisti. Ei 
uskoisi Välimeren saaren pikku kasvilta 
tällaista kestävyyttä! 
 

Kääpiökaunokainen on monivuotisuudes-
taan huolimatta helpointa kylvää joka kevät 
uudelleen sisällä esikasvatukseen, jos vain 
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on muistanut kerätä edellisenä kesänä sie-
meniä talteen. Kukinta alkaa parin kuukau-
den esikasvatuksen jälkeen. Se viihtyy ke-
sällä parhaiten ulkona, mutta kukkii hyvin 
myös sisällä ikkunalaudalla, vieläpä melko 
varjossa. Luonnossakin sen sanotaan kas-
vavan melko kosteilla, avoimilla tai varjoi-
silla paikoilla ja siksi se myös viljelyssä 
vaatii melko tuoreena pysyvän mullan. 
 

Olen itse useana keväänä pääsiäisen tie-
noilla huhtikuussa käynyt Mallorcalla ja 
yrittänyt löytää kääpiökaunokaisen luon-
nosta. Sen sanotaan olevan siellä yleinen 
ja kasvavan merenpinnan tasolta 1 400 
m:iin. Kukinta-ajaksi ilmoitetaan huhtikuus-
ta syyskuuhun. Hyvistä yrityksistäni huoli-
matta en ole löytänyt siitä merkkiäkään. 
Ilmeisesti olen ollut hieman liian aikaisessa 
ja kukkimattomana kääpiökaunokainen 
osaa piilotella todella hyvin. 
 
Lähteet 
 

Beckett, Elspeth 1993: Illustrated flora of 
Mallorca.  

Tutin, T.G. & Heywood, V.H. 1976: Flora 
Europaea IV. 

 

Kääpiökaunokaisen kuva osoitteessa 
http://www.longislandindicator.com/452.html 
Maatiainen ry myy siemeniä osoitteessa 
http://maatiainen.fi/tekstit/luettelo.pdf 
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Pihlajan (Sorbus aucuparia 
L.) sopeutumisesta ilmas-
tonmuutokseen – fenolo-
giatutkimusta kasvitieteel-
lisillä puutarhoilla 
 

Juha Lehmusnotko, Jyväskylän yliopisto, 
Bio- ja ympäristötieteiden laitos 
 

Ilmatieteen laitos, Suomen Akatemia ja 
Oulun yliopiston kasvitieteen laitos perusti-
vat 1990-luvun puolivälissä Suomen ilma-
kehänmuutostutkimusohjelman (SILMU) 
puitteissa pihlajan fenologisen seuranta-
verkoston. Seuranta-asemia perustettiin 
ympäri Suomen. Eri alkuperää olevia 
pihlajien taimia istutettiin eri ilmastoalueille 
Suomessa. Lisäksi perustettiin koeasemat 
Kirovskiin ja Tallinnaan. Ajatuksena koe-
asetelmassa oli, että pihlajat joutuvat so-
peutumaan lämpimämpiin / kylmempiin 
oloihin. Erityisen mielenkiinnon kohteena 
oli, miten fenologiset mittausmenetelmät 
saataisiin luotettaviksi ja vertailukelpoisiksi. 
 

Pro gradu -tutkielmani (Pihlajan sopeutu-
misesta ilmastonmuutokseen) aineistona 
oli pihlajan fenologiatutkimuksen havainto-
asemilla kerättyjä havaintoja. Tutkimukses-
sani oli mukana MTT:n Piikkiön tutkimus-
asemalle, Metlan Kolarin tutkimusasemalle 
ja Jyväskylän yliopiston kasvitieteelliseen 
puutarhaan istutettujen puiden havainnoin-
nista kerätyt tiedot. 

Menetelmät 
 

Fenologisen aineiston kerääminen on hi-
das prosessi eikä varsinaista havainnointi-
tapahtumaa voida täsmällisenä toistaa. 
Jatkotarkasteluja 10 vuotta vanhan aineis-
ton luotettavuuden lisäämiseksi ei enää voi 
tehdä. Havainnoitsijan tiedot ja taidot ko-
rostuvat. Kasvitieteelliset puutarhat ovat 
fenologisen aineiston kerääjinä tärkeässä 
asemassa, koska havainnoitsijoiden am-
mattitaito on korkealla tasolla. 
 

Pihlaja on ihanteellinen laji fenologiseen 
seurantaan, onhan se levinnyt Suomen 
eteläisimmästä kärjestä aina käsivarren 
tuntureille asti. Sitä tavataan kaikkialla Eu-
roopassa. Puu ei ole turhan nirso kasvu-
paikan suhteen. Se viihtyy rehevissä 
lehdoissa, mutta sietää kuivan kankaan 
karuja olosuhteitakin.  
 

Pihlajan fenologisessa seurannassa teh-
dään havaintoja kasvukauden alkamiseen 
ja päättymiseen liittyviä fenologisista ta-
pahtumista. Havainnot pyritään tekemään 
kahdesti viikossa. Aikoina, jolloin muutok-
set ovat nopeita, lyhennetään havainnointi-
väliä riittävästi. Havainnointipäiviä voidaan 
puolestaan harventaa esim. kukkien kari-
semisen ja kypsymisen välisenä aikana. 
Vuosikasvainten pituus on mitattu kasvu-
kauden päätteeksi. Ohjeiston systemaat-
tiseen havainnointiin on kehittänyt Kati 
Heikkilä-Huhta Oulun yliopistossa. 
 

http://www.longislandindicator.com/452.html
http://maatiainen.fi/tekstit/luettelo.pdf
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Seuranta-aineistoa on kertynyt n. 
10 vuoden aikana huomattava 
määrä. Tutkimuksessani analy-
soin lehteen puhkeamista ja rus-
kaantumista koskevia aikasarjoja 
sekä vuosikasvainten pituuskas-
vua tilastomatematiikan menetel-
min. Työni ohessa avustin Hillevi 
Kotirantaa fenologisten ilmiöiden 
havainnoinnissa Jyväskylän koe-
alueella. 
 

Tulokset 
 

Pihlajakantojen välisen vuosi-
kasvainten pituuskasvun vertailu 
osoitti pihlajapopulaatioiden välil-
lä olevan joustavuutta kasvuolo-
jen muutoksille. Monet siirretyistä 
puuproveniensseista ovat sopeu-
tuneet uudelle ilmastovyöhyk-
keelle niin hyvin, että ovat kasva-
neet kontrollikantaa paremmin!  
 

Sopeutuminen perustuu toden-
näköisesti fenotyyppisen jousta-
vuuden sekä oletettavasti populaatioiden ja 
yksilöiden välillä olevaan perinnöllisen 
vaihtelun yhdysvaikutukseen. Geneettinen 
laaja-alaisuus yhdistettynä fenotyyppisen 
joustavuuden vaikutukseen antaa pihlaja-
populaatioille mahdollisuuden sopeutua 
muuttuviin ilmasto-oloihin. 
 

Uudelle kasvillisuusvyöhykkeelle siirretyt 
pihlajat seurasivat alkuperäisen ympäris-
tönsä olosuhteita fenologisten tapahtumien 

ajoituksessaan. Vuosirytmi niillä pihlajilla, 
jotka joutuivat sopeutumaan kylmempään 
ilmastoon, noudatti alkuperäistä rytmiä 
viidessä tapauksessa kahdeksasta (5/8) ja 
vuosirytmi niillä pihlajilla, jotka joutuivat 
sopeutumaan lämpimämpään ilmastoon, 
noudatti alkuperäistä rytmiä seitsemässä 
tapauksessa kymmenestä (7/10). 
 

Tutkimuksessani havaitsin pihlajakantojen 
yksilöiden välillä olevan merkittäviä eroja 

vuosirytmin tapahtumien ajoittu-
misessa, vaikka yksilöt olisivat 
samalta ilmastovyöhykkeeltä 
peräisin. Voidaan siis olettaa 
vuosirytmin säätymiseen vaikut-
tavan muidenkin tekijöiden kuin 
pituus- ja leveyspiirien muut-
tumisen. Todennäköisesti ero-
jen ilmenemiseen vaikuttavat 
erot alkuperäisten kantojen pai-
kallisilmastossa ja sen vaiku-
tukset pihlajien perimään. 
 

Viimeisten 30 vuoden aikana 
monissa ilmastonmuutostutki-
muksissa on keskitytty erilais-
ten mallien kehittämiseen ja 
testaamiseen. Arvioitaessa il-
mastonmuutoksen vaikutuksia 
metsäpuiden sopeutumiseen 
ovat mallien parametrit moni-
naisia, yleensä käytetään läm-
pötilaa ja valojaksoa. Molem-
pien ympäristötekijöiden tiede-
tään eniten vaikuttavan 

vuosirytmin tapahtumien säätymiseen. 
Tässä tutkimuksessa saatujen tietojen va-
lossa perinnöllisen vaihtelun vaikutus tulee 
pihlajan kohdalla huomioida mallinnuk-
sessa. 
 

On huomattava, että vaikka kiihtyvä kasvi-
huoneilmiö muuttaa lämpöoloja, valojakso 
luonnonoloissa pysyy samana. Tällöin kas-
veilta jää fotoperiodin muuttumisen tarjo-
ama informaatio saamatta ja sopeutumi-

Kuva 1. Pihlajien fenologiatutkimuksen kotipihlajia Mattilanniemen-
puistossa aamuhämyssä ensilumen aikaan 26.10.2005. – Hillevi Kotiranta. 
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nen saattaa olla vaikeampaa ja mm. 
vuosikasvainten pakkasvauriot saattavat 
yleistyä. 
 

Lopuksi 
 

Ilmastonmuutoskysymysten noustessa yhä 
enemmän esille on tarkkojen ja pitkien 
fenologisten havaintosarjojen merkitys ko-
rostunut. Ilmaston muutoksilla on merkit-
tävä vaikutus kasvien kehitysrytmeihin 
varsinkin levinneisyysalueiden äärirajoilla.  
 

Pitkäaikaiset eri kasvimaantieteellisiä alu-
eita edustavat havaintosarjat antavat mah-
dollisuuksia ilmasto- ja ympäristötekijöiden 
sekä metsäpuiden ja -kasvien välisen 
riippuvuuden tarkastelulle. Ne muodos-
tavat tieteellisen perustan tutkimusten 
uudelleen suuntaamiselle sekä alueellisten 
kysymysten ratkaisemiseen.  
 

Fenologisissa tapahtumissa havaittavat 
säännönmukaisuudet ja trendit auttavat 
ymmärtämään saasteiden ja ilmaston 
yhteisvaikutusten mekanismeja, antavat 
uusia aseita pienilmaston tutkijoille ja 
mahdollistavat ilmastonmuutoksen vaiku-
tusten arvioimisen. Havaintoverkoston ke-
räämä aineisto mahdollisti myös tutkiel-
mani valmistumisen. Siksi esitän kiitokseni 
kaikille seurantaan osallistuneille.  

 c 
 

Kampusopas – kulttuuri-
kävelylle Jyväskylän 
yliopiston kampuksille 
 

Hillevi Kotiranta 
 
Seminaarinmäeltä Ylistönrinteelle -kam-
pusoppaasta ilmestyi neljäs, korjattu pai-
nos, (1. painos 1995). Jyväskylän yli-
opiston viestinnän ja museon toimittaman 
ja tuottaman oppaan tekstin ovat kirjoit-
taneet Liisa Harjula, Marja-Liisa Hyvönen, 
Heli Isolehto, Riitta Kela, Hillevi Kotiranta, 
Pirjo Vuorinen ja Jussi Jäppinen. Kuvitus, 
kartat ja taitto ovat graafikko Jussi 
Jäppisen tekemiä.  
 

Kampusopas ohjaa kaupunkilaiset ja mat-
kailijat kävelyretkelle Jyväskylän yliopiston 
kampuksille ja tutustuttaa heidät historiaan, 
arkkitehtuuriin, veistoksiin, kasveihin ja 
yliopiston toimintoihin. Esittelyyn mukaan 
on otettu myös kampuksen vieressä sijait-
sevat kiinteästi seminaarin historiaan kuu-
luvat pientaloalueet. Oppaan keskiauke-
amalla on havainnolliset kartat kävely-
reittiehdotuksineen. Numeroiduista koh-
teista on selostus, jossa kerrotaan mm. 
rakennusten nimet, arkkitehdit ja raken-
tamisvuosi. Puutarhasta ja kasveista on 
yleisesittely.  
 

Taskukokoinen 32-sivuinen vihkonen on 
tiivis kulttuuripaketti annettavaksi vieraili-
joille ja yhteistyökumppaneille. Oppaan 

avulla myös yliopiston oma väki voi tutus-
tua paremmin työympäristöönsä. Kampus-
opasta myy Jyväskylän seudun matkailu-
neuvonta ja yliopiston myyntipisteet, mm. 
museokauppa. Hinta on 2 €. - Jyväskylän 
yliopisto 2005 - ISBN 951-34-0536-2. 
 

Opas on julkaistu englanninkielisenä ni-
mellä (3. painos 2004) From Seminaa-
rinmäki to Ylistönrinne walk guide. 

  c 
 
 

Puutarhaopetus 
Jyväskylän seminaarissa 
ja kasvatusopillisessa 
korkeakoulussa 1863–1967 
 

Leila Farin 1) 
 
Uno loi tekevän koululaitoksen 
 
Uno Cygnaeus laati v. 1860 senaatille 
esityksen Suomen seminaari- ja kansa-
kouluopetuksen järjestämiseksi. Tätä var-
ten hän oli laajasti matkustellut Skandi-
naviassa ja Keski-Euroopassa ja pereh-
tynyt näin eri maiden opettajakoulutuk-
seen, ja saanut monia hedelmällisiä aja-
tuksia. Cygnaeus oli erityisesti mieltynyt 
sveitsiläiseen Wettingenin seminaariin, jo-
ka oli tunnelmaltaan lämmin ja kodikas, 
eikä muiden aikansa seminaarien lailla 
kuin luostari tai kasarmi. 
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Cygnaeuksen "työn kautta työhön" -kasva-
tusperiaatteen mukaan käytännöllinen työ 
oli seminaareissa ja kansakouluissa välttä-
mätöntä, koska se paitsi estäisi oppilaita 
yksipuolistumasta epäkäytännöllisiksi kirja-
ihmisiksi myös kehittäisi heissä muoto- ja 
kauneusaistia. Wettingenissä opetettiin 
monipuolisesti maanviljelystä ja karjanhoi-
toa sekä niihin nivoutuen luonnontieteitä, 
joista Suomessa ns. vanha koulu vähät vä-
litti. Cygnaeus puolestaan suunnitteli niitä 
kiinteäksi osaksi uudenaikaista seminaari- 
ja kansakouluopetusta, kuten myös sellai-
sia yleishyödyllisiä oppiaineita kuin maa- ja 
karjatalous, puutarhanhoito ja kansantajui-
nen eläinlääkintä. Wettingenin malli piti op-
pilaat jatkuvassa tuntumassa maalaiselä-
mään ja kasvatti heitä hoitamaan maanvil-
jelykselle perustuvaa taloutta järkevästi. 
Työn ajateltiin myös edistävän oppilaissa 
ruumiin terveyttä, henkisiä kykyjä sekä tar-
moa. Cygnaeus kuitenkin korosti, että par-
haisiin tuloksiin päästäisiin, kun työ olisi 
oppilaille mieluista ja he saisivat työsken-
nellä omien päämääriensä mukaisesti. 
 

Varsinkin nälkävuosien 1867–68 jälkeen 
kansakouluissa jaettu tehokkaampi maata-
lous- ja puutarhatietous todettiin luontevak-
si keinoksi kohottaa köyhän kansan elin-
tasoa. Puutarhuri Kalle Kalervo kirjoitti 
1906 Uudessa Suomettaressa, että mitä 
enemmän kansa oppii ja tottuu käyttämään 
ravinnokseen muutakin kuin leipää, sitä 
paremmin se selviää katovuosista. 

Seminaari Jyväskylään 
 

Senaatti päätti 1863 perustaa Jyväskylään 
väliaikaisen seminaarin. Näin Cygnaeuk-
selle annettiin tilaisuus kokeilla ehdotus-
taan käytännössä ennen lopullista asetus-
ta. Cygnaeuksen itsensä johtamassa lai-
toksessa otettiin käytännön aineiksi käsi-
työt ja puutarhanhoito. Jyväskylän porva-
risto oli jo ennen senaatin päätöstä luvan-
nut seminaarille kahdeksi vuodeksi huo-
neistot läheltä keskustaa, eikä maanvilje-
lystä tilan puuttuessa voitu harjoittaa. 
"Koekentäksi istutuksia varten" seminaaril-
le annettiin tulevan Lounaispuiston alue 
kuudeksi vuodeksi, jonka jälkeen seminaa-
rilaiset istuttivat sinne n. 150 puuta. 
 

Seminaari vakinaistettiin 1866. Tarvittiin li-
sää tilaa, toiminta jatkui edelleen vuokra-
tiloissa. Cygnaeus kaavaili seminaarille 
omia rakennuksia Tourulaan, ulkomaisen 
mallin mukaan joen varrelle ja viljelysten 
keskelle. Piirustuksetkin tehtiin, mutta pula-
ajan takia ja säästäväisyyssyistä päätöstä 
lykättiin kymmenellä vuodella. 1874 silloi-
nen seminaarin johtaja Leinberg ehdotti 
harjualuetta, jonne kaupungista oli lyhy-
empi matka. Rakennukset valmistuivat 
pääosin 1881; Cygnaeuksen mielipahaksi 
juuri Harjupellolle. Sen lisäksi seminaari 
sai vähän viereistä metsäaluetta, maakais-
taleen Jyväsjärven rannalta sekä osan 
Syrjälän tilaa. Kokonaispinta-ala nousi yli 
12 ha, josta viljeltyä oli viisi.  
 

Ensimmäinen puutarhuri oli palkattu jo väli-
aikaista seminaaria perustettaessa. Alku-
aikoina viranhaltijat vaihtuivat usein, osa 
"toimeen sopimattomina". Seminaaria  ra-
kennettaessa puutarhaa alettiin suunnitella 
"kylmään hiekkamaahan". Perustavan työn 
tekivät vuosina 1881–84 puutarhurit Lind-
ström ja Henriksson. Puutarhassa oli he-
delmäpuu- ja marjapensastarhoja, koriste-
puita ja pensaita, kasvitarhoja ja -huoneita. 
Koulupuutarhojen kiihkeä puolestapuhuja 
Kalle Kalervo toteaa eräässä kirjoituk-
sessaan 1911, että koska hedelmäpuille oli 
luovutettu vain pieni maatilkku, niin "oli siis 
pidetty silmällä saada laitokselle vain 
mukava puistikko". Kuitenkaan puutarha ei 
ollut mitenkään huono, ja sen tuotteita 
käytettiin omassa taloudessa. 
 
