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Pääkirjoitus

’Belle Amour’ kuva/foto Eila Palojärvi

V

uosikokouksessa 24.3.2018 Helsingissä oli
läsnä noin kaksikymmentäviisi osanottajaa.
Käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat eli
vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen esityksen mukaisesti sekä toimintakertomus.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä vahvistettiin talousarvio.
Jäsenmaksu vuodelle 2019 on 25 euroa kuten vuonna
2018. Puheenjohtajaksi valittiin Eila Palojärvi ja varapuheenjohtajaksi Jorma Koskinen.
Hallituksen jäsenet toimikausi 2018–2019 (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) Inger Kullberg (Arja
Heikkilä), Liisa Leppäkoski (Mirva Kallio, uusi varajäsen), Antero Lius, uusi jäsen (Seija Muhonen), Michael
Luther, uusi jäsen (Pirjo Rautio).
Hallituksen jäsenet toimikausi 2017–2018 (henkilökohtainen varajäsen suluissa) Maarit Kaipiainen
(Heikki Aalto), Maila Klemettinen (Päivi VirtanenGill), Tuuli Lahdentausta (Aila Hartikainen Valjamo),
Markku Mäkelä, uusi jäsen (Ulla Liuhala).
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Hallituksen järjestäytymiskokouksessa kotisivujen
toimittajaksi valittiin uutena Antero Lius, muut toimihenkilöt jatkavat tehtävissään; sihteeri Maarit Kaipiainen, taloudenhoitaja/kirjanpitäjä Heikki Sinisalo,
Ruusunlehden päätoimittaja ja kuvatoimittaja Eila
Palojärvi, kääntäjät Inger Kullberg, Gunvor Granlund,
Märtha Vesterback, Rainer Svartström, Eila Palojärvi
(suomeksi), oikolukija Jorma Koskinen, NRI-toimittaja
Inger Kullberg, Facebook-sivu Antero Lius, jäsenrekisterinhoitajat Liisa Leppäkoski ja Arja Heikkilä.
Sirkka Juhanojan luennon aihe oli ”Suomen ruusurikkaudet – löytöruusuista jalostuksen tuloksiin.” Mukana oli kestäviä ranskanruusuja, pimpinellaruusuja,
kirkonruusuja ja tarhakurtturuusuja. Hän kertoi lisäksi
geenivarojen säilyttämisestä, suljetun kokoelman ja
myös yksityishenkilöiden kasvien avulla. Uutena minulle jäivät mieleen löytöruusujen rinnakkaisnimet ”Ruuhijärvi”(juhannusmorsian) ja mökinruusu ”Ukkeli”.
Kuluvana vuonna tehdään yhteistyötä Dendrologian seuran kanssa Rosa-suvun puitteissa. Paikallisryhmät ovat aktiivisesti mukana kevätmessuilla. Taimistoille lähetetään tietoa tulevista vuoden ruusuista.
Nyt alkavat ruusujen lajikkeisto, ulkonäkö ja värit olla
varmaan jäseniemme hallinnassa kohtalaisesti. Tosin
suuri määrä vaihtoehtoja voi olla haasteellista tunnistaa. Jos ei halua pihastaan villiä viidakkoa, kannattaa
aloittaa suunnittelusta. Asemakaava ja rakennusvalvonnan ohjeet on syytä ottaa huomioon. Mitä ja miten korkeita kasveja pihalle oikeasti mahtuu? Toimiiko
kerroksellisuus ja riittääkö valoa ruusujen kukintaan?
Mitä kasveja ruusujen vastapainoksi, ettei pihasta tule
keskeneräinen iäisyysprojekti? Versojen väri, piikit ja
kiulukat erottuvat lehdettömissä pensaissa.
Tanskan ruususeura muistuttaa, että ruusuviikonloppuun voi vielä ilmottautua. Ruusunlehti 1:ssä oli
tarkempi ohjelma ja ajankohtaista lisätietoa osoitteessa www.wrc2018.dk.
Poulsenin ruusut ovat tanskalaisia jalosteita, tuntuvatko tutuilta: Ingrid Bergman, Victor Borge, H. C.
Andersen ja Astrid Lindgren? Suvun historiaa tuodaan
esiin ruusuviikonloppuun liittyen.
Eila Palojärvi
Puheenjohtaja

Ledare

I

årsmötet 24.3.2018 i Helsingfors deltog cirka
tjugofem personer. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlades; verksamhetsplanen och
budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag och
verksamhetsberättelsen presenterades. Bokslutet
godkändes och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet samt budgeten bekräftades.
Medlemsavgiften för år 2019 är 25 euro liksom år 2018.
Till ordförande valdes Eila Palojärvi och till viceordförande Jorma Koskinen.
Styrelsens medlemmar för verksamhetsåret 2018–
2019 (personliga suppleanten inom parentes) Inger
Kullberg (Arja Heikkilä), Liisa Leppäkoski (Mirva Kallio, ny suppleant), Antero Lius, ny medlem (Seija Muhonen), Michael Luther, ny medlem (Pirjo Rautio).
Styrelsens medlemmar under verksamhetsåret
2017–2018 (personliga suppleanten inom parentes)
Maarit Kaipainen (Heikki Aalto), Maila Klemettinen
(Päivi Virtanen-Gill), Tuuli Lahdentausta (Aila Hartikainen-Valjamo), Markku Mäkelä, ny medlem (Ulla
Liuhala).

På styrelsens konstituerande möte valdes Antero
Lius till ny redaktör för hemsidan, övriga funktionärer
fortsätter; sekreterare Maarit Kaipiainen, kassör/bokförare Heikki Sinisalo, Rosenbladets chefredaktör och
bildredaktör Eila Palojärvi, översättare Inger Kullberg,
Gunvor Granlund, Märtha Vesterback, Rainer Svartström, Eila Palojärvi (till finska), korrekturläsare Jorma
Koskinen, NRI-redaktör Inger Kullberg, Facebooksidan
Antero Lius, medlemsregisterhandhavare Liisa Leppäkoski och Arja Heikkilä.
Sirkka Juhanoja föreläste om ”Suomen ruusurikkaudet – löytöruusuista jalostuksen tuloksiin” (övers.: Finlands rosrikedom – från fyndrosor till förädlingsresultat).
Gallicarosor, pimpinellrosor, kyrkogårdsrosor och rugosarosor beskrevs. Dessutom berättade hon om bevarandet av genresurser, med hjälp av permanent frölagring
och även privatpersoners växtvärnande. Som nya för
mig minns jag fyndrosornas parallellnamn ”Ruuhijärvi”
(midsommarbrud) och fylld kanelros ”Ukkeli”.
Innevarande år samarbetar vi med Dendrologiska
Sällskapet angående släktet Rosa. De lokala grupperna
är aktivt med på vårmässorna. Plantskolorna får information om Årets ros under kommande år. Nu börjar
säkert våra medlemmar någorlunda behärska olika rosensorter, deras utseende och färg. Men det kan vara
utmanande att känna igen en stor mängd alternativ.
Vill man inte att gården ska se ut som en djungel, lönar det sig att börja med planeringen. Det är skäl att ta
hänsyn till områdesplanen och byggnadsinspektionens
bestämmelser. Hur stora och höga växter ryms egentligen på tomten? Fungerar olika skikt och räcker ljuset för
att rosorna ska blomma. Vilka växter behövs som motvikt till rosorna för att inte gården ska bli ett ofullbordat
evighetsprojekt? Skottens färg, taggar och nypon syns
på avlövade buskar.
Danska rosensällskapet påminner om att man ännu
kan anmäla sig till rosenweekenden. I Rosenbladet nr 1
fanns program och aktuell tilläggsinfo på adress www.
wrc2018.dk.
Poulsens rosor är danska förädlingar. Låter Ingrid
Bergman, Victor Borge, H. C. Andersen och Astrid Lindgren bekanta? Släktets historia presenteras i samband
med rosenweekenden.
Eila Palojärvi
Ordförande
Översättning Rainer Svartström

Rosa × centifolia ’Minor’ kuva/foto Eila Palojärvi
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Toimittajan pöydältä

Rosa × richardii ’Sancta’ kuva/foto Sirpa Kananen

H

aluamme vuoden ruusun valinnalla tehdä
tunnetuksi kasvattamisen arvoisia, kauniita
ja kestäviä ruusuja yksi kerrallaan. Ne ovat usein luonnonruusuja, löytöruusuja tai Suomessa jalostettuja
uusia pensasruusuja. Vuoden ruusuja on nimetty vuodesta 1995 alkaen. Nyt julkistamme valmiit kuvaukset
pitkälle tulevaisuuteen, jotta taimikasvattajat voivat
varautua kysyntään ja harrastajat säästää mieleisilleen
ruusuille tilaa pihassaan. Värivalikoimaa on haluttu
mukaan. Vaaleanpunainen on kaunis, mutta ruusut
eivät erotu toisistaan, jos on vain yhtä väriä kasvamassa. Toisaalta samalla värillä saisi koko kesän vaaleanpunaiseksi, koska kukinta-aika lajeilla vaihtelee.
Tiina Miettinen kertoo ruusuhistoriaa ja omasta
hauholaisesta löytöruususta. Ruusuharrastajan unelma on oma löytöruusu. Jokin uusi, poikkeava muoto
tai ennen tuntematon risteymä. Vuonna 2015 hän päätyi nimeämään löytöruusun samana vuonna ilmestyneen tietokirjansa ”Piikojen valtakunta. Nainen, työ
ja perhe 1600–1700-luvuilla” kunniaksi piikaruusuksi
Rosa majalis ’Piika’. Ovathan ruusun terälehdet raidallisia kuin huivi tai hame. Tiina Miettisen kirjan aihe on
mielenkiintoinen.
Lauri Simoselta olen saanut kauniita kuvia Ruusunlehteen. Nyt julkaistaan lyhyet kuvaukset hänen
omista ruusuistaan. Puutarha on Keski-Suomessa,
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joten talvi karsii arimmat. Hän nimittää ruusuja kimalaisten jalostamiksi, mutta kyllä siinä on mukana kasvattajan taitoakin.
Märtha Vesterback kirjoittaa Porvoon sairaalan rosariumista. Tällaisia kohteita voisi olla monella paikkakunnalla ja vastuullisia talkoolaisia tukena. Selvä
tehtävänjako helpottaa niin hoidon kuin hankintojen
kohdalla. Mukavaa katseltavaa ja luettavaa suomeksi ja
ruotsiksi.
Inger Kullberg kokosi avoimet puutarhat tapahtumia. Valtakunnallinen teemapäivä on 1.7.2018, mutta
muukin ajankohta on yhtä sopiva. Toivottavasti sää on
suosiollinen.
Aloitin Ruusunlehden päätoimittajana vuonna
2010. Elämää ovat rytmittäneet lehden neljännesvuosijaksot. Aina on joko lehti tulossa tai seuraavaa pitäisi aloittaa. Onneksi meillä on jäseninä ihmisiä, jotka
haluavat jakaa osaamistaan ja kertoa kokemuksistaan.
Olkaa yhtä aktiivisia jatkossakin. Olen myös kiitollinen, että olen saanut arkistoon paljon hienoja valokuvia. On varaa valita, mutta uusia otetaan aina vastaan.
Kesää odottelen − tuskin ihan ainoana!
Eila Palojärvi
Päätoimittaja

