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YLEISTÄ 
 
Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry (jatkossa Maatiainen) on aatteellinen yhdistys, jonka 
pyrkimyksenä on ”säilyttää ja edistää kulttuurikasvien ja kotieläinten lajinsisäistä monimuotoisuutta 
sekä kulttuuriympäristöjen monimuotoisuutta sekä levittää alan osaamista ja käytännön taitoja”. 
Maatiainen kokoaa jäsenikseen kulttuurikasveista ja maatiaiseläimistä sekä perinnemaisemien 
monimuotoisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Maatiaisen toiminnassa on kolme pääsektoria: 
maatiaiskasvit, maatiaiseläimet sekä perinnemaisemat.  
 
Toimintavuotta sävyttivät lukuisat onnistuneet tapahtumat ja matkat. Siementoimintaan tehtiin uusi 
toimintamalli. Sen ansiosta siemenkulut pienivät ja -tulot kasvoivat olennaisesti. Yhteiskunnallinen 
toiminta oli aktiivista. Yhdistys on hyvin verkottunut samanmielisten toimijoiden kanssa. Toimis-
tonhoitoon saatiin uutta työvoimaa, mutta talous oli edelleen hyvin tiukka. 
 
 
1. HALLITUS JA TOIMINTARYHMÄT 
 

1.1. Hallitus, toimintaryhmät ja muut valinnat 
 
Hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen jäsenten hallituksen kokouksiin osallistumiskertojen 
määrä on merkitty sulkuihin kunkin henkilön nimen jälkeen. 
 
• Liisa Jääskeläinen, puheenjohtaja (12 — kokoukset 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)  
• Timo Rantakaulio, varapuheenjohtaja (3 — 4, 7, 11) 
• Pentti Alanko, jäsen (9 — 1,2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12)  
• Riku Cajander, jäsen (7 — 1,2, 4, 5, 7, 10, 11)  
• Terhi Koivisto, jäsen (4 — 1,2, 3, 10) 
• Ilkka Roitto (1) 
• Dina Samaletdin, jäsen (6 — 1,2, 4, 8, 9, 12)  
 
• Sinikka Koskinen, varajäsen (3 — 1, 7, 11) 
• Minna Kärkkäinen, varajäsen (3 — 3, 4, 6, 9)  
• Tarja Niemelä, varajäsen (—) 
• Juhan Savander, varajäsen (11 — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
 
Lisäksi hallituksen kokouksissa olivat useimmiten läsnä myös Anja Alanko ja Aune Kämäräinen. 
Syyskaudella kokouksiin osallistui myös Maija Manninen, joka valittiin kokoussihteeriksi loppu-
vuodesta. 
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Ensimmäisessä kokouksessa tehtiin seuraavat valinnat: Sihteeriksi valittiin Aune Kämäräinen ja 
Terhi Koivisto, jotka hoitavat kokoussihteerin tehtäviä vuorotellen tai sopimuksen mukaan. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin Timo Rantakaulio. Matkoista vastaa Anne Paalo. Siemenistä vastaavat 
Anna Lassila ja Pirkko Kukkola; näyttelyistä Terhi Koivisto, Anja Alanko, Sinikka Koskinen ja 
Ilkka Roitto; taimipäivistä Terhi Koivisto, Riku Cajander, Anja Alanko, Ilkka Roitto; maisema-
ryhmästä Leena Saario, Pentti Alanko, Dina Samaletdin, Sinikka Koskinen; Maatiaiseläimistä Timo 
Rantakaulio, Dina Samaletdin, Marjaana Kovanen, Uljas Ilmari Wolmari; maatiaisruokaryhmästä 
Anja Alanko, Eija Kunnari; Paikallistoiminta Liisa Jääskeläinen, Marjaana Kovanen, Peter ja 
museoyhteistyöstä Anja Alanko, Liisa Jääskeläinen, Timo Rantakaulio, Annmaj Rönning. 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.5.2008 ja syyskokous 22.11.2008. 
 