Pomologiasta puutarhaopetukseen 
 

Varsinainen puutarhanhoidon opetus alkoi 
keväällä 1899. Sitä ennen lähinnä mies-
puoliset seminaarilaiset olivat aikataulun 
salliessa auttaneet puutarhuria raskaissa 
töissä. Nyt sekä mies- että naisosastojen 
II-luokkalaiset valmistivat keväisin puutar-
hurin johdolla lavoja sekä kylvivät ja har-
vensivat niitä. Kukin sai myös oman noin 
20 m² palstan kasviksille ja kesäkukille. 
Puutarhuri apulaisineen huolehti niistä 
kesäisin. Oppilaiden siirtyessä III:lle korjat-
tiin palstan sato, ja oppilaita opastettiin 
hoitamaan, jalostamaan ja lisäämään 
marja- ja koristepensaita sekä hedelmä-
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puita. Jokainen oksasti itselleen omena-
puun kotiin vietäväksi, ja luokassa annettiin 
tietopuolista opetusta.  
 

1890-luvulla puutarhatoiminta ja -harrastus 
virisivät Suomessa muutenkin. Valtio otti 
ensimmäisen hedelmänviljelijänsä, ja 1894 
ilmestyi "Suomen pomologian käsikirja", 
jonka oli kirjoittanut alan huomatuin suo-
malainen tuntija Alexandra Smirnoff. 1896 
perustettiin Jyväskylän Puutarhayhdistys, 
jossa seminaarin opettajat ja puutarhurit 
toimivat innokkaasti alusta asti. Yksi yhdis-
tyksen lähtökohtia oli saattaa puutarha-
tuotteet koko seutukunnalle hyödyksi, siis 
tuomaan vaihtelua kansan ruokavalioon. 
 

Seminaarissa opetettiin puutarhanhoitoa 
aluksi yksi tunti viikossa, ja vuodesta 1905 
opetustehtävä lankesi osin myös luonnon-
tieteiden lehtorille. Ohjelma laajeni käsittä-
mään lannoitusta, hyönteisiltä ja muilta 
eläimiltä suojaamista, huonekasveja, sie-
meniä sekä kaunistuspuutarhan järjestä-
mistä ja sen kasvien ryhmittämistä. Kansa-
koulunopettajiksi ja -opettajattariksi jo 
valmistuneille järjestettiin luentokursseja 
sekä opetus- ja esitelmätilaisuuksia. Kalle 
Kalervo oli jo vuosisadan alussa pitänyt 
heille kesäisin maksuttomia puutarhakurs-
seja innostaakseen ja ohjatakseen heitä 
kasvitarhanviljelyyn kouluissaan. Ensim-
mäiset kurssit 1902 keräsivät Janakkalan 
Tapiolaan osanottajia enemmän kuin oli 
uskallettu odottaa. 1910 puutarhanhoidos-
ta alettiin antaa arvosana, ja Kalervon jää-

tyä eläkkeelle puutarhuriksi tuli Frans Kus-
taa Väinölä. Hänen vastuullaan oli opettaa 
jo kolme tuntia viikossa. 1910-luvun puoli-
välissä luonnon- ja maantieteen lehtori 
velvoitettiin valvomaan puutarhaopetusta 
ja tarpeen vaatiessa sitä itsekin antamaan.  
 

Kesällä 1913 seminaarin kolmannelle luo-
kalle siirtyvät oppilaat ottivat osaa omiin 
puutarhakursseihinsa. Miesosasto kurssi-
tettiin kesäkuussa, naisosasto elokuussa. 
Koulutoimen Ylihallitus oli määrännyt ohjel-
man. Aamu- ja iltapäivällä suoritettiin käy-
tännön töitä, lähinnä siis hoidettiin omia 
viljelypalstoja yksivuotisine keittiökasvei-
neen ja kesäkukkineen. Illalla saatiin teo-
reettista opetusta puu- ja kasvitarhaviljelyn 
eri haaroista sekä koulupuutarhasta.  
 
Sota-aikana puutarhaopetus katkolle 
 

Senaatti määräsi syksyllä 1917, että luku-
kauden alkaminen siirtyisi liki kuukaudella. 
Kesällä maatyöväestö oli lakkoillut koko 
maassa ja elintarvikkeista oli huutava pula, 
ja seminaarilaisille annettiin mahdollisuus 
osallistua maataloustöihin. Marraskuussa 
työväen lähetystö kävi pariin otteeseen  
vaatimassa seminaaria suljettavaksi "työ-
väen järjestön määräyksestä". Muutaman 
päivän laitos olikin suljettuna, mutta pian 
toiminta sai jatkua rauhassa aseellisten 
miesten seminaarin lähellä suorittamista 
tarkastuksista ja pidättämisistä huolimatta.  
 

Ulko-oppilaiden ruoansaanti oli syyskuun 
loppuun mennessä pahasti vaikeutunut. 
Senaatin antaman avustuksen loputtua 
tammikuussa 1918 tajuttiin, ettei seminaari 
kauan kykenisi niissä oloissa toimimaan, ja 
suurin osa miesoppilaista jäi luokalta, he 
kuuluivat seminaarin Suojeluskuntaan. 
Hiljalleen kaikki opetus hiipui, ja rakennuk-
set luovutettiin Jyväskylän kenttäsairaalan 
käyttöön. Oppilaat ja opettajat osallistuivat 
vapaustaisteluun, jossa kuusi oppilasta 
kuoli ja moni haavoittui. Seminaarilaisista 
kaksi oli punaisten joukoissa. 
 
Potkua maatalouden renessanssista 
 

Sortovuosina pakolliseksi aineeksi laitettu 
venäjän kieli poistettiin opetusohjelmasta, 
ja seminaari täydensi tyhjäksi jääneitä tun-
teja edelleenkin hiukan sivuun jääneillä 
luonnontieteillä. 1910-luvun lopussa neli-
luokkainen seminaari muutettiin viisiluok-
kaiseksi, ja maatalous ja kasvitarhanhoito 
eriytyivät omaksi oppiaineekseen. Tunnit 
lisääntyivät kuuteen viikossa, opetusta oli 
toiselta neljännelle luokalle, ja sitä tehos-
tettiin ryhmätyöskentelyllä. Maatalouden 
rinnalle otettiin metsänhoito-oppia, koti-
eläinten-, mehiläisten- ja maanhoitoa. Aika 
oli muutenkin varsinaista maatalouden 
renessanssia; pulavuosien myötä omava-
raisuutta oli opittu uudelleen arvostamaan. 
 

Kolme seminaarilaista lähetettiin 1920 
maatalousharjoitteluun kolmelle maatilalle 
Ähtäriin. Samalla selvitettiin, missä määrin 
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tällainen kesäharjoittelu sopisi seminaariin. 
Tulokset olivat niin opettajien kuin maan-
viljelijöidenkin mielestä rohkaisevia. Puu-
tarhanopetus siirtyi 1923 kokonaan luon-
nontieteen lehtoreille ja puutarhurin anta-
ma opetus jäi satunnaiseksi, se käsitti 
lähinnä käytännöllisten töiden ohjausta.  
 

Uusi, avara ja ajanmukainen kasvihuone 
saatiin viimein 1930-luvun alussa. Kalle 
Kalervo oli jo 20 v. aiemmin tuominnut en-
tisen "rakenteeltaan aivan vanhanaikaisek-
si". Seminaarilla ei ollut enää mehiläis-
yhdyskuntia eikä oppilailla omia palstoja. 
Maatalouden ja kasvitarhanhoidon tunneil-
la käsiteltiin opetettavia asioita oppilasesi-
telmin ja syventävin keskusteluin. Mies-
osasto saattoi tehdä joitain käytännöllisiä 
puutarhatöitä ja luokassa se tutki kokeillen 
mm. kuivikkeiden ja eri lannoitusaineiden 
ominaisuuksia sekä erilaisten siementen 
itämiskykyä. Kesätöinä tehtiin tilaselvitys. 
 
Seminaarista korkeakouluun 
 

Lukuvuosi 1936–1937 oli seminaarin vii-
meinen. Puutarhaopetusta ei annettu enää 
lainkaan. Tammikuussa 1934 presidentti 
Svinhufvud oli vahvistanut lain kasvatus-
opillisen korkeakoulun perustamisesta Jy-
väskylään. Seminaari oli päätetty lakka-
uttaa asteittain, ja kaksivuotinen korkea-
koulu toimi ensimmäiset vuodet seminaarin 
kanssa rinnakkain. 
 

Aluksi kasvatusopillisessa korkeakoulussa 
koulutettiin vain kansakoulunopettajia. Kun 
professorien virkoja myöhemmin lisättiin, 
siellä saattoi suorittaa myös yksittäisiä 
arvosanoja, pätevöityä jonkin tietyn alan 
erityisopettajaksi tai suorittaa kasvatus-
tieteiden kandidaatin- tai tohtorintutkinnon. 
Tavoite oli ottaa opiskelijoiksi yhtä paljon 
miehiä ja naisia. Korkeakoulun opiskelijat 
olivat kuitenkin pitkän aikaa enimmäkseen 
naisia, koska muuten opettaja-aineksen 
tasosta olisi pitänyt tinkiä. 
 

Opiskelu alkoi lupaavasti, poissaolot olivat 
minimaalisia ja käytös nuhteetonta. Puu-
tarhapalstanpito päätettiin elvyttää. Opis-
kelijat kunnostivat itselleen keittiöpuutar-
han ja osallistuivat puutarhatöihin. Lisäksi 
luennoitiin monipuolisesti maanviljelys-
opista, metsänhoidosta, kotieläimistä ja 
kasvitarhasta sekä tehtiin erilaisia alaan 
liittyviä kokeita ja käytiin metsäretkillä. 
Keski-Suomen Emäntäkoululla seurattiin 
viiden hengen ryhmissä navetta-, kanala- 
ja sikalatyöskentelyä. Kesäohjelmassa oli 
kuuden viikon maatilaharjoittelu sopivilla 
tiloilla, joista kirjoitettiin tilaselvitys. 1937 
korkeakoulu anoi opetusministeriöltä lisää 
rahaa, kun puutarhan työvoiman palk-
kakustannukset olivat nousseet, kasvitarha 
oli käynyt ahtaaksi ja siellä piti tehdä 
maanparannustöitä. Pula-aikana loppunut 
mehiläistenhoito aloitettiin uudelleen, ja 
sitä varten hankittiin kaksi yhdyskuntaa. 
 

Miesoppilaat jälleen rintamalle 
 

Korkeakoulun toiminta keskeytyi lokakuus-
sa 1939, kun sotilasviranomaiset majoitti-
vat rakennuksiin reserviläisiä. Suuri osa 
miesoppilaista oli rintamalla. Korkeakoulun 
viran- ja toimenhaltijat luovuttivat kuukau-
sittain kahden päivän palkan reserviläisten 
perheiden avustamiseksi. Opiskelu pystyt-
tiin aloittamaan taas seuraavana syksynä. 
Talvisodassa oli kaatunut kuusi oppilasta, 
entisistä oppilaista neljä. 
 

Keväällä 1941 todettiin, että koska useim-
mat koulun oppilaista olivat lottia ja reservi-
upseereita, korkeakoulussa korostettaisiin 
vain maanpuolustuksen opetusopillista 
puolta. Jatkosodan puhjettua rakennukset 
otettiin jälleen reserviläiskäyttöön. Tilojen 
vapauduttua jo 1942 alussa koko lukuvuosi 
supistettiin kevääseen ja opiskelu saattoi 
jatkua poikkeusolosuhteista huolimatta. 
Kesälukukausia ei sota-aikana pidetty. 
 
Sodan jaloista rakentamisen jalkoihin 
 

Sodan jälkeen selvitettiin pahasti rappeu-
tuneen puutarhan tila. Aita oli sortunut ja 
paikalle kehittynyt yleinen, vilkasliikentei-
nen kulkuväylä. Niinpä marjapensaista ei 
löytynyt juuri ainoatakaan marjaa. Sekä 
puutarhurin että korkeakoulun hevosen ol-
lessa sotimassa ei puutarhassa oltu tehty 
mitään, ja kasvihuoneessa lukuisia arvok-
kaita koristekasveja oli paleltunut. Lisäksi 
huone oli liian pieni opiskelijoiden ja kor-
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keakoulun yhteiskäyttöön. Lehtori Forss 
tuumasi, että sikäli kun korkeakouluun saa-
taisiin miehiä, niin puutarhaa voitaisiin kun-
nostaa opiskelijavoimin harjoitustyössä. 
 

Kasvatusopillisen korkeakoulun puutarha-
opetuksen käytännön osuus lakkasi suu-
rimmaksi osaksi 1950-luvulla, kun koulua 
alettiin laajentaa Alvar Aallon suunnitelman 
mukaisesti. Puutarha-alue joutui rakennus-
työmaaksi. Maatilaharjoittelu oli lyhentynyt 
neljäksi viikoksi, mutta siinä pyrittiin kiinnit-
tämään huomiota alalla tapahtuneeseen 
edistykseen ja alan silloiseen tilaan. Semi-
naarin puisto tärveltyi pahoin rakennustöis-
sä. Korkeakoulun alue jäi avoimeksi, ja sii-
tä tuli jälleen yleinen kulkuväylä. Kauttaku-
lun estämiseksi jouduttiin turvautumaan 
kieltotauluihin ja uhkasakkoihin. 
 
Puutarhaopetus teorisoituu 
 

Maatalous-nimitys vaihdettiin 1960-luvun 
alussa maatilataloudeksi. Siitä ei voinut 
suorittaa approbatur-arvosanaa, eikä se 
siksi sopinut humanististen tieteiden kandi-
daatin tutkintoon. Opetusta puutarhan-
hoidossa ja maatilataloudessa annettiin 
teoreettisesti luennoin ja tentein. Kuukau-
den mittainen maatilaharjoittelu korvasi 
käytännön työt. Päiväkirjamuotoisessa har-
joitteluraportissa tuli selvittää tilan koko, 
mitä karjaa ja kasveja siellä kasvatettiin ja 
mitä töitä opiskelija oli tilalla tehnyt. Har-
joittelun sai suorittaa kotonaankin. Vuonna 
1962 valmistuneiden Raili ja Martti 

Joensuun mielestä maatalouden opiskelu 
olisi hyödyllistä nykyisillekin opettajaksi 
opiskeleville. Heidän mukaansa korkea-
koulun opiskelijat yleensä pitivät harjoitte-
lusta ja tekivät sen mielellään. Tosin 
opettajaneuvoston pöytäkirjoissa on vuo-
delta 1958 merkintä kahdesta opiskelija-
pojasta, jotka olivat harjoittelua suoritta-
matta laatineet tilakertomuksen ja väären-
täneet siihen tilan isännän nimen. 
 

Toki jonkinlaista tuntumaa käytäntöön saa-
tiin luentosaleissakin. Maatalouden ja luon-
nonhistorian lehtori L. O. Ervi oli hankkinut 
koululle nelinännisen "lypsynharjoittamis-
havaintovälineen", joka oli käytössä neljä 
vuotta. Sillä järjestettiin lypsykilpailuja, jois-
sa pojat olivat tyttöjä parempia. JKK:n 
ylioppilaskunnan Viikko-Hupi-lehden mu-
kaan väline oli taloon tullessaan ollut ensin 
kankea, sittemmin antanut hieman periksi 
ja lopulta tiputtanut itsekseen.  
 
Yliopisto puutarhaopetuksen kuolinisku 
 

Piirilääkäri Schildt oli perustanut v. 1860 
rahaston Jyväskylän suomenkielistä yli-
opistoa varten. Hanketta oli siitä lähtien 
edistetty milloin vaisummin, milloin hana-
kammin. 1950-luvun kiihkeän kampanjan 
myötä tavoitteeseen viimein päästiin. Jy-
väskylän kasvatusopillisesta korkeakou-
lusta tuli Jyväskylän yliopisto heinäkuussa 
1966. Tämän myötä puutarhaopetus vä-
heni entisestään. Maatilaharjoittelu loppui 
seuraavana kesänä, ja maatalouden ja 

luonnonhistorian lehtorin virka lakkautettiin 
1969. Puutarhan työpäiväkirjaan kirjoitettiin 
marraskuussa 1968: "Vettä, jääkeli, los-
kaa... Hupi hevonen on nyt poissa". 
 
Lähteet 
 

Halila, A.: Jyväskylän seminaarin historia WSOY 
1963 

JKK:n ylioppilaskunnan lehti Viikko-Hupi nro 3 / 
4.4.1960 artikkeli Lypsyharrastuksista 

Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu; puu-
tarhan työpäiväkirja 1.1.1965–20.7.1970 kirj. 
hortonomi Ensio Haikonen 

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun vuo-
sikertomukset 1934–1969. 

Jyväskylän puutarhaseura 1896–1986 Mikko 
Raatikainen: Jyväskylän ylimmän oppilaitok-
sen anti puutarhaharrastukselle 

Jyväskylän seminaarin vuosikertomukset 1898–
1937 

Kalervo, K.: Kaikille kasviksia ja hedelmiä WSOY 
1912 

Raitio, K.: Jyväskylän seminaarin 50-vuotinen 
historia Gummerus 1913 

Rassi, R.: Kasvatusopillisesta korkeakoulusta 
pienoisyliopistoksi. Jyväskylän kasvatusopilli-
sen korkeakoulun kehitys v. 1934–1958 
Jyväskylän yliop. historian laitos 1974 

Raili ja Martti Joensuun puhelinhaastattelu 
31.7.1995 

 
1) Kirjoitus on lyhennelmä Leila Farinin museo-
logian perusopintoihin liittyvästä tutkielmasta. 
Hän oli 15.6–15.8.1995 Jyväskylän yliopiston 
museossa harjoittelijana.  

 c 
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Kasvitiedettä ja taidetta 
 

Pertti Itkonen, Turku 
 
Puutarhat ovat innostaneet taiteilijoita kaut-
ta aikojen. Taitelija Claude Monet´n entis-
tetty puutarha, joka sijaitsee Pariisista run-
saat 50 kilometriä luoteeseen Givernyssä, 
on esimerkiksi yksi maailman suosituim-
mista puutarhakohteista. Tämä puutarha-
kulttuurin ja taiteen elävä ja värikäs muis-
tomerkki vetää paikalle vieraita ympäri 
maailman. 
 

