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Lohjanseudun Puutarhaseura 1935-2015

Lohjalaisen puutarhakulttuurin juuria

Puutarhoilla on Lohjan seudulla pian puolivuosituhantinen historia, sillä ensimmäiset hedelmäpuut 
istutettiin kartanoiden puutarhoihin todennäköisesti jo 1500-luvulla. Kirkniemen kartanon puiston ja
puutarhan perustajina on perimätiedon mukaan pidetty kartanon emäntää prinsessa Sigrid Vaasaa ja 
hänen äitiään leskikuningatar Kaarina Maununtytärtä. Heidän johdollaan istutettiin puita 1500- ja 
1600-luvun vaihteessa. Puutarhat kuuluivat pitkään vain kartanoiden aatelisen herrasväen 
elämänpiiriin, mutta hyödyn aikakautena 1700-luvun lopulla esivalta pyrki levittämään puutarha-
viljelystä myös tavallisen kansan pariin. Välineenä olivat pappilat ja vastikään perustetun Suomen 
Talousseuran asiamiehet. Lohjan kirkkoherran pappilan puutarhassa kasvoi omenapuita ainakin jo 
1780-luvulla ja samoihin aikoihin Paloniemen kartanon isäntä Reinhold Krabbe toimi aktiivisena 
talousseuran jäsenenä. Hedelmäpuut, marjapensaat ja erilaiset yrttikasvit yleistyivat 1800-luvun 
kuluessa ensin rustholleissa, sitten pienemmillä maatiloilla ja lopulta myöskin torppien ympärillä. 
Hyötykasvien rinnalle tulivat vuosisadan lopulla myös koristekasvit, joista saatava hyöty oli 
enemmänkin esteettistä kuin taloudellista.

Kirkniemen kartanossa oli yksi Lohjan ensmmäisistä kartanopuutarhoista.
Kuva on postikortti 1900-luvun alusta.
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Lohjan seutu on luonnonolojensa puolesta yksi maamme edullisimmista puutarhaviljelyalueista. 
Toisen polven hedelmänviljelijä ja silloinen kansanedustaja Ilmari Linna luonnehti Lohjanjärven 
ympäristöä avatessaan Lohjanseudun Puutarhaseuran 30-vuotisnäyttelyn Lohjan seurakuntatalossa 
syyskuussa 1965: ”Suuri Luoja on aikanaan jättänyt karuun ja pohjoiseen maahan kappaleen 
eteläisempien alueitten rehevyyttä ja viljavuutta. Siitä johtuen ja täällä asuneiden ihmisten 
uutteruuden aikaansaamana on tänne vakiintunut ennenkaikkea hedelmänviljely, jonka veroista 
emme muualta maastamme juuri tapaa. Jo vanhastaan ovat lohjalaiset ”puuperunat” eli päärynät 
olleet tunnettuja laajemmaltikin ja täällä ovat jo kauan viihtyneet omenan ohella kirsikka ja 
luumu.”

Toisen todistuksen Lohjan seudun puutarhaviljelystä antoi vuonna 1936 puutarhuri V. Tuominen, 
joka kertoi kuulleensa 1900-luvun alussa Pitkäjärven kartanon puutarhakoulussa Somerolla 
seuraavaa: ”Oletteko matkustanut joskus Lohjalla? Siellä on jokainen mökin ukkokin puutarhuri, 
siellä on jokaisen, pienemmänkin kodin pihamaalla hedelmäpuu- ja marjapensasistutuksia, taloista 
puhumattakaan ja kartanoista, joissa on suuria hedelmäpuutarhoja ja erilaatuisia hedelmäpuita.” 

1800-luvun lopulle saakka puutarhaviljelyä oli harjoitettu pääasiassa vain omaan tarpeeseen, mutta 
vuosisadan viimeisten vuosikymmenten aikana siihen alkoi tulla myös kaupallisuutta. Rautateiden 
myötä parantuneet kuljetusyhteydet sekä kaupunkiporvariston kasvu synnyttivät puutarhatuotteiden 
markkinat, joista Lohjan seutu hyötyi jo hyvin varhain pääkaupungin läheisyyden ansiosta. 
Puutarhaviljelyn lisääntyminen loi tarvetta tuottoisempien ja kestävämpien lajikkeiden 
jalostamiselle ja taimituotannolle. Lohjallekin perustettiin jo vuonna 1889 yksi Suomen 
ensimmäisistä kaupallisista taimitarhoista SOL-hemin taimisto, myöhemmin Lohjan Taimistot. 
1900-luvun alussa Lohjalla toimi jo useita kaupallisia taimi- ja puutarhoja. 

Kartanonomistajien tuki puutarhanhoidolle ei jäänyt 1700- ja 1800-luvulle. Vuonna 1905 
Paloniemen kartanon entisen omistajan insinööri Fridolf Granstedtin leski Frederique Granstedt 
lahjoitti 3000 silloista markkaa – vuoden 2015 rahassa hieman alle 14 000 euroa – Lohjan kunnalle 
rahastoksi puutarhanhoidon edistämistä varten. Vuonna 1926 Granstedin rahasto siirtyi silloin 
perustetun Lohjan kauppalan hallintaan. Varoja käytettiin alkuvuosina muutamiin palkintoihin, 
mutta inflaationkin vaikutuksesta sen pääoma oli vuoteen 1966 mennessä kutistunut 
vaatimattomaan vajaaseen 190 markkaan eli vuoden 2015 rahassa noin 330 euroon. Tuona vuonna 
silloinen Lohjan kauppala luovutti rahaston Lohjanseudun Puutarhaseuralle Granstedtin 
tyttärentyttären Margit Karsténin esityksestä.

Paloniemen kartano Granstedtien
aikana 1880-1890-luvulla.
Signe Granstedtin maalaus 
Lohjan kaupungin omistuksessa.
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Margit Karsténin isä lohjalaisen ja suomalaisen kotiseututyön uranuurtaja Robert Boldt oli jo 1890-
luvulla kerännyt tilastoja lohjalaisista puutarhoista. Hän luetteloi 120 maatilan, 216 torpan ja 171 
mäkituvan tarhat ja totesi, että tuolloin lähes kolmella neljästä talosta oli omenapuita ja 
päärynäpuitakin liki puolella. Siitä omenapuiden lukumäärä kasvoi siten, että 1960-luvun 
puolivälissä niitä arvioitiin olevan Lohjalla noin 160 000 kappaletta eli noin seitsemän jokaista 
lohjalaista kohden. Vaikka Lohja tunnetaan omenistaan, aiemmin paikkakunnan puutarhoissa 
tuotettiin paljon muutakin. Lohjalainen puutarhaneuvos Olof Larsson kertoi: ”... aikoinaan viedyn 
Lohjansaaresta luumukuormia Helsinkiin myytäväksi. Ja kirsikoitakin oli niin paljon, että hinnat 
Helsingissä romahtivat, kun Lohjan sato saapui sinne myytäväksi.”

Vastaperustetussa kauppalassa alettiin kiinnittää huomiota talojen  pihoihin ja puutarhoihin. Se 
konkretisoitui ensimmäisen kerran vuonna 1930, jolloin kauppala järjesti asukkailleen puutarhan-
hoitokilpailun. Sen taustavoimana oli Lohjan Taimistot Oy, joka lahjoitti voittovaroistaan 
palkinnoiksi 3000 silloista markkaa. Kilpailu oli kauppalalaisille ehkä vielä uutuuttaan outo, sillä 
siihen ilmoittautui vain kuusi talonomistajaa, joista kylläkin peräti viisi palkittiin. Samoihin 
aikoihin alkanut taloudellinen lamakausi esti kilpailujen jatkamisen ja kestikin vielä vuosi-
kymmeniä ennen kuin niiden järjestämiseen palattiin, mutta silloin asialla oli jo Lohjanseudun 
Puutarhaseura.

Puutarhaseuran perustaminen

Maaliskuun 1. päivänä vuonna 1935 sanomalehti 
Länsi-Uusimaassa julkaistiin Suomen Puutarha-
viljelijäin Liiton nimissä ilmoitus, jossa kutsuttiin 
kaikkia puutarha-alalla toimivia ja sitä harrastavia 
Hotelli Lohjan suojiin 3. maaliskuuta klo 14 
neuvottelemaan puutarhaseuran perustamisesta 
Lohjalle. Kutsuilmoitusta tuki samassa lehdessä 
julkaistu allekirjoittamaton artikkeli otsikolla 
”Puutarhaseuroja perustamaan”. Siinä todettiin 
muun muassa, että Lohjan seutu on puutarhakeskus: 
”Tämän keskuksen muodostavat suuret erikois-
viljelmät, kukka- y.m. puutarhatuotteiden kaupat, 
tehtaitten-, kartanoiden ja maatilojen puutarhat sekä 
kaikkien muiden suurempien ja pienempien 
puutarhaviljelyksen harrastelijoiden viljelmät.”