Från redaktörsbordet

I

dén med att utse årets ros är att vi vill introducera rosor som är odlingsvärda, vackra och
härdiga, en åt gången. Det handlar ofta om vildrosor,
fyndrosor eller nya buskrosor som har tagits fram i
Finland. Årets ros har utsetts sedan 1995. Nu publicerar vi en lista över årets ros för flera år framåt i tiden,
så att plantskolorna kan förbereda sig för en större
efterfrågan och hobbyodlarna kan reservera plats i sina
trädgårdar för de rosor som faller dem i smaken. Vi
har försökt variera färgerna. Ljusrött/rosa är en vacker

färg, men det är svårt att skilja rosorna från varandra
om kulören är densamma i hela planteringen. Å andra
sidan skulle man kunna göra hela sommaren ljusröd,
eftersom en del sorter blommar tidigare, andra senare.
Tiina Miettinen berättar om roshistoria och om sin
egen fyndros från Hauho. En hobbyodlares största
dröm är en egen fyndros med något nytt, t.ex. en avvikande form eller en okänd korsning som ingen annan vetat om tidigare. År 2015 beslöt hon att hedra sin
faktabok ”Piikojen valtakunta. Nainen, työ ja perhe
1600-1700-luvuilla” som utkom samma år med att ge
rosen namnet ”Pigan”, Rosa majalis ’Piika’. Rosens
kronblad är verkligen randiga som ett huckle eller en
kjol. Temat för Tiina Miettinens bok är intresseväckande.
(På svenska kunde boken heta ’Pigornas rike. Kvinnan,
arbetet och familjen på 1600- och 1700-talen’).
Lauri Simonen har skickat mig vackra bilder till
Rosenbladet. Nu publicerar vi korta beskrivningar av
hans egna rosor. Trädgården finns i Mellersta Finland,
och vintrarna gallrar bort de mest ömtåliga. Själv säger
han att det är humlor som står för förädlingen, men
visst finns också en skicklig odlare bakom det hela.
Märtha Vesterback skriver om rosariet vid Borgå
sjukhus. Liknande objekt kunde finnas på flera orter,
med ansvarsfulla talkoarbetare som stöd. En klar uppgiftsfördelning underlättar båda skötsel och nyanskaffningar. Trevlig läsning både på finska och på svenska,
likaså trevliga bilder.
Inger Kullberg har sammanställt en lista över öppna trädgårdar. Den nationella temadagen hålls 1.7
2018, men även andra tidpunkter passar. Vi hoppas att
trädgårdsdagen gynnas av väder och vind.
Jag började som chefredaktör för Rosenbladet 2010.
Tidningens utgivningstidpunkter, en gång per kvartal,
har gett en speciell rytm åt mitt liv. Antingen är en tidning på kommande eller så borde jag ta itu med följande. Till all tur har vi i rosensällskapet flera människor som vill dela med sig av sitt kunnande och berätta
om sina erfarenheter. Jag hoppas att ni är lika flitiga i
framtiden. Jag är också tacksam över att jag har fått en
stor mängd fina bilder till arkivet. Det finns att välja på,
men nya bilder är hela tiden välkomna.
Jag sitter och väntar på sommaren
– är troligtvis inte ensam om det.
Eila Palojärvi
chefredaktör

’Celsiana’ kuva/foto Eila Palojärvi

Översättning Märtha Vesterback
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Vuoden ruusut
2022-2027

Årets rosor
2022-2027

Pirjo Rautio

Pirjo Rautio, översättning Inger Kullberg

Ruususeura on nimennyt vuoden ruusun vuodesta
1995 lähtien. Se on siis jo vanha perinne.

Rosensällskapet har utnämnt årets ros från 1995. Det
är redan en gammal tradition.

Vuoden ruusun valinnalla Ruususeura haluaa tehdä
tunnetuksi kasvattamisen arvoisia, kauniita ja kestäviä
ruusuja, joiden saatavuutta omajuurisina halutaan parantaa. Ne ovat usein luonnonruusuja, löytöruusuja tai
Suomessa jalostettuja uusia pensasruusuja.

Genom att välja årets ros vill Rosensällskapet fästa
uppmärksamhet vid värdefulla, vackra och härdiga
rosor, samt förbättra möjligheten att erhålla rotäkta
sådana. De är ofta vildrosor, fyndrosor eller förädlade
nya buskrosor i Finland.

Vuoden ruusut julkaistaan hyvissä ajoin, jotta taimistoviljelijät ehtivät varautua lisääntyvään myyntiin.

Årets rosor offentliggörs i god tid, så att plantskolorna
hinner föröka dem för försäljning.

Tämän vuoden valinta on kaunis pimpinellaruusu ’Linnanmäen Kaunotar’, ’Linnanmäki’ (Spinosissima-r.).
Vuosien 2019–2021 ruusut on esitelty Ruususeuran
kotisivuilla (www.ruususeura.fi)
2019 ’Fazers Röda’, luonnonruusu

Detta år valdes en vacker pimpinellros ’Borgbackens
Skönhet’, ’Borgbacken’ (’Linnanmäen Kaunotar’, ’Linnanmäki’) (Spinosissima-gr.).
2019-2021 årets rosor finns presenterade på rosensällskapets hemsida (www.ruususeura.fi)

2020 ’Aurora’, Harisonii-r.

2019 ’Fazers Röda’, vildros

2021 ’Olkkala’, olkkalanruusu, Gallica-r.

2020 ’Aurora’, Harisonii-gr.
2021 ’Olkkala’, Gallica-gr.

Nyt vuorossa ovat vuosien 2022–2017 nimikkoruusujen lyhyet esittelyt.
2022 'Malvankukka', luonnonruusu

Nu är i tur åren 2022 – 2027 utsedda rosor med en kort
presentation.

2023 'Auli', ranskanruusu, Pirjo Rautio

2022 ’Malvarosen’, vildros

2024 'Lumo', puistoruusu, Joy, Kahila & Kangaspunta

2023 ’Auli’, gallicaros, Pirjo Rautio

2025 'Marzipan', pimpinellaruusu, Pirjo Rautio

2024 ’Lumo’, modern buskros, Joy, Kahila &
Kangaspunta

2026 'Ilo', puistoruusu, Joy, Kahila & Kangaspunta
2027 'Iilampi', ranskanruusu, löytöruusu

2025 ’Marzipan’, pimpinellros, PirjoRautio
2026 ’Ilo’, modern buskros, Joy, Kahila &
Kangaspunta
2027 ’Iilampi’, gallicaros, fyndros

Lisätietoa
Kauniit löytöruusut / Vackra fyndrosor,
Suomen Ruususeura, 2009.
Ruususeuran kotisivut: www.ruususeura.fi
Simolan rosario: www.simolanrosario.com
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Tilläggsinformation
Kauniit löytyruusut/Vackra fyndrosor,
Finska Rosensällskapet 2009.
Rosensällskapets hemsidor: www.ruususeura.fi
Simola rosarium: www.simolanrosario.com

’Malvankukka’ kuva/foto Lauri Simonen

2022 Rosa cinnamomea ’Malvankukka’, malvaruusu
Ruusu on löytynyt Raahen Saloisista entisen Ollinsaaren kartanon alueelta 1990-luvulla.
Kestävä malvaruusu on 1,5–2 m korkea, runsaskukkainen pensas. Lehdet eivät näytä ruusun lehdiltä. Niissä
on kolme isompaa lehdykkää ja pari epämuodostunutta. Juurivesoja muodostuu jonkin verran. Kukinta
alkaa kesä–heinäkuun vaihteessa ja voi jatkua jopa
syyskuun alkuun asti. Yksinkertaiset vaaleanpunaiset
kukat muistuttavat malvan kukkia. Tuoksu on mieto.
Pulleita päärynämäisiä kiulukoita muodostuu niukasti.
I–VI vyöhyke
2022 Rosa cinnamomea ’Malvarosen’ (’Malvankukka’)
Rosen har upphittats i Saloinen, Brahestad på 1990-talet på den tidigare gården Ollisaaris områden.

’Malvankukka’ kuva/foto Lauri Simonen

Den härdiga malvarosen är en 1,5–2 m hög, rikt blommande buske. Bladen liknar inte rosenblad. De har tre
större småblad och ett par missformade. Rotskott bildas i någon mån. Blomningen börjar i månadsskiftet
juni–juli och kan fortsätta ända till början av september. De enkla ljusröda blommorna påminner om malva
blommor. Doften är mild. Fylliga päronformade nypon
bildas sparsamt.
I–VI zon
2•18 RUUSUNLEHTI – ROSENBLADET
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’Auli’ kuva/foto Pirjo Rautio

2023 ’Auli’ (Gallica-ryhmä)
Pirjo Rautio, 2004
Ruusu nimetty taidemaalari Auli Järvelän mukaan
’Auli’ kasvaa 1–1,5 m korkeaksi, leveäksi pensaaksi. Isot lehdykät ovat paksut ja teräväkärkiset.
Runsas kukinta alkaa hiukan muita gallikoita myöhemmin. Suuri kukka on löyhästi kerrannainen, keltaiset heteet näkyvät hiukan. Keskiosa on vaaleanpunainen tai aniliini, reunat vaaleammat, väri vaalenee
hiukan. Voimakas hajuveden tuoksu. Isoja pyöreitä
kiulukoita muodostuu runsaasti.
I–III
2023 ’Auli’ (Gallica-gruppen)
Pirjo Rautio 2004
Rosen är tillägnad konstnären Auli Järvelä.

’Auli’ kuva/foto Pirjo Rautio
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’Auli’ växer till en 1–1,5 m hög, bred buske. De stora
småbladen är tjocka och spetsiga. Den rikliga blomningen börjar lite senare än hos de övriga gallicorna.
Den stora blomman är löst fylld, de gula ståndarna
syns en aning. Centrum är ljusröd eller anilin, kanterna är ljusare, färgen bleknar något. Kraftig parfymdoft.
Stora runda nypon bildas rikligt.
I–III

’Lumo’ kuva/foto Pirkko Kahila

2024 ’Lumo’ (Puistoruusu-ryhmä)
'Applejack'-ruusun avopölytteinen siementaimi.
Pystykasvuinen pensas on pari metriä korkea. Lehdet
ovat tumman sinivihreät, piikit kookkaita ja leveätyvisiä. Kukinta alkaa kesä–heinäkuun vaihteessa ja kestää
2–3 viikkoa. Kauniit vaaleanpunaiset kukat ovat suuret, puolikerrotut. Kullankeltaiset heteet näkyvät. Kukat tuoksuvat miedosti. Päärynämäisiä, punaisia kiulukoita muodostuu niukasti.
I–III
2024 ’Lumo’ (Moderna buskros-gruppen)
Fripollinerad planta av ’Applejack’
Den upprättväxande busken blir en par meter hög. Bladen är mörkt blågröna, kraftiga taggar som är bredare
vid basen. Blomningen börjar i månadsskiftet juni–juli
och pågår 2–3 veckor. De vackra ljusröda blommorna
är stora, halvfyllda. De guldgula ståndarna är synliga.
Blommar doftar milt. Päronformade, röda nypon bildas
sparsamt.
I–III
’Lumo’ kuva/foto Pirkko Kahila
2•18 RUUSUNLEHTI – ROSENBLADET
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’Marzipan’ kuva/foto Pirjo Rautio

’Marzipan’ kuva/foto Lauri Simonen

’Marzipan’ kuva/foto Pirjo Rautio

2025 ’Marzipan’ (Spinosissima-ryhmä)
Pirjo Rautio, 2003

2025 ’Marzipan’ (Spinosissima-gruppen)
Pirjo Rautio, 2003

0,8–1 m korkuinen, kestävä pensas. Tummanvihreät
pienet lehdykät. Juurivesoja muodostuu jonkin verran. Runsas kukinta kesä–heinäkuussa. Puolikerrottu
kukka on keskeltä voimakkaamman vaaleanpunainen,
reunat vaaleammat, keltaiset heteet. Sisimmät terälehdet kääntyvät keskiosaa kohti. Miellyttävä tuoksu on
mieto, vivahteena kardemumma. Kukinnan jälkeen
pensas on täynnä litteänpyöreitä mustia kiulukoita.
I–V

0,8–1 m hög, härdig buske. Mörkgröna småblad. Rotskott bildas i någon mån. Riklig blomning i juni–juli.
Den halvfyllda blomman är i centrum kraftigare ljusröd, ljusare mot kanterna, gula ståndare. De inre kronbladen vänder sig mot mitten. Den behagliga doften är
mild, påminner om kardemumma. Efter blomningen
är busken full med plattrunda svarta nypon.
I–V
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’Ilo’ kuva/foto Pirkko Kahila