Entäpä taide ja kasvitieteellinen puutarha? 
Miten tiede ja taide sopivat samoihin tiloi-
hin? Viekö taide uskottavuuden tieteeltä? 

Kasvitieteellisen puutarhan pe-
rustan muodostaa tietysti moni-
puolinen ja mahdollisimman hy-
vin hoidettu kasvikokoelma. Se 
tarjoaa hyvät lähtökohdat ope-
tukselle, tutkimukselle ja kasvi-
tiedon levittämiselle suuren ylei-
sön keskuuteen. Nykyisessä 
elämyksiä pursuavassa maail-
massa tarvitaan kuitenkin suu-
ren yleisön tavoittamiseksi ehkä 
myös jotain extraa. 
 

Varsin edullinen ja tyylikäs tapa 
lisätä puutarhan kiinnostavuutta 
suuren yleisön suuntaan on 
lyöttäytyminen yhteen taiteilijoi-
den kanssa. Turun yliopiston 
kasvitieteellisessä puutarhassa 
taidetta on ollut esillä jo pitkään 
sekä ulkona että sisällä. 
 
Oma profiili 
 

Kasveja ja taidetta yhdistelemällä kasvi-
tieteellisillä puutarhoilla on mahdollisuus 
profiloitua ja erottua esimerkiksi tiede-
keskuksista ja vastaavista, joissa tiedettä 
esitellään yhdessä huipputekniikan kera. 
Taide ja kasvit muodostavat hienon peh-
meän vaihtoehdon tälle tietokoneiden 
hallitsemalle maailmalle. 
 

Kasvitieteelliseen puutarhaan sopii lähes 
kaikenlainen taide. Osa teoksista voi olla 
pysyviä maamerkkejä, jotka tuovat pysy-

vyyden tunnetta kävijöille, mutta suurin osa 
esillä olevasta taiteesta muuttaa jatkuvasti 
muotoaan vähän samalla tavalla kuin niitä 
ympäröivät kasvitkin. 
 

Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
ulkoalueilla on esillä pieni pysyvä veistos-
kokoelma. Elokuun lopulla ulkona järjes-
tettiin myös runsaan viikon mittainen näyt-
tely, jossa teokset oli ripustettu pyykki-
naruille sydämen muotoon puutarhan nur-
mikolle. 
 

Kuva 2. Kaarinalainen taitelija Sibel Kantola rakensi sydämen 
muotoisen Turku Peace Macine 2005 näyttelynsä puutarhan 
nurmikolle. Taustalla Kimmo Peltolan veistämä Totemi, joka 
on pysyvästi esillä puutarhassa. – Pertti Itkonen 

Kuva 3. Turkulaispappi Paul Amper kokosi sor-
vaustöistään pienen näyttelyn Turun yliopiston 
kasvitieteelliseen puutarhaan. – Pertti Itkonen 
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Performanssia 
 

Tämän näyttelyn yhtey-
dessä kokeiltiin myös 
sitä, miten performans-
sitaide sopii puutar-
haan, ja sopihan se. 
Tanssi- ja näytelmätai-
de ja niiden sovellutuk-
set näyttävätkin tarjoa-
van varsin mielenkiin-
toisia mahdollisuuksia. 
 

Sisätiloissa Turun yli-
opiston kasvitieteelli-
sessä puutarhassa on 
esillä kuvataidenäytte-
lyitä, jotka pyritään 
vaihtamaan kerran 
kuussa. Maalausten li-
säksi esillä on ollut tänä 
vuonna myös mm. 
posliini-, ikoni-, sorva-
us- ja bonsaitaidetta. Puutarhalle on 
muodostunut pieni vakiotaiteilijoiden jouk-
ko, mutta joka vuosi esiin nousee aina 
myös uusia kykyjä. Tavoite on, että näyt-
telytilan seinät eivät ole koskaan tyhjät. 
 
 

Puhdasoppisimmat kasvitietelijät saattavat 
ehkä pohtia sitä, että taiteen tuominen kas-
vitieteelliseen puutarhaan vie pohjan pois 
itse asialta, mutta ehkä asia ei kuitenkaan 
ole niin. Kasviharrastajien ydinjoukko tulee 
puutarhaan varmasti ilman oheistarjontaa-
kin, mutta oheistoimintojen avulla kasveille 

saadaan mahdollisesti uusia ystäviä ja sitä 
kautta puutarhalle uusia kanta-asiakkaita. 
 
Uutta ja ihmeellistä 
 

Kyllähän se on myös kaikkien puutarhassa 
työskentelevien motivaation kannalta hyvä, 
jos heidän hoitamansa kasvit näkee 
mahdollisimman moni kävijä ja työpaikka 
saa myönteistä julkisuutta. Koko toiminnan 
jatkuvuuden kannalta on myös tärkeää, et-
tä kasvitieteelliset puutarhat eivät pääse 
uinahtamaan ruususen uneen, vaan niissä 

on jatkuvasti tarjolla jotain uutta ja mielen-
kiintoista. 
 

Mistä taidetta sitten saa puutarhaan? Tu-
run yliopiston kasvitieteellisessä puutar-
hassa taidettaan ovat tuoneet esille lä-
hinnä taiteen harrastajat ja puoliammatti-
laiset. Aika monen esillä olleen taulun mal-
leina ovat myös toimineet puutarhassa 
kasvavat kasvit. Taiteilijoiden lisäksi myös 
Turun ja sen lähiympäristön taideopiskelijat 
käyvät suhteellisen säännöllisesti piirtä-
mässä, maalamassa ja valokuvaamassa 
puutarhassa.  

c 
 

Kuva 5. Turun alueen taideopiskelijat ovat 
puutarhan vakiokävijöitä. – Pertti Itkonen 

Kuva 4. Uusien kanta-asiakkaiden löytäminen on kasvitieteellisille puu-
tarhoille tärkeä asia, siinä projektissa saattaa taiteestakin olla apua. 
Aapo-poika kävi ihmettelemässä bonsai-taidetta Turun yliopiston 
kasvitieteellisessä puutarhassa. – Pertti Itkonen 
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Puutarhan pyhimys 
 

Aarno Kasvi 
 

Monet yksityiskohdat pihoissa tekevät  ton-
tista mielenkiintoisen, kasvimaailman valin-
ta kerralla tai vuosien mittaan on kuin ker-
tomus omistajansa esteettisestä mausta ja 
tavoitteista ympäristön parantamiseksi. 
Puut ja pensaat vain eivät kehity niin kuin 
oli toivottu kuvia katsellessa ja taimia han-
kittaessa, tai sitten on leikkausinto loppu-
nut ja hallittu luonnontila päässyt vallalle. 
 

No tontin ja pihamiljöön rakentelu on lopu-
tonta puuhaa ja monista pirun mielen-
kiintoista, kunhan pääsee perusasioista 
jyvälle, ja nostaahan satsattu työ koko 
talon arvoa niin sisärakenteiden parantami-
sen kuin ulkoalueiden hoidonkin puolesta. 
 

Nyt kauppaan tulleet monet ryömivät ja ti-
heäkasvuiset havupuut, pensaat ja hillitty-
kasvuiset pienpuut houkuttelevat uusiin os-
toihin, istutuksiin ja kasvinvaihtoihin. Eikä 
se jää tähän vaan mukaan tulee eri väristä 
ja muotoista pystiä ja koristetta. Lintuja, 
tonttuja, sieniä ja erikokoisia figuureja sekä 
pikkueläimiä löytyy pihaa sulostuttamaan. 
Onhan ne helppohoitoisempia kuin elävät 
kasvit, aiheissa olisi kuitenkin vielä toivomi-
sen varaa. Materiaalitkin on kylmään il-
mastoon tuskin ajateltuja. Jos ei ole selvää 
kiveä, niin graniitista tehtyjä löytyy muuta-
mia aiheita ja silloin on talvenkestävyys 
taattu, jos vain toteutus miellyttää. 

Muistuu mieleeni eräs pystin ostaja, kirkon-
mies Uppsalan ulkopuolelta, joka päätti 
kerralla koristella tasamaapihansa. Sienet 
ja pikkuaasit oli hankittu, myös pari ujoa 
neitsyttä keimaili jo jalustalla lähellä 
pääkäytävää. Minun tehtäväni oli valita 
sopivia kasveja verhoamaan jalustoja ja 
osittain alastonta peltotonttia, pystit eivät 
sitä tehneet, päinvastoin piha näytti todella 
paljaalta uusine hankintoineen. 
 

Kuunliljan isot lehdet peittävät paljon ja 
pensaat kasvaessaan tekisivät salaperäi-
sen sokkelokäytävistön, josta löytyisi kät-
keytyneitä tonttuja ja neitsyeitä vesipytty 
olalla. Kaikki kasvoi hyvin kasvukauden 
aikana, patsaspinnan sammaloituminen 
ottaisi ehkä parivuotta tai kauemmin ja 
patina sulauttaisi pystien kelmeät pinnat 
paremmin pohjoismaiseen valoon, puhuim-
me altaanilla kahvia maistellessa ja kasvua 
ihaillessa. Ystäväni oli Kaliforniasta Uppsa-
laan muuttanut ja halusi näyttää, kuinka 
tontti nopeasti asutetaan sekä ulkoa että 
sisältä. Taideteokset oli hankittu paikalli-
sesta liikkeestä ja ulkotiloihin tarkoitettu, 
naapurien kommentit olivat yleensä kiit-
täviä ja odottavia. 
 

Kasvit kuihtuivat syksyllä ja pakkanen puri 
viimeiset marjaomenat tilhien avustamana 
ystäväni pihasta. Tilhien, joita hän kiven-
kovaan väitti papukaijoiksi, hän ei uskonut 
pesivän pohjolassa. Lumen parantaessa 
daamien muotoa erikoisen viehkoiksi pää-
käytävän varrella. Välillä lumi peitti pensaat 

ja katot sulaen välillä pois aivan kuin meillä 
Turussa on talvisin tapana. Tuntui kuin 
figuurit olisivat eläneet, kun seurasi talven 
käsittelyä: huurre puuteroi erikoisesti neit-
syeet. Se ikään kuin kasvoi ulos ruumiin-
osista, puuteroiden ja pehmentäen jo 
ennestään herkulliset muodot ylimaallisen 
kauniiksi; valkoiset hohtavat papittaret kuin 
antiikin saduissa hohtivat helmikuussa. 
 

Kevät tuli ja kylmyys väistyi vähitellen pal-
jastaen urheat lumikellot pystien juurella, 
pienten yöpakkasten kera ne mursivat yö-
roudan loistaen kevään ensi airueina. Tus-
kin oli ilmat asettuneet ja puutarhatuolit 
kannettu altaanille kun alkoi tapahtua. En-
nen niin viehko ilme neidolla muuttui päivä 
päivältä. Puolet daamin naamasta valui 
pois, käsistä putosi sormia kuin spitaali-
sesta ja embare luiskahti jalkoihin olalta. 
Toinen kesä olikin sitten pysteille aivan 
liian kuuma, jos talvi oli ollut kylmä. Murus-
ten vieriessä joka sateen jälkeen runsaana 
kasvoilta muuttaen patsaan kasvot yhtä 
ilmeikkäiksi kuin vanhan äitini leipälapio. 
 

Kannattaa tarkistaa hankittaessa, että ko-
riste kestää Länsi-Suomen ilmastoa, jos 
epäilee materiaalia eikä tunne sitä. Muuten 
jää ilo pystistä yhtä lyhyeksi kuin muuttolin-
tujen vierailut ja pesimiset tontilla. Itse toi-
von enemmän mielikuvitusta koko valikoi-
maan niin, että suomalaiset pihat saisivat 
jotain omasta tarustosta koristeiden jouk-
koon, vaikka mini Havis-Amanda tai Väinä-
möinen harppunsa kanssa. Itse valitsisin 

http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp
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ehkä, jos valikoimaa on, kunnon graniitista 
tehdyn puutarhan pyhimyksen! Näinkin 
muutamia sopivan kokoisia Rooman ulko-
puolella eräässä liikkeessä. Vahinko vain, 
ettei sieltä löytynyt meidän Pyhää Henrikki-
ämme! Se massa, josta patsaat oli tehty, ei 
näyttänyt aidolta kiveltä eikä edes kuululta 
marmorilta, jolla Helsingissä taloja päällys-
tetään. Olen mielestäni huomannut selvää 
pienen kulttipaikan puutetta, kun olen syy-
nännyt ihmisten pihoja. Tarkoitukseen so-
piva esine ei ole tatti taikka aasi vaan tun-
nistettava hahmo, joka lisää ajatuksen len-
toa silloin, kun on aika pysähtyä filosofoi-

maan ja mietiskelemään omassa puutar-
hassa. Ottaen samalla aikaa työn lomassa 
miettien, minkä oksan minä annan kasvaa 
ja onko jo aika kaataa tuo vanha täysin 
palvellut Astrakaani vai annanko puuvan-
hukselle vielä pari vuotta aikaa. Onhan sen 
isoisä istuttanut ennen sotaa! 
 

Kunnollinen, selvä reliefi jäätymistä kes-
tävästä kivestä ja mukavalla motiivilla olisi 
hyvä lahja monelle laiminlyödylle tuttavalle. 
Jos hinta-laatusuhde vain on sopiva, niin 
uskon, että kaupat syntyy.  

 c 

Joulupuu-näyttely 
13.12.2005 – 8.1.2006  
 

Teija Koskinen, Helsinki (KASVI-
TIETEELLINEN PUUTARHA TIEDOTTAA 9b/2005) 
 
Puutarhan joulunäyttelyssä esitellään puu-
ta monipuolisesti. Eri puulajeja koristellaan 
yleisön ihailtaviksi. Joulupuita koristelevat 
muun muassa Aarikka (Pauliina Aarikka), 
Finlayson (Anu Kanervo, Anu Saari ja 
Anna Huhta), Marimekko (Kirsti Paakka-
nen), Woodnotes (Ritva Puotila) ja 
Joulupuuseura (Heini Katajisto). Yleisö saa 
äänestää parhaan puulajin ja parhaan 
koristelun. Osallistujien kesken arvotaan 
Mikä puu – mistä puusta -teos, kausikortti 
puutarhaan ja tavarapalkintoja.  
 

Aavikkohuoneen vitriinissä vanha puulelu-
verstas höyläpenkkeineen ja työkaluineen 

esittelee puun käyttöä materiaalina. 
  

Puun anatomiaa ja fysiologiaa selvitetään 
tieteellisesti mutta kansantajuisesti. Kuu-
sen kasvu siitepölystä taimeksi havainnol-
listuu, ja pääsee kurkistamaan – syvälle! - 
kuusen kuoren alle. Löytyy myös tieto siitä, 
kuinka puusta syntyy joululahjapaperia. 
Kasvihuoneissa kiertää Joulunajan kasveja 
-polku, jolla voi tietotaulujen avulla pereh-
tyä esimerkiksi joulun maustekasveihin 
sekä muutamaan puusta valmistettavaan 
tuotteeseen. Polun kasveista on saatavilla 
Joulunajan kasveja -kirjanen. 
 

Näyttely on Kaisaniemen kasvitieteel-
lisen puutarhan kasvihuoneissa (Unio-
ninkatu 44 ja Kaisaniemenranta 2) ja 
avoinna ti – su klo 10 – 15. 
Pääsymaksu on 4,20 (S-etukortilla 3,20) / 
3,20 / 2,20 €; alle 7-vuotiaat pääsevät 
sisälle maksutta. Perhelippu (1 – 2 aikuista 
ja 1 – 4 lasta) maksaa 10 €.  
 

Joulunajan poikkeusaukioloajat: kasvi-
huoneet kiinni 24. – 25.12., mutta avoinna 
ma 26.12. ja ma 2.1.2006 klo 10 - 15  
  
Kasvitieteellinen puutarha -  Keidas keskellä 
Helsinkiä  (PL 44, 00014 Helsingin yliopisto) 
Faksi: 191 24454, toimisto (Kumpula) 191 50033 
Puhelinnumeroita: – yliopiston keskus (virka-aika-
na) p. 1911; – toimisto (Kumpula) p. 191 50041 
– myyntisihteeri Teija Koskinen (aukioloajat, hinnat, 
palvelutarjonta, näyttelyt, kuvaukset, ryhmäkäynnit, 
varaukset) p. 191 24453, 050-337 5271  
– puutarhan kassa p. 191 24455  

Lisää yhteystietoja www.fmnh.helsinki.fi/ktp.  c 

Kuva 6.  

http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp/yhteystiedot/kuvat/
http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp/
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Marko Pesu, ylipuu-
tarhurina kesäkuusta 2004  
 

Paula Havas-Matilainen 
 
Ylipuutarhuri Kustaa Niini oli vuorottelu-
vapaalla 15.6.2004 – 9.6.2005. Vuorottelu-
vapaasijaiseksi palkattiin tutkija Visa Lippo-
nen, mutta ylipuutarhurin sijainen oli etsit-
tävä Helsingin Sanomien Avoimia virkoja -
ilmoituksella. Määräaikaista ylipuutarhurin 
virkaa hakeneista 14 henkilöstä ylipuutar-
huriksi valittiin hortonomi (AMK), FM Marko 
Pesu. Ensimmäinen määräys kirjoitettiin 
ajaksi 17.6.2004 – 9.6.2005. Markon mää-
räystä on jatkettu vuoden 2006 loppuun 
perusteena tehtävien uudelleenjärjestely 
yksikössä. 
 

Marko esitteli itsensä puutarhan Viikko-
tiedotteessa 23/2004 seuraavasti: 
 

“Olen Marko Pesu, 
33 v, puutarhuri, 
hortonomi ja Hel-
singin yliopistosta 
valmistunut kasvi-
fysiologi. Perhee-
seeni kuuluvat bio-
logivaimo Nunu ja 
Vilma-tytär. Tätä 
kirjoittaessani olen 
juuri aloittanut työ-
ni kasvitieteellisen 
puutarhan ylipuu-
tarhurina. 