Kirjoituksessa kerrottiin, että Suomessa toimi jo 20 
puutarhaseuraa. ”... niin monasti olemme kuulleet 
juuri Lohjalta valituksia, ettei paikkakunnalla ole 
mitään yhteistä puutarhaseuraa, neuvonantajaa, 
tukea ja turvaa puutarhaviljelijöille ja 
harrastelijoille.”... ”Tällaisella toiminnalla on 
Lohjan seudullakin mitä suurimmat edellytykset ja 
kiitollinen toiminta-ala. Tällainen seura tulisi 
monella tavalla edistämään puutarhaviljelystä 
paikkakunnalla. Se kohottaisi kunkin yksityisen 
talouden omavaraisuutta ja lisäisi kotien ympäristön 
viihtyisyyttä.”
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Kokouskutsu lankesi hedelmälliseen maaperään. Tilaisuuteen saapui toistakymmentä henkilöä, ja 
Suomen Puutarhaviljelijöiden konsulentit T. Kalervo ja J. Lyyvaara johdattelivat keskustelua 
alustuksillaan. Kokouksen seurauksena päätettiin perustaa Lohjan seudun puutarhaseura, jonka 
toiminta-alueena on erityisesti Lohja, Karjalohja, Sammatti ja Siuntio. Ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin puutarhateknikko Aarne Hakanen Paloniemen kartanon puutarhasta. Johtokunnan
muiden jäsenten lisäksi valittiin vielä piirimiehiä, joiden tehtävänä oli tehdä uuden seuran toimintaa 
tunnetuksi alueen eri puolilla. Ensimmäisen toimintavuoden aikana jäsenmäärä nousi kahteen-
kymmeneenyhteen.

Mitä vastaperustetulta puutarhaseuralta odotettiin eniten? Tärkeänä pidettiin puutarhatuotteiden 
kauppaansaattamista kunnollisissa pakkauksissa ja kunnollisesti käsiteltyinä ja myös harrastajien 
näkökulmasta tuholaistorjunnan opastamista. ”Kokouksessa lausutuista mielipiteistä sai sen 
käsityksen, että puutarhaseuralla voi olla arvaamattoman suuri merkitys paikkakunnan kaikille 
puutarhanhoitoa harrastaville. Olisi mitä toivottavinta, että seuraan liittyisi runsaasti asian-
harrastajia sen toiminta-alueen kaikilta kulmilta, Vasta silloin voi sen toiminta saada tarkoitetun 
laajan pohjan, joka on edellytyksenä sen menestykselliselle toiminnalle.”

Perustamiskirjassa määriteltiin seuran tehtävä seuraavasti: ”Edistää puutarhaviljelyksen 
levenemistä paikkakunnalla järjestämällä esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia, näyttelyjä, kursseja ja
muita tilaisuuksia, jotka kehittävät tämän ammatin harjoittajia sekä henkisesti että aineellisesti.” 
Perustamiskirjan allekirjoitti kaksitoista henkilöä. Lohjanseudun Puutarhaseura päätti myös liittyä 
jäseneksi Suomen Puutarhaviljelijöiden Liittoon, joka vuonna 1956 muutti nimensä Puutarha-
liitoksi. Yhdistysrekisteriin puutarhaseura merkittiin 20. toukokuuta 1935.

Lohjanseudun Puutarhaseuran perustamispaikka Hotelli Lohja sijaitsi Vihdinkadulla. Se oli 
1930-luvulla paikkakunnan suurin hotelli-ravintola ja pääosa puutarhaseuran tilaisuuksista 
järjestettiin alkuaikoina sen suojissa. Kookas puurakennus siirtyi myöhemmin Lohjan Seudun 
Osuusliikkeen omistukseen ja tuhoutui tulipalossa kesällä 1957.
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Miksi Lohjanseudun Puutarhaseura perustetiin juuri 1930-luvun puolivälissä? Kuten edellä 
todettiin, Suomessa oli jo parikymmentä vastaavaa seuraa ja niistä vanhimmat olivat toimineet jo 
1800-luvun lopulta lähtien. Vanhemmille seuroille oli yhteistä, että niistä useimmat olivat syntyneet 
perinteisiin kaupunkeihin, jossa yhteiskuntaelämä oli muutenkin järjestäytyneempää. Vaikka 
Lohjasta olikin vuonna 1926 tullut kauppala, paikkakunta oli vielä selvästi maaseutua. Vuonna 1935
vuosikymmenen alun talouslama oli voitettu ja ammattimainen puutarhaviljely laajentunut vanhojen
kartanopuutarhojen ulkopuolellekin. Yhä useampi lohjalainen sai toimeentulonsa puutarhoista ja 
samanaikaisesti myös kotipuutarhaharrastus oli lisääntymässä, kun omakotirakentaminen sai 
lamakauden jälkeen uutta pontta. Puutarhaseuran perustaminen oli kuitenkin varsin selvästi 
ammattilaisten tai ainakin puoli-ammattilaisten hanke ja vaikka harrastajien tarpeista puhuttiinkin, 
kesti vielä pitkään ennen kuin he tulivat mukaan suuremmin joukoin.

Alkuvuosina päähuomio oli puutarha-ammattilaisissa

Sotaa edeltävinä vuosina 1930-luvun lopussa Puutarhaseuran toiminta vakiintui. Jäsenistön pääosa 
oli tavalla tai toisella ammattinsa kautta puutarha-alan piirissä työskenteleviä ja se näkyi seuran 
alkuvuosien toimintamuodoissa. Esimerkiksi jo kesäkuun 2. päivänä pidetyssä kokouksessa 
teemana olivat puutarhatuotteiden hinnat ja niiden suuri vaihtelu, joka aiheutti vahinkoa sekä 
tuottajalle että myyjälle. Erityisenä silmätikkuna oli Lohjan torikauppa, jossa oli esiintynyt hintojen 
polkemista. Tosin samassa kokouksessa keskusteltiin myös erityisen puutarhaviikon järjestämisestä 
yhteistyössä marttojen ja maatalousseurojen kanssa.

Seuran toiminnan painopiste oli selvästi puutarha-
ammatillisissa kysymyksissä. Järjestettiin esitelmä-
tilaisuuksia sekä kursseja, kuten esimerkiksi 
vihannesten käsittely- ja pakkauskurssi Palo-
niemessä. Helsingissä käytiin alan messuilla ja 
tehtiin yhteisiä hankintoja, esimerkiksi siemeniä. 
Harrastajia ei kuitenkaan kokonaan unohdettu, sillä 
heitä neuvottiin kotipuutarhan perustamiseen ja 
hoitoon liittyvissä asioissa. Hedelmäpuiden talvi-
hoitoa opetettiin muun muassa kunnostamalla 
Paikkarin torpan omenapuut.

Lohjalaisissa oloissa hedelmänviljely, ja aivan 
erityisesti omenanviljely nousi tärkeäksi toiminnan 
kohteeksi. Omenatarhureille annettiin tuholaisten 
torjuntaa koskevia ohjeita ja opastettiin hedelmien 
luokittelua sekä pakkaamista, jotta viljelyn 
kannattavuus paranisi. Omenanviljelijöitä kehotettiin
myös laajempaan yhteistyöhön tukemalla Suomen 
Omenajaloste Oy:n perustamista. Vuonna 1938 
puutarhaseura otti kantaa jopa kauppapolitiikkaan 
paheksumalla Virolle annettua oikeutta tuoda omenia
Suomeen tullivapaasti.

Puutarhaseura esittäytyi lohjalaiselle yleisölle jo heti perustamisvuotenaan, kun se järjesti syys-
kuussa 1935 puutarhaviikon osana valtakunnallista vastaavaa viikkoa. Silloin pidettiin useampia 
kursseja sekä yhteistyössä sanomalehti Länsi-Uusimaan kanssa toimitettiin 20. syyskuuta erityinen 
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puutarhanumero. Siinä oli useita aihetta käsitteleviä artikkeleita sekä runsaasti lohjalaisten kauppa-
puutarhojen ilmoituksia. Puutarhaviikolle suunniteltiin myös ensimmäistä puutarhanäyttelyä, mutta 
siihen eivät nuoren ja vielä pienen seuran voimat vielä riittäneet.

Retkeilyistä tuli alusta lähtien olennainen osa 
puutarhaseuran toimintaa. Jo perustamisvuonna 
käytiin Helsingin ja Turun puutarhanäyttelyissä ja 
vuonna 1937 tehtiin onnistunut retki Karjalohjalle 
Tammiston arboretumiin, jota sen perustaja ja 
omistaja professori Gustaf Komppa esitteli. 
Seuraavana vuonna retkeiltiin Turun seudulle ja 
kierrettiin tutustumassa Lohjan omiin paikallisiin 
taimistoihin.