2026 ’Ilo’ (Puistoruusu-ryhmä)
Joy, Kahila & Kangaspunta, 2010
puistoruusu 'John Davis' × (Rosa × malyi) 'Kempeleen
Kaunotar'
’Ilo’ on 2 m korkea, leveä, vähäpiikkinen pensas, joka
soveltuu myös köynnösruusuksi. Pienet, teräväkärkiset lehdykät kiiltävät hiukan. Kukinta alkaa kesäkuun
lopussa ja jatkuu heinäkuun loppupuolelle asti. Puolikerrannaiset kukat ovat pienehköt, ruusunpunaiset
– lohenpunaiset. Muutamia pieniä, punaisia kiulukoita
muodostuu.
I–IV
2026 ’Ilo’ (Moderna buskros-gruppen)
Joy, Kahila & Kangaspunta, 2010
Modern buskros ’John Davis’ × (Rosa × malyi)
’Kempeleen Kaunotar’
’Ilo’ är en 2 m hög, bred, fåtaggig buske, som också
passar som klätterros. Smått, spetsigt bladverk som är
något glänsande. Blomningen börjar i slutet av juni och
fortsätter till slutet av juli. De halvfyllda blommorna är
små, rosenröda–laxröda. Några små nypon bildas.
I–IV
’Ilo’ kuva/foto Lauri Simonen
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’Iilampi’ kuva/foto Pirjo Rautio

2027 ’Iilampi’ (Gallica-ryhmä)
Työntekijä sai tämän ruusun Helsingin kaupungin
puutarhasta 1940-luvulla. Hän vei sen puutarhaansa
Haukilahteen Espooseen, josta se siirrettiin myöhemmin Iilammelle Siuntioon.
Tanakka pensas on matala, 0,8–1 m korkea.
Nahkamaiset lehdet ovat tummanvihreät. Juurivesoja
muodostuu aika paljon. Kukinta alkaa yleensä vasta
heinäkuun puolivälissä. Tuoksuvat kukat ovat erittäin kerrannaisia, terälehdet ranskanruusujen tapaan
neliömuodostelmissa, keskellä rosetti. Keskiosa voimakkaamman vaaleanpunainen, reunat vaaleammat.
Vihertävänkeltainen hedekimppu näkyy.
I–II
2027 ’Iilampi’ (Gallica-gruppen)
En arbetare fick denna ros på 1940-talet från Helsingfors stadsträdgård. Han förde den till sin trädgård i
Gäddvik, Esbo, därifrån den senare flyttades till Iilampi
i Sjundeå.

’Iilampi’ kuva/foto Pirjo Rautio
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Den stadiga busken är låg, 0,8-1 m hög.
De läderartade bladen är mörkgröna. Rotskott bildas
ganska rikligt. Blomningen börjar i allmänhet först i
mitten av juli. De doftande blommorna är mycket fyllda, kronbladen är på gallicavis fyrdelade, i mitten en
rosett. Centrum är kraftigare ljusröd, kanterna ljusare.
Ett gröngult ståndarknippe syns.
I–II

Metsäruusun kerrannaiskukkainen lajike tornionlaaksonruusu Rosa majalis ‘Tornedal´. Kuva: Tiina Miettinen
Den fylldblommiga sorten av kanelros Rosa majalis ’Tornedal’. Bild: Tiina Miettinen

Metsäruusu, kaneliruusu ja puolikerrottu
piikaruusu
Tiina Miettinen

Kanelros och halvfylld taggig ros
Text och foton Tiina Miettinen, översättning Inger Kullberg

Ruusuharrastajan unelma on oma löytöruusu. Jokin
uusi, poikkeava muoto tai ennen tuntematon risteymä.
Haaveeni toteutui vuoden 2008 juhannusaattona, kun
hauholaisen kylätien varrelta tienpenkasta löytyi metsäruusupensas, jonka kaikki kukat olivat enemmän tai
vähemmän puolikerrottuja. Normaalien viiden terälehden sijaan tällä kaunokaisella niitä oli tuplamäärä.

Drömmen för den som sysslar med rosor är väl en egen
fyndros. Någon ny, avvikande form eller en okänd
korsning. Min önskan uppfylldes på midsommarafton
2008, vid vägkanten av en byväg i Hauho hittades en
kanelrosbuske, vars alla blommor mer eller mindre var
halvfyllda. Istället för normalt fem kronblad fanns hos
denna skönhet, det dubbla antalet.
2•18 RUUSUNLEHTI – ROSENBLADET
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Rosa majalis metsäruusu. Kuva Lauri Simonen
Rosa majalis kanelros. Bild Lauri Simonen

Kaneliruusu ja kasvitieteilijät

Kanelros och botaniker

Metsäruusun nykyinen tieteellinen nimitys Rosa majalis viittaa toukokuuhun, jolloin ruusu kukkii Keski-Euroopassa. Suomessa sen kukinta-aika on kesäkuussa,
usein juhannuksen aikaan. Metsäruusu on ainoa alkuperäinen ruusu, joka kasvaa koko Suomen alueella.
Tornion jokilaakson lahja ruusumaailmalle on tietenkin metsäruusun kerrottu muoto tornionlaaksonruusu
Rosa majalis ‘Tornedal’ ja sitä muistuttava mökinruusu
Rosa majalis ‘Foecundissima’.
Kerrottukukkainen metsäruusu on ollut koristekasvina vuosisatojen ajan. Se esiteltiin ensi kerran englantilaisen kasvitieteilijän John Gerardin (1545–1612) kasviossa ”The Herball, or Generall Historie of Plantes”,
joka ilmestyi vuonna 1597. Gerard kertoo esittelyssä,
että kerrottukukkainen Rosa cinnamomea pleno flore
kasvaa hänen puutarhassaan Lontoossa sekä muissakin puutarhoissa.

Kanelrosens nutida vetenskapliga namn Rosa majalis
hänvisar till maj månad, då rosen blommar i central
Europa. I Finland sker blomningen i juni, ofta under midsommartiden. Kanelrosen är den enda ursprungliga rosenarten som blommar i hela Finland.
Torneälvdals gåva till rosenvärlden är naturligtvis
kanelrosens fyllda form tornedalsrosen Rosa majalis
’Tornedal’ och den liknande bukettrosen Rosa majalis
’Foecundissima’.
Den fyllda kanelrosen har funnits som prydnadsväxt under århundraden. Den presenterades första
gången i den engelska botanikern John Geralds (1545–
1612 flora ”The Herbal, or Generall Historie of Plantes”
som utkom 1597. Gerald berättar i sin presentation att
den fylldblommiga Rosa cinnamomea pleno flore växer i
hans trädgård i London samt också i andra trädgårdar.
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Englantilainen kasvitieteilijä John
Gerard esitteli kasviossaan vuonna
1597 ensi kertaa kerrannaiskukkaisen
metsäruusun.
Lähde: History of Science Collections,
University of Oklahoma Libraries;
copyright The Board of Regents of the
University of Oklahoma.
Den engelska botanikern John Gerald
presenterade i sin flora 1597 för första
gången en fylldblommig kanelros.
Källa: History of Science Collections,
University of Oklahoma Libraries;
copyright The Board of Regents of the
University of Oklahoma.
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Villiruusu sai jo varhain latinalaisen nimensä kanelista (cinnamomum), mausteesta, joka oli 1500-luvulla
harvinaista tuontitavaraa. Se alkoi yleistyä vasta löytöretkien myötä. Nimi liittyy metsäruusun kanelinruskeisiin varsiin, jotka vertautuvat kanelitankoihin. John
Gerard nimittää ruusua kaneliruusuksi (Canell rose) ja
kirjoittaa, että sen lehdet tuoksuvat kanelilta. Nimi lainautui ruusun nimeksi myös Ruotsissa.
Ensi kerran Ruotsissa ruusun kuvaili Olof Rudbeck
vuonna 1666 Catalogus plantarumin lisäosassa. Metsäruusu löytyy myös ruotsalaisen kasvitieteilijä Olof
Celsius vanhemman kuvauksesta vuodelta 1732 sekä
tietenkin Carl von Linnén teoksesta Species Plantarum
vuodelta 1753. Hän käyttää myös Lapin matkallaan
vuonna 1732 ruususta nimitystä Rosa sylvestris, joka on
suomennettuna metsäruusu.
Christoffer Herkepaeus luetteloi väitöskirjaansa
vuonna 1756 Hauholla kasvavat kasvit, joiden joukossa mainitaan ainoastaan Rosa canina. Se tunnetaan nykyisin nimellä koiranruusu eikä sitä kasva Suomessa
muualla kuin Ahvenanmaalla. Hauholla kyseessä oli
kuitenkin metsäruusu, sillä tieteelliset määritykset ja
nimitykset olivat epätarkkoja eikä eri villilajikkeita eroteltu toisistaan nykyisellä tarkkuudella.

Orjantappuroita
Väistämättä herää kysymys, mitä nimeä suomalaiset
käyttivät villiruusuista ennen kuin sen latinankielestä
muodostunut nimi ”ruusu”tuli oppineiden myötä yleisempään käyttöön? Mikael Agricolan raamatunkäännös vuodelta 1548 puhuu ainakin orjantappurapensaista samoin kuin vuoden 1642 raamatunkäännös.
Kirkkokansa rinnasti Raamatun orjantappurat lähinnä
piikkisiin villiruusuihin peltojen laidoilla. Ruotsalaisille
orjantappura oli nimeltään törnbuske tai törnros (piikkiruusu). Sen yksi nimitys oli myös nypon, mikä viittaa
ruusunmarjaan.
Aatamin syntiinlankeemuksen seuraus oli 1600-luvun kirkkokansalle tuttu: ”orjantappuroita ja ohdackeitä pitä hänen caswaman ja sinun pitä maan ruohoja
syömän” (1 Moos 3:18). Kaikki tiesivät, että piikkiset
pensaat olivat hankalia peltoja ja niittyjä raivatessa.
Ruusu-sanakin sentään löytyy suomenkielisestä Raamatusta jo vuonna 1642. Korkeassa veisussa nimittäin
verrataan rakastettua orjantappuran kukkaan, joka on
ruusu! ”Nijncuin ruusu orjantappurois, nijn on minun
arman tytärten seas” (Kork.v 2:2). Ja vastaavasti monet
kansanlaulut ylistävät villiruusun kukintoa.
Keskeiseksi nousee silti kasvin piikkisyys. Saameksi
metsäruusu on bastelis muorra eli piikkipuu. Tyrväällä
lausuttiin lehmiä laitumelle laskettaessa suojasanoiksi: ”Älä tappura häntääni viota! Pysy sinnempänä,
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Vildrosen fick redan tidigt sitt latinska namn från
kanel (cinnamomum), kryddan, som var en sällsynt importvara på 1500-talet. Den började bli allmän först
under upptäcktsresorna. Namnet hänvisar till kanelrosens kanelbruna skott, som jämförs med kanelstången.
John Gerald kallar kanelrosen (Canell rose) och skriver,
att bladen doftar av kanel. Namnet lånades också som
rosens namn i Sverige.
Olof Rudbeck beskrev rosen första gången i Sverige
1666 i en tilläggsdel i Catalogus plantarum. Kanelrosen
finns också i botanikern Olof Celsius den äldres beskrivning från år 1732 samt naturligtvis Carl von Linnés verk Species Plantarum från 1753. Han använder
också namnet Rosa sylvestris under sin Lapplandsresa
1732, som har översatts till finska som skogsros.
Christoffer Herkepaeus klassificierade i sin avhandling växter i Hauho, bland dem nämns endast Rosa
canina. Den benämns numera under namnet stenros
men den växer inte i Finland förutom på Åland. I Hauho var det säkert frågan om kanelros, de vetenskapliga
definitionerna och benämningarna var inexakta, samt
de olika vildarterna åtskiljdes inte med samma noggrannhet som nuförtiden.