2. VARSINAINEN JÄSENTOIMINTA 
 

2.1. Jäsenet ja jäsenrekisterin pito 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2008 marraskuussa 1530 (1354 vuonna 2007, 1401 vuonna 
2006, 1428 vuonna 2005). Jäsenmaksut olivat yhdistyksen tärkein tulonlähde. Ne pysyivät edellis-
vuoden tasolla eli 25 €, 18 € opiskelijat ja 11 € perheenjäsenet. Jäsenmaksuja kertyi toimintavuonna 
35 056 € (33 298,50 € vuonna 2007). 
 
Jäsenrekisterin pitoa jatkoi Iris Lundqvist, jolta se loppuvuodesta siirtyi hänen ohjauksessaan Maija 
Manniselle. Jäsenten eroamisten syitä selvitettiin. Usein toistuva eroamisen syy oli jäsenen ikä.  
 
Uusia kunniajäseniä ei valittu. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat Teuvo Hyppänen, Ritva Lehtonen, 
Unto Wannas, Pirkko Kahila ja Peter M. Tigerstedt. Pentti Alanko esitteli lehdessä 1/2008 vuonaa 
2007 kunniajäseneksi valitun Peter M. Tigerstedtin työtä. 
 

2.2. Toimisto ja sen hoito 
 
Maatiaisen toimisto on ollut 1.1.2007 lähtien osoitteessa Stenbäckinkatu 8 A 48, myymälä 2, 00250 
Helsinki. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun. 
 
Toimistosta vastasivat Anja Alanko vapaaehtoisena yleiskoordinaattorina ja 18.8. lähtien Maija 
Manninen toimistonhoitajaksi työllistettynä. Toimistoa pidettiin auki jäsenille vähintään yhtenä 
päivänä viikossa. Toimistossa hoidettiin yhdistyksen jokapäiväisiä töitä, kuten yhdistyksen 
hallintoa, jäsenasioita, tilaisuuksien järjestelyä ja pitoa sekä toimitettiin siemen- ja kirjatilauksia. 
Lisäksi talkoolaisina usein avustivat Liisa Sääski, Helena Lahtinen ja Matti Miettinen.  
 
Toimiston vanha tietokone korvattiin käytetyllä, mutta entistä paremmalla tietokoneella. Toimis-
tossa koottiin kansio, jossa pidetään kaikkia tärkeimpiä asiapapereita ja luetteloita mm. nettisivujen 
tunnukset, sopimukset ja luettelo avainten haltijoista. 

 
2.3. Paikallisryhmät 

 
Kesän 2007 maatiaismatkan aikana käynnistynyt yritys Turun seudun paikallisryhmän perusta-
miseen johti vuonna 2008 ryhmän perustamiseen. Sen vetäjäksi tuli Tapani Nurminen. Turun 
seudun paikallisryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
 
Pohjois-Karjalan paikallisryhmän vastuuhenkilö Tuovi Mutanen lähetti vuoden aikana yhden jäsen-
kirjeen ja vastaanotti useita maatiaisaiheisia yhteydenottoja. Lieksassa järjestettiin 7.6.2008 taimi-
kirppis pelimannimusiikin säestyksellä. Kesätapaamisessa 22.7.2008 Tikkalassa tutustuttiin Tuhat-
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kauno puutarhamyymälään, jossa Juha Forsblom kertoi pensasruusuista ja kärhöistä. Vierailu-
kohteina olivat myös Pekka Pesosen puutarha ja Mauri Kekkosen ja Natasha Podkolzhinan hirsi-
linna sekä puuesineiden näyttely ja arboretum.  
 
Etelä-Savon paikallisryhmälle etsittiin uutta vetäjää. 
 

2.4. Toimintaryhmät 
 
Toimintaryhminä jatkoivat siemenryhmä, ruokaryhmä, näyttelyryhmä, taimipäiväryhmä, maatiais-
eläinryhmä ja maisemaryhmä.  
 