Seuran talous tuotti huolta. Jäsenmaksujen ohella 
päätettiin kerätä kokouksissa rahaa kahvimaksuin. 
Tavoitteena oli saada aikaan jatkuva puutarha-
neuvonta, joka olisi edellyttänyt ainakin sivu-
toimisen neuvojan palkkaamista. Siinä ei 
kuitenkaan onnistuttu, vaikka seura yritti saada 
lahjoituksiakin tätä tarkoitusta varten. Kun seuran 
jäsenmäärä pysyi 1930-luvun lopulla vain runsaana
parina-kymmenenä, ei sen taloutta yrityksistä 
huolimatta saatu vahvistetuksi.

Puutarhaseuran ensimmäinen puheenjohtaja Aarne
Hakanen muutti pois Lohjalta jo vuonna 1937 ja 
seuraavan vuoden alusta hänen seuraajakseen 
valittiin Lohjan Taimistojen johtaja puutarhuri Leo
Kylander. Hänen osakseen tuli luotsata seura 
sotavuosien lävitse.

Vaikeat sotavuodet

Lohjanseudun Puutarhaseura eli vielä etsikkoaikaansa ja vakiinnutti erilaisia toimintamuotojaan, 
kun sota-aika vaikeutti sen työtä monin eri tavoin. Suuri osa jäsenistä palveli maanpuolustus-
tehtävissä, ja puheenjohtaja Leo Kylander hoiti välttämättömät juoksevat asiat sekä yhteydenpidon 
keskusjärjestöön Suomen Puutarhaviljelijäin Liittoon. Edes vuosikokouksia ei vuoden 1939 jälkeen 
voitu pitää.

Sodan aiheuttama pula elintarvikkeista ja kansainvälisen kaupan tyrehtyminen synnytti kuitenkin 
uusia tarpeita lisätä omien puutarhojen tuotantoa, olipa sitten kyse kaupallisesta viljelystä tai 
kotipuutarhoista. Heti talvisodan jälkeen toukokuun 1940 alussa puutarhaseura innostikin lohjalaisia
laittamaan puutarhansa kuntoon: ”Jokainen puutarhanomistaja – ja heitä on näillä Lohjan seuduilla
paljon – pitäköön kunnia-asianaan, että hänen palstansa ensi kesänä kasvaa perunaa, lanttua, 
kaalia, punajuurta, hernettä, pinaattia, tomaattia ym. enemmän kuin minään aikaisempana kesänä. 
Kenellä taas ei omaa palstaa ole, hän pyytäköön naapureiltaan vuokralle sellaisen. Tällaisena 
aikana ei kukaan kunnon maanomistaja, joka voi pienen palstan luovuttaa puutarhatuotteiden 
viljelemiseen, kieltäydy sitä tekemästä.”
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Talvisodan pakkastalvi teki myös tuhojaan lohjalaisissa puutarhoissa. Seuran toiminnan 
hiljentymisen syitä mietittiin jäsenten keskuudessa muun muassa seuraavasti: ”Pakkastalvien tuhot,
seuran vaikea taloudellinen tilanne sekä innostuneitten toimihenkilöiden puute ja hajallaan 
sijaitsevat toimipaikat ovat vieraannuttaneet jäsenet toisistaan ja vähentyneen kanssakäymisen 
myötä koko seuran toiminta on hiljentynyt vähitellen melko vaatimattomaksi. Pääsyy toiminnan 
hiljenemiseen on kuitenkin sota ja se aiheuttamat muut velvollisuudet.”

Toiminta elvytetään sodan jälkeen

Sotavuosien jälkeen olot olivat monella tavalla toiset kuin 1930-luvun lopulla. Sodan synnyttämä 
pula-aika jatkui 1950-luvun alkuun saakka eikä esimerkiksi hedelmien tuontiin ollut taloudellisia 
mahdollisuuksia. Elintarvikkeita jouduttiin säännöstelemään. Karjalaisen siirtoväen sekä rintama-
miesten asuttamisen myötä oli syntynyt runsaasti uusia pientiloja, joiden tiukassa taloudessa oman 
puutarhan antama tuki oli suureksi avuksi. Kotipuutarhojen perustamiseen tarvittiin runsaasti taimia
ja Lohjan seudulle syntyikin monia uusia taimistoja ja entiset laajensivat toimintaansa.

Rauhan myötä alettiin Lohjanseudun Puutarhaseurassakin pohtia, miten se voisi toimintaansa 
elvyttämällä antaa oman panoksensa maan toipumiseen sotavuosista. Vuoden 1947 alussa seuran 
johtokunta ryhdistäytyi: ”... johtokunta toivookin, että vihdoin olisi Lohjanseudun Puutarha-
seurankin toiminta saatava uudella innolla ja tarmolla käyntiin ja nyt löydettäisiin seuralle 
toimintatarmoiset johtohenkilöt, jotka seuran jäsenten tuella löytäisivät keinoja, jotta seuran työ 
saataisiin taas reippaasti käyntiin ja Puutarhaseurasta muodostuisi tuki, jonka puoleen 
paikkakunnan puutarhaviljelijät aina neuvoja tarvitessaan voisivat luottamuksella kääntyä.”

Vuodesta 1947 tuli puutarhaseuran toiminnan tärkeä käännekohta. Helmikuussa peräti yli 70 
henkilöä saapui seuran yleiseen kokoukseen keskustelemaan toiminnan elvyttämisestä. Innostus oli 
siten melkoinen. Vaikka vanha johto olikin vähätellyt kykyään pitää toimintaa yllä, se säiytti 
asemansa. Leo Kylander jatkoi puheenjohtajana ja puutarhuri Valde Ruohomäki sihteerinä. Heidän 
ja muun johtokunnan yhteistoimin puutarhaseura aktivoitiin. Vuoden 1947 aikana järjestettiin 
luentoja, kursseja ja retkeilyjä, joiden osanotto oli hyvä ja jäsenmääräkin nousi jo lähes sataan.

Varsinainen voimannäyttö oli syyskuun 20. ja 21. päivänä 1947 Harjulassa järjestetty puutarha-
näyttely. Se toi seuran laajasti yleiseen tietoisuuteen ja sai runsaasti huomiota. Näytteilleasettajia oli
peräti 75 ja he esittelivät monipuolisesti puutarhatuotteita, alan tarvikkeita ja välineitä sekä 
puutarhasuunnittelua. Näyttelyyn liittyi myös esitelmiä, neuvontaa sekä retkeilyjä Lohjan puu- ja 
taimitarhoihin. Esillä oli erikoisuuksiakin, kuten yrttejä – esimerkiksi basilikaa, korianteria ja 
sitruunamelissaa, joiden kasvattaminen kotipuutarhoissa oli tuolloin harvinaista. Puutarhanäyttelyn 
saamaa julkisuutta kasvatti sekä seuran arvovaltaa vahvisti se, että näyttelyssä vierailivat Lohjalla 
Kirkniemen kartanossa asunut marsalkka Mannerheim, Uudenmaan läänin maaherra Väinö Meltti 
sekä Hollannin lähettiläs van der Vlugt. Merkittävää oli myös, että näyttelystä tuli yleisömenestys, 
joka antoi seuralle tervetulleen taloudellisen pääoman muun toiminnan kehittämistä varten. 
Puutarhanäyttelyssä kävikin kaikkiaan noin 3000 vierasta ja sinne tuli retkuntia linja-autoilla eri 
puolilta lounaista Suomea.

Harjulan puutarhanäyttelyn ulkoasusta vastannut arkkitehti Erich von Ungern-Sternberg kuvasi 
näyttelyä seuraavasti: ”Ensimmäisenä nähtävyytenä, jonka näyttelyvieras heti sisälle astuessaan 
huomaa, on ns. esipuutarha kaikkine asiaankuuluvine vihreyksineen johdattamassa häntä oikeaan 
näyttelytunnelmaan. Seinillä on puutarha-alalle kuuluvia piirustuksia yms. Itse juhlasaliin on sitten 
sijoitettu hedelmäosasto, jossa on varsin monipuolisia ja toinen toistaan herkullisempia 
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nähtävyyksiä. Kierreltyään hedelmäosaston voi näyttelyvieras nousta ylös näyttämölle, jonne 
vihannesosasto on sijoitettu. Puutarha-alan tarvikkeisiin tavalla tai toisella kuuluvia tavaroita 
myyvien liikkeiden näyttelyosasto on sijoitettu juhlasalin parvekkeelle … Ulkona pihamalla ovat 
sitten taimistot, samoin puutarhan käytävälaattoja koskeva näyttelyosasto yms.”

Vuoden 1947 puutarhanäyttely järjestettiin Harjulassa, joka silloin oli lohjalaisten 
teollisuuslaitosten kerhotalona. Kuva: Pertti Léman.