Törnbuskar
Ofrånkomligt väcks frågan, vilka namn använde finländare om vildrosor före det vetenskapligt formade
namnet ”ros” blev allmänt använt tack vare de lärda. I
Mikael Agricolas bibelöversättning från 1548 talas det
åtminstone om ”orjantappurapensas” (törnrosbuske)
likadant i bibelöversättningen från 1642. Kyrkofolket
jämställde Bibelns ”törnbuskar” närmast med taggiga
vildrosor på åkerkanten. För svenskarna var ”orjantappura” en törnbuske eller törnros (taggig ros). En benämning var också nypon som hänvisar till nyponet.
Följden av Adams syndafall var bekant för kyrkofolket på 1600-talet: törne och tistel skall den ge dig. Du
skall äta av växterna på marken (1 Moseboken 3:18).
Alla visste att de taggiga buskarna var besvärliga att
röja på åker och äng. Ordet ros finns ändå redan i den
finska bibeln år 1642. I den Höga visan jämförs den
älskade törnrosen blomma med en ros. ”Jag är en vildros på Sharons slätt, en lilja i dalen.” (Höga visan 2:1)
Likaså prisas vildrosens blomning i många folkvisor.

Den otämjda vildrosen
Om jag återvänder till min fyndros i Hauho. Det var
oväntat svårt att gräva upp vildrosens rotskott från
vägkanten. Jordmånen var stenig, lerig och sandens struktur hård som cement. Små rotskott fick
jag så småningom med mig och de planterades på
gården. Kanelrosen trivs som känt också bra i karga

Hauholta löytynyt puolikerrottu metsäruusu Rosa majalis ’Piika’ piikaruusu. Kuva Tiina Miettinen
Halvfylld kanelros Rosa majalis ’Piika’ hittad i Hauho. Bild Tiina Miettinen
2•18 RUUSUNLEHTI – ROSENBLADET
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sihtimuoto! Käärmeet on sun ruokasi.” Lehmän nimenä ”ruusu” oli yleinen. ”Ruusu ja Lystikki! Tulkoa kottii
juomaa, tulkoa, tulkoa! ee-e!” huuteli Outi Kiema lehmiään lypsylle Sortavalassa vuonna 1891. Nykyisin ikivanhaa orjantappura-nimen muistoa kantavat nimessään enää orjanruusut (Rosa dumalis ja Rosa caesia),
joita kuitenkin kasvaa ainoastaan lounaisrannikolla.

Kesytön villiruusu
Palataanpa hauholaiseen löytöruusuuni. Tienpenkasta
oli yllättävän vaikea kaivaa löytöruusun juurivesoja.
Maaperä oli kivistä, saven ja hiekan seos kovaa kuin
sementti. Pieniä juurivesoja saatiin lopulta mukaan ja
ne istutettiin pihaan. Metsäruusu tunnetusti viihtyy
hyvinkin karuissa oloissa aurinkoisella paikalla. Se
kasvaa kivisillä peltosaarekkeilla ja metsän reunoilla.
Puutarhajulkaisuissa varoitellaan usein, että villiruusujen juurivesat voivat nopeasti vallata laajankin
alueen. Oletin sen menestyvän vähällä hoidolla. Yllättävää kyllä, metsäruusun saaminen menestymään
puutarhassa ei ole välttämättä helppoa. Juurivesani
kituivat vuodesta toiseen, vaikka lähipeltojen laitamilla
itsekseen kasvaneet metsäruusupuskat kukoistivat.
Talvetkin olivat murheellisia: jänis nakersi löytöruusun uusia kasvannaisia. Toisena talvena versoja
paleltui kevään purevassa viimassa. Kirvat ja toukat
puolestaan ahmivat lehtiä kesäisin. Lisäksi hento taimi
oli vähällä tukahtua heinikkoon ja sienitauditkin olivat
sen alituinen uhka.
En ollut varautunut vaalimaan metsäruusua yhtä
hartaasti kuin jaloruusua. Jopa haasteellisena pidetty harisoninkeltaruusu ‘Harisons’ Yellow’ (Harisoniiryhmä) menestyi yli odotusten vain muutaman metrin
päässä. Alkoi tuntua, ettei villiruusu alistu helpolla kesyksi puutarharuusuksi. Vastaavia ongelmia ilmeni ostamani tornionlaaksonruusun kanssa. Sekään ei helpolla
lähtenyt kasvuun hämäläispuutarhassa. Villiruusu on
oikukas, jos se ei saa juuri sille sopivaa kasvupaikkaa.
Ruusunhoidossa piti ottaa uusi asenne. Metsäruusu
piti aidata jäniksiltä ja juuret puhdistaa heinistä säännöllisesti. Metsäruusu pitää ilmavuudesta ja auringosta.
Kastelusta, tuholaistorjunnasta ja sopivasta lannoituksesta pitää huolehtia. Kahdeksan vuoden jälkeen ruusu
palkitsi huolenpidon ja kasvoi pieneksi pensaaksi.
Kukintaa piti odotella vuosia. Pieni pelko oli olemassa, ettei juurivesa sittenkään olisi kerrannaista lajiketta. Kaiken lisäksi mäki, jolla ruusua kasvoi, raivattiin pelloksi. Puolikerrannainen metsäruusu katosi sen
seurauksena alkuperäiseltä kasvupaikaltaan. Uutta ei
saisi mistään, jos juurivesa kuolisi tai osoittautuisikin
tavalliseksi metsäruusuksi.
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förhållanden på soliga platser. Den växer på steniga
åkrar och vid skogskanter.
I trädgårdstidskrifter varnas det ofta för att vildrosors rotskott kan erövra stora områden. Jag förmodade
att det skulle lyckas med liten skötsel. Överraskande
nog, att lyckas med kanelros i trädgården är inte nödvändigtvis så lätt. Mitt rotskott led från det ena året till
det andra, fast de växande kanelrosbuskarna som själva placerat sig på den närliggande åkern blomstrade.
Också vintrarna var bedrövliga: haren gnagde på
kanelrosens nya skott. Den andra vintern frös skotten
under vårens bitande kalla vindar. Bladlöss och larver
å sin sida frossade på bladen sommartid. Dessutom
var den spensliga plantan nära att kvävas av gräs och
svampsjukdomar var ett ständigt hot.
Jag var inte beredd att måna om kanelrosen lika
hängivet som en ädelros. Tom. ’Harisons ’Yellow’ (Harisonii-gruppen) som anses utmanande klarade sig över
förväntan någon meter bredvid. Det började kännas,
att vildrosen inte underkastar sig så lätt att bli tämjd
som trädgårdsros. Liknande problem uppenbarade sig
med min inköpta tornedalsros. Den har inte heller så
lätt börjat växa i den tavastländska trädgården. Vildrosen är nyckfull, ifall man inte hittar åt den lämplig
växtplats.
För rosens skötsel måste intas en ny attityd. Kanelrosen måste stängas inne från harar och rötterna måste rensas från gräs regelbundet. Kanelrosen tycker om
luftighet och sol. Vattning, bekämpning av ohyra och
lämplig gödsling måste ombesörjas. Efter åtta år belönade rosen för omvårdnad och växte till en liten buske.
Blomningen fick man vänta på i åratal. En liten farhåga fanns, ifall inte rotskottet sedan heller skulle vara
den halvfyllda sorten. Och till allt detta skulle backen
där rosen växte röjas till åker. Den halvfyllda kanelrosen förlorade därför sin ursprungliga växtplats. En ny
skulle man inte få någonstans, ifall rotskottet skulle dö
eller skulle visa sig vara en vanlig kanelros.

Törnros från Hauho
Sommaren 2015 gjorde rosen en blomma och säkerställde att det verkligen var fråga om en halvfylld sort.
Några nya rotskott sköt upp ur marken. Sommaren
2017 kom den första rikliga blomningen. De små halvfyllda blommorna var söta, om än på vildros vis något
kortvariga. Dessutom är vildrosens blommor mer eller
mindre formlösa. Av buskens fem blommor var endast
två perfekta. Vildrosens skönhet gömmer sig i den rikliga blomningen i ett brett buskage, de enskilda blommorna urskiljs inte, utan bildar ett doftande rosenrött
moln.

Hauholainen piikaruusu
Vuoden 2015 kesällä ruusu teki yhden kukkasen ja varmistuin, että kyseessä todella oli puolikerrottu lajike.
Muutama uusi juurivesakin nousi maasta. Kesällä 2017
oli ensimmäinen kunnon kukinta. Pienet puolikerrannaiset kukkaset olivat sieviä, joskin villiruusun tapaan
lyhytikäisiä. Lisäksi metsäruusun kukat yleensäkin
ovat enemmän tai vähemmän muotopuolia. Pensaan
viidestä kukasta vain kaksi oli täydellisiä. Villiruusujen
kauneus piilee laajan kasvuston runsaassa kukinnassa,
josta yksittäiset kukat eivät erotu, vaan muodostavat
tuoksuvan ruusunpunaisen pilven.
Vuonna 2015 päädyin viimein nimeämään löytöruusuni samana vuonna ilmestyneen tietokirjani ”Piikojen
valtakunta. Nainen, työ ja perhe 1600–1700-luvuilla”
kunniaksi piikaruusuksi Rosa majalis ’Piika’. Ovathan
ruusun terälehdet raidallisia kuin huivi tai hame. Metsäruusun puolikerrannaiset muodot eivät ole huippuharvinaisia, mutta ruusuharrastajalle oma löytöruusu –
vaikka sitten vaatimatonkin – on tietenkin aarre.

År 2015 beslöt jag slutligen att namnge min fyndros, samma år som min faktabok ”Piikojen valtakunta,
Nainen, työ ja perhe 1600–1700-luvuilla” utkom. För
att hedra törnrosen Rosa majalis ’Piika’, är ändå rosens
kronblad randiga som på en kjol eller sjal. Kanelrosens
halvfyllda form är inte så sällsynt men för en rosenfantast är en egen fyndros – fast också en oansenlig sådan
– naturligtvis en skatt.

Källor:
Gerard, John: The Herball Or Generall Historie of
Plantes. London 1597.
Herkepaeus, Christopher:
Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Hauho
sokn uti Tawastland. Jacob Merckell, Åbo 1756.
Manell, Gudrun & Bertil K. Johanson: 		
Ruusut. Otava, Helsinki 1998.
Suomen kansan vanhat runot. SKVR tietokanta
(https://skvr.fi/)

Lähteitä:
Gerard, John: The Herball Or Generall Historie of
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Herkepaeus, Christopher:
Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Hauho
sokn uti Tawastland. Jacob Merckell, Åbo 1756.
Manell, Gudrun & Bertil K. Johanson: 		
Ruusut. Otava, Helsinki 1998.
Suomen kansan vanhat runot. SKVR tietokanta
(https://skvr.fi/)

Puolikerrottu metsäruusu alkuperäisellä kasvupaikallaan vuonna 2015, josta se hävisi ojituksen yhteydessä syksyllä 2016.
Kuva Tiina Miettinen.
Den halvfyllda kanelrosen på sin växtplats år 2015, därifrån den försvann i samband med en dikning hösten 2016. 		
Bild Tiina Miettinen
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Astrid Lindgren (’Pouluf’)

Poulsenin taru

Teksti Erik Schierning, käännös suomeksi Eila Palojärvi
Kuvat Poulsen Roser A/S

The Poulsen Story

Text Erik Schierning, översättning från danska Marianne Ahrne
Foto Poulsen Roser A/S

Tarina ”Poulsenin ruusuista” on kuin Hans Christian
Andersenin sadusta – pieni harmaa ankanpoikanen,
jonka oli kestettävä paljon ennen kuin päätyi kauniiksi
valkoiseksi joutseneksi. Poulsenin dynastia perustettiin 1878 ja se toi markkinoille 1911 ruusut ’Rødhätte’
ja ’Ellen Poulsen’. Lisää Poulsenin ruusuja seurasi, ja
monen vuosikymmenen ajan olivat floribundahybridit
ja Poulsenin ruusut synonyymejä kaikkialla maailmassa. Seuraava yleissilmäys kohdistuu viimeisimpiin kolmeen ja neljään vuosikymmeneen.
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Historien om ”Poulsen Roser” är som en saga av Hans
Christian Andersen – om den lilla gråa ankungen som
måste gå igenom mycket innan den visade sig vara en
vacker vit svan. Poulsen-dynastin grundades 1878 och
lanserade 1911 rosorna ’Rødhätte’ och ’Ellen Poulsen’.
Fler Poulsen-rosor följde, och i många årtionden var
floribundahybrider synonymt med Poulsen Roser över
hela världen. Översikten som följer fokuserar på de senaste tre till fyra decennierna.