Ruokaryhmä kokoontui kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä, joista toisella valmistettiin 
hapatetta KirkkonummenVeikkolassa. Ryhmän vetäjänä toimi Aino Tamsi. 
 

2.5. Yhteistyö museoiden ja muiden tahojen kanssa 
 
Jatkettiin yhteistyötä Seurasaaren ystävien, Seurasaaren säätiön, Sommelo ry:n, Maatalousmuseon, 
Elävän maan, Metsähallituksen hallinnoiman Korteniemen perinnetilan ja Kuralan kylämäen kanssa 
sekä Livonsaaren yhteisökylän ja Keuruun ekokylän kanssa.  
 
Jatkettiin yhteistyötä Helsingin seudun kesäyliopiston suunnittelemalla luentoja yhdessä. 
Kesäyliopistokurssien yhteydessä myytiin Maatiaisen siemeniä. Tehtiin myös yhteistyötä Mustialan 
maatalousoppilaitoksen kanssa, Suomen luomumatkailuyhdistyksen sekä Ympäristö- ja kuluttaja-
poliittisen yhdistyksen kanssa. Viime mainitut ovat mm. järjestäneet kokouksiaan Maatiaisen 
tiloissa. 
 

2.6. Maatiainen-lehti  
 
Maatiainen-lehti on ilmestynyt 4 kertaa vuodessa. Lehden päätoimittajana on ollut Aune Kämä-
räinen ja taittajana Raija Ojanen. Lehden aineiston tuottamisessa ovat avustaneet toimistonhoitaja 
Maija Manninen ja Anja Alanko. Kirjapaino on ollut Forssan Kirjapaino, joka on myös hoitanut 
postituksen. Lehden irtonumeroita on ollut myynnissä Akateemisessa Kirjakaupassa Helsingissä. 
Lehteä myydään myös yhdistyksen toimistolla ja tapahtumissa, joissa Maatiainen on mukana, mm. 
vuotuisilla puutarhamessuilla. 
 
Lehden numeron sivumäärä on ollut keskimäärin 36 sivua. Vuoden ensimmäisessä numerossa on 
ollut erilleen irrotettavana liitteenä siemenluettelo. Painos on ollut 1700 - 1900 kpl. Lehti painetaan 
nelivärisenä. Kansikuvissa julkaistaan ko. vuodenaikaan liittyviä kukkakuvia, vuoden 1. numerossa 
perinteisesti kuva vuoden maatiaiskasvista. Vuoden perinnemaiseman valinta lukijakilpailun avulla 
toteutettiin ensi kertaa vuonna 2008. Vuoden perinnemaisema esiteltiin artikkelin ja kuvien avulla. 
Pääpaino artikkeleilla on asiantuntijoiden ja lukijakunnan kirjoituksilla puutarha- ja kasviaiheista, 
mutta julkaistaan myös maatiaiseläimiin liittyviä juttuja. Tärkeä osansa on jäsenten ilmoituksilla ja 
Maatiaisen tapahtumista, kursseista ja matkoista tiedottamisella. Lehti julkaisee myös kaupallisia 
mainoksia, joita on ollut kiitettävästi, etupäässä puutarha-alan kirjojen kustantajilta. 
 
Lehden nettokulut olivat 10 831,76 (9 228, 36 €) 
 

2.7. Kotisivut ja muu tiedotus 
   
Toimintavuonna kotisivut www.maatiainen.fi ovat toimineet erittäin hyvin. Kotisivuja hoiti 
talkootyönä Keijo Luoto. Palveluntarjoajaksi vaihdettiin toimintavuoden alkupuolella Nebula Oy.  
 

http://www.maatiainen.fi/
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Uusittiin esite ja monistettiin sitä 2000 kappaletta mm. messuilla jaettavaksi. Myös taimipäivistä 
tiedotettiin aktiivisesti. Maija Manninen teki artikkelin Töölöläinen-lehteen.  
 

