
TIEDONKERUU VANHAT PELARGONIT                     

Kiitos vastaamisesta! 

Palauta vastauksesi tekstinä tai vaikka kuvana mailiin sihteeri@pelargoniyhdistys.fi   

 

Suomen Pelargoniyhdistys ry ja Rinkin Puutarha toimivat yhteistyössä 
vanhojen suomalaisten pelargonilajikkeiden etsimiseksi ja säilyttämiseksi. 

 
Keräämme tietoja vanhoista (yli 50 v) pelargoneista. Tavoite on, että vanhat suomalaiset pelargonit 
säilyisivät elävänä perinteenä ja tietoa niistä olisi saatavilla nyt ja jatkossa.  
 
Tietojen julkaisun voi kieltää ja antaa ne vain säilytettäväksi yhdistyksen arkistoon. Suosittelemme, että 
tiedot pelargonista ja sijaintipaikkakunnasta saa julkaista. Omistajan/ilmoittajan nimi voi halutessanne 
jäädä arkistoon. Tiedot lajikkeista julkaistaan nettisivulla www.pelargoniyhdistys.fi   
 
Vastaa niihin kohtiin, mitä tiedät. Jatka huoletta takasivulle. Lisätietoihin voit kertoa myös muuta. 
Mielellään kuulemme vapaita tarinoita pelargoneista! 
 
1) MILLÄ NIMELLÄ KUTSUT PELARGONIA?  
2) MINKÄ NIMISEKSI TOIVOT KASVIN NIMETTÄVÄN? (Esim. pelargonin vanhin omistaja, talo, kylä tms.)  
3) KUVAUS KUKASTA, LEHDISTÄ, KASVUTAVASTA (esim. terälehtien lukumäärä, onko lehdissä vyöhyke ja 
jos on, minkä värinen) Kuvaile pelargonin erityisomaisuuksia. Kuva mukaan, jos löytyy. Löytyykö vanhoja 
valokuvia pelargonista?  
4) MISTÄ SAIT PELARGONIN? MILLOIN (SUURIN PIIRTEIN) OLET SAANUT SEN // KUINKA KAUAN PELARGONI 
ON SINULLA OLLUT? KENELTÄ SE ALKUJAAN ON / MISTÄ TALOSTA / KYLÄSTÄ / KUNNASTA? Onko pelargoni 
kulkenut suvun perintönä, vai onko se saatu lahjaksi? Pelargonin matka kukkalaudoilta toiselle on myös 
kiinnostavaa! 
5) PELARGONIN TARINA VAPAASTI KERROTTUNA Kuten millaisia muistoja ja tapahtumia pelargoniin liittyy? 
Millainen merkitys sillä on ollut omistajalleen, suvulle ja muulle yhteisölle? Löytyykö vanhoja valokuvia 
pelargonista? Entä onko pelargoni joskus mainittu vanhoissa lehtikirjoituksissa, kirjeissä, sukuhistorioissa, 
pitäjänhistorioissa tai muissa selvityksissä? 
6) LISÄTIETOJA esimerkiksi pelargonin kasvatustavoista. Onko pelargoni vaarassa kadota, onko sitä jaettu 
useampiin paikkoihin? 
 
NIMESI  
OSOITE, PUH (ei julkaista) 
SÄHKÖPOSTIOSOITE (ei julkaista) 
Jos henkilökohtaisempia tietoja saa julkaista, ympyröi julkaistavat tiedot:        nimi       paikkakunta  
 
Haluatko, että nämä tietosi annetaan tutkimustarkoituksiin Luonnonvarakeskukselle?          kyllä          ei 
Luonnonvarakeskusta sitoo Henkilötietolaki (523/1999) ja tuleva EU:n tietosuoja-asetus, joiden mukaan 
Luonnonvarakeskukselle luovutettuja henkilötietoja ei anneta kolmansille osapuolille. 
 

Pelargonin jakaminen 
Jos olet valmis antamaan pistokkaan omasta vanhasta pelargonista tarinan kera, voi kyseinen kanta säilyä 
elävänä muuallakin ja näin varmistuu lajikkeen säilyminen. 
 
Lajikkeita voi tarjota lisäykseen Rinkin Puutarhalle, joka on yhteistyökumppanimme tässä projektissa 
vanhojen suomalaisten pelargonilajikkeiden etsimiseksi ja säilyttämiseksi.   