Berleburg, Bewitched (’Poulbella’)

A Fairy Tale of Roses on World Rose Convention
2018 teema. Se syntyi Hans Christian Andersensin saduista. Ruusuilla oli merkittävä rooli hänen töissään.
Heti alusta alkaen päätti Poulsenin Ruusut antaa uusille ruusuilleen tunnettujen henkilöiden nimä, joista

A Fairy Tale of Roses är temat för World Rose Convention 2018. Det föddes ur Hans Christian Andersens
sagor. Rosen har en framträdande roll i hans verk.
Redan från början bestämde sig Poulsen Roser för
att namnge sina nya rosor efter kända personer, som
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Elaine Paige (’Poulht008’)

voitiin assosioida tunnetta ja mielenkiintoa ruusuihin.
H. C. Andersen oli nimenä luonnollinen valinta yhdessä näyttelijöiden (Ingrid Bergman), kuninkaallisten
(Dronning Margrethe II), muusikkojen/koomikkojen
(Victor Borge) sekä linnojen (Fredensborg, Gråsten,
Marselisborg ja Rosenborg Slott jne.) kanssa, jotka
edistäisivät Poulsen-ruusujen markkinointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.
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kunde associeras till rosen på ett känslomässigt och
sinnligt sätt. H. C. Andersen var ett naturligt val tillsammans med skådespelare (Ingrid Bergman), kungligheter (Dronning Margrethe II), musiker/komiker
(Victor Borge) samt slott (Fredensborg, Gråsten, Marselisborg och Rosenborg Slott etc.) som skulle vara bra
för lokal och global marknadsföring av Poulsenrosor.

Ghita, Mum in a Million (’Poulren013’)

Thorben Timmin mukaan ruusun ‘raison d’être’:
Vain kukkia iloisesti, voimatta muuta, juoda kastetta,
tuntea maan kasvuvoima, tuottaa iloa tuoksulla joka saa
vahvemmatkin miehet sulamaan. Ruusu on vastakohta tieteelle, joka yrittää selittää luonnonvoimia ja järjestelmiä.
Eivät filosofit eivätkä fyysikot ole onnistuneet tunkeutumaan ruusun äärimmäiseen sielunelämään – miksi ruusu
on kaikkein kaunein kukka? Näin vain on. Yli kaksi vuosituhatta sitten kysyi eräs kreikkalainen oppilas filosofi Epikurokselta, ”mitä on kauneus?” Ja Epikuros vastasi ”Nouse
ylös ja kävele puutarhaan. Vasemmalla on ruusupensas.
Siinä sinulle vastaus.”

Torben Thim om rosens ‘raison d’être’: Att blomstra
med glädje, för att den inte kan annat, förutom att dricka
dagg, känna jordens näring, ge glädje följt av en doft som
får även stora starka män att smälta. Rosen är en kontrast
till vetenskapen, som försöker förklara naturens krafter och
ordning. Varken filosofer eller fysiker har lyckats tränga in
i rosens outgrundliga natur genom att peta i dess själsliv varför är rosen den allra vackraste blomman? Det är bara
så. För mer än två årtusenden sen frågade en elev till den
grekiska filosofen Epikuros, ”vad är skönhet?” Och Epikuros svarade ”Stå upp och gå in i trädgården. Till vänster
står en rosenbuske. Där hittar du svaret.”
2•18 RUUSUNLEHTI – ROSENBLADET
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Ingrid Bergman (’Poulman’)

Niinpä niin! Ruusu on kukkien kaunotar. Poulsenin Ruusujen menestys ja suosio perustui siihen, että
luotiin ainutlaatuisia, terveitä, kestäviä ja tuoksuvia
ruusuja. Nyt on nelisenkymmentä vuotta siitä kun Pernille (syntyjään Pousen, Niels Dines Poulsenin vanhin
tytär) ja Mogens Nyegaard Olesen alkoivat entisöidä
jäljellä olevaa D. T. Poulsensin taimistoa ja loivat nykyisen Poulsenin Ruusut. He uudistivat ruusudynastiaa, 1970-luvun energiakriisissä jouduttiin tekemään
paljon muutoksia. Toiminta oli jaettu osatavoitteisiin,
jotta voitiin optimoida operatiivinen kehitys ja saavuttaa tyydyttävä kannattavuus. Kaikki näkökohdat punnittiin. Ruusunjalostus on pitkäaikainen prosessi, joka
perustuu siihen että kauneus, tuoksu, väri, kestävyys
ja taudinkestävyys saadaan yhdistettyä. Aviopari päätti
alusta lähtien kasvattaa omajuurisia ruusuja, sen sijaan
että olisi tunnetuin menetelmin vartettu ruusuja villiruusujen perusrunkoihin. Uuden ryhmäruusun saaminen voi kestää jopa kahdeksan vuotta.Tämä johtuu
osittain siitä, että jalostuksen tavoitteena on varmistaa, että myyntiin päätyvät vain kaikkien parhaimmat
ruusut.
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Så är det! Rosen är den skönaste av blommor. Poulsen Rosers framgång med att skapa unika, friska, härdiga och doftande rosor har bidragit till rosens popularitet. Det är nu fyra årtionden sedan Pernille (född
Poulsen, äldsta dotter till Niels Dines Poulsen) och
Mogens Nyegaard Olesen började restaurera det som
var kvar av D. T. Poulsens plantskola och skapade nuvarande Poulsen Roser. Därigenom förde de vidare rosdynastin, men stora förändringar var nödvändiga mitt
i 1970-talets energikris. Verksamheten var uppdelad
i olika resultatenheter för att optimera den operativa
utvecklingen och uppnå tillfredsställande lönsamhet.
Varje aspekt granskades. Rosförädling är en lång process som bygger på sökandet efter skönhet, doft, färg,
härdighet och friskhet. I början bestämde paret sig för
att odla rosor på egna rötter, i stället för att använda
den välkända metod som innebär ympning av rosor på
grundstammar av vilda rosor. Det kan ta upp till åtta år
att ta fram en ny trädgårdsros. Detta beror delvis på att
syftet med förädlingen är att säkerställa att endast de
allra bästa rosorna kommer ut på marknaden.

Isabel 2008 Hit (PatioHit-sarja) (’Poulpah053’)

Nuoripari päätti ottaa aikalisän. He ostivat käytetyn
volkswagenbussin ja ajoivat Alankomaiden, Belgian,
Sveitsin, Saksan kautta Ranskaan helmikuusta marraskuuhun 1974. Monesti heidän oli elettävä niukasti
puurolla, jotta rahat riittäisivät ja he voisivat suorittaa
matkan loppuun asti. He oppivat matkallaan uskomattoman paljon ja tällä oli suuri merkitys heidän elämäntyölleen. He onnistuivat myös luomaan kattavan
verkoston eurooppalaisten kasvijalostajien ja ruusuviljelijöiden välille. Kaikki toivottivat pariskunnan tervetulleeksi ja jakoivat tietoa, mikä yhdessä pariskunnan
myöhemmin tunnetun kekseliäisyyden ansiosta koitui heidän menestyksensä perustaksi. Vaatimattoman
alun jälkeen unelma toteutui 1980-luvulla ja seuraavien vuosikymmenten aikana pariskunnasta tuli nykyisen päätuotteensa ruukkuruusujen kasvatuksen
pioneereja.

Det unga paret bestämde sig för att ta ”time-out”.
De köpte en begagnad folkvagnsbuss och körde genom Nederländerna, Belgien, Schweiz, Tyskland och
inte minst Frankrike, som de genomkorsade från februari till november 1974. Ofta levde de knapert för att
kunna slutföra resan och kunde få leva på vattgröt för
att få pengarna att räcka. De lärde sig otroligt mycket
som varit av stort värde för deras livsverk. De lyckades
också etablera breda nätverk med europeiska växtförädlare och rosodlare. Alla välkomnade paret och gav
dem kunskaper, som, tillsammans med den uppfinningsrikedom som paret senare blev kända för, är
grunden för deras framgång. Drömmen förverkligades
efter en blygsam början på tidigt 1980-tal och under de
följande årtiondena blev paret pionjärer inom utvecklandet av krukrosor, i dag dominerande i företaget.
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Pernille ja/och Mogens Nyegaard Olesen

Hivenen paradoksaalista, että nykyään painopiste
on historiallisissa ruusuissa ja puistoruusuissa ja samanaikaisesti yleisö suosii ruukkuruusuja. Monilla on
nykyään ruukkuruusuja ulkona ja sisällä, jotka kilpailevat ryhmäruusujen paikoista. Ruukkuruusuja kasvatetaan kaikenkokoisina eri tarkoituksiin ja myydään
puutarhakeskuksissa, asuntomarkkinoilla, messuilla ja
sijoitetaan parveklaatikoihin, ulkoalueille ja terasseille. Kaupoissa on ruukkuruusujen käsittely helpompaa
kuin ryhmäruusujen, koska ne eivät vaadi yhtä paljon
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Lite paradoxalt är det att fokus nu ligger på historiska rosor och moderna buskrosor samtidigt som
krukrosor blir allt populärare hos allmänheten. Rosor
i kruka finns hos många i dag, både inomhus och utomhus och och konkurerar med mer etablerade trädgårdsrosor. Krukrosor produceras i alla storlekar för
alla användningsområden och säljs i trädgårdscentra,
hos byggmarknader och stormarknader och placeras i
balkonglådor, på uteplatser och på altaner. I handeln
är krukrosor lättare att hantera än trädgårdsrosor och

hoitoa. Ne ovat halvempia ja houkuttelevat ostajiksi
nuorempaa ja laajempaa asiakaskuntaa. Mogens ennakoi potentiaalia tähän trendiin jo 1971. Nykyään
Poulsenin Ruusut myy yli 30 miljoonaa ruukkuruusua
ympäri maailmaa, mutta kilpailu markkinoilla on ankaraa. Mogens ilmaisee asian selkeästi: ”Tavoitteemme
on kasvattaa uusia, kauniita, tuoksuvia ja kookkaita
ruusuja monenkokoisissa ruukuissa. Siten saamme
asiakkaiksi ihmisiä, joilla on parvekkeita ja ulkotiloja
ja erityisesti nuoria, jotka oppivat rakastamaan ruusuja
nuorempana kuin omat vanhempansa 1970-luvulla tai
sitä aiemmin.”
Yhtäaikaa ruukkuruusujen markkinoinnin kanssa
tuotetaan useita uusia ryhmäruusuja. Vuonna 1983 tuli
myyntiin tummanpunainen, jumalaisen kaunis Ingrid
Bergman. Se on kieltämättä yksi parhaista tuotetuista
ruusuista. Se on saanut lukuisia mitaleita kestävyydestä, kauneudesta ja tuoksusta ja on nimetty ”WFRS Hall
of Fame” ruusuksi. Miljoonia ruusuja on tuotettu vuosien saatossa. Se on yhä yksi myydyimmistä ruusuista
maailmassa. ”Ruusujemme menestys on perusta kaikelle muulle, mitä haluamme eläessämme tehdä”, kertovat Pernille ja Mogens. Heidän ruusunsa ovat olleet
ponnahduslauta viinitarhalle Ranskassa, klematisten
jalostukselle, laventeliöljylle, tryffelille ja karjatilalle
Etelä-Afrikassa. Niin, mitä tämän jälkeen? Pernille ja
Mogens hymyilevät mietteliäinä. Kaikki kun perustuu
heidän yhteisin kokemuksiinsa ja tietoihin.
Elämä ei ole aina ollut ruusuilla tanssimista. Heidän oli käytävä läpi hyvin vaikeat ja stressaavat jaksot
1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa. Mutta pariskunnan lannistumaton energia ja päättäväisyys vei
heidät energiakriisin läpi. Poiketen monesta muusta
aikakauden yrityksestä he selvisivät äärimmäisen korkeista koroista 1980-luvulla kovalla työllä ja asiaan
sitoutuneena. Ja he loivat perustan Poulsen Ruusuille,
joka on kauan kuulunut maailman ruusujalostajien
parhaimmistoon.