Vuoden 1947 päättyessä seuran johtokunta saattoikin suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaasti: 
”Lohjanseudun puutarhaseura voi nyt aloittaa turvallisin mielin uuden toimintavuoden jo siitäkin 
syystä, että sen rahavaroja on voitu kartuttaa näyttelyn avulla. …  Seuran toimialueella on 
luonnollisesti vielä paljon puutarhaviljelijöitä ja asianharrastajia, joiden mukaan saaminen on 
tavoitteenamme. Yhteenliittymällä voitaisiin ei ainoastaan edistää puutarhaviljelyksen levenemistä 
paikkakunnalla, vaan myös jatkuvasti kehittää sen yleistä tasoa.”

Näyttelytoiminnasta saadun hyvän kokemuksen rohkaisemana puutarhaseura osallistui vuonna 1949
Helsingin messuhallissa järjestettyyn 7. Pohjoismaiseen puutarhanäyttelyyn omalla osastollaan. 
Seuran osasto sai näyttelyssä hopeamitalia vastaavan kunniamaininnan.
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Toiminnan muodot vakiintuvat

1950-luku oli Lohjanseudun Puutarhaseuran toiminnan vakiintumisen aikaa. Se tarkoitti 
säännöllisiä esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia sekä kahdesta kolmeen kertaa vuodessa tehtäviä 
retkeilyjä kotimaisiin puutarhakohteisiin. Toiminnassa alettiin aiempaa enemmän huomioida 
harrastajapuutarhurit ja opastaa heitä kotipuutarhojen hoidon käytännön asioissa, kuten lannoit-
tamisessa ja hedelmäpuiden leikkaamisessa. Asiantuntija-avussa tukeuduttiin Suomen 
Puutarhaviljelijöiden Liittoon – sittemmin Puutarhaliittoon. Puutarhaseuran jäsenille tuli myös 
mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin tilaisuuksiin sekä retkeilyihin. 

Parikymmentä vuotta ensimmäisen kauppalan järjestämän pihapuutarhakilpailun jälkeen puutarha-
seura otti vuonna 1951 pihakilpailut uutena toimintana ohjelmaansa. Ensimmäinen kunnostus-
kilpailu järjestettiin yhteistyössä marttayhdistyksen kanssa ja se kesti vuoden 1952 loppuun saakka. 
Siitä lähtien seuran yhtenä keskeisenä tavoitteena olikin huomion kiinnittäminen lohjalaiseen 
asuinympäristöön.

Seuraava ajallinen kiintopiste Lohjanseudun Puutarhaseuran toiminnassa oli 20-vuotisjuhlanäyttely 
Lohjan seurakuntatalossa 17.-19. syyskuuta 1955. Sodanjälkeinen niukkuuden aika oli jo väistynyt 
ja puutarhaviljelyssä ei enää ollut kyse yksinomaan tuotteiden saamisesta ruokapöytään. Uutena 
asiana oli noussut esille puutarhan sosiaalinen merkitys kodin ja sen ympäristön viihtyisyyden 
lisääjänä. Jo vuonna 1951 puutarhaseura oli järjestänyt kodin viherkasvien näyttelymyyjäiset, joten 
tässäkin asiassa seurassa oli vastattu ajan muuttuviin tarpeisiin.

Näyttelypaikkana oli neljä vuotta aikaisemmin valmistunut arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema
seurakuntatalo.  Postikorttikuva 1950-luvulta.
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Seurakuntatalon sisätilojen ohella puu-
tarhanäyttely levittäytyi sitä ympäröi-
välle nurmikentälle sekä Kirkkoken-
tälle. Se esitteli puutarhatuotteiden ja 
kukkien lisäksi koneita, laitteita, kas-
vinsuojeluaineita sekä muuta puutar-
hanhoitoon kuuluvaa. Näyttelyyn 
liittyen pidettiin useita havainnollisia 
esitelmiä ja järjestettiin ruoanlaitto-
kurssi sekä esitettiin puutarhaelokuva. 
Länsi-Uusimaa otsikoikin näyttelystä 
kertovan artikkelinsa: ”Lohjanseudun 
Puutarhaseuran 20-vuotisjuhlanäyttely 
muodostui ympäristömme puutarha-
väen voittoisaksi esiinmarssiksi.” Myös 
näyttelyn talous osoitti kohtuullista 
voittoa ja kartutti seuran kassaa.

Puutarhaseuran piiristä alkanut hedel-
mänviljelijöiden yhteistyö synnytti 
1950-luvun puolivälissä konkreetti-
semman hankkeen. Lohjalle perustettiin
Osuuskunta Lohjan Puutarhatuottajat, 
joka vuonna 1955 rakennutti Lohjan 
rautatieaseman yläpuoliseen harjun 
rinteeseen hedelmävaraston, jonka vas-
taanottokyky oli 400 tonnia. Vaikka 
hanke jo neljä vuotta myöhemmin ajau-
tui vaikeuksiin ja rakennus jouduttiin 
myymään, oli sen aikaansaaminen loh-
jalaisen puutarhaviljelyn vahvan yhteis-
hengen osoitus.

Vuonna 1952 puutarhaseuran jäsen-
määrä kasvoi yli sadan ja 20-vuotis-
juhlavuonna 1955 se oli jo 160. Juhla-
vuosi näyttelyineen jäi Leo Kylanderin 
viimeiseksi puheenjohtajavuodeksi 
hänen luotsattuaan seuraa 18 vuoden

ajan, mutta hän pysyi johtokunnan jäsenenä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ylipuutarhuri Erik 
Wikstedt, joka johtikin puutarhaseuraa seuraavien kahden vuosikymmenen ajan. Vuonna 1958 hän 
kertoi seuran toiminnasta seuraavasti: ”Ei puutarhaseuraa yksi sateinen kesä mihinkään vie. … 
Niinpä viime keväänä, kun hiiret olivat jyrsineet omenapuiden rungot, järjestimme tilaisuuden 
niiden paikkaamiseksi, ja eikös vain väkeä tullut yli jäsenmäärämme, joka sekin on sentään 200. 
Kesällä teimme retkeilyn  Forssan puoleen täydellä lastilla, nyt on edessämme kova koetus syksyn 
osalle. Aiomme näet järjestää parin viikon kuluttua kauppalan Seurakuntatalolle viherkasvi-
näyttelyn ja -myyjäiset oiken suuren maailman tyyliin. … Haluamme osoittaa, miten mukavasti 
ikuisen kesän ja onnen saa loihdituksi jokaiseen kotiin, jos väellä vain halua riittää.” 
Viherkasveihin ja niiden hoitoon kävikin tutustumassa yli 800 henkilöä.
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1950-luvun komeana päätöksenä oli 
osallistuminen Helsingin messuhallissa 
pidettyyn IV Valtakunnalliseen puutarha-
näyttelyyn 18.-29. syyskuuta 1959. Seuran 
vuosikertomus toteaa siitä ilmeisen oman-
arvontuntoisesti: ”Oli sanottava, että ilman
Lohjan seudun antamaa panosta olisi 
hedelmäpuoli ollut huomattavan köyhä. … 
Lohja oli muutenkin innostunut tähän 
meille niin tärkeään asiaan: esimerkiksi 
Osuusliike Keko ja Omenavarasto ottivat 
osaa mainoskulkueeseen. On tunnustettava,
että seuran varoja kyllä näyttelyyn 
uhrattiin, mutta johtokunta piti erittäin
tärkeänä sitä seikkaa, että Lohjan seudun       Vieremän puutarhan hedelmäosastoa vuoden 
omenanviljelys tuli esitellyksi sen arvoa       1955 puutarhanäyttelyssä sanomalehti Länsi-
vastaavalla tavalla.” Lohjalaiset saivatkin       Uusimaan uutiskuvassa.
näyttelyssä peräti kahdeksan ensimmäistä 
palkintoa ja hedelmäosaston alasta noin 70% olikin lohjalaistuotteiden esittelyä.

Kotipuutarhojen asema vahvistuu

Lohjanseudun puutarhaseuran alkuvuosikymmeninä ammatillinen puutarhaviljely ja taimitarhat 
olivat seuran toiminnassa voimakkaimmin edustettuina. Se oli ymmärrettävää, sillä kotimainen 
kaupallinen puutarhatuotanto oli 1960-luvun alkuun saakka erittäin vahvassa asemassa, kun tuonti 
oli tiukkaan rajoitettua. Sodan jälkeiset pari vuosikymmentä olivat lohjalaisenkin puutarhaviljelyn 
kulta-aikaa. 1960-luvulla vähittäiskaupan muutokset sekä ulkomaankaupan vaiheittainen 
vapautuminen heikensivät kotimaisen tuotannon edellytyksiä. Samalla suomalaisten vaurastuminen 
lisäsi mahdollisuuksia hankkia tuontielintarvikkeita sekä kasvatti omakotiasumisen suosiota, jolloin 
kotipuutarhaharrastus yleistyi. Pihapuutarhoissa hyötykasvit alkoivat antaa tilaa koristekasveille ja 
kaikki tämä vaikutti vähitellen puutarhaseurankin toimintaan. 

