
    TIEDONKERUU VANHAT PELARGONIT 

Tietosuojaselosteen saa sähköpostilla vanhat@pelargoniyhdistys.fi. 
 Lyhennettynä: Yhdistys ei jaa tietoja muille kuin tämän projektin yhteystyökumppaneillemme (Rinkin puutarha ja 
tutkimusyhteistyö Luken kanssa) Emme jaa tietoja mainos- tai profilointitarkoituksiin. 

 

Suomen Pelargoniyhdistys ry ja Rinkin Puutarha toimivat yhteistyössä vanhojen 

suomalaisten pelargonilajikkeiden etsimiseksi ja säilyttämiseksi. 
 

Keräämme tietoja vanhoista (yli 50 v) pelargoneista. Tavoitteena on, että vanhat suomalaiset pelargonit 
säilyisivät elävänä perinteenä ja tietoa niistä olisi saatavilla nyt ja jatkossa.  
 

Pelargoneista kerättävät tiedot 
Tiedot voi kirjoittaa muistiin tämän tiedotteen toiselle puolelle tai suoraan sähköpostiin. Toivomme 
vastausta kaikkiin kohtiin mutta jonkin kohdan puuttuminen ei estä palautusta!  

1. Millä nimellä pelargonia kutsutaan? 
2. Minkä nimiseksi toivot kasvin nimettävän? (Esim. pelargonin vanhin omistaja, talo, kylä tms.) 
3. Kuvaus kukasta, lehdistä, kasvutavasta (esim. terälehtien lukumäärä ja väri, mahdollisen 

vyöhykkeen muoto ja väri) Kuvaile pelargonin erityisomaisuuksia. Valokuva.  
4. Pelargonin historia. Mistä se on saatu? Koska (suurin piirtein)? Kuinka kauan se on ollut sinulla? 

Keneltä tai mistä se on alkujaan (mistä talosta, kylästä, kunnasta)? Onko pelargoni kulkenut suvun 
perintönä, vai onko se saatu lahjaksi?  

5. Pelargonin tarina. Vapaasti kerrottuna, kuten millaisia muistoja ja tapahtumia pelargoniin liittyy? 
Millainen merkitys sillä on ollut omistajalleen, suvulle ja muulle yhteisölle? Löytyykö siitä vanhoja 
valokuvia? Entä onko ko. 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? 

 

Ilmoittajan tiedot 

Tietojen julkaisun voi kieltää ja antaa ne säilytettäväksi vain yhdistyksen arkistoon. Suosittelemme, että 
tiedot pelargonista ja sijaintipaikkakunnasta saa julkaista.  
Tiedot lajikkeista julkaistaan nettisivulla www.pelargoniyhdistys.fi   

 

Nimi 

Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), joita ei julkaista. 

Saako ilmoittajan nimen ja/tai paikkakunnan julkaista?  
 

Voiko nämä tietosi antaa tutkimustarkoituksiin Luonnonvarakeskukselle (Luke)? 
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 pelargonistasi tarinan kera, voi kyseinen kanta säilyä 
elävänä muuallakin ja näin varmistuu lajikkeen säilyminen. 
 
Lajikkeita voi tarjota lisäykseen Rinkin Puutarhalle (puh. 040-591 87789), joka on yhteistyökumppanimme 
tässä projektissa. 
 

Tietojen palautus 
Palauta vastauksesi sähköpostiin  vanhat@pelargoniyhdistys.fi  tai tässä esitteessä pyydetyt tiedot kirjeitse: 

Tiina Niittynen, Rinkin puutarha, Rinkintie 100, 32770 Huhtamo. 
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