2.8. Yhteiskunnallinen toiminta 
 
Riku Cajander, varajäsenenään Anna Lassila, edusti Maatiaista maa- ja metsätalousministeriön 
asettamassa Geeniturvalautakunnassa. 
 
Alkuvuodesta Maatiainen antoi lausunnon aiheesta ”Kansalaisjärjestöjen toimet kiinteän kulttuuri-
perinnön vaalimisessa”. Lausuntoa olivat pyytäneet Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry ja Suomen 
Kotiseutuliitto. 
 
Maatiainen osallistui monin tavoin kyyttöjen säilyttämistä koskevaan julkiseen keskusteluun. 
Maatiaisen hallitus vetosi 8.12. Helsingin kaupunginvaltuustoon Miina Äkkijyrkän kyyttökarjan 
puolesta.  
 
Maatiainen antoi lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle muuntogeenisten, tavanomaisten ja 
luonnonmukaisesti viljeltyjen kasvien rinnakkaiselosta. Lausunto julkaistiin lehdessä ja se on luetta-
vissa Maatiaisen verkkosivuilla. Liisa Jääskeläinen oli 24.9. useiden muiden järjestöjen kanssa 
tapaamassa kansanedustajia Eduskunnassa ja kertomassa Maatiaisen kannanotosta. Maatiainen ry:n 
ensisijainen toive on, että Suomi säilyy GMO-vapaana. Maija Manninen osallistui asiaa koskevaan 
seminaariin Pikkuparlamentissa 3.10.2008. 
 

2.9. Kirjavälitys 
 
Jatkettiin pienimuotoista kirjavälitystä. Kirjavälitys oli toimintavuonna taloudellisesti kannattavaa 
johtuen osittain vanhan varaston myynnistä. Kirjavälityksen nettotuotto oli 400,63 € (460,11 €). 
 
3. TOIMINTASEKTORIKOHTAINEN TOIMINTA  

 
3.1. Maatiaiskasvit 

 
3.1.1. Vuoden 2008 maatiaiskasvina maa-artisokka 

 
Vuoden maatiaiskasvi oli maa-artisokka. Toimintavuoden aikana tehtiin maa-artisokkaa tunnetuksi 
lehdessä, www-sivuilla ja tapahtumissa.  
 

3.1.2. Siemenvälitys ja siemenluettelo 
 
Anna Lassila ja Pirkko Kukkola vastasivat yhdessä siementoiminnasta. Anna Lassila laati siemen-
luettelon ja Pirkko Kukkola vastasi siementen puhdistuksesta, pussituksesta ja tilausten käsittelystä. 
Pirkko Kahila auttoi uusia toimijoita alkuun. 
 
Aikaisemmasta poiketen, postikulujen karsimiseksi, siemenluettelo laadittiin niin että se voitiin 
lähettää ensimmäisen jäsenlehden liitteenä. Tuloksena oli tiivis, listamuotoinen 38-sivuinen siemen-
luettelo. Siemeniä lähetti 62 henkilöä, joista jokaiselle suuri kiitos.  
 
Postimyynnin ohella siemeniä myytiin puutarhamessuilla ja toimistolla, sekä myös pienempien 
tapahtumien ja koulutustilaisuuksien yhteydessä.  
 
Maatiaisen siemeniä oli myynnissä myös Kuralan kylämäellä ja Sarka-maatalousmuseossa.  
 



Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry  Toimintakertomus 2008 : 5/8 
 
Siemenvälityksen kulut olivat 14 986,16 €. Lukuun sisältyy myös siemenluettelon painotyö 1558,31 
€. Suurin kuluerä oli siementoiminnan palkkiot sivukuluineen 10 385,19 €. Siementen myyntitulo 
oli 14 623,85 €. Siemenvälityksen tulos oli toimintavuonna -362,31 €. 
 