Aiemmat puutarhanäyttelyt oli järjestetty syksyllä, jolloin niissä voitiin esitellä päättyneen sato-
kauden tuotteita. Kotipuutarhurien näkökulmasta ja koristekasveja ajatellen kevät oli miltei parempi
ajankohta, kun haluttiin esitellä taimia, siemeniä ja puutarhavälineitä. Siksi puutarhaseura järjestikin
ensimmäiset puutarhaväen kevätmessut toukokuun 1962 alussa vastavalmistuneen kauppaoppi-
laitosrakennuksen moderneissa suojissa Nummentiellä. Messujen yhteydessä pidetyt esitelmät 
suunnattiin kotipuutarhureille, sillä niiden aiheina olivat muun muassa kukkivat ja helppohoitoiset 
koristepensaat. Parvekeistutuksia käsitellyt esitelmä oli niinikään uusi aluevaltaus. 

Kevätmessujen hyvä menestys rohkaisi jatkamaan niiden järjestämistä seuraavana vuonna. Yhä 
enemmän haluttiin nostaa esille kotipihojen merkitystä paikkakunnan ja sen asukkaiden 
viihtyisyydelle. Puheenjohtaja Wikstedt sanoikin messujen yhteydessä: ”Seuramme on tämän asian 
ymmärtänyt jo perustamisestaan saakka ja pyrkinyt ohjelmissaan kaikin tavoin edistämään 
kotipihakulttuuria Lohjalla. Tänäkin kesänä kiinnitetään kotipihakuntokilpailun avulla seuramme 
ja myös kunnan sekä kauppalan kaikkien asukkaiden huomiot tähän tärkeään toimintaan.” 
Vuodesta 1965 lähtien puutarhaseura järjestikin pihanhoitokilpailun vuosittain lohjalaisten kuntien 
avustuksella. Käytäntö jatkui vuoteen 1979 saakka, jolloin kunnallinen tuki kilpailuille päättyi. Sen 
jälkeen seura antoi asiantuntija-apuaan, kun kunnan kultturilautakunta jatkoi perinnettä hieman 
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muuttuneessa muodossa. Viime vaiheessa kiinnitettiin erityishuomiota liikeyritysten ympäristöön, 
joiden hoitokilpailuja järjestettiin vuosina 1989 ja 1990, mutta tuolloin alkanut talouslama rajoitti 
yritysten halua käyttää varoja ympäristönsä parantamiseen. Esa Aaltonen sanoikin: ”Uneksimme 
voivamme herättää alueen yrityksissä pientä kilpailuhenkeä ulkoasunsa kehittelyssä, mutta tuskin 
mikään on muuttunut viime vuoteen verrattuna. … Viime vuonna suunniteltiin viikatteiden 
jakamista huonoimpien pihojen omistajilla. Tarkoituksena oli saada yritykset edes kerran 
leikkaamaan nurmikkonsa.” Joitakin myönteisiä esimerkkejä sentään löydettiin, joten toivo 
paremmasta jäi elämään.

Vuonna 1965 Lohjanseudun Puu-
tarhaseura täytti 30 vuotta ja kym-
menen vuoden takaisen hyvän ko-
kemuksen innoittamana merkki-
vuotta juhlistettiin syksyisellä 
puutarhanäyttelyllä. Paikkana oli 
jälleen seurakuntatalo ja puutarha-
arkkitehti Auli Hietakankaan 
suunnittelemassa näyttelyssä oli 
viisi osastoa. 75 näytteilleasettajan 
joukossa par-haiten edustettuina 
olivat kukat sekä vihannesviljely. 
Näyttely oli kolmepäiväinen 25.-
27. syyskuuta 1965, ja viimeinen 
maanantaipäivä oli varattu erityi-
sesti koululaisryhmien tutustumista
varten, joten lohjalaiselle nuorisol-
le annettiin tilaisuus tutustua pai-
kalliseen puutarhakulttuuriin. 
Puutarhanäyttelyn noin 1600 kävi-
jästä 500 olikin koululaisia ja 
opiskelijoita.

Sanomalehti Länsi-Uusimaan uutisessa puutarhanäyttelyä 
viimeistelivät puutarhaseuran puheenjohtaja ylipuutarhuri E. 
Wikstedt (oikealla), A. Jusell Vappulan Jusolasta (keskellä) 
sekä L. Winqvist (vasemmalla).

Puutarhaharrastus alkoi 1960-luvulla painottua puutarhaseuran toiminnassa jo niin paljon, että 
vuonna 1965 kiinnitettiin huomiota siihen, voisiko seura järjestää toimintaa erityisesti 
ammattipuutarhureille. Seuraavana vuonna tehtiinkin kaksi ammattilaisille tarkoitettua 
opintokäyntiä Skraatilan ja Metsäkorven puutarhoihin sekä samalle ryhmälle suunnattu esitelmä 
tomaatinviljelystä.
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Matkailun helpottuessa ja halventuessa opintoretkiä alettiin järjestää lähialueita kauemmas. 
Esimerkiksi vuonna 1963 käytiin jo Gotlannissa Visbyssä. Seura oli myös liikkeellä miltei heti, kun 
matkustaminen Neuvosto-Viroon tuli mahdolliseksi; Tallinnassa käytiin jo vuonna 1966. 
Seuraavana vuonna matkattiin Tanskaan saakka.

Lohjanseudun Puutarhaseuran toiminnan painopisteen siirtyminen harrastajien palvelemiseen 
innosti yhä uusia ihmisiä liittymään seuran jäseniksi. Vuonna 1967 jäsenmäärä oli jo 244 ja se teki 
lohjalaisseurasta toiseksi suurimman Puutarhaliiton 34 paikallisen jäsenjärjestön joukossa.

1960-luvulla Lohjanseudun Puutarhaseuran toimintamuodot vakiintuivat esitelmä- ja neuvonta-
tilaisuuksiin, koti- ja ulkomaanretkeilyihin, viherkasvimyyjäisiin sekä syksyisiin ohjelmallisiin 
illanviettoihin. Ne järjestettiin sadonkorjuu- tai pikkujoulujuhlina, joiden tarkoituksena oli 
yhdessäolon lisäksi myös kerätä varoja seuran toimintaa varten. Suosituimmiksi tilaisuuksiksi 
muodostuivat keväiset puutarhapäivät, joihin pääosa esitelmistä sijoitettiin ja samalla tarjottiin alan 
yrittäjille mahdollisuus esitellä tuotteitaan seuran jäsenille. Ulospäin toiminnasta näkyivät parhaiten
kotipihakilpailut, jotka samalla herättivät kiiinostusta lohjalaisen asuinympäristön parantamiseen. 
Vuonna 1965 seura saattoikin kiinnittää Puutarhaliiton myöntämät kaksi ensimmäistä mestarilaattaa
lohjalaistalojen seinään. Vuonna 1969 kilpailu jouduttiin järjestämään Lohjan kaupungin osalta 
supistettuna, sillä kaupunki ei halunnut tukea kilpailua vesipulan vuoksi kasteluveden 
säästämiseksi. Seuraavana vuonna saatettiin kuitenkin palata molempia lohjalaiskuntia samalla 
tavalla kohdelleeseen järjestelyyn, kun kaupungin uusi pintavesilaitos poisti ongelman. Kilpailuja 
pidettiin niin tärkeinä, että 1960-luvun lopulla puutarhaseura ilmoittikin pihakulttuurin vaalimisen 
olevan sen tärkeimpänä tavoitteena.

1970-luvun alkupuolella alettiin miettiä vastasiko vakiintunut toimintakaava jäsenten muuttuvia 
tarpeita. Taustana sille oli se, että tilaisuuksien osallistujamäärä sekä jäsenmäärä kääntyivät laskuun.
Viimeksi mainittuun saattoi toki vaikuttaa myös se, että jäsenmaksu jouduttiin ajankohdan nopean 
inflaation vauhdittamana korottamaan kaksinkertaiseksi vuonna 1974. Mullistavia uudistuksia ei 
kuitenkaan tuntunut löytyvän ja toiminta jatkui vakiintuneita latujaan pitkin. Lohjalaisille puutarha-
alan opiskelijoille alettiin kuitenkin myöntää stipendejä. Vuonna 1975 vietettiin puutarhaseuran 40-
vuotisjuhla, mutta edellisten vuosikymmenten tapaiseen näyttelyponnistukseen ei enää ryhdytty. 
Osasyynä siihen oli myös sopivaksi katsotun näyttelytilan puuttuminen.

