
Det lantliga kulturarvet ry

Korteniemen perinnetila Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa  valittiin 
vuoden 2017 perinnemaisemaksi. 

Maatiainen-yhdistyksen päämäärä on 
l säilyttää vanhat koriste- ja viljelykasvit  
l säilyttää perinteiset kotieläinrodut
l vaalia perinnemaisemia

Vuonna 1989 perustetussa yhdistyksessä on noin 2000 jäsentä. 
Siementen välitys on tärkeä osa Maatiaisen toimintaa. 
Yhdistys järjestää tapahtumia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia. 
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Maatiaiskasvien siemenaarre
Suuri osa tämän päivän maatiaiskas-
veistamme valikoitui viljely- ja koristekas-
veiksi noin sata vuotta sitten. Vuosittain 
julkaistava Maatiaisen siemenluettelo on 
keskimäärin 500 lajin ja lajikkeen kokoelma 
suomalaisiin kasvuoloihin sopeutuneita 
koriste-, hyöty- ja luonnonkasveja. Jäsenet 
kasvattavat puutarhoissaan ja pelloissaan, 
elävissä geenipankeissa, vanhaa kantaa 
olevia maatiaiskasveja, joista saadaan 
siemeniä myyntiin. Yhdistyksen siemen-
toiminnalla turvataan osaltaan luontomme 
monimuotoisuuden säilymistä.

Mikä on maatiaiskasvi?
Maatiaiskasvilla tarkoitetaan sellaista vil-
jelykasvin (hyöty- tai koristekasvin) kantaa 
tai lajiketta, jota ei ole tieteellisesti jalos-
tettu ja se on ollut viljelyssä vähintään usei-
den vuosikymmenten ajan. Maatiaiskasvit 
ovat kehittyneet niitä viljelleiden isäntien ja 

emäntien tekemän tietoisen ja tiedosta-
mattoman valinnan sekä vallinneiden kas-
vuolojen yhteisvaikutuksesta. Maatiainen 
ry valitsee vuosittain yhden kasvin vuo-
den maatiaiskasviksi. Vuorovuosina vali-
taan hyöty- ja koristekasvi.

Maatiaiseläimet
Kotieläiminä tunnettiin jo pronssikaudella 
lehmä, sika, lammas ja vuohi. Ensimmäi-
sistä kotieläimistä kehittyivät suomalaiset 
maatiaiseläinrodut. Suomessa on vielä 
tallella alkuperäisiä  maatiaisrotuja, kuten 
itäsuomalainen kyyttölehmä, suomenlam-
mas, maatiaiskana ja suomenhevonen. 
Yhdistyksemme valitsee vuosittain vuo-
den maatiaiseläimen.
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Maatiaisperennat ovat kestäviä, vaivattomia 
ja ne viihtyvät monenlaisissa puutarhoissa, 
kuten kuvan tiikerililja (Lilium lancifolium). 
Sitä on helppo lisätä sivusipuleista ja lehti-
hankoihin kehittyvistä itusilmuista.



Perinnemaisemat 
Maaseutumme perinnemaisemat ovat luon-
noltaan, kulttuurihistoriallisesti tai maise-
mallisesti arvokkaita alueita, joita tulee 
vaalia. Vuosisatoja kestäneen perinteisen 
niitto- ja laiduntalouden loputtua, ovat sen 
muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitu-
met uhanalaisine eliölajeineen katoamassa 
maaseutumaisemasta. 

Maatiainen valitsee vuosittain perin-
nemaisemakohteen tunnustuksena paikan 
hoitajalle tai ylläpitäjälle tärkeästä työstä 
perinnemaiseman hyväksi.

Kyyttölehmät laiduntavat Kolin Ollilan tilan 
perinnemaisemissa. Kyytöt ovat itäsuomenkar-
jaa, joka on uhanalainen rotu. Kyyttö valittiin 
Vuoden maatiaiseläimeksi 2008. 
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Maatiainen-lehti
ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Ensimmäi-
sen lehden yhteydessä jäsenet saavat 
siemenluettelon. Lehdet säilyttävät tuo-
reutensa pitkään, sillä artikkelien tiedot 
eivät vanhene. 

Puutarha- ja kulttuurimat-
kat yhdistyksen jäsenille 
Vuosittain puutarhan ja kasvien ystävät 
matkustavat maatiaishenkisiin kohteisiin 
kotimaassa ja ulkomailla. Kasvien lisäksi 
tutustutaan maatiaiseläimiin ja perinne-
maisemiin.



Toimisto ja siemenpuoti
Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki

p. 044-045 7317
avoinna ke–to 12–18,

toimisto@maatiainen.fi 
www.maatiainen.fi

www.maatiainen.fi/puoti/

Härkäpapu (Vicia faba) on ikivanha viljely-
kasvi myös Suomessa. Se on palkokasveista 
kylmänkestävin  ja vaatimattomin.  Härkäpa-
pua viljellään ravintokasvina ja rehuksi, mutta 
se on myös erinomainen maanparannuskasvi. 
Lisätietoa: www.maatiainen.fi/tekstit/harka-
papu.htm   

Taimipäivä 
keväällä ja syksyllä 
Taimipäivänä voi ostaa, lahjoittaa ja 
vaihtaa kasveja jäsenten omista puu-
tarhoista. Tarjolla on vaihtuva valikoima 
koriste- ja hyötykasvien vanhoja lajik-
keita ja kantoja. 

Jäseneksi liittyminen
Käy helpoiten maksamalla yhdistyk-
sen tilille jäsenmaksun 30 € Suupohjan 
Osuuspankki FI2447300010095205. 
Kirjoita viestikenttään UUSI JÄSEN 
sekä nimesi ja osoitteesi, mielellään 
myös sähköpostiosoite. Näin varmistat 
jäsenyytesi kirjaamisen jäsenrekisteriin.
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