Siementoiminta on siten saatu jo lähes omilleen. Toiminnan kuluja tuskin enää voidaan pienentää. 
Sitäkin iloisempia voidaan olla kasvaneesta myynnistä, jota markkinoinnin avulla on edelleen mah-
dollista lisätä.  
 
Syksyn lehteen laadittiin siementen kerääjille ohjeet, joilla pyrittiin suuntaamaan siementoimintaa 
maatiaiskasvien suuntaan. Edelleen pyydettiin lähettäjiltä huolellisuuteen siementen mukana tule-
vien alkuperätietojen merkitsemiseksi, niin että eri-ikäisten kasvikantojen ja maatiaiskantojen 
merkitseminen myös luetteloon onnistuisi. Kiitokset vaivannäöstä kaikille kerääjille! 
 
Siemenryhmä kokoontui pohtimaan siementoiminnan tavoitteita ja kehittämistä. Nähtiin tarvetta 
erillisen rahoituksen hakemiselle maatiaiskasvirekisterin ja maatiaisvihannestoiminnan aloittami-
seksi seuraavana toimintavuonna. Nämä molemmat tukisivat siemenluettelon laatimista ja siemen-
toiminnan kehittämistä.  
 

3.1.3. Siemenlupa 
 
Maatiainen haki elintarviketurvallisuusvirasto EVIRAlta uuden siemenluvan. Tässä yhteydessä 
Maatiaisen siemenpakkaamossa – josta vastaa Pirkko Kukkola - suoritettiin katselmus. Katselmuk-
sessa pakkaamo hyväksyttiin, mutta yhdistys velvoitettiin hankkimaan tarkka vaaka. Lupa edellyt-
tää myös siemenosaamista. EVIRAn järjestämään siemenkaupan koulutuksen Loimaalla 8.7. 
osallistuivat Pirkko Kukkola, Anna Lassila, Anja Alanko ja Juhan Savander. Lupa myönnettiin 
hakemuksen mukaisesti viljakasveille, nurmi- ja rehukasveille, öljy- ja kuitukasveille, vihan-
neksille, juurikkaille, nurmi- ja nurmikkoseoksille, viljaseoksille sekä perunoille. Lupa on voimassa 
10.9.2013 asti. 
 

3.1.4. Maatiaissiemeniä Pohjoismaiseen Geenipankkiin 
 
Vanhempi tutkija Kristina Antonius Pohjoismaisesta Geenipankista esitti Maatiaiselle toiveen, että 
Maatiaisen yrtti- ja lääkekasvien siemeneristä lähetettäisiin varmuuskopiot säilytettäväksi pohjois-
maiseen geenipankkijärjestelmään. Hallitus vastasi ilahtuneena myönteisesti. Suosittelijanamme oli 
ollut Bertalan Galambosi, joka laati Maatiaisen siemenluettelon pohjalta luettelon mielenkiintoisim-
mista siemenkannoista. Luettelo julkaistiin lehdessä 3/2008. 
 

3.1.5. Taimipäivät ja taimien myynti 
 
Kevät- ja syystaimipäiville monet jäsenet tulevat vaihtamaan taimia ja tuovat ylimääräisiä taimiaan 
lahjaksi yhdistykselle. Taimipäivien järjestämisen tuotto oli 1859,59 € (1879,01 €). 
 

3.1.6. Hanke  
  
Pohdittiin kahta hanketta; siemenkirjan julkaisemista sekä maatiaiskasvirekisterin ja maatiais-
vihannestoiminnan aloittamista.  
 