kräver inte samma omsorg. De är billigare att köpa
och tilltalar en bredare och yngre kundgrupp. Mogens
förutsåg potentialen i denna trend redan 1971. I dag
säljer Poulsen Roser mer än 30 miljoner krukrosor över
hela världen, men konkurrensen på marknaden är
tuff. Mogens uttrycker det tydligt: ”Vårt mål är att odla
nya, vackra, doftande och robusta rosor för alla krukstorlekar. På så sätt når vi kunder med balkonger och
uteplatser, och särskilt många unga kunder som kommer att lära sig att älska rosor mycket tidigare i livet än
deras föräldrar gjorde på 1970-talet och innan dess.”
Samtidigt med införandet av krukrosor introducerades flera nya trädgårdsrosor. 1983 kom den mörkröda, gudomligt vackra ’Ingrid Bergman’ på marknaden. Det är utan tvekan en av de bästa rosor som
tagits fram. Den har fått otaliga medaljer för härdighet, skönhet och doft och har blivit antagen till ”WFRS
Hall of Fame” för rosor. Rosen har producerats i miljoner under åren. Den är fortfarande en av de mest sålda
röda rosorna i världen. ”Framgången för våra rosor är
grunden för allt annat vi vill göra i våra liv”, säger Pernille och Mogens. Deras rosor har blivit språngbräda
för investeringar i en vingård i Frankrike, i clematisförädling, lavendelolja, tryffel och i en boskapsfarm i Sydafrika. Ja, och vad kommer sen? Pernille och Mogens
ler underfundigt. Det hela bygger ju på de erfarenheter
och den kunskap som de tillsammans har.
Det har inte alltid varit en ”dans på rosor”. De gick
igenom en mycket svår och stressig period i slutet av
1970-talet och början av 1980-talet. Men parets okuvliga energi och envishet förde dem genom energikrisen. I motsats till många andra företag på den tiden
överlevde de de extremt höga räntorna på 1980-talet
genom sitt hårda arbete och engagemang. Och de
byggde grunden för Poulsen Roser, som så länge tillhört några av världens bästa bland rosförädlare.
Se även: http://www.poulsenroser.dk

Lisätietoa: http://www.poulsenroser.dk

White Cover, Kent (’Poulcov’)
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Siementaimet fröplantor kuva/foto Lauri Simonen

Kimalaisten jalostamat
Teksti ja kuvat Lauri Simonen, Viitasaari

Humlor som förädlare
Text och foto Lauri Simonen, översättning Inger Kullberg

Vuosia sitten huomasin ruusujen juurelle kasvaneen
oudonnäköisiä rikkaruohoja. Kyselin vaimolta asiasta. Hän sanoi niiden olevan ruusujen sirkkataimia ei
rikkaruohoja eikä apiloita. Siitä kehkeytyi ajatus kokeilla, minkälaisia niistä kasvaa. Ruukutimme taimet
ensin pieniin ruukkuihin. Seuraavana vuonna istutimme suurempiin ruukkuihin. Keräsimme tietysti lisää
taimia ruukkuihin seuraavien kahden vuoden aikana.
Saimme ensimmäiset ruusuntaimet viimein istuttettua maahan, niitä varten tehtyihin penkkeihin.
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För flera år sedan märkte jag att vid rosornas rötter växte det underliga ogräs. Jag frågade min fru om
detta. Hon sade att det var rosornas hjärtbladsplantor,
inte ogräs och inte klöver. Sedan uppstod tanken att
pröva hur de skulle växa. Vi planterade dem först i små
krukor. Följande år i större krukor. Vi samlade förstås
flera plantor i krukor under de två följande åren.
Vi fick slutligen de första plantorna planterade i
jord, i bänkar som gjorts för dem.

Alkoi jännittävä odotus, millaisia kukkia niihin
kehittyy. Odotukset olivat korkealla. Tulihan niihin
kaikkiin kukkia. Suurelta osin olivat yksinkertaisia valkoisia. Kurtturuusuista tuli kaikista tavallisen rugosan
tyylisiä. Muutamia olemme säilyttäneet kauniiden kiulukoiden vuoksi. Toiset ruusut tekivät pitkiä juurivesoja
ja meinasivat vallata koko penkit. Samoin jotkut pimpinellatyyliset levisivät räjähdysmäisesti.

Nu började en spänd förväntan, hurudana blommor skulle utvecklas hos dem. Förväntningarna var
stora. Skulle alla blomma. En stor del hade enkla vita
blommor. Av vresrosorna blev alla i stil med vanliga
rugosor. Några har vi sparat för de vackra nyponens
skull. En del rosor gjorde långa rotskott och tänkte erövra hela bänken. På samma sätt utbredde sig några
pimpinellrosor explosionsartat.

Muutama hieno ruusu on vielä nimeämättä:
- Valkoinen pystykasvuinen, remontoi joka syksy
kohtalaisen paljon. Ei tee juurivesoja.
- Häikäisevän kirkkaanvalkoinen puolikerrottu
pimpinella, matalahko.
- Pystykasvuinen pimpinellatyylinen, runsas yksinkertainen kukinta, monivärinen. Ei tee juurivesoja.

Några fina rosor är ännu utan namn:
- Vit upprättväxande, remonterar relativt mycket
varje höst. Gör inte rotskott.
- Bländande klarvit, halvfylld pimpinell, ganska låg.
- Upprättstående, pimpinelldrag, riklig enkel blomning, mångfärgad. Gör inte rotskott.

Joitakin siementaimia on lähtenyt maailmalle. Eräät
miehet ostivat avoimien ovien aikaan taimia jännityksen vuoksi.

Några fröplantor har gett sig ut i världen. Några män
köpte under en öppen dag plantor för spännings skull.
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Muutamia nimettyjä ruusuja / Några namngivna rosor:

'Ella Anilka'
Huomiota herättävä kukinnan väritys. Ei voi olla huomaamatta puutarhasta jo kaukaa. Luultavasti 'Red
Nellyn' siementaimi. Tekee niukasti juurivesoja. Hieno
ruusu!
’Ella Anilka’
Väcker uppmärksamhet för blommornas färg. Syns på
långt håll i trädgården. Troligtvis en fröplanta av ’Red
Nelly’. Gör sparsamt med rotskott. Fin ros!
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'Enni Janika'
Myös oletettavasti 'Red Nellyn' siementaimi. Kukinta
kaksivärinen. Tekee runsaasti juurivesoja.
’Enni Janika’
Troligtvis också en fröplanta av ’Red Nelly’. Tvåfärgad
blomning. Gör rikligt med rotskott.
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'Kerttuli'
Pienikukkainen pimpinella. Runsas kukinta. Hieman
talvenarka.
’Kerttuli’
Småblommig pimpinell. Riklig blomning. Något
vinterkänslig.
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'Krisna Merika'
Pimpinellatyylinen. Lehdet sinertävät. Kukinta hempeä värinen. Ei tee juurivesoja. Talvenarka. Perimässä
ehkä neidonruusua.
’Krisna Merika’
Pimpinelldrag. Blåaktiga blad. Blomnorna har näpen
färg. Gör inte rotskott. Vinterkänslig. Har
kanske arv av albaros.
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Oskarinruusu
Tekee runsaasti nuppuja. Valitettavan sateenarka. Kukinta harvoin täydellinen sateiden takia.
Oskarinruusu
Bildar rikligt med knoppar. Tyvärr känslig för regn.
Blomningen blir sällan fullkomlig på grund
av regn.
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'Päivi Sinikka'
Pystykasvuinen. Puolikerrottu pimpinella. Kaunis. Jykevä ruusu. Korkeus yli 2,5 metriä. Ei tee juurivesoja.
Ehkä 'Kiimingin' jälkeläinen.
lassi.simonen@hotmail.com
’Päivi Sinikka’
Upprättväxande. Halvfylld pimpinell. Vacker. Massiv
ros. Höjden över 2, 5 m. Gör inte
rotskott. Kanske en fröplanta av ’Kiiminki’.
lassi.simonen@hotmail.com
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Sairaalan johtaja Leena Koponen leikkaa ruusunauhan. Nauhaa pitävät Rebecka ja Rasmus Nirhamo, Gunnar Flakholmin
lapsenlapset. Vasemmalla Märtha Vesterback.
Sjukhusdirektör LK klipper rosbandet, som hålls av Rebecka och Rasmus Nirhamo, Gunnar Flakholms barnbarn. Till vänster
Märtha Vesterback. Kuva/foto Christian Carlsson.

Rosarium Hospitalis Borgoensis
Teksti ja kuvat (ellei muuta mainita) Märtha Vesterback, käännös Eila Palojärvi

Rosarium Hospitalis Borgoensis
Märtha Vesterback, text och bilder (om ej annat nämns)

Rosariumia tuskin ensimmäisenä ajattelisi sijoitettavan
sairaalan pääsisäänkäynnin yhteyteen. Näin kävi kuitenkin Porvoossa 1997, lähes sattumalta. Kun aloitteen
tekijä, taidegalleristi Jorma A. Aunela alkoi kysellä eri
laitoksilta paikkaa vanhanajan ruusujen rosariumille,
vastasi ensimmäisenä ja nopeimpana Porvoon sairaala.
Ispiraatio tuli ”ruusumatami” Toini Grönqvistiltä, jonka Jorman vaimo Maria de Lisitzin oli päättänyt ikuistaa yhtenä henkilönä muotokuvasarjaaansa
”Suomen kulttuurin kasvot”. Muotokuva paljastettiin
taiteilijapariskunnan kotona tammikuussa 1997, ja
toukokuussa istutettiin ensimmäiset 33 ruusua. Juhlalliset avajaiset pidettiin 13. toukokuuta.
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Ett rosarium vid huvudingången till ett sjukhus är
knappast det man i första hand tänker sig. Att det
blev så i Borgå 1997 var närmast en tillfällighet. När
initiativtagaren, konstgallerist Jorma A Aunela, började
fråga olika institutioner om utrymme för ett rosarium
för gammaldags rosor kom det första och snabbaste
ja-svaret från Borgå sjukhus.
Inspirationen kom från ”rosmadame” Toini Grönqvist, som Jormas hustru Maria de Lisitzin beslutat
föreviga som en av personerna i sin porträttserie ”Finlands kulturanleten”. Porträttet avtäcktes i konstnärparets hem i januari 1997, och i maj planterades de första
33 rosorna. Den högtidliga invigningen hölls 13 maj.

Puheenjohtaja Bernt Olin lauloi tervetuliaissaanat Rosarion 20-vuotisjuhlassa ja uusintavihkiäisissä 13. toukokuuta 2017.
Kuulijat vasemmalta oikealle rosarioaloitteen luoja Jorma A. Aunela ja Maria de Lisitzin, entinen johtava ylihoitaja Kirsti Sund,
sairaalan johtaja Leena Koponen ja entinen talousjohtaja Pehr Sveholm.
Ordförande Bernt Olin sjöng välkomst”talet” när rosariet firade 20 år och återinvigning 13 maj 2017. Lyssnar gör från vänster
rosariets initiativtagare, Jorma A. Aunela och Maria de Lisitzin, Kirsti Sund, fd ledande överskötare, sjukhusdirektör Leena
Koponen och fd ekonomidirektör Pehr Sveholm. Kuva/foto Barbro Bergman-Robertz.

