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”Perinnelajikkeiden vaalimisesta on viime 

vuosina muodostunut todellinen buumi 

monissa länsimaissa. Se ei ole ihme, sillä on 

vaikeaa kuvitella koukuttavampaa harrastusta 

kuin perinnelajikkeet. Siinä yhdistyvät seikkailu 

salapoliisityö, löytämisen ja onnistumisen 

riemu sekä yhteisöllisyys. Samalla tulee 

tehneeksi jotakin, jolla voi olla suuri merkitys 

tulevaisuuden kannalta. 

 

Perinnelajikkeet innostavat, koska ne ovat 

ruokaa, jolla on paikka ja historia. On eri asia 

käydä kaupassa kuin etsiä, kasvattaa ja vaalia 

vanhoja lajikkeita kuin aarteita. Minkä hartaasti 

kasvatat, sen hartaasti syöt. Perinnelajikkeiden 

avulla liitymme sukupolvien ketjuun: tällaista 

ruokaa isovanhempamme ja 

isoisovanhempamme söivät.”  

 

Tiedetoimittaja, tietokirjailija, kolumnisti ja 

kääntäjä Jani Kaaro (Leia, 2/2016) 



Kasvimuistot ja kansallisten 
geenivarakokoelmien 

kartuttaminen 

• Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma organisoi 
viljelykasvien monimuotoisuuden suojelua, jotta 
vaativiin suomalaisiin oloihin sopeutuneet viljelykasvit 
säilyisivät jälkipolvillekin.  

• Ohjelma etsii säilytyskokoelmista puuttuvia kasvilajeja 
ja niiden lajikkeita tai kasvikantoja.  

• Kansalaisilla on tärkeä rooli arvokkaan kasvikannan 
tunnistamisessa, tietojen keräämisessä ja kasvin 
tutkittavaksi lähettämisessä Luonnonvarakeskuksen 
tutkijoille.  

• Usein laadimme kasvikuulutuksen, jolla yritämme 
tavoittaa niitä ihmisiä, jotka tietävät vanhojen 
viljelykasvien kasvupaikan ja niiden viljelyhistoriaa.  

• Keräyskohteena ovat yli 50 vuotta vanhat kasvikannat. 
Kuuluttamalla olemme saaneet arvokasta tietoa 
esimerkiksi noin sadasta suomalaisesta 
paikallisomenalajikkeesta.   
 



© Luonnonvarakeskus 

Kasvien historia ja tarinat talteen 

LÄHTEITÄ: 

 

• Suomalainen puutarhahistoria 

• Pitäjänhistoriat 

• Muistelmateokset 

• Sukukirjat 

• Puutarhojen vanhat kartat ja 

suunnitelmat 

• Vanhat valokuvat 

• Arkistot (kotiseutuarkistot jne) 

• Haastattelut (muistitieto) 

 

KASVIN TIETOJA: 

 

• Kasvin historia: kuka tuonut, 

mistä tuotu tai hankittu, milloin 

tuotu puutarhaan, kuka 

kylvänyt, mitä tietoa on kasvin 

vielä varhaisemmista vaiheista 

• Kasvin viljelytiedot 

(ominaisuudet, 

viljelymenetelmät) 

• Kasvin käyttö (sato) 

• Kasvin paikalliset nimitykset 

• Kasviin liittyvät muistot 

• Kasvupaikan historia 
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Hankehaave: Hoivaa ja voimaa muistojen 

kasveista ikäihmisille 

• Jakaessaan kasvimuistoja, kasveihin liittyviä tietoja ja taitoja 

hoivakodissa / päivätoiminnan ryhmässä ja tutkijoille 

ikäihminen saa kokemuksen nähdyksi tulemisesta ja 

osallisuudesta paikallisen kasvihistorian tallentamisessa ja 

jatkuvuuden turvaamisessa 

• Ikäihmiselle itselleen tutut ja tärkeät vanhat kasvit istutettuna 

esimerkiksi hoivakodin kukkapenkkiin tai ikkunalaudalle ovat 

elävä ja merkityksellinen yhteys henkilön, talon ja kylän 

historiaan (muistojen kasvipenkit) 

• Toiminta vanhastaan tuttujen kasvien parissa aktivoi silmän 

ja käden yhteistyötä, tuottaa ponnistelujen ohella 

mielihyvää ja aktivoi ajattelua (muisti, muistelu) 

• Muistojen kasvit ovat neutraali aihepiiri keskustelulle ja 

kasvitarinoiden avulla muistisairas voi käydä läpi 

elämäntarinaansa.  

 

. 
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Muistojen kasvit monialaisessa yhteistyössä  
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• Luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali- ja 

terveysalan toimijat (ml. Green Care) 

• Tutkijoita (Luonnonvarakeskus …) 

• Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä (Soste, Muistiliitto …) 

• Oppilaitoksia (Livia ...) 

• Kuntien ikäihmisten palveluntuottajat (hoivakodit, 

päivätoiminta ….) 

• Paikallisia pienyrityksiä 
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Pilotointi Varsinais-Suomessa 

• 2-3 ikäihmisten hoitoyksikköä 

ja avoimen päivätoiminnan 

kohdetta 

• Kehitetään ja kokeillaan 

vanhojen kasvien käyttöä 

ikäihmisten toiminnassa 

• Muistojen kasvit – 

kukkapenkin/kasvimaan/ruuk-

kuistutuksen suunnittelu ja 

toteutus hoitakoteihin 

• Verkostoituminen 

maakunnallisiin ja 

valtakunnallisiin käytännön 

vanhustyön ja alan opetuksen 

toimijoihin 

• Kokemuksen koonti 

Ikäihmisten kasvimuistot 

vanhustyössä -oppaaseen 
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Kiitos! 
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