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Idea avoimesta puutarhapäivästä rantautui 
Suomeen muista Pohjoismaista ja Isosta 
Britanniasta, missä vastaavat tapahtumat ovat 
saavuttaneet suuren suosion. Päivä tarjoaa 
ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua 
erilaisiin pihoihin ja puutarhoihin, vaihtaa 
kokemuksia ja saada itselleen uusia ideoita. 

Suomessa teemapäivä järjestetään nyt jo 
neljättä kertaa. Viime vuonna tapahtumaan 
osallistui liki 500 kohdetta. Koleasta ja 
sateisesta säästä huolimatta kävijöitä oli jopa 
47 000, eli lähes 100 vierailua puutarhaa 
kohden. Suuret kävijämäärät eivät ole 
pelästyttäneet puutarhanomistajia, sillä heistä 
on vuosi vuodelta mukavaa osallistua 
teemapäivään. Vierailijoiden ei tarvitse 
ilmoittautua kohteisiin etukäteen, vaan kaikki 
ovat tervetulleita tutustumaan teemapäivänä 
valitsemiinsa avoimiin puutarhoihin. 

Avoimet puutarhat 28. kesäkuuta

Avaa portti salaisiin puutarhoihin – Avoimet puutarhat 28.6.2015

Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina vietetään valtakunnallista Avointen puutarhojen 
teemapäivää, jolloin puutarhojen portit aukeavat vierailijoille. Voit osallistua 
tapahtumaan ilmoittamalla oman puutarhasi vierailupihaksi tai vierailemalla valitsemissasi 
kohteissa. Tapahtumassa on mukana yksityishenkilöiden puutarhoja, siirtolapuutarhoja, 
puutarhamyymälöitä sekä julkisia puistoja.

Ilmoittaudu 
mukaan!



Ilmoita Sinäkin puutarhasi mukaan 

Rekrytointi vuoden 2015 teemapäivään on meneillään. Kaikenlaiset puutarhat 
kokoon katsomatta voivat ilmoittautua mukaan. Pääasia, että puutarhan omistaja 
haluaa esitellä puutarhaansa ja jakaa puutarhaharrastuksensa muiden kanssa. 
Erityisesti kotipuutarhoja toivotaan lisää, sillä niihin ei ole mahdollista päästä muuten 
tutustumaan. Kaikille puutarhansa mukaan ilmoittaneille lähetämme tukimateriaalia 
järjestelyitä varten. Teemapäivään on ilmoittauduttava viimeistään toukokuun 31. 
päivä, jotta puutarha ehtii mukaan vierailupihaluetteloihimme ja aineistolähetyk-
siimme. Ilmoittautumisohjeet yksityisille pihanomistajille ja yhdistyksille.

Tärkeimmät edellytykset osallistumiseen ovat verkkopalveluun luotu puutarha-
profiili ja puutarhan avoimuus vierailijoille 28.6.2015 klo 12–18. Esittele puutarhasi 
lyhyesti puutarhaprofiilissa, jotta vierailijat pystyvät valitsemaan kohteensa ja 
löytävät perille. Profiili on puutarhakohtainen, mutta saman alueen tai yhdistyksen 
puutarhat on mahdollista esitellä samassa profiilissa. Puutarhakohteessa voi järjestää 
teemapäivänä lisäohjelmaa kuten opastettuja kierroksia, taimimyyntiä, neuvontaa, 
työnäytöksiä, tai vaikkapa yhdistystoiminnan esittelyä jäsenhankintatempauksineen.

Tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Kotipuutarha-
lehden, Svenska Trädgårdsförbundetin ja Suomen Omakotiliiton 
kanssa. Maiju ja Yrjö Rikalan sekä Nikolai ja Ljudmila Borisoffin
puutarhasäätiöt osallistuvat tapahtuman rahoittamiseen.

Ota yhteyttä,
jos tarvitset lisätietoja tai apua 
puutarhaprofiilin luomisessa:

Jaana Ojanen, 
avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi 

tai puh. 044 743 9574. 