Puutarhamessut - 1980-luvun voimainponnistus

Lohjanseudun Puutarhaseuraa parinkymmenen vuoden ajan johtanut ylipuutarhuri Erik Wikstedt 
luovutti seuran perustamisen 40-vuotisjuhlavuoden jälkeen puheenjohtajan nuijan kauppapuutarhuri
Martti Vottoselle. Toiminta jatkui vakiintuneissa muodoissaan, mutta varovaisia uudistuksiakin 
tehtiin. Retkeilyjä lisättiin ja aloitettiin yhteistyö Lohjan työväenopiston kanssa, jonne saatiin 
puutarha-aiheisia kursseja. Varoja toimintaan kerättiin kukkaistanssiaisilla. Talous tuottikin huolia, 
sillä kunnat vähensivät tukeaan pihanhoitokilpailulle, jolloin puutarhaseura joutui käyttämään sen 
järjestelyihin ja palkintoihin yhä enemmän omia varojaan. Seuralle luovutettu Granstedtin 
rahastokaan ei rahahuolissa paljon auttanut.

Seuraava puheenjohtajan vaihdos tapahtui jo vuonna 1980, jolloin Martti Vottosen seuraajaksi 
valittiin puutarhuri Pirkko Varpio. Molemmat edelliset puheenjohtajat puolestaan kutsuttiin 
puutarhaseuran kunniajäseniksi. Jäsenmäärä oli 1970-luvun aikana laskenut runsaaseen puoleen-
toista sataan. Tavoitteeksi otettiinkin seuran näkyvyyden lisääminen ja sen myötä myös 
jäsenmäärän kasvattaminen.
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Vuonna 1982 Lohjanseudun Puutarhaseura oli näkyvästi mukana helmikuun alussa Pohjolanmäen 
koululla pidetyillä Rakentajain päivillä, jossa sillä oli oma osastonsa. Siellä myytiin kukkia, 
esiteltiin altakasteluruukkuja ja alan kirjallisuutta sekä seuran toimintaa. Saman vuoden 
toukokuussa järjestettiin kolme teemailtaa, jotka kytkeytyivät yhteistyössä työväenopiston kanssa 
järjestettyyn pihansuunnittelukurssiin. Kun seuran perinteinen toiminta jatkui entiseen tapaan 
retkeilyineen, teatterimatkoineen ja pikkujouluineen, jäsenmäärä kääntyikin nousuun ja oli vuoden 
1982 päättyessä 168. Seuraavina vuosina sama kehitys jatkui, ja kaksi vuotta myöhemmin 
puutarhaseuralaisia oli jo 229. Jäsenille suunnattua tiedotusta parannettiin jäsenkirjeiden avulla.

Vuosi 1985 oli valtakunnallinen viher-
vuosi ja samalla Lohjanseudun Puutarha-
seuran 50-vuotisjuhlavuosi. Ne yhdessä 
innoittivat seuraa voimanponnistukseen, 
joka ylitti kaikki aiemmat omana aika-
naan merkittävät lohjalaiset puutarha-
tapahtumat. Joulun 1984 alla lohjalaiset 
saivat lukea Länsi-Uusimaasta: 
”Juhlavuotensa ja valtakunnallisen 
vihervuoden merkeissä yhdistys järjes-
tää ensi kesänä Lohjalla maakunnalli-
sesti merkittävät Puutarha 85 -messut. 
Kolmipäiväisten messujen tuotolla 
seuralla on tarkoitus vaikuttaa konk-
reettisesti lohjalaiseen kaupunkikuvaan.”
Puutarhaliitto oli tiedustellut jäsenyhdis-
tyksiltään, miten ne aikovat huomioida 
vihervuoden ja se oli osaltaan innostanut
puutarhaseuraa käynnistämään messu-
hankkeen.

Vihervuoden avajaisteema oli Lohjalle 
erinomaisesti sopiva ”Voiko teollisuus-
kaupunki vihertää?” Juhliva Lohjan-
seudun Puutarhaseura aikoi vastata 
kysymykseen kunnostamalla Lohjan 
lukiotalon – Pohjolanmäen koulun – 
ympäristön messuista saamillaan tuloilla.
Messupaikkana oli koulu ja osa istutuksista tehtiin näyttelytöiksi messuja varten. Paikka oli hyvin 
valittu, sillä se oli kaupunkikuvan kannalta keskeinen ja Lohjan kunnan uuden virastotalon 
valmistumisen jälkeen viereinen hoitamaton rinnealue oli entistä ikävämmän näköinen. Toiveena oli
saada Pohjolanmäen koulun ympäristöstä vihervuoden 1985 pysyvä muistomerkki. Puutarha-
messujen tavoitteeksi asetettiin sata näytteilleasettajaa ja kymmenen tuhatta kävijää.

Ennen puutarhamessuja Lohjanseudun Puutarhaseura vietti virallista 50-vuotisjuhlaansa Laurentius-
salissa, jossa Raimo Lintuniemi esitti historiikin seuran puolivuosisataisesta toiminnasta. Juhla-
puheen pitänyt lohjalainen kansanedustaja Pekka Myllyniemi – tuleva Lohjan kunnan- ja 
kaupunginjohtaja – kiinnitti huomiota paikkakunnan yleisten alueiden puutteelliseen ilmeeseen eli 
juuri samaan vihervuoden teemaan, jota puutarhaseura halusi tuoda esille messuillaan: 
”Liikennealueet ja puistot eivät Lohjan seudulla ole esimerkiksi kelpaavia. Lohjalta puuttuu hyvä
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kaupunkiperinne, johon olennaisena osana kuuluvat hoidetut puistot. Vielä selvemmin näkyy 
kyläajattelu kunnan puolella. Virkkalasta ja Ventelästä ei tänä päivänä voi parhaalla tahdollakaan 
sanoa, että ne olisivat siististi viimeisteltyjä”.

      Näin havainnollisesti lohjalaisille esiteltiin, miten puutarhamessut tulisivat 
      muuttamaan Pohjolanmäen koulun ja Karstuntien välisen rinteen.

Puutarhamessut olivat niin suuri hanke, ettei yhdistys katsonut selviävänsä niistä yksin. 
Kumppaniksi otettiin lohjalainen Peejii -tiedotus ja markkinointi ky. Myös sekä Lohjan kaupunki 
että Lohjan kunta lähtivät tukemaan messuja. Kaupungin näkökulmasta lopputulos oli myös sikäli 
arvokas, että se onnistuessaan kohentaisi kaupunkikuvaa ja synnyttäisi kaupungin omistamalle 
koulutontille uuden rakennetun puiston. Ylipuutarhuri Udo Drude vastasi puutarhamessujen 
ulkoalueen suunnittelusta. Koulun sisätilat käytettiin teemoittain hyvin aulaa, voimistelusalia ja 
juhlasalia hyödyntämällä. Messujen suojelijaksi lupautui Uudenmaan läänin maaherra Jacob 
Söderman. Puutarhaseuran puolesta Pohjolanmäelle tulevista pysyvistä istutuksista vastasi 
puutarhuri Tord Fonselius – puhuttiin projekti Pohjolanmäestä.
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Puutarhaseuran yhtenä ajatuksena oli lisätä messujen avulla julkisen viherrakentamisen ja 
ympäristön hoidon arvostusta Lohjalla. Puheenjohtaja Pirkko Varpio sanoi: ”Kauniimman Lohjan 
puolestapuhujat lähtevät siitä, että urakka on mahdollinen vain, jos kaikki asukkaat innostuvat 
siihen mukaan. Sitä kautta kunnanisätkin käännytetään asialle. … Olisihan kauniimmasta Lohjasta 
hyötyä jokaiselle. Asukkaat viihtyisivät paremmin, matkailijoita saataisiin paikkakunnalle enemmän
… ” Puutarhaseurassa oli kiinnitetty huomiota siihen, ettei Lohjalla ollut kaupunginpuutarhuria, 
vaikka kuntaan oma puutarhuri sentään oli jo saatu. Ehkä puutarhamessuillakin oli vaikutuksensa 
siihen, että pari vuotta myöhemmin Lohjalle viimeinkin perustettiin kaupunginpuutarhurin virka.

Puutarhamessuja rakennetaan Pohjolanmäen koulun juhlasalissa. Vasemmalla seuran entinen 
puheenjohtaja Erik Wikstedt ja silloinen puheenjohtaja Pirkko Varpio neuvottelevat.

Puutarhamessujen ajankohta oli 23.-25. elokuuta 1985. Näyttelyosastoja oli lähes 70 ja niillä oli 
edustettuina yhteensä lähes 120 eri toiminimeä. Osastojen antia täydensivät asiantuntijoiden 
puutarha-aiheiset luennot. Niiden ajankohtaisuudesta todistaa esimerkiksi luonnonmukaista viljelyä 
koskeva kysymys: ”Voiko kotipuutarhoissa viljellä ilman väkilannoitteita ja torjunta-aineita?”        
- luennoitsijan mukaan ei voinut. Viihteellistäkään ohjelmaa ei unohdettu: Esimerkiksi Vera 
Telenius lauloi miljoonasta ruususta. Ensimmäisen messupäivän illalla Laurentius-salin pihalla ja 
lämpiössä järjestettiin kaupungin kulttuurilautakunnan kanssa puutarhajuhla. Maaherra Söderman 
avasi messut ja Pohjolanmäen koulun piha-alueelle istutettiin tapahtuman kunniaksi muistolehmus. 
Vihervuoden johtoryhmä myönsi Lohjanseudun Puutarhaseuralle Asuntosäätiön lyöttämän Vihreä 
kaupunki -mitalin tunnustuksena seuran pitkäaikaisesta työstä toimialueensa ympäristön puolesta.
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Avajaisjuhlan yleisöä, etu-
alalla Johannes ja Kyllikki
Virolainen.