Työskentelyn kasvien parissa aloitin kuule-
man mukaan kolmivuotiaana kaivamalla lu-
sikalla mullat kaikista kukkaruukuista olo-
huoneen lattialle. 8-vuotiaana kävelin omin 
päin kotipaikkakuntamme puutarhaliikkee-
seen ostaakseni herukkapensaan taimen. 
Suurena visionani oli laittaa se kasvamaan 
saaviin kotimme parvekkeelle. Harmikseni 
myyjänä sattui olemaan naapurin täti, joka 
ei suostunut myymään minulle herukka-
pensasta. Hän oli sitä mieltä, ettei niitä voi 
kasvattaa parvekkeella. Terveisiä vain 
Marjatta-tädille: kyllä voi! 
 

Olen ollut käytännön työtehtävissä useilla 
viljelmillä; viljely/tuotantopuolen koulutus 
minulla on sekä Jämsästä että Lepaalta. 
Puutarhurina toimin viimeksi  graafikko 
Osmo Rauhalan luomutilalla Siurossa. 
Biologian opiskelijaksi siirryin Kokemäen 
puutarhaoppilaitoksen lehtorin tehtävistä. 
 

Helsingin yliopisto on tullut minulle viime 
vuosien aikana tutuksi. Biologian opiskelun 
ja lyhyen tutkijanuran lisäksi olen osallistu-
nut aktiivisesti yliopiston hallintoon. Olen 
ollut tekemässä päätöstä muun muassa 
kasvitieteellisen puutarhan nykyisestä hal-
linnollisesta asemasta, ja nyt olen siis aloit-
tanut “tilanhoitajana” puutarhassa, joka on 
perustettu 1678. …Muistan vieläkin, kuinka 
hienoa oli vuosia sitten käydä ensimmäi-
sen kerran Helsingin yliopiston kasvitieteel-
lisessä puutarhassa. Minusta tuntuu hie-
nolta työskennellä tässä puutarhassa. …”  

 c 

Teija Koskinen, myyntisih-
teerinä heinäkuusta 2005 
 

Teija Koskinen 
 
Aloitin myyntisih-
teerinä Helsingin 
kasvitieteellisessä 
puutarhassa heinä-
kuun puolivälissä 
2005. Viransijai-
suus jatkuu vuo-
den 2006 syys-
kuun loppuun. 
 

Koulutustaustaltani 
olen biologi: opiskelin Turun yliopistossa 
kasvisystematiikkaa ja -ekologiaa. Lisäksi 
minulla on ravintola-alan koulutus ja työ-
kokemusta, mikä on osoittautunut kasvitie-
teellisen taustan lisäksi erittäin hyödylli-
seksi tässä asiakaspalvelutyössä. Tätä 
työtä edeltäneet vuodet olen hankkinut 
organisointitaitoja ja stressinsietokykyä ko-
tona lasten parissa. 
 

Koska olen opiskellut Turussa, Helsingin 
kasvitieteellinen puutarha ei ollut minulle 
kovin tuttu entuudestaan. Ennen tuloani 
töihin Kaisaniemeen kävin puutarhassa 
edellisen kerran maaliskuussa poikani 
kanssa. Hänelle totesin tuolloin, että tänne 
äiti voisi tulla töihin. Toukokuussa työn-
haun oivallinen ajoitus teki ajatuksesta 
totta. 
 

Kuva 7. Marko Pesu. – 
www.fmnh.helsinki.fi/
ktp/yhteystiedot/kuvat
/  

Kuva 8. Teija Koskinen. 

http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp/yhteystiedot/kuvat/
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Työhuoneeni ja suurin osa työtehtävistäni 
on Kaisaniemessä. Ulkopuutarhaa ja kas-
vihuoneita ehdin tutkia sielläkin liian vähän. 
Kumpulan puutarha vetää kiehtovuudes-
saan puoleensa ja odottaa tarkempia tutki-
musretkiä. 
 

Uutena osa-alueena myyntisihteerin työn-
kuvassa olen panostanut tämän syksyn 
aikana markkinointiin. Puutarha on saanut 
sekä suhteellisen edullisia että maksutto-
mia mainospaikkoja. Mainontaa on ollut 
sekä yliopistoon suuntautuneissa julkai-
suissa että kaikelle kansalle suunnatussa 
matkailumarkkinoinnissa. Mielenkiinnolla 
odotan, tuottaako panostus tulosta.  

 c 
 

 
 
 

Tervetuloa Helsinkiin 2007!  
 

Jyväskylän kanssa  
on sovittu, että 

 

Suomen  
kasvitieteellisten  

puutarhojen 
seuraavat (2007) 

neuvottelupäivät ovat 
Helsingissä 

 

Helsinki syksyyn 2005 
 

Paula Havas-Matilainen 15.11.2005 
 

Kuluneena syksynä tuli täyteen 10 vuotta 
puutarhan Kanadaan 1995 tekemästä 
siemenkeruumatkasta, ja on lähes kaksi 
vuotta siitä, kun puutarhasta 1.1.2004 tuli 
osa luonnontieteellistä keskusmuseota. 
 

Puutarha sai puutarhanjohtajan ja uu-
den intendentin 
 

Luvattu päivä 1.8.2005 tuli vihdoin, ja puu-
tarha sai puutarhanjohtajan viran. Virkaan 
valittiin intendentti Leif Schulman 1.8. 
alkaen ja Leifiltä vapautuneeseen kasvi-
tieteellisen puutarhan intendentin virkaan 
FL, hortonomi Leo Junikka 1.11. alkaen.  
 

Ylipuutarhuri Kustaa Niini oli vuorotte-
luvapaana ja Marko Pesu ylipuutarhurina 
1.1.–9.6. Markon määräystä jatkettiin vuo-
den 2006 loppuun. Visa Lipponen oli 
tutkijana (ja Kustaa Niinin vuorottelu-
vapaasijaisena) 1.1.–9.6.  
 

Caterina Nikiforow oli 1.1.–31.8. ja Sep-
po Sinkkonen 1.1.–31.7. ma. puutarhuri-
na. Puutarhuri Rauni Kivinen oli 1.–30.1. 
ja 1.6.–31.12. ja puutarhuri Marita Tiiri 
1.1.–27.2. ja 31.10.–31.12. osittaisella hoi-
tovapaalla. Puutarhuri Virpi Kaikula oli vir-
kavapaalla 17.1.–25.2.; 1.12.2005 hän jää 
vuodeksi (–30.11.2006) virkavapaalle. Li-
säksi kolme puutarhurivirkaa on avoimina. 
 

Myyntisihteeri Johanna Björkstén oli osit-
taisella hoitovapaalla 1.1.–31.5. ja virka-
vapaana 8.8.–31.12. Mari Miranto työs-
kenteli Johannan sijaisena 8.–21.3. FM 
Teija Koskinen määrättiin 18.7.–7.8. 
myyntisihteerin ma. virkasuhteeseen ja 
8.8.–31.12. Johannan viransijaiseksi. Puu-
tarhuri Caterina Nikiforow hoiti myynti-
sihteerin tehtäviä 27.6. alkaen Teijan tu-
loon asti ja osin päällekkäinkin. Susanna 
Tuliainen työskenteli kassalla työsopimus-
suhteisena myyjänä, osa-aikaisena 1.1.–
31.3. ja kokopäiväisenä 1.4.–30.9. Luon-
nontieteellisen museon museokauppa sul-
jettiin rakennuksen peruskorjauksen vuoksi 
pariksi vuodeksi, ja museokaupan myymä-
länhoitaja Kauko Laasonen saatiin puu-
tarhan asiakaspalveluun 15.9. alkaen. 
 

Kehityskeskustelut ja uusi palkkaus-
järjestelmä (UPJ) 
 

Puutarhan kehityskeskustelut käytiin 
tammi-helmikuussa. Työn vaativuuteen 
(VAATI) ja henkilökohtaiseen osaamiseen 
(HENKI) perustuvan palkkausjärjestelmän 
oli määrä tulla valtiolla voimaan 1.12.2005. 
Käytiin koulutuksessa ja istuttiin palave-
reissa. Tammi-maaliskuussa tehtäväkuva-
ukset ja VAATI- ja HENKI-lomakkeiden 
täyttö työllisti myös puutarhalla.  
 

Kokoukset ja muu sisäinen tiedottaminen 
 

On tulossa vuoden yhdeksäs puutarhan 
koko henkilöstön toimintayksikkökokous. 
Kokouksissa osa asioista on käsitelty yh-
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teistoiminnassa. Leifin 14.4. aloittamissa 
hallinto- ja toimistohenkilöstön ”torstaipala-
vereissa” käsitellään toimisto- ja hallinto-
käytäntöihin liittyviä asioita sekä valmis-
tellaan TY-kokouksia varten puutarhan yh-
teisiä asioita. Torstaipalavereja on ollut 
toistaiseksi kahdeksan. Marko aloitti viikoit-
taiset työpalaverit alaistensa kanssa; tiis-
taipalaverit olivat talvikautena Kaisanie-
messä ja kaikille yhteiset; kasvukaudella 
Kaisaniemen ja Kumpulan hoitohenkilös-
töllä oli erillisiä palavereja. Kaisaniemessä 
ja Kumpulassa puutarhan johto ja henkilös-
tö arvioi syyskuussa itsearviointipalavereis-
sa puutarhanhoidon onnistumista kesäkau-
della 2005. Puutarhalle on valittu tunnus-
lause, slogan. Nyt keskustellaan visiosta ja 
strategiasta. 
 

Viikkotiedotetta, puutarhan sähköistä hen-
kilöstötiedotetta, on tehty tänä vuonna 
tähän mennessä 37 numeroa.  
 

Osallistumisia  
 

Leif osallistui kesäkuussa Bergianska träd-
gårdenin ja Uppsalan yliopiston kasvitie-
teellisen puutarhan järjestämään, Tukhol-
massa ja Uppsalassa pidettyyn pohjois-
maiseen puutarhakokoukseen, jossa käsi-
teltiin Pohjolan puutarhojen välistä yhteis-
työtä sekä yleisiä puutarhojen hallintoon ja 
hoitoon liittyviä kysymyksiä. Leif piti koko-
uksessa esitelmän saintpaulioiden suoje-
lusta puutarhoissa.  
 

Joulukuussa Leif edustaa – Kari Laineen 

seuraajaksi valittuna - Suomen kasvitie-
teellisiä puutarhoja BGCI:n Euroopan laa-
juisessa yhteistyöfoorumissa, niinsanotus-
sa Euroopan-konsortiossa. 
 

Suomen kasvitieteellisten puutarhojen 
Kuopiossa 1.9. pidetyille neuvottelupäiville 
osallistui 11 henkeä (Leif, Marko, Eeva, 
Marita, Outi, Paula, Rauni, Virpi, Merja, 
Teija ja Martti). Leif oli puheenjohtajana. Ja 
kotiin lennettiin!  
 

Henkilöstökoulutusta 
 

Keskusmuseon tietotekniikkapäällikkö Jör-
gen Palmgren perehdytti (tammikuussa) 
Kumpulan puutarhan ja (maaliskuussa) 
Kaisaniemen puutarhan henkilökunnan 
museoverkkoon. Lisäksi Jörgen antoi huh-
tikuussa puutarhoissa henkilökohtaista tie-
tokonekoulutusta. Leif Schulman ja Visa 
Lipponen esittelivät helmikuussa henkilö-
kunnalle uuden tietokannan ja sen käytön. 
FL Heino Vänskä bio- ja ympäristötieteiden 
laitokselta esitelmöi maaliskuussa kasvi-
tieteellisestä latinasta.  
 

Maalis-huhtikuussa ylipisto kustansi puu-
tarhan henkilökunnalle työpsykologi An-
ders Kedon johtamat Työyhteisön hyvin-
vointi -iltapäivät (neljä kertaa), joiden ta-
voitteena oli parantaa työyhteisön toimin-
taa, auttaa parempaan keskinäiseen vuo-
rovaikutukseen, lisätä yhteistä työintoa ja 
auttaa työyhteisöä yhdessä löytämään 
keinoja, jotka tukevat työyhteisön hyvin-
vointia. 

Kasvitieteellisen puutarhan hoitohenkilö-
kunnalle järjestettiin yhteistyössä Kiipulan 
ammattiopiston kanssa 2 opintoviikon pi-
tuinen työpaikkaohjaajakoulutus (EU-pro-
jekti, puutarhalle maksuton), jonka keskei-
set sisällöt olivat ammatillinen koulutus ja 
työelämäyhteistyö, työssä oppimisen ja 
näyttöjen toteuttaminen, opiskelijalähtöinen 
ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpai-
kalla. Koulutus sisälsi 4 lähiopetuspäivää 
sekä itsenäisiä etätehtäviä, opettajat olivat 
Kiipulan ammattiopistosta.  
 

Puutarha liittyi mukaan kolmivuotiseen 
(2004–2007) Integroitu torjunta kasvihuo-
netuotannossa INTO -projektiin, jota ra-
hoittavat muun muassa EU:n Rakenne-
rahastot ja Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen 
lääninhallitukset. Puutarhan kasvienhoito-
henkilökuntaa osallistui integroidun torjun-
nan koulutukseen; koulutustilaisuuksia on 
ollut kuukausittain, pitopaikkoina on ollut 
esim. MTT/Kasvinsuojelu (Jokioinen), Le-
paa ja Överby.  
 

Kirjasto ja arkisto muuttivat ja muuttuivat 
 

Kumpulan tilajärjestelyjen yhteydessä toi-
misto siirrettiin kirjastohuoneeseen kirjas-
ton yhteyteen (mihin se oli alun perin 
suunniteltukin – samalla saatiin toimistosta 
suora näköyhteys ulko-ovelle). Lehtiarkisto 
ja uutuuslehtihylly järjestettiin uuteen 
kahvihuoneeseen. Kirjastoon tulee 14 
ulkomaista ja 10 kotimaista alan aika-
kausjulkaisua. Tilajärjestelyjen yhteydessä 
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puutarha luopui osasta vanhoja aikakaus-
lehtisarjoja. - Kirjastoon on tänä vuonna 
ostettu 10 ja saatu 9 teosta. 
 

Arkistokaapit siirrettiin kirjasto/toimistoon. 
Siemenvaihtoluetteloarkisto jäi takahuo-
neeseen; luetteloista säilytettiin vain ne, 
joista oli tilattu siemeniä puutarhalle.  
 
Uusi kasvitietokanta oli käytössä 
 

Maaliskuun lopulla kasvitietojen syöttö ja 
päivitys palautui Visalta Paulalle. Myö-
hemmin uuden kasvitietokannan päivitet-
tävä versio siirrettiin yhteiselle O-asemalle 
ja päivitysoikeus tuli sekä Paulalle että 
Leifille ja jatkossa myös uudelle inten-
dentille. Lukuversio on O-asemalla kaik-
kien käytössä. Sijoitustietoja täsmennettiin, 
päivityslomakkeet uudistettiin. Nimikilpi-
tietoja päästiin tulostamaan marraskuussa. 
Heinäkuusta lähtien kasvitietokanta on 
ollut käytettävissä Kaisaniemen lisäys-
osastollakin.  
 
Yksi puu nostettiin, toinen kaatui 
 

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutar-
hassa nostettiin 19.5. pystyyn puutarhan 
Unioninkadun puoleisessa päässä lohkos-
sa 134 kasvanut ja joulun 2004 alla myrs-
kyssä kaatunut keltasalava (Salix × rubens 
'Basfordiana' 00ZZ-0403), joka oli ennen 
kaatumistaan ollut Suomen suurin. Pystyyn 
tuettu jättirunko oli syksyllä täynnä uusia 
oksia ja vihreitä lehtiä. 
 

Kaisaniemessä lohkossa 117H kasvanut 
amurinkorkkipuu Phellodendron amurense 
00ZZ-0258 katkesi ja kaatui aamulla 10.8. 
(myrskyn takia, joka oli illalla 9.8. riepo-
tellut Helsingin yleisurheilun MM-kiso-
jakin.). Kasvi oli saatu taimena Pietarista 
1892 ja oli Suomen kookkain.  
 

Tiedettä ja tutkimusta 
 

Mari Miranto, joka Leifin ohjauksessa, te-
kee pro gradu -tutkielmaansa Saintpaulian 
ex situ -suojelusta, työskenteli puutarhassa 
tammikuun ajan tutkimusavustajana ja 
vieraili tutustumassa Uppsalan yliopiston 
kasvitieteellisen puutarhan ja Edinburgh’n 
kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan  
saintpauliakokoelmiin.  
 

Opiskelija Eva-Kristina Nyström kasvatti 
touko-elokuussa Kaisaniemen lisäyskasvi-
huoneessa tupakantaimia pro gradu -tutki-
mukseensa "Mitä BelW3-tupakka kertoo 
alailmakehän otsonipitoisuuksista pääkau-
punkiseudulla kesällä 2005? – lukiolaisten 
kanssa toteutettava bioindikaattoritutki-
mus".  
 

Leifin yhteistyö Turun yliopiston Amazon-
tutkimusryhmän kanssa jatkui. Leifistä tuli 
myös perulaisen Nelly Llerenan medinilla-
kasveihin liittyvän väitöskirjan toinen oh-
jaaja. 
 

Banaanitutkija Markku Häkkiseltä ilmestyi 
(ainakin) seitsemän omaa tai yhteisjulkai-
sua. Heinäkuussa Markku vieraili Kiinassa 

ja muun muassa Kiinan suurimmassa kas-
vitieteellisessä puutarhassa (Xishuang-
banna Tropical Botanical Garden, the 
Chinese Academy of Sciences)  ja tallensi 
sen herbaarioon kolmen uuden löytämän-
sä banaanin tyyppinäytteet. Lokakuussa 
Markku osallistui Leuvenin katolisessa yli-
opistossa pidettyyn ”ProMusa-INIBAP Sup-
port Group Meeting and special sympo-
sium on the Conservation and Use of 
Musa Biodiversity” -seminaariin. Leuvenin 
keskuskirjastossa oli pääasiassa Markku 
Häkkisen banaanikuvista koostunut valo-
kuvanäyttely ”No end to the banana”.  
 

MTT Puutarhatuotannon tutkija Riina 
Nyrhilä sai apua ja kasveja hankkeeseen 
"Julkisten alueiden perennakasvustojen 
perustamis- ja hoitotekniikat sekä kestävi-
en perennojen valinta". Yhteistyö on en-
simmäinen konkreettinen tulos vuonna 
2003 solmitusta yhteistyösopimuksesta 
usean puutarhan, MTT:n ja Taimiston-
viljelijöiden kesken; se liittyy myös 
puutarhan omaan, prof. Timo Koposen 
aloittamaan tutkimushankkeeseen "Ulko-
maisten puutarha- ja koristekasvien kotiut-
taminen Etelä-Suomen oloihin". 
 