Jatkolle oli ratkaisevaa, että eläkkeellä oleva kaupunginpuutarhuri ja aikaisempi Borgå Trädgårdsföreningenin (puutarhayhdistys) puheenjohtaja Gunnar
Flakholm korosti voimakkaasti, ettei istuttaminen
riitä vaan myös istutusten hoito on järjestettävä. Hän
ehdotti, että puutarhayhdistys ottaisi tehtävän hoitaakseen. Vaikka yhdistyksen hallitus suhtautui asiaan
hieman epäilevästi, näin kuitenkin tapahtui. Sairaala
vastaa nurmikoiden hoidosta ja muista istutuksista,
puutarhaseuran ruusuharrastajat kokoontuvat rosarion vuosittaiseen avaamiseen lauantaina joka on lähimpänä toukokuun kolmattatoista päivää. Päättäjäiset pidetään lokakuun ensimmäisenä lauantaina, ja
näiden välissä pidetään neljä hoitoiltaa, joka kesäkuukauden ensimmäisenä tiistaina. Koska ruusuja on juuri
nyt 46, ehdimme hyvin hoitaa ne. Ruusu numero 47
istutetaan ensi kesänä, ehkä lisäksi numero 48.

Avgörande för fortsättningen blev att Gunnar Flakholm, pensionerad stadsträdgårdsmästare och f.d.
ordförande i Borgå Trädgårdsförening starkt betonade
att det inte räcker med att plantera, skötseln bör också
ordnas. Han föreslog att trädgårdsföreningen tar sig
an den uppgiften. Trots att föreningens styrelse förhöll sig smått tvivlande blev det ändå så. Sjukhuset
sköter gräsmattorna och övriga planteringar, medan
trädgårdsföreningens rosentusiaster samlas till rosarieöppning i maj, den lördag som ligger närmast den
trettonde. Avslutningen hålls första lördagen i oktober,
och däremellan hålls fyra skötselkvällar, första tisdagen i varje månad. Eftersom rosornas antal just nu är
46 klarar vi av det. Ros nummer 47 kommer att planteras i sommar, kanske också en nummer 48.
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Nurmikko on poissa, mutta ruusut paikoillaan. Multaa on pakattu niiden ympärille, kasteltu on.
Gräsmattan är bortgrävd, men rosorna finns kvar. De har fått mull omkring sig.
Vasemmalta oikealle/Från vänster till höger: ’Nevada’, Roseraie de l’Hay, takana/bakom ’Juhannusmorsian’, ’Rose de Rescht’,
’Great Western’, takana/bakom ’Königin des Nordens’, etuoikealla/framme till höger nukkeruusu/dockrosen. Kuva/foto Märtha
Vesterback.

Alkuperäisistä ruusuista oli syksyllä 2017 elossa 19.
Näiden lisäksi oli mitä parhaassa kasvussa 14 ennen
vuotta 2007 istutettua ruusua, vaikka edelliset kaksi–
kolme talvea olivatkin hankalia.
Kesästä 2016 uhkasi tulla katastrofaalinen. Olimme
valmistautumassa 20-vuotisjuhlaan 13.5.2017, mutta
ehdottamiamme täydennysistutuksia jarrutti sairaala,
joka vihdoin oli päättänyt ryhtyä uusimaan sisäänkäynnin viereistä paikoitusaluetta, juuri kesällä 2016.
Vahvistetun suunnitelman mukaan pitäisi 23 ruusupensasta kaivaa ylös − tai lopulta 13, koska 10 voitiin
julistaa kuolleiksi.
Paikan työnjohtaja oli kuitenkin toista mieltä (ks.
kuva) ja tiiviiden neuvottelujen jälkeen, muun muassa
alueen suunnittelijan kanssa, siirrettiin vain neljä ruusua. Yksitoista uutta istutusta voitiin syyskuun puolivälissä lisätä yhteisymmärryksessä kaikkien osapuolten
kesken.
20-vuotisjuhlaa vietettiin uusinta-avajaisissa
13.5.2017. Uusia ruusuja, uudet nimikyltit (sairaalan
lahja), uudet nurmikot. Puheita, laulua, nauhanleikkaus ja – kirjanjulkistaminen. Kirja Rosarium Hospitalis
Borgoensis sisältää kaikki ruusut kuvauksineen, lyhyet
hoito-ohjeet ja muut erikoisuudet, sen lisäksi lyhyt
rosariumin historiikki. Jokainen ruusu on omistettu
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Av de ursprungliga rosorna levde 19 hösten 2017.
Ytterligare 14 rosor, som planterats före 2007, lever i
högönsklig välmåga, trots besvärliga rosvintrar de senaste åren.
Sommaren 2016 höll på att bli en katastrof. Vi ville
förbereda oss inför 20-årfesten 13 maj 2017, men
våra initiativ till nyplanteringar bromsades effektivt
av sjukhuset, som nu äntligen kommit till skott med
ombyggnaden av parkeringsplatsen närmast huvudingången. Enligt de fastställda planerna skulle 23 rosbuskar grävas upp – eller egentligen enbart 13, eftersom 10 kunde dödförklaras.
Arbetsledaren på plats var ändå av annan åsikt (se
bild) och efter intensiva diskussioner med bl.a. planeraren behövde endast fyra rosor flyttas. Elva nyplanteringar kunde göras i mitten av september, allt i bästa
samförstånd med alla inblandade.
20-årsjubiléet med nyinvigningsfest kunde firas 13
maj 2017. Nya rosor, nya rosskyltar (sjukhusets present), ny gräsmatta. Tal, sång bandklippning och – bokutgivning. I boken Rosarium Hospitalis Borgoensis
finns en kortfattad historik, alla rosor med uppgifter,
korta skötselråd och kuriosa. Varje ros är tillägnad en
sjukhusavdelning eller en person. Många rosor är donerade, åtta buskar har sina moderplantor i Borgå.

'Léda' on kauneimpia ruusuja. Léda oli aitolinen prinsessa, jonka Zeus joutsenen muodossa vietteli. "Léda ja joutsen" on
suosittu taidemotiivi kautta aikojen. Omistettu Jorma A . Aunelan isälle, Veikko Aunela, istutettu 13.05 1997.
'Léda' är en av de vackraste rosorna. Léda var en aitolisk prinsessa som blev förförd av Zeus i skepnad av en svan. "Léda och
svanen" har varit och är ett populärt motiv i konsten i alla tider. Tillägnad Jorma A Aunelas far, Veikko Aunela, planterad 13.05
1997. Kuva/foto Märtha Vesterback.
'Henri Martin', rosariumin ainoa sammalruusu, näyttää
sammaleensa. Istutettiin 13.05 1997, kukkii melkein joka vuosi.
'Henri Martin', rosariets enda mossros, visar sin mossa.
Planterades 13.05 1997, blommar så gott som varje år. Kuva/
foto Märtha Vesterback.
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I rosarieboken finns uppgfiter om rosorna, korta skötselråd och lite kuriosa. På pärmen 'Plena', Midsommarrosen, vars
moderplanta Mimmi Wallgren har planterat i sin egen trädgård.
Rosariumkirjassa on ruusutietoja, lyhyitä hoito-ohjeita sekä vähän erikoisuuksia ruusuista. Kansikuvassa 'Plena',
juhannusruusu, jonka emotaimen Mimmi Wallgren on istuttanut omaan puutarhaansa. Kuva/foto Märtha Vesterback.

sairaalan osastoille tai henkilöille. Monet ruusuista
ovat lahjoituksia, kahdeksan ruusun emotaimet ovat
Porvoosta.
Ruusuista on iloa kaikille, jotka liikkuvat sairaalassa ja ympäristössä. Huomasin sen, kun liikuin kaivinkoneiden ja multakasojen seassa täydessä touhussa
kameran kanssa 2016 kesällä. Monet tulivat kysymään
huolestuneina, mitä on tapahtumassa? Ja viime kesänä
nähtiin ihmisten pysähtyvän lukemaan ruusujen nimikylttejä, katselemaan ja haistelemaan kukkivia ruusuja.
Sairaalan johtaja Leena Koponen korosti juhlapuheessaan, että tutkimus on osoittanut, miten (kaunis)
luonto nopeuttaa paranemista useista sairauksista ja kirurgisista toimenpiteistä. Lisäksi nautinto lisää elämänlaatua. Me erilaisten viljelyksien keskellä elävät emme
tarvitse asiaan tieteellisiä tutkimuksia. Me tiedämme.

Rosorna är till glädje för alla som rör sig i och omkring sjukhuset. Det märkte jag när jag rörde mig mellan grävmaskiner och jordhögar med kameran i högsta hugg sommaren 2016. Många människor kom och
frågade upprört vad som håller på att ske. Och i somras sågs ofta folk stå och läsa på rosskyltarna, betrakta
och dofta på de blommande rosorna.
Sjukhusets direktör Leena Koponen påpekade i
sitt festtal att forskning har visat att en (vacker) natur påskyndar tillfrisknandet från de flesta sjukdomar
och kirurgiska ingrepp. Dessutom ökar njutningen
livskvaliteten. Vi som lever med odling av olika slag
behöver inga vetenskapliga undersökningar som bevis. Vi vet.

Kirjan (68 sivua) voi tilata Märtha Vesterbackilta.
Sähköpostiosoiteesta martha.l.vesterback@gmail.com
tai puhelimitse 040 5233 850 mieluiten tekstiviestillä.
Hinta on 25 euroa plus postituskulut.

Boken (68 sidor) kan beställas genom att kontakta
Märtha Vesterback. E-post martha.l.vesterback@gmail.
com eller per telefon, 040 5233 850, helst sms. Pris 25
euro plus postporto.
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Uusia upeita puistoruusuja
tanskalaiselta ruusujalostaja
Rosa Eskelund Sundelta kestäviä ruusuja, jotka kukkivat
yhä uudelleen.
Kauniita ruusuja−monet myös
tuoksuvia.

aKult sti
li
mita

She Loves You™

I am Grateful™

Romanttinen, runsaskukkainen ruusu.
Kukat ovat hyvin kestäviä.
Erinomainen leikkokukkana.
Floribunda
Korkeus 80–100 cm

Voitti kultaa Saksassa 2015
taudinkestävyydellään.
Kukat ovat tertuissa ja kestävät sadetta.
Sopii massaistutuksiin.
Floribunda
Korkeus 80–100 cm

a
oav
Lum ksu
o
u
Our Last Summer™ t
Suosittu tuoksuva köynnösruusu.
Ihana kestävä ruusu, joka on voittanut
miellyttävällä tuoksullaan mitaleja.
Korkeus 250−300 cm

suva

k
Tuo

Inner Wheel Forever

Lise Nørgaard Rose

Fru Nørby

Kestävä kaunotar.
Erinomaisen kaunis, runsaskukkainen ja terve ruusu.
Loistava massaistutuksiin, mutta sopii myös
yksittäiskasviksi.
Inner Wheel Forever™ ruusu tukee Inner Wheel
organisaation lapsityötä.
Floribunda
Korkeus 80−100 cm

Hyvin romanttinen, täyteläisen kerrotut kukat
ovat hyvin sateenkestäviä.
Erinomainen leikkokukkana.
Lise Nørgaard on tanskalainen lehtimies
ja käsikirjoittaja , tunnettu mm. TV sarjasta
Matador.
Floribunda
Korkeus 80−100 cm

Kaunis, tuoksuva, suurikukkainen ruusu.
Lehdistö tummanvihreä, kiiltävä, terve.
Erinomainen ruusu ja kestää sääoloista riippumatta.
Sopii massaistutuksiin tai yksittäiskasviksi.
Soveltuu hyvin kasvatettavaksi astioissa.
Saanut nimensä 2016 tanskalaisen näyttelijä
Ghita Nørbyn mukaan.
Floribunda
Korkeus 80−120 cm

™

™

™

Ystävällisin terveisin Rosa Eskelund
Seuraa Rosan kauniita ruusuja verkossa:

/Rosas Roses

www.roses-forever.com

Se den svenska versionen på www.roses-forever.com
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’Hilda’ kuva/foto Lauri Korpijaakko

Avoimet puutarhat 2018 /
Öppna trädgårdar 2018

Jukka Kallijärvi

Renko, Hämeenlinna
puh. 045 884 8686
Kielometsä
Puutarhamme Kielometsä (www.kielometsa.fi) osallistuu Avoimet puutarhat -päivään 1.7.2018. Sopimuksesta meillä voi vierailla kesäviikonloppuisin ja heinäkuussa myös arkipäivänä.
Vår trädgård Kielometsä (www.kielometsa.fi) deltar i
Öppen trädgård dagen 1.7 2018. Enligt överenskommelse också under veckoslut i juni; i juli också vardagar.