3.2. Maatiaiseläimet  
 

3.2.1. Vuoden 2008 maatiaiseläin kyyttö 
 
Toimintavuoden aikana tehtiin kyyttöä tunnetuksi lehdessä, www-sivuilla ja tapahtumissa.  
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Toimintavuonna Sukevan vankilan kyytöt siirrettiin uusiin tiloihin. Maatiainen on osallistunut kes-
kusteluun kyyttöjen puolesta. Yhdistys on ajanut erityisesti vanhakantaisten Nenos- ja Tossavais-
kyyttöjen säilytystä. Lisäksi Maatiainen vetosi Helsingin kaupunginvaltuustoon Miina Äkkijyrkän 
Skatan tilan häätöasiassa kyyttöjen puolesta.  
  

3.3. Perinnemaisemat ja -pihat 
 
Vuonna 2006 Leena Saario valmisteli ja hallitus hyväksyi Maatiaisen perinnemaisemakriteerit. 
Jäseniä oli pyydetty vuonna 2007 tekemään ehdotuksia vuoden 2008 perinnemaisemaksi. Vuoden 
2008 perinnemaisemaksi nimettiin Mäki-Ketalan tila Kokemäeltä. Mäki-Ketalan tila esiteltiin 
lehdessä 1/2008 ja nettisivuilla. Siellä järjestettiin avointen ovien päivä lauantaina 5.7. Tilaisuu-
dessa Aune Kämäräinen ja Anja Alanko luovuttivat Maatiaisen kunniakirjan isäntäparille Ulla ja 
Juhani Toraskalle. Tilaisuus sai hyvin paikallista julkisuutta. 
  
Toimintavuonna vuoden 2009 perinnemaisemaksi valittiin Louhimaan torppa ympäristöineen 
Linnansaaren kansallispuistosta (ehdottajana Keijo Luoto). Muita ehdokkaita olivat Paavolan 
seurantalo ympäristöineen, Lohjansaari (ehdottajana Aune Kämäräinen), Kuusisaaren perinne-
biotooppi Pelkosenniemen Keminsaarilla (ehdottajana Lapin luonnonsuojelupiiri ry) sekä Ylikarta-
non maisemat Hattulan Retulansaaressa (ehdottajana Hämeenlinnan kaupungin historiallinen 
museo).  
 
 
4. TAPAHTUMAT JA MATKAT 
 
• 23.2. oli erityisesti nuorille suunnattu esitelmätilaisuus yhdistyksen toimistolla. Hannu Ahokas 

kertoi talonpoikaisen kasvinjalostuksen saavutuksista, 30 osanottajaa. 
• 3.–6.4. Maatiaisella oli oma osasto Oma Piha ja mökki -messuilla. Maatiaisen osastolla oli 

vilkasta ja mm. presidentti Tarja Halonen vieraili Maatiaisen osastolla ja sai hyviä neuvoja 
puutarhanhoitoon. Messut sujuivat onnistuneesti. Jaettiin paljon esitteitä ja hankittiin uusia jäse-
niä. Järjestäjinä olivat Anja Alanko, Anne Pyykkö ja Terhi Koivisto. 

• Keväällä Elävä maa -yhdistyksen kanssa järjestetty permakulttuuripäivä keräsi 44 kiinnos-
tunutta kuuntelemaan Lasse Nordlundin esitelmää päivän teemasta ja omista kokeilustaan ja 
kokemuksistaan omavaraiselämässä. 

• 26.4. pidettiin varttamistyöpaja Kirkkonummella Kai Simbergin johdolla. Kurssilaiset oppivat 
varttamaan sekä perehtyivät moninaisiin omenapuiden yhteydessä vastaan tuleviin seikkoihin. 
Kurssi oli suosittu ja se päätettiin uusia seuraavana vuonna. Osanottajia oli 25. 

• Jatkettiin yhteistyötä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa: Pentti Alanko luennoi puutarhan 
keväästä ja hyvästä maasta, perennoista, ja ruusuista. Arno Kasvi koulutti vihanneksista ja Aimo 
Nummi siitä, mitä kasvit kertovat menneistä vuosisadoista. Puistojen Kotkaan retkeiltiin Pentti 
Alangon, ja Turun Ruissaloon Arno Kasvin johdolla. 