Julkaisuja 
 

Puutarhan (2003 ja) 2004 vaihtoon kerät-
tyjen ja ostettujen siementen vaihtoluettelo 
Delectus Seminum 2005 saatiin painosta 
22.2. ja postitettiin vaihtokumppaneille; 
sähköisesti luettelon puutarhaan lähettä-
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neet saivat luettelon sähköisesti. Eeva hoiti 
siemenvaihdon. 
 

Puutarhan uusi, kolmena kieliversiona 
(suomi, ruotsi, englanti) painettu yleisesite 
ilmestyi toukokuussa ja on maksutta ja-
ossa muun muassa Kaisaniemen lähi-
hotelleissa, matkailu- ja matkatoimistoissa 
ja Ruotsin ja Tallinnan laivojen terminaa-
leissa. 
 

Puutarhan Ulmus-sarjan kuudes osa, 
Saintpaulia-lehti 1/2005, ilmestyi touko-
kuussa puutarhan ja Suomen Saintpaulia-
yhdistyksen yhteistyönä. Heinäkuussa il-
mestyi Leifin avomaan hyötykasvien tentti-
moniste (Ulmus 7). Marko laati puutarhan 
määräaikaisen henkilöstön perehdytys-
oppaan. 
 

Opetuskäyttöä 
 

Leif opetti toukokuussa pidetyssä keskus-
museon omassa opintokokonaisuudessa 
Biologiset kokoelmat. Tammikuussa Marko 
ja syyskuussa Leif tutustutti luokanopet-
tajiksi opiskelevia puutarhan käyttömahdol-
lisuuksiin kouluopetuksessa. Leif otti elo-
syyskuussa vastaan avomaan hyötykasvi-
kuulusteluja Helsingin yliopiston opiskeli-
joilta. Avoimen yliopiston opiskelijoiden 
avomaan hyötykasvikuulustelut otti vas-
taan Leo Junikka. Lisäksi ainakin yksi muu 
avoimen yliopiston kurssi ja ainakin neljä 
muuta Helsingin yliopiston kurssia sekä 
yksi Yrkeshögskola Sydvästin kurssi käytti 
puutarhaa opetuksessaan. Tutkimukseen 

ja opetukseen annettiin kasveja ja kasvin-
osia suomalaisille ja ulkomaisille asiak-
kaille. 
 

Ulkoinen tiedottaminen 
 

Puutarhan kotisivujen päivittäminen palau-
tui maaliskuussa puutarhaan, Leifille, 
Markolle ja Johannalle/Teijalle. Kasvi-
museon julkaisema ja sähköisesti yli-
opiston kasvitieteilijöille lähetettävä Bota-
nicum ilmestyi vuoden alusta kuukau-
sittain, ja puutarha alkoi tiedottaa siinä 
puutarhan hyödyntämismahdollisuuksista 
otsikolla ”Kasvitieteellinen puutarha palve-
luksessasi”. Puutarhan sähköistä media-
tiedotetta on vuoden aikana lähetetty 
tiedotusvälineille 10 numeroa. 
 

Näyttelyt ja yleisötapahtumat 
 

Kasvihuoneiden galleriassa on ollut kuu-
kausittain vaihtuvia näyttelyitä. Helmikuun 
”Millä maailma elää” -näyttely, jonka 
järjestämisessä puutarha oli mukana, 
herätti tiedotusvälineiden huomion. Joulu-
tammikuussa on puutarhan kolmannen 
oman joulunäyttelyn vuoro; Joulupuu-
näyttelyn projektinvetäjä on Teija. 
 

Kasvihuoneiden kassa-aulassa oli maalis-
kuuhun asti esillä Suomen Saintpaulia-
yhdistys ry:n valokuvanäyttely. Maalis-
heinäkuussa aulassa, portaikossa ja ylä-
tasanteella oli Markku Häkkisen ottamia 
valokuvia Kaakkois-Aasian luonnonvarai-
sista banaanilajeista. 
 

Toukokuussa valtakunnallisina puutarha-
päivinä Kaisaniemen puutarhassa oli ohjel-
maa lapsille ja aikuisille. Toukokuussa 
Kaisaniemen puistossa pidettyyn Maailma 
kylässä -tapahtumaan puutarha osallistui 
Suomen Saintpaulia-yhdistyksen kanssa 
(lähinnä tiedotusmateriaalilla). Suomessa 
vuoden 2005 Euroopan rakennuspe-
rintöpäiviä vietettiin syyskuussa otsikolla 
Puistot ja puutarhat; Kaisaniemen puu-
tarhassa oli alennetut hinnat ja maksut-
tomia ulko-opastuksia. 
 

Puutarhan kasvihuoneilla, ulkona ja semi-
naarisaleissa, oli syyskuussa luonnon-
tieteellisen keskusmuseon ja Suomen Sie-
niseuran yhteinen sieninäyttely ja sieni-
neuvonta. Kumpulan luentosalissa oli 
toukokuussa ja syyskuussa taiteilija Oiva 
Meriläisen viikon mittainen maalauskurssi. 
 

Johanna toteutti kävijöiden ja henkilö-
kunnan pitkäaikaisen unelman: Kaisanie-
men puutarhaan saatiin Coffee Please 
Suomi Oy:n kahvinvalmistuslaite, ja kasvi-
huoneilla alkoi huhtikuussa kahvin myynti. 
Teija ja Marko täydensivät mukavuuden: 
kasvihuoneiden kuistille saatiin pöydät ja 
tuolit, ja ostettiin ”oikeat” astiat. Puu-
tarhassa myydään pakattuja leivonnaisia, 
jäätelöä ja makeisia. 
 

Kumpulassa järjesteltiin työtiloja 
 

Elokuussa oltiin saamassa uusi puutarhan-
johtajan virka; tarvittiin työhuone. Tilasiirrot 
aloitettiin maaliskuussa puutarhan nimi-
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kilpien kaiverrushuoneen äänieristämisellä 
(samalla kaiverruskoneen kompressori siir-
rettiin alapuoliseen kellaritilaan). Viereises-
tä, takavarastona ja arkistohuoneena ol-
leesta tilasta suunniteltiin puutarhurien 
työhuone, puutarhureitten työhuoneesta 
tulevan intendentin työhuone (Leifistä tuli 
1.8. puutarhanjohtaja, ja hän piti vanhan 
huoneensa) ja toimistosta kahvihuone 
(Yläkartanon kahvipiste oli ollut puutarhu-
reitten työhuoneessa). Toimisto siirrettiin 
kirjastohuoneeseen. Lisäksi uusittiin yli-
puutarhurin työhuoneen ja siemenlabora-
torion kalustus. Tilojen kalustuksen suun-
nitteli teknisen osaston arkkitehti ja toteutti 
tekninen osasto. Puutarhan itse ostamat 
Lundiat sijoitettiin uuteen suunnitelmaan, 
suurin osa muista vanhoista kalusteista 
kuljetettiin pois. Tietokoneet ja puhelimet 
siirrettiin (puhelinnumerot pysyivät sa-
moina; intendentille saatiin uusi numero 
191 50055), Jyrängöntien puoleisiin ikku-
noihin asennettiin sälekaihtimet. 
 

Tilajärjestelyt etenivät hissukseen. Eleltiin 
kuukausia, loka-marraskuulle, romuläjien, 
muuttolaatikoiden ja kirja- ja paperipinojen 
kanssa. Paula muutti elokuussa ja Eeva 
lokakuussa kirjasto/toimistoon. Puutarhurit 
muuttivat uuteen työhuoneeseensa syys-
kuun lopulla. Intendentin huone kalustettiin 
(melkein) lopullisesti vasta, kun Leo mar-
raskuun alussa oli muuttamassa huonee-
seen. Kahvihuoneen pöydät saadaan 
15.11. ja tuolit seuraavalla viikolla.  
 

Kaisaniemessäkin järjesteltiin ja 
korjattiin työtiloja 
 

Kaisaniemen Ikkalassa, puutarhan työ- ja 
sosiaalitiloissa, käynnistyi tilojen uudel-
leenjärjestely ja korjaus syyskesällä. Yri-
tettiin saada puutarhan kustannettavana 
olevia tiloja vähemmiksi ja puutarhan ti-
loista mahdollisimman suuri hyöty. Korjaus 
alkoi syyskuussa poisheitettävien tavaroi-
den kasaamisella roskalavalle. Tehtiin 
ilmastointi, uusittiin lattiat, saatiin uusvanha 
kalustus. Henkilökunta oli työn ajan eva-
kossa palmuhuonerakennuksen yläsalissa. 
Teija pääsi muuttamaan myyntisihteerille 
rakennettuihin tiloihin 31.10. (samalla luo-
vuttiin myyntisihteerin käytössä olleista 
Ikkalan tiloista); puutarhurit muuttavat ta-
kaisin marraskuussa. 
 

Tekninen osasto ja puutarha keskuste-
livat työnjaosta 
 

Tekninen osasto ja puutarha keskustelivat 
keväällä Kaisaniemen opaskilpien ja aito-
jen uusimisesta ja syksyllä yhteistyöstä ja 
työnjaosta kiinteistöhoidon, vahtimestari-
toimen ja vartioinnin aloilla. Kasvitieteel-
lisen puutarhan rannan puoleinen aita uu-
sitaan heti keväällä 2006, toimenpidelupa 
on valmiina, ja puutarhassa ollaan palaa-
massa vanhaan talonmiesjärjestelmään. 

  c 
 

 

Joensuun kuulumiset 
 

Maisa Viljanen  28.11.2005 

 
Toimintaa 
 

Samoin kuin muuallakin paneuduttiin alku-
keväästä UPJ:n koukeroihin. Keskustelut 
käytiin sopuisasti ilman suurempia yhteen 
törmäyksiä. 
 

Ulkoalueilla päästiin töihin keväällä heti 
toukokuun puolenvälin jälkeen. Suotuisan 
syksyn ansiosta saatiin suunnitellut työt 
kutakuinkin tehtyä. Ehtivätpä naiset ko-
keilla vuosia unohduksissa ollutta kantta-
uskonettakin. Ja siistiä tuli. Vesoittuneiden, 
omiin oloihinsa jääneiden Pohjois-Karjalan 
ja vuoristokukkuloiksi suunnitelluiden aluei-
den raivauksessa tarvittiin vierasta apua.  
 

Ulkopuutarhassa yksisirkkaisten kasvien 
aluetta muutettiin nurmikoksi. Kasvihuo-
neista on jouduttu hävittämään joitakin 
suuria yksilöitä mm. Araucaria hetero-
phylla, Ficus benjamina  ja Phoenix sp. 
Muutenkin kasvihuonelajistoa ja yksilö-
määrää pyritään edelleen vähentämään. 
   

Koekasvihuoneiksi nimittämämme kaksi 
pientä huonetta ovat olleet koko vuoden 
Markku Keinäsen johtaman muuntogeenis-
ten koivujen ympäristövaikutuksia selvit-
televän projektin käytössä. Projektin kent-
täkokeet perustettiin kesän aikana puu-
tarhan alueelle. Tiedotusvälineet ovat ol-
leet kovin kiinnostuneita kokeista, televisio- 
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ja sanomalehtimiehiä on häärinyt puutar-
halla useaan otteeseen. 
 

1.7. tuli 20 vuotta siitä, kun ensimmäiset 
muuttokuormat tuotiin ”uudelle” puutar-
halle. Merkkipäivää vietettiin työn touhussa 
ilman juhlallisuuksia. Saimme sentään asi-
asta jutun yliopiston tiedotuslehteen.  
 

Neuvottelupäivillä Kuopiossa käytiin päivä-
seltään. Mukana olivat Anita Anttila, 
Maisa Viljanen, Marja Aalto, Riitta 
Julkunen-Tiitto ja Sari Meriläinen.  
 

Siemenluettelon teko 
olisi ollut tänä syksynä 
vuorossa, mutta se 
jouduttiin siirtämään 
ensi vuoteen. 
 

Henkilöstö vähenee  
 

Kesätyöntekijöiden 
palkkaukseen ei ollut 
mahdollisuutta. Puu-
tarha-alan harjoitteli-
joita on vuoden aikana 
ollut vähän: Piia Vat-
tulainen kuusi kuu-
kautta ja Anna-Mari 
Piiroinen viisi viikkoa. 
Työllisyysvaroin pal-
kattujen työntekijöiden 
määrä väheni entises-
tään. Kasvienhoitaja 
Maritta Heikkinen ja 
puutarhatyöntekijä 

Riitta Hämäläinen puolivuotis-
kautensa 16.5. alkaen. Harjoitte-
lijoina Kelan korvauksella työs-
kentelivät Elena Koljonen ja 
Marko Frantzi. 
 

Ylipuutarhuri Pekka Piironen lähti 
eläkkeelle 1.8. Hän jäi lomalle 
kesäkuun alussa. Koko kesä ope-
teltiin tulemaan toimeen ilman 
Pekkaa. Läksiäiskahvit juotiin Bio-
logian laitoksella 15.9.  Kesällä va-

littiin jo uutta yli-
puutarhuria, mutta 
asia jäi silloin 
jäihin. Näytti jo 
siltä, ettei virkaa 
täytetä ollenkaan. 
Viimeisin tieto on, 
että virka pitäisi 
täyttää talon sisäl-
tä. – Näin kävikin 
ja uudeksi ylipuu-
tarhuriksi nimitet-
tiin Marja Aalto 
1.1.2006 lukien 
(toim.lis.). 
 

Markku A. Huttu-
nen jatkaa edel-
leen lehtorina bio-
logian laitoksella. Markku 
ottaa osaa myös puu-
tarhan toimintaan; kasvi-
tietokannan kehittäminen / 
päivittäminen, Botanian 

tietolaarin ja Pimpinellan toimittaminen 
sekä lajintuntemuskuulustelut on annettu 
hänen vastuulleen. Maisa sukkuloi edel-
leen puutarhan ja biologian laitoksen 
välillä. 

Kuva 10. Tuleva ylipuutarhuri Marja Aalto opastamassa 
Euroopan rakennusperintöpäivien vieraita Botanialla. 

Kuva 9. Kolmen kasvitieteellisen puutar-
han perustamiseen ansiokkaasti osallis-
tunut ylipuutarhuri Pekka Piironen jäi 
eläkkeelle 1.8.2005. 
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Toimistosihteerimme Anna-Mari Puusti-
nen jäi 20.10. vuodeksi vuorotteluvapaalle.  
Hänen tehtäviään hoitaa  Mervi R. 
Kinnunen. 
 

Näyttelyitä ja kiitosta 
 

Vanhanajan huonekasvit -näyttely oli esillä 
Botanialla 1.3.–17.4. Marja Aalto ja Laura 
Laakkonen olivat näyttelyn ideoijat ja vas-
tasivat sen kokoamisesta. Botanian tieto-
laari 10, Vanhanajan huonekasvit on 
Marjan tarmokkaan työn tulosta. Näyttely 
oli soveltuvin osin mukana myös Joen-
suussa 22.–24.4. järjestetyillä rakennus-
messuilla. Siellä Marja ja Sari vastailivat 
huonekasvien hoitoon liittyviin kysymyksiin.  
 

Saimme toiminnastamme kiitosta Pohjois-
Karjalan sanomalehtimiesyhdistykseltä, jo-
ka antoi Botanialle ”vuoden sulan” kan-
nustuksena kiitettävästä tiedottamisesta ja 
esillä olosta. Kiitokset kuuluvat kyllä 
Marjalle, joka jaksaa kirjoittaa kuukausit-
tain juttuja paikalliseen ilmaisjakelulehteen, 
Karjalan Heiliin. Marja ja Maisa kävivät 
pokkaamassa palkinnon Rääkkylässä. 
    

Euroopan rakennusperintöpäivän tiimoilta  
Marja kierrätti yleisöä Botanian ulkoalu-
eilla, ja Maisa esitteli puutarhan toimintaa 
Joensuun kaupungin järjestämässä semi-
naarissa. Marjan kierros keskittyi etupääs-
sä vanhojen perennojen esittelyyn. Kuuli-
joita oli kaiken kaikkiaan viitisenkymmentä.  

 c 

Jyväskylän kuulumisia 
 

Hillevi Kotiranta 11.11.2005 

 
Henkilöstöasioita 
 

Museon luonnontieteellisen osaston henki-
löstössä ei ole tapahtunut muita muutoksia 
kuin että intendentti Tanja Koskela palasi 
töihin vuoden alussa äitiys- ja hoito-
vapaalta. Tanjan vastuulla on osaston toi-
minnasta vastaaminen, joka sisältää moni-
naiset työt kokoelmien hoidosta tutkimuk-
seen ja näyttelyjen ideoinnista tiedotuk-
seen. Puutarhaan liittyvien töiden lisäksi 
minun tehtäviini ovat vakiintuneet luonnon-
tieteellisen osaston toimistotyöt.  
 
Puistoväkeä 
 

Vaikka kansainvälinen ISS Palvelut Oy osti 
Seminaarinmäen puistoja hoitaneen Engel 
Yhtymän, puistojen hoitotyöt sujuvat pääl-
lisin puolin entiseen tapaan. Kuten organi-
saatioiden yhdistymisessä yleensä käy, 
alueet laajenevat mutta henkilömäärä py-
syy samana tai peräti vähenee.  
 

Mattilanniemen ja Ylistön alueiden hoita-
jana on edellisvuosien tapaan valtakunnal-
linen RTK-Palvelu Oy. 
 

Molemmissa yhtiöissä puistojen hoidossa 
on vakinainen puutarhakoulutuksen saanut 
henkilö ja 1-2 kesätyöntekijää. Lisäksi tar-
vittaessa on 1-2 henkilöä ruohonleikkuussa 

ja muissa konetöissä. Yliopiston alueet 
työllistäisivät tämän porukan täysipäiväi-
sesti, mutta nykyisen kustannustehok-
kuuden ja kilpailutuksen aikana kiinteistön-
hoitoyhtiöt ovat ottaneet hoitoonsa paljon 
muitakin kiinteistöjä viheralueineen. Niinpä 
työvoimaan nähden hoitoalueet ovat liian 
suuria.  
 
