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S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa
Puutarhanaiset kävivät kylässä Vantaalla Juurakkokujalla S. G. Niemisellä. Paikkaan oli helppo löytää kehä
III:lta, ja siellä meitä jo odottelikin tuotepäällikkö Päivi Nieminen. Aulassa meitä oli vastassa myös talvinen
näyttely koneineen ja tarpeistoineen.

Sven G. Nieminen perusti S. G. Nieminen Oy:n vuonna 1933. SGN on perheyritys, ja sen toimialoja ovat
urheilu- ja vapaa-ajan tuotteet, maatalous, ympäristönhoito ja teollisuuslaitteet.

Aivan aluksi kahvittelimme yhdessä ja odottelimme kaikkia saapuviksi. Talossa kaikki kiilteli uutuuttaan, ja se
sekä ystävällinen vastaanotto saivat olomme tuntumaan varsin viihtyisältä. Kymmenkunta Puutarhanaista
siirtyi sitten kuuntelemaan, kun Päivi kertoi yrityksestä ja ennen kaikkea omasta työstään ja talon tuotteista.

S. G. Nieminen on siementen, lannoitteiden ja pienkoneiden tukkukauppa. Monet meistä vieraista
huomasivat, että omana epämääräisenä odotuksena oli ollut lähinnä koneisiin tutustuminen tai jotain sen
suuntaista. Iloinen yllätys olikin sitten se, että kohteenamme olivat siemenvalikoimat! Kukapa ei haaveilisi
kesäisestä kukkaloistosta puutarhassaan, ja nyt oli aika kylvää myös unelmien siemenet…

Talvi tuntui lyhenevän siinä silmänräpäyksessä, ja kevät alkoi olla huomattavasti lähempänä kuin hetki sitten.
Kukkasiementen siivin laskeuduimme unelmoinnin kaltaiseen tilaan ja imimme tietoa eri lajikkeista.
S.G. Niemiseltä löytyy laaja valikoima puutarhakaupan tuotteita. Selasimme hienoa kuvastoa,
ja Päivinäytti vastaavia tuotteita hyllystä ja kertoi niistä seikkaperäisesti. Monet esitteet, luettelot ja erilaiset
markkinointimateriaalit Päivi on itse taittanut. Tarvittaessa hän kertoi saavansa suunnitteluapua talon omalta
markkinointiosastolta. Lisäksi Päivin työtä on kirjoittaa siemenpussien tekstit ja taittaa pussien ulkonäkö.
Tässä kaikessa hän on mielestämme onnistunut erinomaisesti!

Saatoimme tiedonsaannin lomassa olla yhtä mieltä mainoslauseen tekstin kanssa: ”Onni on pieniä
siemeniä.”
Päivi esitteli Hortus-siemenvalikoimaa, joka oli meille kaikille toki hyvin tuttu. Mutta viime vuonna mukaan
tullut annossiemenbrändi Hortus Luxus olikin sitten ihastuttava uudempi tuttavuus. Meidän mielestämme
pussit olivat erittäin edustavia ja kauniita, ja ne herättivät valtavan himon päästä kylvämään upeiden kukkien
siemeniä heti, kun vain talvesta selvittäisiin. Päivin työ ja vaivannäkö oli totisesti löytänyt kohteensa!

Meitä tietenkin kiinnosti saada tietää, mistä kaikkialta näitä siemeniä voi sitten kuluttaja hankkia. Suuria S.G.
Niemisen asiakkaita ovat mm. Citymarket, Anttila, Kodin Ykkönen ja Hong Kong, joten eipä ole vaikeaa
hankkia korkealaatuisia kukansiemeniä!
Päivin työnä oli myös löytää uudenlaista ilmettä nurmikonsiementen myyntiin. Hyvät kuvat löytyivät, ja työn
tuloksena syntyi houkutteleva nurmikkoperhe: Pouta-, Piha-, Peli- ja Kartanoseokset.

Asiaa oli paljon, ja halusimme kuulla ja kysyä monenmoista. Istuuduimme lopulta pöydän ääreen, ja
Päivillä olikin antaa meille toinen toistaan somempia siemenpusseja sekä liljan juurakoita kotiin vietäviksi.

Teksti ja kuvat: Merja Penttinen

Isosta laatikosta sai mennä hakemaan amarylliksen sipuleita. Vielä luettelot ja erilaiset esitteet kassiin, niin
jopa päässä ihan kihisi lukematon määrä suunnitelmia, miten ja milloin siemenkasvatuksen oikein aloittaisi
tulevaa kevättä silmällä pitäen. Hankkisiko kasvivalon autotalliin ja aloittaisi jo helmi- maaliskuulla? Vai
odottaisiko vähän vielä? Mitä oikein haluankaan puutarhassani ensi kesänä kasvavan? Uskallanko toivoa
jotain aivan muuta kuin aiemmin? Voinko minäkin onnistua näiden siementen kanssa ja saada kasvamaan
yhtä upean kukan kuin siemenpussin kyljessä on?
No, ainakin on aloitettava jostain. Siispä ensimmäiseksi on saatava amarylliksen sipulit oikeaoppisesti
ruukkuun ja kasvamaan. Päivi sanoi, että ne kukkivat sitten itsenäisyyspäivänä tai jouluna. Tuumasta
toimeen! Valkoisten amaryllisten joukossa on yksi punainen…

Seuraavaksi tarvitaan sitten enää kevät. Muusta kukansiemenet ja puutarhanainen huolehtivat kyllä, kun
kumpikin osaa hommansa ja on kasvamisen intoa täynnä! Kiitos Päiville herkullisesta esittelytuokiosta, joka
sai ideat kukkimaan mielessämme, vaikka illat tästä vain pimenevät. Kiitos myöspuheenjohtajallemme
Leenalle, joka vei meidät unelmen keitaalle – jälleen kerran! Viimeisimmästä Puutarha & Kauppa -lehdestä
nro 18 pisti silmään tieto, että uudet tukkukaupan verkkosivut avatuvat lokakuun lopussa…
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