Yleisöä puutarhamessujen
ulkoalueella.

Muistolaatta Pohjolanmäen
lukiotalon pääoven vieressä.
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Sateisesta säästä huolimatta puutarhamessut onnistuivat ja yleisön määrä 9000 ylsi miltei 
tavoitteeseen. Kun talous oli laskettu kolmannesta pienemmän kävijämäärän mukaan, messujen 
tulos oli toivotun ylijäämäinen. Se ei olisi ollut mahdollista ilman talkootyötä ja noin sata 
seuralaista osallistuikin messujärjestelyihin talkoohengessä. Vuoden 1985 puutarhamessuista jäi 
pysyvä muisto Karstuntieltä nousevan rinteen istutuksiin, joiden syntyhistoria tallennettiin koulun 
seinään kiinnitettyyn muistolaattaan. Messujen tuotolla pystyttiin myös kartuttamaan Granstedtin 
rahastoa. Jälkikäteen arvioiden puutarhamessut järjestettiin kreivin aikaan – talkoohenkeä riitti ja 
1980-luvun nousukausi oli voimissaan, jolloin yrityksillä oli intoa tulla mukaan eivätkä kunnatkaan 
joutuneet venyttämään viimeisiä pennosiaan.

Vanhoja ja uusia toimintamuotoja

Lohjan museon hallitsemaa kirkkoherran Iso-Pappilan historiallista puutarhaa alettiin entistää 1980-
luvulla. Kunnallisten määrärahojen niukkuuden vuoksi Lohjanseudun Puutarhaseuran antama apu 
oli entistämisessä korvaamaton. Juhla- ja messuvuodesta selviämisen jälkeen seuran huomio 
kohdistui puutarhakulttuurin vaalimiseen museopuutarhassa. Jo vuonna 1986 seura ryhtyi 
keräämään sellaisia kasveja, joita pappilan puutarhassa oli aikaisemmin kasvanut ja joita ei enää 
ollut mistään taimitarhoista saatavissa. Museo vietti tuolloin 75-vuotisjuhlavuottaan ja toukokuussa 
puutarhaseura järjesti ensimmäiset istutustalkoot. Myöhemmin ne jatkuivat muun muassa ryytimaan
rakentamisena ja museon yrttitarhan valmistuminen olikin yksi puutarhaseuran 60-vuotisjuhla-
vuoden tavoitteista vuonna 1995. Museoalueen toiminnasta kehittyi suosittu tapahtuma, perennojen 
vaihto, joka on antanut puutarhaseuralaisille mahdollisuuden saada omiin puutarhoihinsa vanhoja 
koristekasveja. Vuonna 1988 puutarhaseuralaiset istuttivat talkoilla lahjoituksena saatuja omena-
puita museon puutarhaan. Museoalueen siivoustalkoista tuli myös perinne.

Puutarhaseuralaisia siivoustalkoissa museon piha-alueella 1980-luvun lopulla.
Pirkko Varpion valokuva.
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Puutarhaseuran huomion kohdistuttua Lohjan museoon syntyi ajatus ryhtyä pitämään kesäkahvilaa 
kunnostetussa pitäjänapulaisen tuvassa. Hankkeen voimahahmona oli Lohjan ammattikoulun 
eläköitynyt emäntä Aili Hiltunen, joka apulaisineen vastasi kahvilan toiminnasta. Hänen johdollaan 
kahvilatila sisustettiin ja kalustettiin. Työt ja tarjottavat tehtiin talkoilla ja kahvilan tuotto tuli 
puutarhaseuran hyväksi. Siten voitiin esimerkiksi retkien osallistumismaksut pitää hyvin 
kohtuullisina. Kesäkahvilan toiminta jatkui 1990-luvun puoliväliin, jolloin voimaan tullut 
arvonlisäverolaki teki kahvilatoiminnasta seuran kannalta epätarkoituksenmukaiseksi ja se 
jouduttiin lopettamaan kesäkauden 1994 päättyessä. Muuttuneeseen tilanteeseen vaikutti myös 
museon halu lisätä aukioloaikoja ja vapaaehtoisten puutarhaseuralaisten ikääntyminen.

Puutarhaseuran museokahvio valmiina vastaanottamaan avajaisvieraitaan. Aili Hiltunen 
äärimmäisenä oikealla.  Pirkko Varpion valokuva.

Pihanhoitokilpailujen loppuminen ei lopettanut puutarhaseuran pyrkimyksiä edistää paikkakunnan 
viherympäristön kehittämistä. Keinot vain olivat uudet. Puutarhaseuran avuksi tulivat 1980-luvulla 
syntyneet asukasyhdistykset, jotka aktivoivat jäseniään myös asuinympäristönsä parantamiseen. 
Vuosina 1993-1998 puutarhaseura antoi tukeaan Routioseuralle tämän ”Routio kauniiksi” 
-hankkeessa, jossa lohjalaislähiön ympäristöä kohennettiin muun muassa runsailla uusilla 
istutuksilla. Vuonna 1997 seura lahjoitti Maksjoen koululle kukkasipuleita, jotka oppilaat istuttivat 
koulun ja Maksjoentien väliseen rinteeseen. Vuotta myöhemmin kukkasipuleja lahjoitettiin 
Rauhalan koululle sekä parille päiväkodille.

Virkkalassa sijaitseva maisemallisesti ja historiallisesti merkittävä vuorineuvos Petter Forsströmin –
Kalkki-Petterin – entisen talon muotopuutarha oli puutarhaseuran kunnostustoimien kohteena 
huhtikuussa 2011. Silloin Tapani Mäkelän johtama arboristiryhmä leikkasi ja kunnosti puiston 
vanhaa puustoa. Kaksi  vuotta myöhemmin leikkaus uusittiin ja puutarhaseura istutti puistoon 
kolme uutta lehmusta kuolleiden tilalle. Työ mahdollistui puutarhaseuran hankkimilla lahjoituksilla.
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Vuosikymmenien ajan hyviksi
todetut toimintamuodot jatkuivat
pääpiirteissään entiseen tapaan.
Keväisin järjestettiin luentotilai-
suuksia yhteistoiminnassa työväen-
opiston kanssa. Toinen luentojen
ajankohta oli puutarhapäivä syksyllä
sadonkorjuun aikana. Kevät ja kesä
olivat myös retkien aikaa. Niiden
kohteiksi valittiin puutarha-alan
tapahtumia ja mielenkiintoisia
puutarha- ja kulttuurikohteita.
Retkien sisällön monipuolistuminen
teki niistä aiempaa suositumpia eikä
bussin saaminen täyteen tuottanut
suurempia ongelmia. Vuosittaiset
teatterimatkatkin pysyivät
ohjelmassa kuten myös toiminta-
vuoden päättäneet pikkujoulut.

Vilskettä perennojen vaihtopäivänä
Lohjan museon navettapihalla. 
Johanna Sarlinin valokuva.

Lähialueiden ohella puutarhaseuran matkat suuntautuivat yhä kauemmas. Esimerkiksi vuonna 1987 
tehtiin tulppaaniretki Hollantiin ja huhtikuussa 1988 retkeiltiin Itävaltaan peräti kymmenen päivän 
pituisella matkalla. Seuraavana vuonna kohteena oli Ranska. Erityisen hyvin retkeläisten muistiin 
jäi vuonna 1990 tehty Itä-Euroopan matka, jonka tulloin hyvin ajankohtaisena teemana oli 
”Muuttuva Eurooppa”. Vuoden 1993 Sveitsin ja Saksan matkan jälkeen yksi retkeläisistä muisteli: 
”Tämä oli jo seitsemäs  pitkä matka, jonka puutarhaseuralaiset ovat tehneet yhdessä ja kahdeksatta
jo suunnittelemme. Jotta näin pitkät matkat saavat onnellisen lopun, niin onnistumisen salaisuuden 
voimme varmaankin laskea loistavan matkanjohtajan, loistavan kuljettajan, loistavan matkaseuran 
ja loistavan yhteistyön tiliin.” Ulkomaan retket tehtiin useimmiten nummilaisen Tammisen 
liikenteen bussilla ja niiden järjestelyistä ja matkanjohtajuudesta vastasi Reijo Raunio 18 vuoden 
ajan. Toistaiseksi viimeinen pidempi ulkomaanretki tehtiin Gotlantiin vuonna 2004. Senkin jälkeen 
on toki käyty lyhyillä ulkomaanmatkoilla Türin kukkamarkkinoilla Virossa sekä Tukholman 
seudulla Ruotsissa.
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Puutarhaseuralaisia
kotimaan retkellä
Marketan puu-
tarhassa Espoossa.
Pirkko Varpion
valokuva.

