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Läsnä  

13 jäsentä ja vierailijoina luennoitsija Sirkka Koivunen ja piirin puheenjohtaja Helena Pihlava 

 

Muistio illan ohjelmasta ja keskusteluista vuosikokouksen lisäksi 

 

Saimme kuulla eloisan ja antoisan esitelmän huonekasvien historiasta. Kuten helmikuisella ystävänpäiväviikolla 

ihmiset kaipaavat ystävyyttä, lämpöä ja valoa, saimme kuulla, että huonekasvit kaipaavat kukoistaakseen hoivaa, 

valoa ja lämpöä – ja myöskin vedotonta tilaa. Kuukausikokoukseen oli kokoontunut 13 jäsentä ja lisäksi vieraaksi 

olimme saaneet piirin puheenjohtajan Helena Pihlavan. 

Sirkka Koivusen tarinointi huonekasveista oli kiinnostava. Lähdimme liikkeelle tarinoissa satojen vuosien takaisista 

tunnelmista. Ennen muinoin, kun asumukset olivat ikkunattomia savupirttejä, oli valon saanti niukkaa. Pirtissä 

saattoi olla vain yksi luukulla suljettava aukko – valoa ei paljon sisälle siivilöitynyt. Huonekasvit olivat tuolloin lähinnä 

ylhäisten harrastus ja näyttävät kasvit sijoitettiin ”arvokkaisiin” huoneisiin – ei esimerkiksi keittiöön. Kasvien 

pistokkaita ”varastettiin” - tarinan mukaan salaa saatu pistokas lähti paremmin kasvamaan kuin lahjaksi saatu. 

Kasvien merkitys hyötykasveina (lääkkeinä, yrtteinä ja ravintona) on kiistaton. Turkuun saatiinkin jo vuonna 1757 

laaja kasvitieteellinen puutarha kaikkien iloksi Piispankadulle, nykyisen Sibeliusmuseon tontille. Turun Akatemian 

professori Pietari Kalm on vaikuttanut kasvitieteen kehittymiseen täällä Turun seudulla. 



Vuonna 1924 uusi kasvitieteellinen puutarha perustettiin Iso-Heikkilään, maanviljelyskäytössä olevaan seutuun ja 

vasta vuonna 1956 kasvitieteellinen puutarha siirrettiin nykyiselle paikalle Ruissaloon. 

Katsaus eri huonekasveihin avarsi ymmärrystämme eri kukkakasvilajeista, niiden alkuperästä ja saatavuudesta. 

Esimerkiksi tuomenkielo todettiin erittäin vaikeasti saatavaksi. Mielenkiintoista oli kuulla, että entisaikaan oli tärkeää 

saada kodin edustalla oleva puutarha ensin kukoistamaan ja sitten vasta keskityttiin kukkiviin huonekasveihin. 

Säätyläiskotien suosituimpia kasveja on ollut pelargonia, joita aseteltiin näkyvästi ikkunalaudalle muiden ihailtavaksi 

– ”ettäs näkevät” –teeman mukaisesti. 

Paljon tuli nimiä opeteltavaksi (esim. kriinumi, kanna) ja innostus kasvien hoitoon löytyi. Näin keväällä on 

optimaalinen ajankohta lähteä toteuttamaan viherpeukalon hommia. Tämä oli oiva startti viherpeukalon hommiin. 

Vuosikokous pidettiin tämän jälkeen. Asiat, joita käsiteltiin kohdassa muut asiat, on kirjattu tähän dokumenttiin. 

 

Helena Pihlavan tervehdys 

Tervetulotoivotukset piirikokoukseen laivalle su 10.3.2019 annettiin ja todettiin, että ainakin 10 meidän 

klubin jäsentä on lähdössä matkalle. 

Kansallisen neuvoston terveisiä saimme kuulla ja rohkaisua uusien jäsenten hankintaan, jotta toiminnan 

jatkuvuus on taattu. 

 

Uusien jäsenien hankinta 

Todettiin jäsenhankinnan tarpeellisuus ja ajankohtaisuus. Klubin jäsenien toivottiin aktivoituvan asiassa. 

 

Kevätkauden ohjelman tarkennukset 

Maaliskuun kokouksessa on asiantuntijana Jenna Wallden TUKESin puolesta. Kokoonnumme 

Humalistonkadulle TUKESin tiloihin 13.3.2019. Kutsu tulossa. 
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