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Puutarhanaisten jäsenten liittyminen Maatiaisen
jäseniksi loppuvuonna 2021
Maatiaista ja Puutarhanaisia yhdistävät rakkaus kasveihin ja puutarhakulttuuriin.
Aikamme yksi haaste on tiedon pirstaoituminen ja digitalisaatio. Muutoksen tuulissa
vuosikymmenten aikana saavutettu arvokas tietotaito ansaitsee tulla sälytetyksi ja jaettavaksi
eteenpäin; puutarhanhoito ja kasvien viljely, sekä erityisesti hyötykasvien kasvattaminen
kiinnostavat ihmisiä edelleen. Uskomme että Puutarhanaisilla voisi olla paljon annettavaa
yhdistyksemme jäsenille lehden artikkelien, luentojen sekä puutarhavierailujen muodossa.
Maatiaisella on puolestaan tarjota kaikki yhdistystoiminnan organisointi, painettu sekä digitaaliset
tiedotuskanavat sekä jo oleva jäsentoiminta retkineen ja tapahtumineen.
Maatiainen yhdistys tarjoaa puutarhanaisille mahdollisuutta liittyä Maatiaisen jäseniksi, vuoden
2021 jäsenyys tarjotaan puutarhanaisten jäsenille veloituksetta. Maatiaisen jäseneksi liittyvät
puutarhanaiset saavat vielä tämän vuoden puolella liittyessään vuoden 2021 lehdet postitse kotiinsa
sekä vielä joulukuussa ilmestyvän lehden numero 4. Puutarhanaisilla on takanaan loistelias ja
monipuolinen historia, josta toivon mukaan voimme ammentaa inspiraatiota Maatiaisen yleiseen
toimintaan jatkossa, kuin tarvittaessa perustettavaan puutarhanaiset ryhmän toimintaan.
Jäsenet ovat myös tervetulleita Maatiaisen loppuvuoden toimintaan:
PE 26.11.2021 kello 17-19
Siemenaskarteluilta, rentouttavaa ja meditatiivista keskittynyttä aivojen ja käden yhteistyötä: pienistä luonnon taideteoksista, siemenistä muokataan
vähän isompia teoksia: Askarrellaan Maatiaisen siemenistä mahdollisesti omista lempikasvilajeista, pieni taulu tai kaulakoru, jota on helppo pitää
mukana messuilla, taimipäivillä, siemenkeruuretkillä. Käytetään siemeniä, puuliimaa, pohjia ja loppukäsittelyyn lakkaa. Tehdään siemenet näkyviksi
ja lisätään niiden tunnistettavuutta ja tuttuutta. Mahdollisuus osallistua toimistolla 5-6 henkilöä ja loput etäyhteydellä. Ilmoittaudu:
toimisto@maatiainen.fi tai p. 044-545 7317 (ke-to 12-18 mieluiten). Materiaalia voi jonkin verran noutaa etukäteen Maatiaisen toimistolta.
LA 4.12.2021
Retki Villa Rulluddiin, Espoon Hyljelahdessa
Kokoontuminen Villa Rulluddin parkkipaikalla kello 12.00.
Paikalle pääsee mm. bussilla numero 111. Pysäkki Hyljelahti, Rullaniementie E 4411, josta kävelymatkaa noin 10 min.
Joulukuinen retki mielettömään kalliopuutarhaan, jossa vietettiin vuosisadan vaihteessa sata vuotta sitten päätähuimaavaan mökkielämää.
Hyljeniemen Rullaniemi on upea ulkoilukohde: Laajalta kalliotasanteelta näkee, että paikalla on ollut jotain jännää. Nyt on rododendroneita,
kultasade, vuorimännyt, harmaandouglaskuusi, pihtojakin ripauksina jäljellä entisaikojen loistosta. Oppaana Espoon puutarhaseuran puheenjohtaja,
Maatiaisen jäsen Pirjo Pöysti sekä kaikille tuttu Pentti Alanko.

Maatiaisen jäseninä puutarhanaiset ovat tervetulleita kaikkeen Maatiaisen toimintaan, kuten
puutarhamessuille, taimipäiville, Seurasaaren viljelypalstalle, retkille, webinaareihin ja
luentotilaisuuksiin, kun niitä taas järjestetään. Toivotamme puutarhanaisten jäsenet tervetulleiksi
tärkeään maatiaiskasvien, eläinten ja siementen säilytystyöhön. Tämä tarkoittaa myös, että jokainen
hyväksytyn siemenerän Maatiaisen siemenvaihtoon toimittanut saa vastineeksi veloituksetta
siemenpussin jonkun muun jäsenen keräämistä siemenistä. Vaikka ei ole toimittanut itse siemeniä,
Maatiaisen jäsenenä saa alennusta Maatiaisen siemenkaupassa: Käytössä on verkkopuoti
https://www.maatiainen.fi/puoti/ ja kivijalkakauppa osoitteessa Stenbäckinkatu 8 Helsingin TakaTöölössä (avoinna ke-to 12-18).
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Erityisiä, spesifisesti puutarhanaisia kiinnostavia tapahtumia voidaan järjestää. Menneiden
tapahtumien perusteella voidaan todeta kummankin yhdistyksen kiinnostuksen- ja retkikohteiden
olevan hyvin samankaltaisia. Maatiaisen hallitus ehdottaa yhteistä suunnittelukokousta alkuvuonna
ensi vuoden toimintaa koskien, jonne kutsumme mukaan asiasta kiinnostuneen joukon
puutarhanaisia. Jos kiinnostuneita puutarhanaisia on tulossa mukaan, puutarhanaisten kerhon
perustaminen Maatiaisen toimintaryhmien yhteyteen on mahdollista ja kannatettavaa. Lisäksi
ehdotan, että Maatiainen lehteen 1/2022 kirjoitetaan artikkeli puutarhanaisten historiasta ja
kehityksestä vuosien varrelta.
Maatiaisen jäseneksi tahtovat puutarhanaiset voivat ilmoittautua itse Maatiaisen toimistoon
kertomalla nimensä lisäksi osoitteen mielellään myös sähköposti/puhelinnumero. Vaihtoehtoisesti
voi ottaa yhteyttä toimistoon sähköpostilla (toimisto@maatiainen.fi), puhelimella ke-to 12-18 (044045 7317) tai kirjeellä (Maatiainen, Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki)
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