• 23.5. pidettiin suositut kevättaimipäivät Pirkko Kahilan johdolla. Ne ovat tärkeä ja jo vakiintu-
nut työmuoto, joka keväällä kokosi satoja ihmisiä toimistomme sisäpihalle. Kasviasiantuntijoina 
toimivat Pirkko Kahilan lisäksi Pentti Alanko, Peter Joy ja Leena Saario.  

• 26.5. Pasilan kirjastossa järjestettiin luonnonläheisenpuutarhan teemailta, jolloin Pentti Alanko 
kertoi perinnekasveista puutarhoissa ja Riku Cajander kertoi lajistoltaan runsaan perhospuu-
tarhan perustamisesta. Yleisöllä oli mahdollisuus ostaa siemeniä. 

• 7.–8.6. tehtiin Maatiaismatka Savoon ja Hämeeseen. Tutustuttiin Mikkelissä marttojen kaunii-
seen Kenkävero-pappilaan ja Hirvensalmella hedelmäpuutaimistoon pomologi Anssi Krannilan 
johdolla. Vierailukohteina olivat myös Lepaan puutarhat ja arvokas kartanomiljöö sekä Vanaja-
veden upea perinnemaisemakohde – Retulansaari – Jouko Helanderin opastamana. Matkan-
johtajana toimi Anne Paalo. 



Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry  Toimintakertomus 2008 : 7/8 
 
• 5.7. oli avointen ovien päivä vuoden perinnemaisemakohteessa, Mäki-Ketalan tilalla. Anja 

Alanko ja Aune Kämäräinen luovuttivat kunniakirjan tilan omistajille. 
• 7.-11.8. tehtiin puutarhamatka Ruotsiin matkanjohtajana Anne Paalo. Tutustuttiin mm. Uppsa-

lan kasvitieteelliseen puutarhaan, Linnén puutarhaan ja Järnassa Rudolf Steiner -yhteisöön sekä 
Skilleholmenin biodynaamisen viljelykoulun havaintopuutarhaan. Tukholman seudulla vierail-
tiin Rosendahlin puutarhassa, Bergianska puutarhassa ja Langholmenin siirtolapuutarhassa. 

• 23.8. tehtiin päiväretki kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön Sotungin kylässä Van-
taalla, jossa tutustuttiin mm. sympaattisen ja persoonalliseen traktorimuseoon, käytiin luonto-
polulla, nähtiin kyyttöjä ja nautittiin perinneherkkuja. Retken järjesti Annu Vilva. 

• 5.9. pidettiin syystaimipäivät. Järjestelyistä vastasivat Pirkko Kahila, Anja Alanko ja Terhi 
Koivisto. Vapaaehtoistiimi toimi kiitettävästi. Taimien edullisuutta kehuttiin. Tällä kertaa lähes 
kaikki saapuneet taimet myös myytiin loppuun. Vain muutamia ruukkuja jäi toimistolle myytä-
väksi syksyn kuluessa. Töölöläinen lehdessä oli julkaistu edellisellä viikolla artikkeli Olavi 
Niemen valokuvituksella taimipäivistä ja töölöläispihoista. 

• 14.9. pidettiin toimistolla omavaraisuuspäivä, jossa myös hapatettiin kasviksia. Ossi Kakko kou-
lutti puutarha- ja luonnonkasvien käyttöön hapattamisessa. Hapatettavat kasvit kerättiin Anja 
Alangon puutarhasta.  

• 29.9. Minun puutarhani -luentosarjassa tunnettu puutarha-asiantuntija, MMT (h.c.) Pentti Alan-
ko kertoi omasta puutarhastaan kuvien kera kuulijoille. 

• 22.10. pidettiin Maatiaisen toimistolla ideointi-ilta. Jäsenet keskustelivat Maatiaisen tulevasta 
toiminnasta ja esittivät ideoita. Edellisen vuoden vastaavan ideointi-illan sadosta suuri osa toteu-
tui vuonna 2008. 