Lisäohjeita ja puutarhojen profiileja 
löydät verkkopalvelustamme 
www.avoimetpuutarhat.fi.

http://puutarhaliitto.mail-pv.fi/archive/file/ecc691b1c5033a636daa6eb634d46c12/2015-4-20-avoimetpuutarhat-ohjeita-yksityisille.pdf
http://puutarhaliitto.mail-pv.fi/archive/file/37246ed727d55410235c21dd124624bf/2015-4-20-avoimetpuutarhat-ohjeita-yhdistyksille.pdf
http://www.avoimetpuutarhat.fi/


Oletko uudistamassa pihaasi? Apua pihaan -videoista löydät hyötytietoa eri kasvilajien 
istuttamisesta ja hoidosta. Voit aloittaa perehtymisen vaikka katsomalla Vältä näitä 
virheitä –videon. Videolla nostetaan esille muutamia pihasuunnittelun tärkeitä asioita, 
jotka huomioimalla pihasta tulee paljon toimivampi. Katso video: VÄLTÄ NÄITÄ VIRHEITÄ

Pulmia puutarhassa? Ei huolta – soita neuvojallemme Puutarhuri 
Mikko Naumaselle.

Mikko on jäseniemme tavoitettavissa seuraavan kerran 
tiistaisin 5.5., 19.5., 2.6., 16.6. ja 30.6. kello 13.00-15.00. 
Neuvontanumero on 010 80130.

Muista myös muut neuvontamme (laki-, rakennus- ja 
energianeuvonta) samasta neuvontanumerosta eri aikoina, 
lisätietoja neuvonta-ajoista: http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

Neuvonta-
numero:

010 80130

Omakotiliiton pihasuunnittelu- ja puutarhaneuvoja, puutarhuri Mikko 
Naumanen toimii päätyössään yrittäjänä. Pihamikon toiminta-alueena 
on Espoo-Kirkkonummi lähialueineen. Pihamikon palveluihin kuuluvat 
mm. pihan ja puutarhan hoito ja huoltotyöt, viherrakentaminen, 
konsultointi, puiden kaadot sekä pihasuunnitelmat ja -luonnokset. 
Lisätietoja: www.pihamikko.com 

Pihaa uudistamassa

Pihasuunnittelu- ja puutarhaneuvontaa

Lisää videoita ja hyötytietoa löydät 
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/pihajapuutarha

https://www.youtube.com/watch?v=nGbeFkMTbzk
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.apuapihaan.fi/videot.html
http://www.apuapihaan.fi/videot.html
http://www.pihamikko.com/
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/pihajapuutarha


Jäsenedut Omakotiliiton jäsenille
• JATKUVA 10 euron vuosialennus 

kestotilauksesta (norm. 69,50 e).
• UUDELLE TILAAJALLE 1. vuosi 

tutustumishintaan –50 % (= 34,75 e).
Jatkossa vuosittainen jäsenetu –10 e.

• NYKYISELLE TILAAJALLE –10 euron 
jäsenetualennus seuraavan tilausjakson 
laskusta.

TILAA NETISSÄ www.kotipuutarha.fi/omakotiliitto
TAI SOITA TILAAJAPALVELUUN (09) 5841 6501

Omakotiliiton jäsenille pysyvä etu 
Kotipuutarha-lehden kestotilauksesta

Tilausehdot löydät täältä.

Tykkää Omakotiliitosta! 
https://www.facebook.com/Omakotiliitto

Seuraa Twitterissä!
https://twitter.com/omakotiliitto

Toimintaamme tukemassa
Kannattajajäsenet tukevat toimintaamme pientaloasumisen edunvalvonta- ja palvelutoiminnassa.

10 numeroa vuodessa

Tutustumisjakson jälkeen saat 
käyttöösi myös sähköisen 

lehtiarkiston, jossa näköislehdet
vuodesta 2009 alkaen.

http://www.kotipuutarha.fi/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.kotipuutarha.fi/omakotiliitto
http://www.kotipuutarha.fi/omakotiliitto