Kahvitauko Keski-
Euroopan retkellä.
Pirkko Varpion
valokuva.

Puutarhaseura ei ole mustasukkaisesti halunnut kohdistaa valistustaan vain omiin jäseniinsä, vaan 
kaikki puutarha-asioista kiinnostuneet ovat voineet lisätä tietouttaan seuran avulla. Laajimman 
yleisön saivat varmasti vuodesta 1986 alkaen parin vuoden ajan sanomalehti Länsi-Uusimaassa 
julkaistut viikon vihervinkit -palstat, joissa puutarhaseura opasti erilaisissa kulloinkin ajankoh-
taisissa puutarhakysymyksissä. Vinkkejä havainnollistettiin itse tehdyillä piirroskuvilla, kun 
sanomalehden painoasu ei olisi tuonut mustavalkovalokuvia kunnolla esille.

Vilkas ja monipuolinen toiminta sekä puutarhaseuran saama hyvä julkisuus paikallisissa tiedotus-
välineissä tuottivat tuloksia jäsenhankinnassa. Vuonna 1990 ylitettiin 300 jäsenen raja ja vähitellen 
jäsenluku vakiintui runsaaseen kolmeen ja puoleen sataan. Hyvät retket olivat varmaan omiaan 
houkuttelemaan myös sellaisia jäseniä, joille puutarhanhoito ei aina ollut ensimmäisenä mielessä. Jo
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vuonna 1984 puutarhaseuran johtokunta totesikin: ”Alkaa ihmetyttää, mitkä ovat ne motiivit, joiden 
vuoksi jäsenet liittyvät seuraamme, kun kaikki hurvittelureissut ovat ylikansoitettuja, ja todellisen 
asian ollessa kyseessä ei kiinnostus riitä! Johtokunta tuntee itsensä huvitoimikunnaksi!” 
Närkästyneen purkauksen taustalla oli, että museolla pidetylle ansiokkaalle puukirugiakurssille oli 
saapunut vain kourallinen osallistujia. 1980-luvun lopulla alettiin miltei joka kevät järjestää eri 
puolilla Lohjaa omenapuiden leikkauksen opetusta, joka käytännönläheisenä toimintana saavutti 
vakiintuneen suosion.

Puutarhaseuralaisia retkellä Turussa. Pirkko Varpion valokuva.

Vuonna 1995 Lohjanseudun Puutarhaseura täytti 60 vuotta. Maaliskuun 26. päivänä sitä juhlittiin 
seuratalo Åsvallassa ja uutena huomionosoituksena otettiin käyttöön seuran viiri, joka luovutettiin 
15 ansioituneelle jäsenelle sekä muutamille seuran toimintaa tukeneelle yhteisölle. Kymmenen 
vuotta myöhemmin juhlistettiin seuran 70-vuotista toimintaa Lohjan teatterissa katsomalla Kulta-
lampi -näytelmä ja ottamalla vastaan onnitteluja. Varsinainen juhlakokous oli Kotiseututalon 
kahvila Liisassa, jossa Soili Vuorinen esitelmöi Lohjan kartanoiden kasveista.

Vuonna 2003 puutarhaseura herätti pitkään uinuneen pihakilpailun ja palkitsi pihansa esimerkilli-
sesti hoitaneita lohjalaisia. Seuran johtokunta totesi, että vuosienkin kuluttua ”... lohjalaisistakin 
pihoista löytyy tasoa, jota ei kovin innokkaasti tuoda esille. Valitettavasti, sillä mitään häpeämistä 
ei ole. … Jo pienellä panostuksella, oikealla asenteella ja harrastuneisuudella pääsee huimiin 
tuloksiin.” Ehkä vaatimattomuuttaan johtokunta jätti mainitsematta, että puutarhaseuran kautta 
saatavat tiedot olisivat myös auttamassa huimiin tuloksiin pääsemistä.

Lohjalaisia puutarhoja on haluttu tuoda esille muullakin tavoin kuin kilpailuilla. Vuonna 2012 
Puutarhaliitto toi Suomeen Pohjoismaissa hyvän vastaanoton saaneen avointen puutarhojen päivän. 
Puutarhaseura haastoi oman alueensa pihat ja puutarhat mukaan ja jo ensimmäisellä kerralla 
muutamat kohteet avasivatkin porttinsa kaikille kiinnostuneille. Päivästä tulikin vuosittain toistuva 
perinne.

Pirkko Varpion vilkas puheenjohtajakausi päättyi vuonna 1997 ja seuraavasta vuodesta Lohjan-
seudun Puutarhaseuraa johti puutarhuri Esa Aaltonen, joka oli ollut varapuheenjohtajana vuodesta 
1990 lähtien ja alalle valmistuttuaan vuonna 1986 saanut seuralta stipendin. Pirkko Varpio jäi 
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kuitenkin retkivastaavaksi, jota tehtävää hän on hoitanut pian kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Vuonna 2008 puutarhaseuran puheenjohtajaksi valittiin hortonomi Sanna Moilanen ja häntä seurasi 
jo vuonna 2011 puutarhuri Anitta Valtonen kolmen vuoden ajaksi. Vuonna 2014 puheenjohtajana oli
Margareta Hägg ja vuodesta 2015 alkaen puutarhuri Päivi Alanne.

Yhdistyksen nimi Lohjanseudun Puutarhaseura viittasi alkujaan siihen, että seura toimi useamman 
kunnan alueella. Vuosina 2009-2013 tapahtuneet kuntaliitokset laajensivat Lohjan kaupungin miltei 
koko sille alueelle, joka on puutarhaseuran toiminnan kohteena. Vain Siuntio jäi Lohjan rajojen 
ulkopuolelle. Sen vuoksi, ja ytimekkäämpää nimeä tavoitellen seuran nimi päätetiin helmikuun 
2014 vuosikouksessa muuttaa muotoon Lohjan Puutarhaseura. Uusi nimi ei kuitenkaan ole vielä 
ydistysrekisterin vahvistama, joten 80-vuotista toimintaansa juhlii yhä edelleen Lohjanseudun 
Puutarhaseuran alkuperäisellä nimellä vuonna 1935 perustettu yhdistys.

Lohjanseudun Puutarhaseura on elänyt lohjalaisen yhteiskunnan muutosten mukana. Se aloitti 
lähinnä puutarha-ammattilaisten järjestönä aikana, jolloin monipuolinen puutarhaviljely oli 
olennainen osa lohjalaista maataloutta. Puhtaan ammatillista yhdistystä puutarhaseurasta ei 
kuitenkaan koskaan tullut. Kun seuran toiminta sodan jälkeen elvytettiin, kotipuutarhanhoidon 
tukeminen alkoi yhä voimakkaammin nousta esille ja hallitsi sen toimintaa 1960-luvulta lähtien. 
Sen rinnalle tulivat vähitellen myös kaupunkikuvalliset kysymykset sekä yhteisten viheralueiden 
vaalimisen ja merkityksen korostaminen. Omakotitalojen pihojen ohella ryhdyttiin myös 
kiinnittämään huomiota kerros- ja rivitalojen sekä yritysten ja laitosten pihoihin.

1980-luvulta lähtien Lohjanseudun Puutarhaseuran toiminnassa on ollut nähtävissä kaksi toisiaan 
tukevaa suuntausta. Perinteisempi on kohdistunut jäsenistön ja yleisön kasveihin ja puutarhan-
hoitoon kohdistuvan tiedon ja taidon lisäämiseen sekä puutarhaharrastajien kohtaamisten 
mahdollistamiseen. Tietojen, aineiston ja erityisesti kasvien vaihto ovat rikastuttaneet kaikkien 
puutarhaseuralaisten elämää. Uudempi suuntaus on eri tavoin halunnut vaikuttaa lohjalaiseen 
yhteiskuntaan ja sen suhtautumiseen viherrakentamiseen, kaupunkiympäristöön sekä paikka-
kuntalaisten viihtyisyyden lisäämiseen niiden avulla. Oman Lohjalle erinomaisesti sopivan 
mausteensa siihen on antanut lohjalaisen pitkän puutarhakulttuurin vaaliminen, joka on näkynyt 
muun muassa yhteistyössä paikallisen museon kanssa.

Lohjanseudun Puutarhaseura on voinut toteuttaa tavoitteitaan, koska sillä on ollut onni saada 
joukkoihinsa talkoovalmiita jäseniä, asiaansa uskovia toimihenkilöitä sekä tarvittaessa tukea 
keskusjärjestöltään Puutarhaliitolta. Jäsenten tyytyväisyys ja pysyvyys ovatkin paras todiste siitä, 
että puutarhaseura on kyennyt vastaamaan niihin odotuksiin, joita he ovat liittyessään sille 
asettaneet.
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