• 31.10. Minun puutarhani -luentosarjassa kasvinjalostaja, MMM Peter Joy kertoi havainnollisesti 
puutarhastaan ja kompostoinnista muille jäsenille sekä näytti kuvia. 

• 12.11. kuvitetun Minun puutarhani -luentosarjan kolmannessa osassa Olavi Niemi kertoi palki-
tusta puutarhastaan ja vastasi kysymyksiin. 

• 22.11. pidettiin toimistolla syyskokous. Syyskokouksen yhteydessä näytettiin lyhyt multimedia-
esitys maatiaiseläimistä sekä Heikki Kiuru piti kiinnostavan luennon aiheesta Jalopuut 
maisemanhoidossa.  

• 17.–18.11 järjestettiin Tanskassa Hillerødissä maatiaiskasviseminaari Plant that tell stories. 
Maatiaisesta osallistuivat Riku Cajander, Hannu Ahokas ja Maarit Heinonen. Heillä oli tapahtu-
massa myös luento. Pohjoismaisiin sisarjärjestöihin solmittiin kontakteja.  

 
Maatiaistapahtumien ja -matkojen nettotulo oli 993,29 € (-331,98). 
 
5. TALOUS JA HALLINTO 
 
Hallitus kokoontui 12 kertaa ja vastasi toimintasuunnitelman toteuttamisesta, yhdistyksen sääntö-
määräisten tehtävien hoitamisesta ja yhdistyksen taloudesta. 
 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Raili Siltala. Tilintarkastajat ovat Marika Lohi ja Irja Peräniitty. 
Varatilintarkastajina toimivat Marjatta Hjort ja Peter Tigerstedt. Iris Lundqvist toimi rahastonhoita-
jana ja vastasi jäsenasioista yksin lokakuun loppuun asti ja siitä lähtien Maija Mannisen kanssa. Iris 
opasti Maijan tehtäviinsä.  
 
Yhdistyksen toiminta perustui pääasiassa jäsenmaksutuloihin, joista suurinta osaa tarvitaan tiedotus-
toiminnan ja toimiston sekä jäsenrekisterin pidon ja muiden jäsentoimintakulujen peittämiseen. 
Toiseksi tärkein tulonlähde ovat siemenet ja taimet. Näistä saatava tulo kattaa osan siementoimin-
nan kuluista. Muu varsinainen toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön ja osallistujilta perit-
täviin maksuihin.  
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Toimistonhoidosta aiheutuneet henkilöstökulut olivat 12 533,71 € (6 826,38 €), kun työllistämisestä 
aiheutuneet tulot on otettu huomioon. Yhdistyksen talous oli toimintavuonna tiukka, vaikka talkoo-
työtä tehtiin paljon. Hallitus seurasi taloutta säännöllisesti. Loppuvuodesta 2007 avattiin uusi tili 
Aktia-pankkiin, jonka palvelumaksut ovat Sampo-pankkia alemmat. Maija Manninen valtuutettiin 
käyttämään molempia tilejä. 
 
Yhdistys oli hakenut lokakuussa apurahaa Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiöltä siemen-
oppaan laadintaan, mutta alkuvuodesta 2008 tähän tuli kielteinen päätös. Yhdistys sai toimintavuon-
na lahjoituksina 75 € (125 €).  
 
Maatiainen anoi vuodelle 2009 maa- ja metsätalousministeriöstä 7 500 € yleistä toiminta-avustusta 
yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, erityisesti siementoiminnasta ja toimis-
tonhoitajan palkkauksesta aiheutuviin kuluihin. 
 
Ympäristöministeriöstä on haettu myös toiminta-avustusta 12 000 €. 
 
Vuoden 2008 tulos oli 2149,67 € (1584,58 €) alijäämäinen. 
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