Kirja- ja matkailta
Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen
tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään
edullisia kirjaostoksia. Samaan aikaan toisessa kerroksessa illan esiintyjät tekivät viime hetken
valmistelujaan. Kahvit oli katettu kauniisti odottamaan innokkaita puutarhanaisia.

Kahvittelun lomassa oli hauska vaihtaa kuulumisia ja haaveilla tulevista tapahtumista kuten
heinäkuisesta Vuojoen kartanon kesäretkestä. Sitten olimmekin jo valmiita siirtymään saliin,
jossa WSOY:n edustaja Joni Strandberg toivotti meidät tervetulleiksi kirja- ja matkailtaan.

Saimme kuulla, että WSOY on ollut jo 70 vuotta Bulevardin talossa ja että nyt on edessä pian
muutto Korkeavuorenkadulle. Historia on ollut värikästä, Bulevardin talossa tapahtui aikanaan mm.
poliittinen murha, ja talossa myös kummittelee.
WSOY on Suomen suurin kirjallisuuden kustannustalo, joka vuosi julkaistaan noin 300 uutta
kirjaa. Puutarhakirjat ovat tärkeä osa julkaisutoimintaa. Kirjaillan antia olivatkin nyt "Puutarhan
aika" ja "Onnellinen puutarhuri". Näytillä on myös Johanna Vireahon käsityö- ja korukirjoja.
Puutarhakirjat olivat yleisön ostettavissa edulliseen hintaan illan aikana, ja kauppa kävikin
vilkkaana.

Puutarhanaiset ry:n projekti
Puutarhanaisten puheenjohtaja Leena Luoto tervehti illan runsaslukuista yleisöä kertomalla
Puutarhanaisten kuulumisia. Meneillään oleva Tansanian projekti tulee näkyväksi paitsi Leenan
tekemän matkan ja työn kautta myös tulevassa vuosikokouksessa 17.3. Siellä kuullaan lisää
projektitsta ja mm. tansanilaisesta ruokakulttuurista ja nähdään afrikkalaisia koruja ja käsitöitä.

Tilaisuudessa oli saatavana Leena Luodon painotuore kirja "Lomailijan puutarha". Siinä
Leena kertoo, miten puutarhaansa voi hoitaa niin, että myös nautiskeluun ja lomailuun jää aikaa.
Leena muistutti, että yölläkin voi nauttia puutarhastaan. Silloin siellä on aivan upea ja ennen
kokematon tunnelma, kun perhoset saapuvat laittamiesi tuikkukennojen luokse parveilemaan.
Kirja tarjoaa ideoita puutarhastasi nauttimiseen keväästä syksyyn.

Puutarhan ja sinivaleunikon aika
Sitten olikin jo "Puutarhan aika" eli Tuulia Aho esitteli meille kirjaansa, jonka hän on tehnyt
yhdessä kuvaaja Minna Kurjenluoman kanssa.

Kirjaan tehtiin kuvitusta kolmen kesän aikana ja kuvasadoksi saatiin 4000 kuvaa. Läpi kirjan
kantavana teemana on sinivaleunikko, joka ei kuki joka vuosi.

Kirja on kaunokirjallista tekstiä, joka lomassa Tuulia kertoo mm. puutarha- ahdistuksesta ja sen
hoidosta sekä sen torjunnasta. Tuulian mielestä kasvien luonto- ja puutarhalajit menestyvät ja
kilpailevat puutarhassa yhtä aikaa. Tuulia korosti, että ilo on puutarhanhoidossa se tärkein asia.
Muita teemoja kirjassa ovat ajan olemus puutarhassa ja se, että puutarhan on Tuulian mielestä
tarkoituskin olla "vanha". Joten ei kaadeta sitä vanhaa omenapuuta vaan peitetään se vaikka
alppikärhöllä!

Johanna, onnellinen puutarhuri
Seuraavaksi Johanna Vireaho kertoi kirjastaan "Onnellinen puutarhuri". Kirjan kuvitus on
peräisin omasta puutarhasta ja vähän muualtakin. Kuvaajana oli Sari Tammikari.