Vanhoja perennoja ja luonnonkasveja  
 

Aikaisemmin kaupungin vanhainkotina toi-
mineet Pitkäkatu 1 kiinteistön kolme 1900-
luvun alkupuolen rakennusta siirtyivät 
viitisen vuotta sitten yliopiston käyttöön, 
(Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, eri-
tyispedagogiikan laitos ja OKL). Semi-
naarinmäen puistoihin kiinteästi liittyvän 
piha-alueen luonnonvaraiset männyt ovat 
200–300-vuotiaita ja koivutkin satavuoti-
aita. Istutetut puut ja pensaat ovat pääosin 
1950-luvulta ja perennaistutukset 1970-
luvun lopulta. Perennaryhmä kunnostettiin 
syyskuussa. Ryhmässä kasvoi erilaisia 
päivänliljoja, jaloangervoa, syysleimua, 
varjoliljaa ja pionia. Kasvualustan uusimi-
sen ja taimien puhdistuksen jälkeen osa 
kasveista istutettiin takaisin. Ryhmä täy-
dennetään keväällä sopivilla vanhoilla pe-
rennalajeilla.  
 

Ylistönrinteen kirjaston itäpuolella on pieni 
ketokaistale, jossa kasvaa mm. katajia ja 
kuivan paikan ruohoja. Alue vaati kun-
nostusta, sillä vuosien myötä monet keto-
lajit olivat taantuneet. Parhaiten menesty-
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neitä olivat ahomansikka (Fragaria vesca) 
ja kangasajuruoho (Thymus serpyllum). 
Elossa olevat kasvit nostettiin ylös ja 
heinittynyt kasvualusta vaihdettiin niukka-
ravinteiseen hiekkamultaan; katteeksi pin-
nalle hiekka. Mansikan ja ajuruohon lisäksi 
alueelle istutettiin kissankelloa (Campanula 
rotundifolia), ahokissankäpälää (Antenna-
ria dioica) ja mäkitervakkoa (Viscaria 
vulgaris). Istutuksia jatketaan keväällä.  
 
Uudistuksia 
 

Paperittomaan toimistoon pyritään uusilla 
sähköisillä ohjelmilla: Vuoden alkupuolella 
koko porukka opetteli Personec Travel 
matkahallintajärjestelmää. Lokakuussa 
Tanja ja minä opiskelimme Rondoa, digi-
taaliseen arkistointiin ja ostolaskujen pape-
rittomaan käsittelyyn tarkoitettua ohjelmaa. 
Yliopiston www-sivut ovat siirtymässä 
plone-järjestelmään, johon liittyen Tanja ja 
minä kävimme nettisivujen tekemisen 
alkeiskurssin. 
 

Yliopistoihinkin ollaan tuomassa valtion 
uutta palkkausjärjestelmää, jossa työnte-
kijät arvioivat työnsä vaativuustason, ja 
esimies arvioi viran vaativuustason ja 
työntekijän henkilökohtaisen osaamisen. 
UPJ-prosessin esimies-työntekijäkeskus-
telut ja pistetaulukot käytiin läpi kevät-
talvella. Kierrettyään muut valtion arviointi-
tahot pisteytykset näkyvät aikanaan pal-
kassa!  
 

Oppia ja virkistystä 
 

Toukokuun 21. päivä vietettiin jo 13. kerran 
poikkitaiteellista kaupunkifestivaalia Ylä-
kaupungin Yötä. Monenkirjavassa illan ja 
jopa yön kestävässä kulttuuritarjonnassa 
mukana alkuillasta oli myös Luontomuseo. 
Harjulla sijaitseva museo on hiukan syr-
jässä ”yön sykkeestä”, mutta etenkin 
lapsiperheitä kävi tavallista arki-iltaa enem-
män. Keskisuomalaista luontoa esittelevän 
perusnäyttelyn lisäksi tuolloin esillä oli 
kiertonäyttely ’Kultakuumetta - Kullankaivu 
ammattina ja harrastuksena’, joka käsitteli 
Lapin kullankaivun historiaa ja nykypäivää.  
 

Syyskuun 1. päivänä Tanja Koskela ja mi-
nä osallistuimme Kasvitieteellisten puutar-
hojen 19. neuvottelupäiville Kuopiossa.  
 

Euroopan rakennusperintöpäivien (9.-
12.9.) teemana olivat Puistot ja puutarhat. 
Jyväskylän ohjelmassa oli mm. luentoja, 
kiertoajeluja ja sadonkorjuujuhla. Kokonai-
suudessaan mielenkiintoisessa ohjelmassa 
erityistä kiinnostusta herätti Arno Kasvin 
eloisa luento ’Puistot kohtaamispaikkana’. 
Perjantain kiertoajelulla tutustuttiin Jyväs-
kylän puistoihin. Kohteina olivat yliopistolta 
Mattilanniemen ja Seminaarinmäen puis-
tot, kaupunkiseurakunnalta Vanha hauta-
usmaa ja kaupungilta Cygnaeuspuisto, 
Kirkkopuisto ja Puistotorinpuisto. Suuren 
osanottajajoukon ja tuulisen sään takia 
puistot esiteltiin autossa ja kävelykierrokset 
jäivät vähäisiksi.  

XIV Valtakunnallisia luonnontieteellisiä mu-
seopäiviä vietettiin 3.-5.10. Jyväskylässä 
teemalla Luonnontieteelliset museot yh-
teiskunnallisina vaikuttajina. Päiviin osallis-
tui noin 50 museoammattilaista ja opiskeli-
jaa. Järjestäjinä toimivat Suomen museo-
liitto ja Jyväskylän yliopiston museo. Pu-
heenvuoroissa ja esitelmissä pohdittiin 
museoalan historiaa ja nykyisyyttä sekä 
luonnontieteellisten museoiden tehtäviä ja 
merkitystä. Luonnontieteellisten museoi-
den näyttelyiden vaihtumista ja kiertämistä 
koskevan kyselytutkimuksen tuloksia esit-
teli intendentti Tanja Koskela. Tiistai-iltana 
osanottajat tutustuivat Keski-Suomen luon-
tomuseoon iltapalan ja keskustelun ohella. 
Keskiviikkona retkeiltiin Leivonmäen kan-
sallispuistossa.  

 c 

 

Kuopion kuulumisia 
 

Leena Tilus 31.10.2005 

 
Henkilöstöasioita 
 

Puutarhuri Satu Markkisen projektirahoi-
tus on loppunut. Satu on ollut pätkätöissä 
tutkimuspuutarhalla vuodesta 1996 lähtien, 
ensin työllisyysmäärärahoilla, sitten etu-
päässä Soveltavan biotekniikan instituutin 
projektirahoituksella. Muutenkin pienen 
konkarijoukkomme supistuminen neljän-
neksellä on valitettavaa. 
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Siviilipalvelusmies Jari-Pekka Virranta sai 
seuraajan Niko Voutilaisesta 3.10. 
 

Kaikkein kiireisimmän ajan jouduimme tu-
lemaan toimeen ilman työmarkkinatuella 
palkattua työvoimaa - nyt olemme saaneet 
puutarhuri Eija Pölläsen sekä puutarha-
työntekijä Juha Voutilaisen. 
 

Kesäajan kiireapua saimme etupäässä työ-
harjoittelijoista, sekä työelämävalmennuk-
sessa ja työkokeilussa olevista henkilöistä. 
Puutarha-alan työssäoppijoita oli vain 
muutama. Tutkimuspuutarhalla on tähän 
mennessä vuonna 2005 työskennellyt 38 
henkilöä.  
 

Lääkekasvimaan opintokokoelmaa 
supistetaan 
 

Laajaan lääke- ja myrkkykasvien koko-
elmaamme on yli sata farmasian opiske-
lijaa tutustunut vuosittain lehtori Heikki 
Elon vetämällä rohdoskasvikurssilla. Tä-
män vuoden jälkeen kasvikokoelmaa ei to-
dennäköisesti enää hyödynnetä farmako-
gnosian opetuksessa, joten aiomme jat-
kossa ylläpitää suppeampaa kokoelmaa. 
Kokoelmassa on ollut paljon yksivuotisia 
lajeja, joista osasta nyt siis ollaan luopu-
massa. Kasvit osastosta ”eteerisiä öljyjä 
sisältävät lääkekasvit” taasen löytyvät suu-
relta osin Marikon ylläpitämältä mauste-
kasvien näytemaalta.  
 

Perennojen näytemaan uudistamista ja 
muuta yhteistoimintaa 
 

Perennanäytemaan uudistamistyö, joka 
pantiin alulle viime syksynä, saatiin päätök-
seen tänä keväänä. Näytemaa on koulu-
tuskeskus Marikon hoidossa. Alkuperäinen 
puutarhasuunnitelma toteutuu enää vain 
osittain, ja lajivalikoimaa on jouduttu supis-
tamaan. Kasvualusta oli savista ja pahasti 
rikkanenätin vallassa, joten se vaihdettiin 
puoleen metriin asti. Perennapenkkejä ym-
päröivä nurmikko rikkoontui pahoin ras-
kaiden koneiden alla, joten käytimme 
siirtonurmea nurmikon uusimiseen. Kus-
tannukset jaettiin ja työt tehtiin yhteis-
voimin. 
 

Marikko toivoo saavansa Senaattikiinteis-
töiltä uuden koulurakennuksen puutarhan 
läheisyydestä syksyksi 2006, koska ny-
kyinen ei sovellu opetuskäyttöön. Neuvot-
telut ovat meneillään, mutta vielä ei ole 
tietoa siitä, hyväksyykö Savon koulutus-
kuntayhtymä sille osoitettuja tiloja mm. 
korkean vuokravastuun takia. Marikon ny-
kyinen linja on, että heidän opiskelijoiden-
sa tulee hakeutua työssäoppimisjaksolla 
harjoitteluun muualle kuin yliopiston puu-
tarhalle, joten Marikossa oli kesällä vain 
kaksi työntekijää, ja se näkyi hoidon ta-
sossa. Elokuun puolivälistä saakka, koulun 
alettua, opiskelijat ovat taas hoitaneet Ma-
rikon vastuulla olevia ulkoalueita ja kasvi-
huoneita käytännön töiden jaksoillaan. 
 

Kasteluvesiputkisto tullut tiensä päähän 
 

Puutarhan kasteluvesiputkiston uusiminen 
on suunnitteluvaiheessa, ja työn pitäisi 
alkaa vielä tämän vuoden aikana. Ulko-
alueille ja kasvihuoneisiin kasteluvesi ote-
taan Kallavedestä. Kasvihuoneisiin vesi 
johdetaan suodatuslaitteiden kautta. Tänä 
vuonna on suodatuslaitteille tehty perus-
kunnostus. Jo jonkin aikaa kasteluvedessä 
on ollut ruosteongelma. Ruosteen on 
todettu irtoavan veteen jo yli 20 vuoden 
ikäisestä putkistosta. Seuraavaksi on 
tarkoitus uusia koko kasvihuoneille tuleva 
putkisto. Putkimateriaalina käytetään Upo-
norin komposiittiputkia. 
 

Hankkeita ja hankintoja 
 

Puutarhan Kubota-traktori on 23 vuotta 
vanha, ja käyttötunteja on ehtinyt kertyä jo 
yli 2600. Traktori ei ole enää käyttövar-
muudeltaan luotettava, joten on tarve 
hankkia uusi puutarhatraktori varusteineen. 
Kone tulee yhteiskäyttöön koulutuskeskus 
Marikon kanssa, joka ei osallistu han-
kinnan rahoitukseen, mutta maksaa käyttö-
tunneista. Yliopiston hallintoon on tehty 
anomus hankkeen rahoittamiseksi.  
 

Laatuauditointitapahtuma 
 

Sisäinen auditointi pidettiin kohta vuosi sit-
ten joulukuussa, ja se kesti noin kaksi tun-
tia. Yliopiston laatupäällikkö Sirpa Suntioi-
nen oli briifannut meitä pari viikkoa aikai-
semmin, ja laatukäsikirjaa oli hiottu mo-
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neen otteeseen. Auditoijina oli kolme hen-
kilöä yliopiston eri laitoksilta. Ensin he piti-
vät puolen tunnin infon koko henkilökun-
nalle, jonka jälkeen he kävivät eri henki-
löiden luona heidän työpisteissään. Audi-
toijien keskinäisen palaverin jälkeen he an-
toivat suullisen palautteen, joka myöhem-
min saatiin kirjallisena. Palaute oli pääosin 
myönteistä. Laatukäsikirjamme sijaitsee 
paitsi intranetissä, myös paperiversiona 
laitoksen kansliassa ja tutkimuspuutarhalla 
kahdessa henkilöhuoneessa. Liitteet ovat 
nähtävissä vain paperiversioina. 
 
Suomen kasvitieteellisten puutarhojen 
19. neuvottelupäivät Kuopiossa 1.9.'05 
 
OHJELMA 
 

8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi Yliopiston 
puutarhalla, Neulaniement. 7,  Savilahti 
Siirtyminen Medistudiaan, Harjulantie 1 

9.00 Neuvottelupäivien avaus – Ekol. ympä-
ristötiet. laitoksen johtaja, ma. prof. 
Toini Holopainen, Kuopio 

9.10 Puutarhojen yhteiset www-sivut ja Hel-
singin kasvitieteellisen puutarhan uusi 
kasvitietokanta – Kasvitiet. puutarhan 
johtaja Leif Schulman, Helsinki 

10.00 Laatutyö ja auditointi Kuopion yliopis-
tossa – vararehtori, laatupäällikkö Sirpa 
Suntioinen, Kuopio  

10.30 Tauko 
10.45 Kuopion yliopiston puutarhan historiikki 

– prof. emer. Lauri Kärenlampi, Kuopio 
11.15 Globaalimuutostutkimus, biol. torjunta – 

dosentti Jarmo Holopainen, Kuopio 

12.00 Lounas 
13.00 Erikoismarjakasvit – tutkija Harri Kokko, 

Kuopio 
13.30 Puutarhojen kuulumiset 
14.00 Kahvitauko 
14.15 Puutarhojen kuulumiset; keskustelua 

ajankohtaisista yhteisistä aiheista 
15.00 Tutustuminen puutarhaan 
16.00 Suolapalaa ja ajatustenvaihtoa 

puutarhalla 
 

OSALLISTUJAT 
 

Helsingin yliopisto 
 

Paula Havas-Matilainen, osastosihteeri 
Virpi Kaikula, puutarhuri 
Rauni Kivinen, puutarhuri 
Martti Koponen, puutarhateknikko 
Teija Koskinen, myyntisihteeri 
Outi Pakkanen, puutarhuri 
Eeva Peltonen, puutarhuri 
Marko Pesu, ylipuutarhuri 
Merja Pulkkinen, puutarhuri 
Leif Schulman, puutarhanjohtaja 
Marita Tiiri, puutarhuri 
 

Joensuun yliopisto 
 

Marja Aalto, puutarhuri 
Anita Anttila, puutarhuri 
Riitta Julkunen-Tiitto, professori 
Sari Meriläinen, puutarhuri 
Maisa Viljanen, amanuenssi 
 

Jyväskylän yliopisto 
 

Tanja Koskela, intendentti  
Hillevi Kotiranta, suunnittelija 
 

Oulun yliopisto 
 

Ritva Hiltunen, intendentti  
Aino Hämäläinen, puutarhuri 
Tuomas Kauppila, ylipuutarhuri 
Annikki Kestilä, preparaattori 
Jouni Lammela, asentaja 
Terttu Nurmi, kasvienhoitaja 
Elsa Rantakallio, puutarhuri 
 

Turun yliopisto 
   

Merja Kastu, puutarha-amanuenssi  
Aarno Kasvi, ylipuutarhuri 
Arttu Siivonen, tekninen avustaja 
Sinikka Vento, puutarhuri 
Matti Yli-Rekola, amanuenssi 
 

Pietarsaaren kaupunki, koulupuutarha 
 

Jan-Ole Bäck, kaupunginpuutarhuri 
Päivi Olli, puistopuutarhuri 
Helen Roivainen, puutarhuri 
Seija Välimaa, puutarhatyöntekijä 
 

Kuopion yliopisto 
 

Jarmo Holopainen, professori   
Toini Holopainen, professori 
Harri Kokko, tutkija 
Toivo Kuronen, tutkimusteknikko  
Lauri Kärenlampi, emeritusprofessori  
Satu Markkinen, tutkimusapulainen 
Sami Mörsky, tutkija 
Marjatta Puurunen, tutkimusteknikko 
Leena Tilus, puutarha-amanuenssi 
Jari-Pekka Virranta, siviilipalvelusmies 

 c 
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Oulun kuulumisia 
 

Erja Vaarala  26.10. 
 
Syksy on ollut täällä Oulussa poikkeuk-
sellisen lämmin. Tammikin on ehtinyt karis-
taa keltaiset lehtensä ja vieläpä valamon-
ruusun kiulukat ovat poikkeuksellisen pu-
naisia. Marjoja ja hedelmiä on tullut ennä-
tyksellisen runsaasti. 
 

Kesäkausi alkoi  toukokuussa hieman  nor-
maalia viileämpänä, kesäkuussa oli asteen 
verran pitkäaikaista keskiarvoa lämpimäm-
pää mutta heinä–syyskuussa vuorokauden 
keskilämpötilat olivatkin peräti 2 astetta 
normaalia korkeammat. Keväällä talvivauri-
oita oli jonkin verran havukasveissa. 
 

Työntäyteinen kesäjakso alkaa ulkotöiden 
osalta olla taas kerran ohi ja voidaan 
huokaista että selvittinpäs taas kerran. 
Kesäläisiä on ahertanut ulkona lopulta aika 
monta vaikka aluksi näytti pelottavalta. 
Uusia kasvoja tuli joukkoomme.  
 

Henkilöstöuutisia 
 

Kari Laine siirtyi Thule-Instituutin johta-
jaksi 1.4.2005. "Thule-instituutin tehtävänä 
on koordinoida Oulun yliopiston Pohjoi-
suus ja ympäristö -painoalaa. Thule-
instituutti kehittää alan tutkimusta yhdessä 
yliopiston eri yksikköjen, tutkimuslaitosten 
ja elinkeinoelämän kanssa. Thule-instituutti 
koordinoi myös painoalaan kuuluvia perus- 
ja jatko-opintoja mm. maisteriohjelmien ja 

tutkijakoulujen avulla." (lainaus Thulen ko-
tisivuilta). 
 

Puutarhanjohtajan virkaa haki määrä-
aikaan (18.7.2005 klo 16.15) mennessä 15 
henkilöä. Biologian laitoksen johtajan aset-
tama työryhmä valmistelee esityksen lai-
tosneuvostolle lokakuun aikana. Virka 
pyritään täyttämään vuoden 2006 alusta.  
 

Puutarhuri Pasi Paavola palasi vuorot-
teluvapaalta 7.10. Hänen sijaisenaan toimi 
Terttu Nurmi. Jari Klaavuniemellä on 
määräys vuoden loppuun Leena Ridelliltä 
vapautuneessa puutarhurin virassa. Elsa 
Rantakallion osa-aikaeläkkeen puolik-
kaalla oli palkattuna Virpi Leppävuori 
(2.5.–2.10.). Tutkija Henna Pihlajaniemi 
(1.5.–30.6.) oli palkattuna vuodelta 2004 
säästyneistä Mirja Siuruaisen virkava-
pausajan rahoista.  
 

Kausityöntekijöinä (kasvienhoitajina) olivat 
Anni Hurtig (6.6.–5.7.), Raija Keränen 
(18.4.–2.10.), Eija Koivula (2.5.–2.10.), 
Hanna Näätsaari (1.6.–31.7.), Pasi Salo 
(2.5.–2.10.) ja Marja Suorsa (1.6.–31.7.). 
 

Harjoittelijoina olivat Chris Beresford 9.5–
27.5. ja 1.8.–12.8. (maanhanmuuttokoulu-
tuksen työharjoittelussa), Minna Enqvist 
(Pateniemen koulusta TET-harjoittelussa) 
2.5–4.5., Jari Hietasarka (OY, Tietojen-
käsittelytieteiden laitos, tietojärjestelmä, 
1.6.–30.9.), Katri Koskela 18.4.–30.6. 
(Oulun seudun ammattiopistosta), Seija 
Oinas (Oulun seudun ammattiopistosta, 

9.3.–7.4.), Tuula Perkkiö 29.8.–5.10. 
(Oulun seudun ammattiopistosta), Merja 
Rekilä (Oulun seudun ammattikorkea-
koulu, 6.6.–3.7.) ja Seppo Torniainen 
(OY, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, tieto-
järjestelmä, 1.6.–30.9.), Sanna Tuorila  
15.8–23.9. (Oulun seudun ammatti-
opistosta) ja Hilkka Vilppola 1.9.–8.10. 
(Oulun seudun ammattiopistosta). 
 

Työllisyysvaroin palkkattuina olivat Jarmo 
Kanniainen (puutarhatyöntekijä, 2.6.–
1.11.), Erkki Laurila (yövartija/puutarha-
työntekijä, 16.5.–15.11.), Tuomo Leski-
nen 6.6.-2.9. (Oulun työvoiman palvelu-
keskuksesta  (kuntouttava työtoiminta)), 
Esa Mäkitalo (puutarhatyöntekijä, 6.6.–
5.10.), Seija Oinas (kasvienhoitaja vrt. ed., 
6.6.–31.10.) ja Arto Tikkanen (puutarha-
työntekijä, 1.6.–30.11.). 
  

Projektityöntekijöinä olivat Anni Hurtig 
(EU/Life-projekti, kasvienhoitaja vrt. ed., 
6.7.–7.8.), Sirpa Lehtola (EU/Life-projekti, 
laborantti, 1.8.–30.11.), Taneli Lohilahti 
(EU/Life-projekti, laborantti, 6.6.–12.7.), 
Henna Pihlajaniemi (EU/Life-projekti, tut-
kija, 1.1.–30.4.). Erja Taulavuori (THULE-
projekti, tutkija, 1.3.–31.3. ja 2.5.–30.9.). 
 

Tietojärjestelmä 
 

Puutarhan tietojärjestelmän uusiminen on 
edennyt yhdessä TOL:n opiskelijoiden 
kanssa. Lokakuussa viimeistelemme vielä 
mm. raportteja ja toivomme, että pian pää-
semme kokeiluvaiheesta sen käyttöön. Jari 
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ja Seppo ovat tehneet kesän ahkerasti 
töitä täällä. 
 

Matkoja, retkiä, koulutusta ja virkistystä 
 

Koko henkilökunnalle annettiin turvallisuus-
koulutusta 2.2. sekä UPJ-koulutusta 8.2. ja 
lisäksi saatiin UPJ:n lisäinfoa 11.2. 
 

Aino Hämäläinen osallistui ASLA-kuntou-
tukseen. 
 

Erja Vaarala kävi 18.5. Lapin yliopiston 
Arktisessa keskuksessa saamassa 
lisäoppia EU/Life-projektin raportointiin, 8.6 
koko päivän kestävä talouspalveluiden 
koulutus, 28.9. SAS SPM tietojärjes-
telmään tutustuminen ja 20.10. arvonlisä-
verokoulutusta sekä 21.11. ja 25.11. hän 
osallistuu Dreamweaver perusteet -ope-
tuksen. Tuomas oli Jyväskylässä viher-
alueiden kasvualustat ja katteet -semi-
naarissa 11.3. 
 

Siementen keruumatka tehtiin Kilpisjärvelle 
12.–16.9. samassa yhteydessä kerättiin 
materiaalia EU/Life-projektin tarpeisiin (Rit-
va Hiltunen, Tuomas Kauppila, Aino Hä-
mäläinen, Tuula Kangas ja Jari Klaavu-
niemi) ja Hailuotoon 13.9. (Ritva Hiltunen, 
Tuomas Kauppila ja Terttu Nurmi). 
 

Mirja Siuruainen oli Pohjoismaisen Arbore-
tumtoimikunnan kokouksessa Latviassa 
26.–29.8. Matkalla tutustuttiin mm. Salas-
pilsin ja Riikan kasvitietellisiin puutarhoihin 
ja Kalsanavasin arboretumiin. 
 

Oulun yliopiston kulttuuritoimikunta järjesti 
puutarhalla perinteiset puutarhajuhlat 24.8. 
Puutarhan väki kävi 1.9. Kuopiossa puu-
tarhojen neuvottelupäivillä ja virkistys-
iltapäivää puutarhalla vietettiin pelaamalla 
minigolfia Heinäpään keilahallilla 26.9. 
Yhteistä iltaa vietettiin kesällä myös väli-
merellisen aterian merkeissä. 
 

Opetus 
 

Vakiintuneitten kasvitieteen kurssien ja 
kasvatusten lisäksi farmasian poikkeus-
koulutukseen osallistuvat olivat opettele-
massa avomaan ja kasvihuoneiden lääke-
kasveja elokuussa. Kasvihuoneissa oli 
kasvimaantieteen luentoihin liittyvä demon-
straatio (prof. Jari Oksanen) ja kasvien 
rakenteita tutkittiin myös kasvihuoneissa 
pidetyissä demonstraatioissa. Puutarhan 
kokoelmissa on annettu runsaasti Ammatti-
korkeakoulun opetusta.  
 

Marraskuun alussa järjestetään kasvien 
käytöstä kertova, opetukseen liittyvä näyt-
tely. Puutarhamme Linnanmaan ajan 
historiaa esittelevä näyttely avattiin puu-
tarhan aulassa Euroopan rakennus-
perintöpäivän merkeissä 9.9.) 
 

Tutkimus 
 

Puutarhan omat tutkimukset mm. EU/Life 
hankkeen LANDSCAPE LAB jatkuvat ja 
muutamia uusia yhteistyöhankkeita on 
viriämässä.  
 

Veli-Pekka Pelkosen väitöskirja ‘Biotech-
nological approaches in lily (Lilium) 
production’ tarkastettiin huhtikuussa sekä  
Mona-Anita Riihimäen perinnöllisyystieteen 
väitös tarkastettiin elokuussa. Veli-Pekka 
työskenteli paljon täällä, samoin Monan 
Arabidopsikset kasvoivat koehuoneessa. 
 

POHKAS-projektin syreeni- ja heisiartikkeli 
(H. Pihlajaniemi, M. Siuruainen, P. Rautio, 
K. Laine, S.-L. Peteri, S. Huttunen: 
Success of hardy micro-propagated orna-
mental shrubs in Northern Finland – Jour-
nal of Applied Botany and Food Quality 79: 
107–116) on ilmestynyt. Samojen tekijöi-
den POHKAS-ruusuja koskeva artikkeli on 
hyväksytty Acta Agriculturae Scandina-
vicaan (Sect. B, Plant & Soil Science). 
Mirja Siuruainen on kirjoittanut Viherpiha -
lehteen pohjoiseen sopivista kasveista. 
 

Amerikkalaista  tutkimusta Oulun 
koekentällä 
 

Puutarhan koekentälle on kuluneen kesän 
aikana perustettu laaja Arabidopsis-lajeilla 
tehtävä koealue. Koekenttä on osa laajaa 
kansainvälistä koekenttäverkostoa, jossa 
amerikkalaiset ja eurooppalaiset geeni-
tutkijat tekevät koekasvatuksia lituruoholla. 
Vastaavia kenttiä omine sääasemineen on 
perustettu Saksaan, Espanjaan, Britanni-
aan sekä USA:n Kansasiin (Brown Uni-
versity), josta koejärjestelyjä organisoi-
daan. Tänä syksynä on tehty ensimmäiset 
koekylvökset sekä kerätty sääasemalta 
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dataa. Kasvatukset alkavat varsinaisesti 
keväällä 2006 ja jatkuvat vuoden 2007 
loppuun. Oulun tuleminen yhdeksi koe-
kenttäalueeksi on seurausta professori 
Outi Savolaisen yhteyksistä Brownin yli-
opistoon. 
 

Yleisöpalvelu ja media 
 

Puutarha ja henkilökunta näkyi myös pai-
kallisissa lehdissä useasti. Puutarhaa esi-
teltiin myös Lämmöllä-lehdessä, joka oli 
jakelussa mm. Oulun asuntomessuilla. Yle-
Oulu haastatteli puuutarhan asiantuntijoita 
monista asioista ja TV:n alueuutiset tekivät 
haastatteluja ja kuvauksia puutarhalla. 
 

Hanna Suutarin asemille, museoille ja tar-
hoille valmistamat opetuspaketit ovat testa-
usvaiheessa ainakin Oulangalla. Tämän 
vuoden kuluessa ne saataneen valmiiksi 
muuallakin. Puutarhalla tehdyistä ryhmien 
opastuksista päävastuun kantoivat Annikki 
Kestilä ja Aino Hämäläinen. 
 

Biologian laitoksen verstaalla tehtiin puu-
tarhan portille kävijälaskuri toukokuussa. 
Lokakuussa lukema ylitti 20 000 kävijän 
rajan. 
 

Alan vieraita ainakin: Aspegrenin puu-
tarhan edustajat Pietarsaaresta 23.2., 
Oulun puutarhayhdistys 30.6., Blomster-
odlingens vänner 26.7., Pentti Alanko 14.–
15.3. (esitelmöi samalla Kempelessä), 
Aarno Kasvi 17.–18.8. (Rovaniemen mat-
kan yhteydessä).   

Muuta 
 

Tuomas Kauppila on osallistunut Toppilan 
ympäristörakentamisprojektiin joka päättyi 
tänä syksynä. Projekti liittyi Oulun kau-
pungin Maankäytön muutostilanteiden hal-
linta II-hankkeeseen, joka kuuluu EU:n 
tavoite 2-ohjelmaan. Projektin teemana oli-
vat luonnonolosuhteet, niiden muuttuminen 
ja säilyttäminen maankäytöltään muuttu-
vassa Toppilansaaressa. Puutarhan rooli 
hankkeessa oli säilyttää ja lisätä Toppi-
lansaaressa kasvavia paikallisesti arvok-
kaita lajeja. 
 

Mirja Siuruainen on mukana biologian lai-
toksen ATK-työryhmässä koko ‘vaali-
kauden’ ja Ritva Hiltunen on osallistunut 
laitoksen Tukiyksikkötyöryhmään johtajan 
tilalla hänen siirryttyä Thulen johtoon. 
 

Puutarhan henkilökunta on osallistunut 
Biologian laitoksella toteutettuun Työterve-
yshuollon (Medivire) vetämään työhyvin-
vointihankkeeseen (KAIKU-projekti). Hen-
kilökunta jaettiin kolmeen eri työryhmään: 
Opetushenkilökunta, Tutkijat ja Muu henki-
lökunta. Projektin aloituspäivä oli 9.12. 
2003 ja Muun henkilökunnan tapaamisia 
oli 9.2. ja 15.10.2004, 24.2., 26.5. ja 
13.9.2005. Projektin päätöstapaaminen on 
25.11.2005. 
 

Kuopiossa Laineen Karin muistamiseksi 
kerättyä kolehtia täydennettiin ja vietiin 
hänelle kimppu gladioluksia ja niille sopiva 
vaasi! 

 

Puutarhalle ostettiin kännykkä ja kannet-
tava tietokone. Sorsille syöttökielto 
 

Puutarhan ja eläintarhan alueen kaava-
neuvottelut kaupungin kanssa jatkuvat. 
Alueen läpi kulkevan kevyen liikenteen 
väylän paikka on vielä päättämättä. Sen 
sijaan arboretumin rantatien leventäminen 
on alkanut. Valitettavasti rakentamisen alle 
jää puutarhan istutuksia, mm. lukuisia 
amerikkalaisia leppiä, jotka ovat liian isoja 
siirrettäväksi.  
 

Mirja Siuruainen sai keväällä tasavallan 
presidentin myöntämän valtion virka-ansio-
merkin 30 vuoden moitteettomasta työstä. 
 

Oulun kaupungin 400-vuotista taivalta 
on juhlittu monin eri tavoin 
 

Suurta iloa luonnosta kiinnostuneelle kau-
punkilaiselle tuovat pari juhlavuoteen val-
mistunutta julkaisua. Jo viime vuoden puo-
lella tuli antoisa kirja Oulun linnuista kau-
niine piirroskuvineen ja levinneisyyskart-
toineen. 
 

Kesän kynnyksellä julkistettiin Kasvi-
museolla kirja "Oulun kasvit Piimäperältä 
Pilpasuolle". Tekijät ovat Henry Väre, 
Tauno Ulvinen, Erkki Vilpa ja Lassi Kallei-
nen. Saatesanoissa kerrotaan erilaisia 
luontohavaintoja tehdyn jo 1700-luvulta 
alkaen, mutta vasta nyt koko kaupungin 
kattavasta kasvikartoituksesta saadaan 
yhteenveto. Mittava, valtaosin vapaa-
ehtoistyönä, vuosien 1997–2004 aikana 
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koottu aineisto julkaistaan kirjana. Kirjan 
julkaiseminen on osa Pohjois-Pohjanmaan 
Ympäristökeskuksen ja Oulun kaupungin 
yhteistä EU:n rahoittamaa "Pohjois-
Pohjanmaan ympäristöverkko, Oulun 
Pilotti" -hanketta. Lisäksi painamista on 
tuettu Oulu 400-juhlavuoden avustuksella. 
Muita yhteistyötahoja ovat Luonnontieteel-
linen keskusmuseo ja tietysti Oulun yli-
opiston kasvimuseo. 
 

Oulun alueella tavattavat kasvilajit esitel-
lään meren ääriltä pihapiireihin. Mukana on 
myös tarpeellista tietoa mm. maankoho-
amisen vaikutuksista ja ihmistoiminnan 
moninaisista seurauksista. Kirjassa esitel-
lään lajikuvauksin, valokuvin 752 kasvilajia 
tai -alalajia. Niistä 568 kuuluu kaupungin 
vakinaiseen lajistoon. Levinneisyyskarttoja 
on n. 500. Kirjaan on sisällytetty luettelo 
kaikista Oulussa tavatuista 1400:sta lajista, 
lajinsisäisestä yksiköstä ja risteymästä. 
 

Kirja on mainio lisä muidenkin kuin oulu-
laisten luonnonystävien käyttöön. Ympäris-
töjohtaja Pekka Vuononvirta toteaa tietojen 
käytön mahdollistavan entistä paremmin 
luonnon monimuotoisuuden huomioon ot-
tamisen kaupunkisuunnittelussa. 
 

Tekijät järjestivät parina kesän iltana suu-
ren suosion saavuttaneita kävelyretkiä, 
toisen rantaan, Meritullin ja Sonnisaaren 
alueelle ja toisen Hupisaarten alueelle. 
Aiheesta on myös luentosarja meneillään.  

 c 

Turun kuulumisia 
 

Matti Yli-Rekola 15.11.2005 
 

Hallintoa ja maksupalvelua 
 

Eräitä biologian laitoksen yksiköitä kos-
keva organisaatiomuutoshanke pantiin vi-
reille. Sen mukaan Turun yliopiston erillis-
laitoksena toimivaan ympäristöntutkimus-
keskukseen (TYYK) yhdistettäisiin puutar-
ha, kasvi- ja eläinmuseo. Asiaa valmistellut 
ohjausryhmä jätti asiaa koskevan selvityk-
sen rehtorille 13.5. Tiedekunta ja biologian 
laitos on antanut asiasta oman lausunton-
sa. Selvityksen mukaan jatkovaihtoehtoja 
on kolme: nykytilanne, em. yksiköt liitetään 
TYYKin yhteyteen tai vain puutarha lii-
tetään TYYKiin. Selvitysraportissa suosi-
tellaan keskimmäistä vaihtoehtoa. Asian 
käsittelyn eteneminen vie oman aikansa. 
 

Puutarhan kävijämäärä v. 2004 nousi kaik-
kiaan n. 48 000 henkilöön, joista maksa-
neita vähän yli 20 000. Vilkasta oli kevääl-
lä, etenkin pääsiäisen aikaan. 
     

Ulkoalueiden rahastusmahdollisuuteen liit-
tyvä tarralippuautomaattihanke on vielä to-
teutumatta, mutta vaihtoehtoisten laitteiden 
vertailu on edelleen vireillä. Joihinkin mal-
leihin on mahdollista ohjelmoida porraste-
tut maksut kellonajan mukaan siten, että 
ne ottaisivat huomioon kasvihuoneiden 
aukioloajat. Halvemmissa malleissa maksu 
tapahtuu vain kolikoilla, mutta laitteeseen 
voidaan sisällyttää korttimaksuvalmius.    