Johannan mielestä Suomen alkukesän vehreydelle ei löydy vertaa mistään. Juhannukseen asti
elämme ihmeellistä aikaa. Voi huomata, miten luonnon väripaletin värit eivät koskaan riitele

keskenään. Johanna on sitä mieltä, että monilajisuus antaa enemmän ilmettä kuin isot istutukset.
Puutarhassaan kannattaa jokaisen rauhassa miettiä, haluaako ihan tosissaan sen suuren
nurmialueen, jossa onkin sitten yllättävän paljon hoitamista.
Olisi hyvä oppia kuuntelemaan paikkaa, sijoittamaan oikeat kasvit oikeaan kohtaan ja pitää
mielessään helppohoitoisuutta. Voi harrastaa luovia ratkaisuja, laittaa puutarhaan esineitä ja
kierrätystavaroita, nehän säilövät muistojamme. Ennen toteutusta kannattaa ideoida ja suunnitella
hyvin. Rakenteet on syytä tehdä huolella ja oppia sietämään keskeneräisyyttä. On tärkeää nauttia
työskentelystä puutarhaassaan. Vastoinkäymisistä ei pidä lannistua. Pääsia, että olet ja oleilet
siellä puutarhassasi!
Johanna näytti kuvia ja kertoi ihanista puutarhoista maailmalla.
Matka puutarhakirjallisuuteen
Ilta tarjosi meille myös puutarhanaisten jäsenen Riitta Strangin loisteliaan esityksen, joka oli
todellinen aikamatka suomalaiseen puutarhakirjallisuuteen.
Riitta omistaa suuren joukon kirja-aarteita puutarhan alalta ja tuntee jokaisen teoksen läpikotaisin.
Riitta on 30 vuotta harrastanut puutarhanhoitoa ja kerännyt siinä ohessa puutarhakirjoja.

Opimme paljon puutarhanhoidon historiasta. Sen ensinnäkin, että sellaista asiaa kuin
puutarhanhoito ei edes ollut aikanaan rahvaan keskuudessa! Aluksi ilmestyi ruotsinkielisiä vihkosia,
joissa annettiin neuvoja kasveista. Ensimmäinen suomenkielinen puutarhakirja ilmestyi
vuonna 1768 ja siinä oli 16 sivua. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut suurtakaan muutosta
talonpoikien viljelystavoissa. Heillä oli kaalimaa eikä varsinaisia istutuksia ollutkaan. Kartanoissa
sen sijaan oli kauniit viljelmät.
Sitten vuonna 1883 ilmestyi seuraava puutarhakirja ja siemenkauppiailta ruvettiin saamaan
siemeniä, joten kaikkia siemeniä ei tarvinnut tilata enää ulkomailta.
Vuonna 1898 ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen puutarha-alan lehti "Puutarha".
Sen tarkoitus oli levittää puutarhanhoidon harrastusta.
Riitta kertoi paljon myös puutarhanhoidon suurista nimistä kuten pomologi Aleksandra
Smirnoffista ja ruustinna Nora Pöyhösestä, jotka saivat paljon aikaiseksi.

Aikanaan syötiin ruisleipää ja nauriita, joten lajien lisääminen oli tarpeen. Nora Pöyhönen todisti,
että monet lajit menestyvät leveysasteillamme ja niistä saa täällä satoa. Ossian Lundén

puolestaan perusti sittemmin puutarhaoppilaitoksenkin.

Puutarhaneuvos Olavi Collan liittyy jo Puutarhanaisiinkin siten, että hänen puolisonsa Sigrid
Collan oli Puutarhanaisten perustaja ja sen ensimmäinen puheenjohtaja.

Sodan ja pula-ajan jälkeen kehitys kulki rivakasti eteenpäin, ja nykyään olemme siinä virtauksessa,
jossa puutarhassa oleillaan ja viihdytään. Näin ei ole ollut aina, ja tie tähän on pitänyt rakentaa ja
kulkea vaihe vaiheelta.

Puutarhat maailmalla
Pienen tauon jälkeen Leena Luoto kierrätti meitä vielä puutarhamatkalla maailman ympäri.
Ahmimme kuvista kauneutta silmillämme ja kuuntelimme Leenan kertomusta erikoisista lajeista
ja teemapuutarhoista.

Puutarhakirjojen ja -matkojen ilta teki meihin vaikutuksen monipuolisella annillaan. Olimme
saaneet oppia uutta ja nähdä katsauksia niin nykypäivän upeisiin puutarhoihin maailmalla kuin
kuulla entisaikojen vaiheistakin.
Kunkin kassissa oli joitain kotiin vietäviä puutarhakirjoja. Oli mahtavaa ajatella, että kirjojen
myötä ajatukset siirtyvät kuin itsestään kohti kevättä ja omia puutarhaunelmia. Pian on
puutarhan aika...!
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