 

Kevään yleisöluentosarja pidettiin keski-
viikkoiltaisin puutarhan seminaarisalissa 
9.3.–20.4. teemana "Puutarhakulttuuria ja 
kasvitiedettä". Osallistumismaksu luento-
iltaa kohden oli 2 €, joka sisälsi myös 
kasvihuoneisiin pääsyn. Esitelmien kirjo 
ulottui Mustilan arboretumin esittelystä 
kasvihomeopatian ja orkideojen kautta 
kotipuutarhan lumpeisiin ja geenimuo-
kattuihin kasveihin. Esitelmöitsijöiksi saa-
tiin kyseisten aiheiden asiantuntijoita tal-
koohengessä. Esitysten jälkeen yleisölle 
varattiin mahdollisuus aihetta koskeviin 
kysymyksiin, mitä innokkaasti käytettiinkin 
hyväksi. Tilaisuudet vetivät yleisöä sopi-
vasti tilan koon huomioon ottaen. Noin 40 
hengelle mitoitettu esitystila laajeni tarvit-
taessa kahvion puolelle sivuun työnnet-
tävän modulilasiseinän ansiosta. 
 

Puutarhan myyntiartikkelivalikoimaan on li-
sätty Ruissalon tammipuumateriaalista teh-
tyjä salaattiottimia ja voiveitsiä sekä mort-
teleita. Harkinnassa on myös yliopiston 
omalla logolla varustettuja pikkuesineitä, 
joita tällä hetkellä on myynnissä lähinnä 
yliopiston omassa kirjakaupassa. Myynti-
valikoima korttien osalta täydentyi Santtio-
seuran ruusuaiheisilla korteilla sekä Janne 
Ahon uusilla orkideakorteilla ja viimeisim-
pänä uutuutena kohta myyntiin tulevalla 
loisteliaalla orkidea-aiheisella vuosikalente-
rilla. Janne piti alkusyksystä orkideavalo-
kuvanäyttelyn Turun keskustan galleriassa. 
Myyntinäyttely oli koostettu usean vuoden 
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aikana kasvitieteellisessä puutarhassa ku-
vatuista orkideayksilöistä. 
 

Myyntitoimintapisteen uudelleen järjestä-
miseksi yliopiston tilasuunnittelu oli laatinut 
yksityiskohtaisen suunnitelman myynti-
pöytien ja -hyllyjen ym. sijoitteluksi.  
 

Remonttikohteita 
 

Nykyistä turvallisemman ylätyöskentelyn 
mahdollistava kunnostushanke on edennyt 
siihen vaiheeseen, että Senaatti-kiinteistöt 
varaa ensi vuodelle määrärahaa asian 
konkreettiseksi eteenpäin viemiseksi. Tar-
koitus on rakentaa allashuoneeseen kolme 
hoitosiltaa, jotka kulkisivat kohtisuoraan 
nykyistä takaseinän suuntaisesti kulkevaa 
vastaan. Muihin huoneisiin tulisi liukukisko-
ja, joihin kiinnitetty riippuköysi-valjas-keinu-
istuin-yhdistelmä mahdollistaisi laajan toi-
mintasäteen huonetilan yläosassa. Viimek-
si mainittuja apuvälineitä ja niiden käyttöön 
liittyviä teknisiä ja turvallisuusnäkökohtia 
esitteli paikan päällä Multisafe-firman 
edustaja. Liukukiskoihin perustuva ratkai-
sumalli on tarkoitus toteuttaa ensin Vanhan 
maailman tropiikkihuoneessa, josta saa-
duilla käyttökokemuksilla on merkitystä jär-
jestelmän jatkorakentamiselle.   
 

Kokoelmahuoneiden maalattian vajoami-
sesta johtuva epätasaisuus on edelleenkin 
pääosin korjaamatta. Araukaria-huonee-
seen on tosin tulossa parannus samalla, 
kun sen huoneen ikkunapöytä alaputkistoi-
neen uusitaan ja sommitellaan uudelleen.  

Tuiki tarpeellisen työkaluvaraston aikaan-
saamiseksi jätettiin sekä Senaatti-kiinteis-
tölle että yliopiston tilasuunnittelusta vas-
taaville suunnitelmaluonnos puutarhan 
tarvitsemasta kevytrakenteisesta työkalu-
vajasta. Puutarhan alueella on tätä nykyä 
muutamia ahtaita ja toiminnallisesti epä-
tyydyttäviä työmaaparakeista räätälöityjä 
vajoja.  
 

Näyttelyjä 
 

Helmikuun 12. vietettiin yliopisto- ja 
alumnipäivää. Yliopiston päärakennuksen 
aulassa puutarha esittäytyi muiden muka-
na posteri- ja esitemateriaalein sekä puu-
tarhan historiaa ja toimintaa esittelevän, 
kankaalle heijastetun PowerPoint-esityk-
sen välityksellä.  
 

Puutarhan laatima Itämeren rannikoiden 
kasvimaailmaa esittelevä posterinäyttely 
kiersi elo-syyskuussa Kaisaniemen galleri-
assa ja Kotkan kaupunginkirjastossa.  
 

Puutarhan näyttelytoiminnasta on tässä 
numerossa Pertti Itkosen artikkeli. 
      

Koulutusta ja henkilökuntauutisia 
 

Henkilökuntaa on osallistunut uuden palk-
kausjärjestelmän informointitilaisuuksiin 
samoin kuin kehityskeskusteluja koskeviin 
tilaisuuksiin. Itse arviointikeskustelut työ-
paikalla vietiin läpi tiukalla aikataululla.  
 

Amanuenssi osallistui 12.10. laadunhallin-
tajärjestelmän käyttöönottoa koskevaan 

koulutustilaisuuteen sekä  27.9. Adobe 
Acrobat -julkaisukurssille. Merja Kastu 
puolestaan sai koulutusta digitaaliseen 
kuvankäsittelyyn 1.11. Lisäksi Postin kou-
luttaja opasti puutarhalla toimistohenkilö-
kuntaa viivakoodiosoitelappujen tekemi-
sessä. Molemmat amanuenssit osallis-
tuivat laskujen käsittelyä sähköisessä muo-
dossa koskevaan koulutukseen. Merja 
Kastu on nimetty puutarhan Rondo-
avainkäyttäjäksi. 
 

Keväällä havahduttiin kesää uhkaavaan 
aputyövoimapulaan: harjoittelijoita kun ei 
ollut tiedossa entiseen tapaan kesän 
ulkotöihin. Puutarhan esimiehen aloitteesta 
puutarhassa otettiin ensimmäisen kerran 
käyttöön biologian opiskelijoiden (erityisesti 
biodiversiteettialan) työharjoittelu-
järjestelmä, jossa yhden kuukauden (pal-
katon) työharjoittelu oikeutti yhteen opinto-
viikkoon. Mainoskampanja yliopiston ilmoi-
tustauluilla tuotti neljä opiskelijaa, joiden 
kanssa yhteistyö sujui varsin onnistuneesti.  
 

Tiedottaja jatkaa osa-aikaisena ja siirtyy 
16.11. alkaen laatimaan päätyönään Itä-
meren kasvimaailmaa esittelevää verkko-
sivustoa. Siiviilipalvelusmies Håkan Sö-
derholm aloitti puutarhalla 3.10.05. Kuu-
den kuukauden mittaiseen työllisyys-
tehtävään valittiin puutarhuri Helinä Lehti-
nen, joka aloitti työt 17.1. 2005. Entiseen 
tapaan koko kesäkauden puutarhatyön-
tekijänä toimi Sergei Berezin.   
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Tutkimusta ja lahjoituksia 
 

Tutkijoiden koekasvihuonetiloilla, kaikkiaan 
kahdeksan huoneyksikköä, on nyt geeni-
muokattujen kasvien kasvatukseen oikeut-
tava status (KH2-luokka), mikä luonnolli-
sesti laajentaa huoneiden tutkimuksellista 
käyttöarvoa. Tähän mennessä vain muu-
tama huone oli virallisesti hyväksytty tähän 
tarkoitukseen. Marraskuussa -05 kävi tar-
kastaja Sosiaali- ja terveyshuollon tuote-
valvontakeskuksesta toteamassa, ovatko 
ko. tilat lupaehtojen mukaiset. Havaittujen 
pienten puutteiden korjaamisen jälkeen 
tilat ovat kelvolliset em. toimintaan.  
 

Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimus-
aseman (Ilomantsissa) yhteyteen raken-
nettavien koekasvihuoneiden suunnittelu-
asioissa puutarhalla vieraili projektipäällik-
kö Kyösti Leino tutustumassa Ruissalon 
tutkimuskasvihuoneisiin amanuenssin isän-
nöimänä 8.3. 
 

Turun ympäristönsuojelutoimisto sijoitti 
ilmanlaadun mittausaseman puutarhan 
ulkoalueelle. Mittausjakson kesto on yksi 
vuosi. Aseman sijoittaminen alueelle tuotti 
hiukan päänvaivaa, sillä sen piti olla 
riittävän kaukana puutarhan oman öljy-
lämmityspiipun päästöistä, mutta samalla 
sopivan lähellä sähkönjakeluverkkoa.       
 

Tutkija Kyösti Lempa lahjoitti puutarhan 
ulkokoelmaan kenttäkokeidensa päätteeksi 
suomalaisia alkuperäkantoja seuraavista 
ruusulajeista: orjan-, oka- ja iharuusu.  

 

Eläkkeellä oleva lapualainen erityisopettaja 
Jalo Einola tukee puutarhan toimintaa 
yksityishenkilönä tekemin lahjoituksin. Hä-
nen kirjoittamansa ja puutarhalle lähettä-
mänsä vuohieläimiä koskeva kirja (Pilot-
kustannus Oy 2004) on liitetty puutarhan 
kirjakokoelmaan.  
 

Vierailuja ja matkoja 
 

Aarno esitelmöi Helsingin seudun kesä-
yliopistossa sekä toukokuussa että elo-
kuussa. Luentosarja "Rakkaudesta kasvei-
hin" käsitteli mm. syksyä puutarhassa, sa-
don käsittelyä ja siementen keruuta sekä 
kukkien hyötöä jouluksi. Elokuun jälki-
puoliskolla Aarno vieraili Rovaniemen 
mlk:ssa luennoimassa MTT:n Lapin tutki-
musasemalla Apukassa pohjoisiin oloihin 
sopivista sekä vanhoista että uusista 
kasveista ja pistäytyi samalla matkalla 
Oulun kasvitieteellisessä puutarhassa. 
Euroopan rakennusperintöpäiviin liittyen 
hän luennoi Keski-Suomen museossa 9. 
syyskuuta kaupunkipuistoista kohtaamis-
paikkoina.  
 

Kuopion neuvottelupäivän (1.9.) tilaisuu-
teen osallistuivat Turusta Aarno, Arttu, 
Matti, Merja ja Sinikka. Yliopiston autolla 
matkanneet vierailivat menomatkalla Suo-
men palkituimmalla viheralueella, Kotkan 
Sapokan vesipuistossa, sekä Ruotsin-
salmen entisöityyn linnakkeeseen peruste-
tussa, myös näkövammaisille suunnitel-
lussa yrttitarhassa, Redutti Kotkassa. Mik-

kelissä pysähdyttiin Kenkäveron matkailu-
kohteessa, jossa on mm. luonnon-
mukaisesti viljelty näytepuutarha. Portit 
olivat kiinni, joten kurkistelimme istutuksia 
aidan yli. Pistäydyimme myös Tertin 
kartanossa ja sen pihapiiriin rakennetuissa 
muuri- ja yrttitarhoissa. 
 

Enköpingiin, Tukholmaan ja Upsalaan 
suuntautuneelle ruotsinmatkalle osallistui-
vat Aarno, Sinikka ja Terttu. Erityiskohteina 
olivat Enköpingin perennaistutukset sekä 
viimeksi mainittujen kaupunkien kasvi-
tieteelliset puutarhat.  
 

Simo Laine keräsi jo toistamiseen sieme-
niä luonnon kasvupaikoilta Itä-Lapista 
Index seminumia varten. Samoin Mauno 
Yli-Pietilä on rikastuttanut jälleen siemen-
saalista kymmenillä lajeilla lähinnä Sata-
kunnasta tehtyjen keräysten tuloksena. 
 

Partiolaisten maastotaitokilpailu Kontio-
2005 (1.-2.10.) järjestettiin osaksi myös 
puutarhan ulkoalueella, jolle sijoitetuilla 
rasteilla parveili useita satoja visailijoita. 
Puutarhan henkilökunta avusti etukäteen 
kasvirastien sijoittelussa ja suunnittelussa.  
 

Henkilökunnan virkistysiltapäivää 18.10. 
vietettiin tällä kertaa historian ja taiteen 
merkeissä Turun suosituimpiin nähtä-
vyyksiin kuuluvassa Aboa Vetus & Ars 
Nova -museossa, jossa sen opasta 
pommitettiin kiperillä kysymyksillä. 

 c 
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puutarha, osoite sähköposti, faksi,   kotisivu henkilö, puhelin, matkapuhelin yhdysh., puh., gsm 
Helsingin yliopisto 
PL 44 
(Jyrängöntie 2) 
00014 Hgin yliopisto 

hortus-botanicus # helsinki.fi 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi 
fax (09) 191 50033 
www.fmnh.helsinki.fi/ktp 

puutarhanjohtaja 
Leif Schulman 
(09) 191 50034 
050 548 7692 

intendentti
Leo Junikka
(09) 191 50055 

050 337 5281 

ylipuutarhuri 
Marko Pesu 
(09) 191 50031

osastosihteeri 
Paula Havas-
Matilainen 
(09) 191 50041 

Joensuun yliopisto 
Botania, PL 111 
(Heinäpurontie 70) 
80101 Joensuu 

botania # joensuu.fi 
etunimi.sukunimi@joensuu.fi 
fax (013) 251 2711 
www.joensuu.fi/botania 

vastuuhenkilö 
prof. Riitta 
Julkunen-Tiitto 
(013) 251 7966 

puutarhurit 
 
(013) 251 2631 

toimistosihteeri 
Mervi R. Kinnunen 
(013) 251 2630 

amanuenssi 
Maisa Viljanen 
(013) 251 3559 
050 3065 264 

Jyväskylän yliopisto* 
PL 35, Vesilinna 
(Ihantolantie 5) 
40014 Jyv. yliopisto 

luontomuseo # jyu.fi 
etunimi.sukunimi@bytl.jyu.fi 
fax (014) 260 3811 
www.jyu.fi/tdk/museo 

*Museon luonnon-
tieteellinen osasto 
ja kasvitieteellinen 
puutarha 

intendentti 
Tanja Koskela 
(014) 260 3815 

asiakaspalvelu-
sihteeri 
Seija peltola 
(014) 260 3810 

suunnittelija 
Hillevi Kotiranta 
(014) 260 3813 

Kuopion yliopisto 
Tutkimuspuutarha 
PL 1627 (Neulan.t. 7)  
70211 Kuopio 

tutkimuspuutarha # uku.fi 
etunimi.sukunimi@uku.fi 
fax (017) 163 385 
www.uku.fi/tutkimuspuutarha 

tp:n johtaja, prof.  
Toini Holopainen 
(017) 163 186 

tutkimusteknikko 
Marjatta Puurunen 
(017) 163 381 

tutkimusteknikko 
Toivo Kuronen 
(017) 163 380 

puutarha-
amanuenssi 
Leena Tilus 
(017) 163 382 

Oulun yliopisto 
PL 3000 (Kaitoväylä 
5, Linnanmaa) 
90014 Oulun yliopisto 

bot.garden # oulu.fi 
etunimi.sukunimi@oulu.fi 
fax (08) 553 1584 
www.oulu.fi/botgarden                                                    (08) 553 1572, 1573

puutarhanjohtaja 
Marko Hyvärinen 
(08) 553 1571 

intendentit 
Mirja Siuruainen 
Ritva Hiltunen

ylipuutarhuri 
Tuomas Kauppila 
(08) 553 1574 

toimistosihteeri 
Erja Vaarala 
(08) 553 1570 

Turun yliopisto 
Ruissalon  
puistotie 215 
20100 Turku 

puutarharuissalo # utu.fi 
etunimi.sukunimi@utu.fi 
fax (02)276 1926 
www.sci.utu.fi/biologia/puutarha 

esimies, prof. 
Jukka Salo 
(02) 333 5777 

ylipuutarhuri 
Aarno Kasvi 
(02) 276 1912 

toimisto 
 
(02) 276 1900 

amanuenssi 
Matti Yli-Rekola 
(02) 276 1914 

Oy Gardenia-Helsinki Ab 
Koetilantie 1, 00790 Helsinki 

info # gardenia-helsinki.fi,  etunimi.sukunimi@helsinki.fi 
fax (09) 3478 4010   www.gardenia-helsinki.fi  

vastaava puutarhuri Katja Uski 
045 6345 821 

Helsingin kaupungin Talvipuutarha 
Hammarskjöldintie 1, 00250 Helsinki 

rakennusvirasto # hel.fi  - fax (09) 625 940 
www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvirasto/Viheralueet  

talvipuutarhan hoitaja 
(09) 166 5410 

Pietarsaaren Koulupuisto 
Borgbacken, 68620 Pietarsaari 

etunimi.suku@pietarsaari.fi  - fax (06) 785 1216 
www.syi.fi/gardens/suomi/skolparken.html 

kaupunginpuutarhuri Jan-Ole Bäck 
044 514 7282 

Rauman OKL:n puutarha, PL 175 
(Seminaarinkatu 1) 26101 Rauma 

anna.innola # utu.fi  - fax (02) 837 80 447  
www.edu.utu.fi/rokl/staff/innola.htm  

puutarhuri Anna Innola 
(02) 837 80 443 

Savonlinnan kampuksen puutarha,PL 86 
(Heikinpohjantie 33) 57101 Savonlinna 

anja.romana # joensuu.fi - fax (015) 531060 http://savonlinna. 
joensuu.fi/hallinto/palvelut/puutarha_paasivu.shtml 

puutarhuri Anja Romana 
(015) 511 7660;   050 3232 899 

 

http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp
http://www.joensuu.fi/botania
http://www.jyu.fi/tdk/museo/
http://www.uku.fi/tutkimuspuutarha/
http://www.oulu.fi/botgarden/
http://www.sci.utu.fi/biologia/puutarha/
http://www.gardenia-helsinki.fi
http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvirasto/Viheralueet/
http://www.syi.fi/gardens/suomi/skolparken.html
http://www.edu.utu.fi/rokl/staff/innola.htm
http://savonlinna.joensuu.fi/hallinto/palvelut/puutarha_paasivu.shtml
http://savonlinna.joensuu.fi/hallinto/palvelut/puutarha_paasivu.shtml
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