Hanna ja Lauri Korpijaakko

Koivutie 7, FI-39100 Hämeenkyrö
puh/tel. +358 50 496 6155
email: k-jaakko@kolumbus.fi
Paljon ruusuja, luonnonkasveja ja perinneperennoja.
Avoimet ovet: ke 27.6. alkaen klo 17 ja su 1.7. klo 12–16.
Ryhmät sovittaessa myös muina aikoina. Tervetuloa!
Många rosor, naturväxter och traditionella perenner.
Öppna dörrar on 27.6. från kl.17 ock sön 1.7. kl. 12–16.
Grupper också andra tider enligt överenskommelse.
Välkomna.
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Inger ja Bo-Eric Kullberg

Porkkalantie 1063/Porkalavägen 1063, FI-02480
Kirkkonummi/Kyrkslätt
puh/tel.+358 40 548 8906
email: inger.kullberg@kolumbus.fi
Ruusutarha Björkelund
Kasvatamme 1,3 hehtaarin puutarhassamme paljon erilaisia kasveja, kuten ruusuja, perennoja, pensaita, puita
ja hyötykasveja. Meillä on avoimet puutarhat su 1.7. klo
12–18. Muina aikoina sopimuksen mukaan. Tervetuloa!
Rosengården Björkelund
I vår trädgård som är 1,3 ha stor odlar vi en mångfald
av växter såsom rosor, perenner, klematis, buskar, träd
och nyttoväxter. Vi har öppen trädgård sö 1.7. kl. 12–18.
Andra tider enligt överenskommelse. Välkomna!

Kaarinan Veteraanipuiston ruusutarha / Veteranparkens rosengård i St. Karins

Voivalantie, FI-20780 Kaarina.
Ruusutarha on perustettu toukokuussa 1993. Alueelle
on vapaa pääsy. Ruusutarhassa on noin 260 pääasiassa
vanhanajan pensasruusua (erilaisia yli 250); mukana on
myös valikoima kanadalaisia pensasruusuja ja suomalaisia löytöruusuja. Opastus tilattavissa ryhmille puh/tel.
044 556 7213.
Voivalantie (Voivalavägen), FI-20780 St. Karins. Fritt
inträde.
Rosengården som är grundad 1993 innehåller 260 huvudsakligen gammaldags rosor (över 250 olika). Det
finns också nya kanadensiska rosor och finska fyndrosor. Guidning kan beställas för grupper tel.+358 44 556
7213

Luthers Rosenträdgård

Stundarsinkuja 4/Stundarsgränden 4
65450 Sulva/Solf (Mustasaari/Korsholm)
Yhteyshenkilö/kontaktperson: Michael Luther
gsm +358 440 256100
e-mail: michael.luther@netikka.fi.
Puutarhassa on n. 450 erilaista ruusua, jonkin verran
kärhöjä, pioneja ja perennoja hyvässä sekoituksessa.
Puutarhassa on erilaisia pensasruusuja, ryhmäruusuja, historiallisia, kanadalaisia, Austin-ruusuja y.m. Jaan
mielellään kokemuksia, ilonaiheita ja vastoinkäymisiä.
Puutarha on avoin 1.7. 2108 klo 12–18, mutta on myös
mahdollista sopia käynnistä muuhun aikaan sähköpostilla tai puhelimitse.
En trädgård med ca 450 olika rosor, lite klematis, pioner
och perenner i en salig blandning. I trädgården finns
rosor av olika typer, buskrosor, rabattrosor, historiska,
kanadensiska, Austin m.m. Jag delar gärna med mig av
erfarenheter, glädjeämnen och motgångar. Trädgården
är öppen 1.7 2018. Men det är också möjligt att komma
överens om andra besökstider genom att kontakta via
mail eller gsm.

Maskun Rosarium / Masko Rosarium

FI-21250 Masku sijaitsee Maskun keskustassa kirkon lähellä. Ruusutarhan on perustanut ja sitä ylläpitää Masku-Seura ry. Kokoelma käsittää yli 400 ruusua, lajeja ja lajikkeita on noin 250. Ruusut ovat pääasiassa vanhanajan
pensasruusuja. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Maskun museo näyttelytiloineen. Ruusut on varustettu nimikyltein. Rosarium on avoinna kaikille kävijöille ja opas on paikalla 1.7. klo 12–17, muulloin tilauksesta
Raija-Leena Äähälä +358 (0)2 432 9683. Tervetuloa
juhlistamaan 20 vuoden työrupeamaa ruusujen parissa.
http://www.masku.fi/tyo-ja-yrittaminen/matkailu/
nahtavyydet/rosarium/
Masko rosarium befinner sig mitt i Masko centrum
nära kyrkan. Rosariet är grundat och uppehålls av
Masku-Seura (Masko sällskapet) Samlingen innehåller över 400 rosor, arterna och sorterna är ca 250.
Rosorna är i huvudsak gammaldags buskrosor. I
närheten finns Masko museum och dess utställningsområde. Rosorna är försedda med namnskyltar. Rosariet är öppet för allmänheten och guide finns
på plats 1.7 kl. 12–17. Andra tider på beställning
Raija-Leena Äähälä +358 (0)2 432 9683. Välkomna
för att fira 20 år av arbetshistoria i rosornas sällskap.

Muurilan Esittely ja Koepuutarhat / Muurila
Prov- och Besöksträdgårdar

Muurisen rosario / Muurinens Rosarium
Os/adr. Polttilant.102, FI-27320 Ihode (Pyhäranta)
Puh/tel. +358 (0)2 8236159
s-posti/e-post: vemr@netti.fi
Kotisivut/hemsidan: www.saunalahti.fi/vemr
Facebook: https://www.facebook.com/vakkataimi
Puiden, pensaiden, köynnösten ja perennojen koe- ja
esittelyistutuksia 2,5 ha:n alalla.
Rosarion 400 ruusun istutukset tehty pääasiassa vuosina 2007–2008. Kaikki ruusut ovat vanhanajan lajikkeita tai niihin verrattavia sekä luonnonruusuja. Kävijöillä
on mahdollisuus ostaa ruusuja ja muita taimia samassa yhteydessä toimivasta Vakka-Taimen erikoiskasvien
taimistosta.
Försöks- och förevisningsplanteringar av träd, buskar,
klätterväxter och perenner på ett område av 2,5 hektar.
I Rosariet finns 400 rosor som planterats under åren
2007–2008. Alla rosor är historiska rossorter eller jämförbara med dessa och vildrosor. Besökarna har möjlighet att köpa rosor och andra plantor från Vakka-Taimi
plantskola.

Liisa ja Mikko Rajala

Tanolantie 1/10, FI-39200 Kyröskoski
puh/tel. 0400 814 525
Puutarhasamme 36 aarin tontilla löytyy n.100 pensasruusua, saman verran pioneja ja runsaasti erilaisia perennoja. Varaudumme vierailukäynteihin sunnuntaina
1.7. klo 12–17 ja muulloinkin sopimuksen mukaan.
I vår trädgård som har en tomt på 36 ar hittar man 150
buskrosor, likaså pioner och rikligt med olika perenner.
Vi har öppen trädgård söndagen den 1.7. 2018 kl. 12–17
och andra tider enligt överenskommelse.

Oulujoen Taimisto (Uleälvs plantskola)

Matti Kulju
Taimikuja 10, FI-91519 Rova.
puh./tel. +358 8 533 3799
email: m.kulju (at) kolumbus.fi
www.taimisto.net
Käynti on mahdollista koko kesän taimiston ollessa
avoinna. Taimiston näyteistutuksissa on yli 190 erilasta pensasruusua, joista ensimmäiset on istutettu 1992.
Näyteistutuksissa on myös muita pensaita ja perennoja. Taimisto sijaitsee Oulusta 25 km Kajaanin suuntaan.
Kartat istutuksista ja ajo-ohje löytyy netistä.
Besök tas emot hela sommaren under den tid som
plantskolan är öppen. I plantskolans visningsträdgård
finns över 190 olika buskrosor, de första är planterade
1992. I visningsträdgården finns också andra buskar och
perenner. Plantskolan är belägen 25 km från Uleåborg
mot Kajana. Karta över planteringarna och köranvisning finns på nätet.
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Paikallisryhmät – Lokalgrupperna
Helsingin paikallisryhmä

Maila Klemettinen, mailakle@gmail.com
http://www.ruususeura.fi
Helsingin Paikallisryhmän kesän tapaamiset Meilahden
ruusutarhassa tiistaisin kello 17.00
Ti 8.5.2018 Ruusupensaiden hoitoa ja juurivesojen
vaihtoa
Ti 5.6.2018 Ruusupensaiden hoitoa
Ti 3.7.2018 Ruusupensaiden hoitoa
Lisäksi
Pe 29.6.2018
Meilahdessa opastettu kierros Helsingin omaishoitajille
Ke 4.7.2018 klo 18.00
Ruusukävely Meilahden arboretumissa Helsingin kaupungin, Suomen Ruususeuran ja Dendrologian seuran kanssa
Tulossa:
Ruusumatka länsirannikolle heinäkuun puolivälissä. Suunniteltuja tutustumiskohteita mm. Oulujoen taimisto, Särkän taimisto, Blomqvistin taimisto, Aspegrenin puutarha,
Michael Lutherin puutarha. Matkalla kaksi yöpymistä.
Päivämatka Kotkan puistoihin joko kesä- tai elokuussa.
Matkoista lähemmin ruususeuran kotisivulla.
Jos sinulla ei ole sähköpostia tai mahdollisuutta seurata
Ruususeuran kotisivua, soita Mailalle 040 838 1497 ja ilmoita kiinnostuksesi matkoista, niin hän on sinuun yhteydessä, kun matkojen yksityiskohdat täsmentyvät.
Maila

Pirkanmaan paikallisryhmä

Tuuli Lahdentausta, tuuli.lahdentausta@suomi24.fi
http://www.ruususeura.fi
Ma 4.6.2018 klo 16–20 on Tammelantorilla Tampereen
Vihreän Viikon avajaistapahtuma ympäristötori, jonka
yhteydessä on kaikille avoin peräkonttikirppis-tyylinen
taimien myynti- ja vaihtotori. Sinne siis voivat myös ruususeuralaiset tulla myymään ja vaihtamaan taimiaan,
paikka on ilmainen. Alue on torin itäisessä, Kyllikinkadun
puoleisessa päädyssä.
Ke 27.6.2018 alkaen klo 17.30 pihavierailu Lauri ja Hanna
Korpijaakolle, Koivutie 7, 39100 Hämeenkyrö, omilla autoilla/kimppakyydeillä.
Muita pihavierailuja sovitaan kesän aikana, ja niistä tiedon saavat ne, jotka ovat toimivan sähköpostiosoitteensa
paikallisryhmän vetäjille ilmoittaneet.
La 14.7.2018 perinteinen päivän bussiretki. Kohteena
Lepaa, jossa viini- ja puutarhamyymälä, opastettu kierros puistossa ja puutarhamuseo. Paluu Iittalan kautta,
jossa paljon tarjontaa, mm. naivistisen taiteen näyttely, Iittala Outlet-myymälä, keramiikkapaja, suklaapuoti,
hunaja-aitta. Jo menomatkalla poikkeamme puutarhamyymälöissä Barkholtilla ja Toijalan Taimitarhalla. Matka
tehdään omakustannushintaan, esim. 40 lähtijää = noin
30 euroa, sisältäen lounaan. Bussi täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ilmoittaudu ajoissa Annelle 050 593
6421 tai Tuulille 0440 995 532.
Ti 7.8.2018 perinteinen Hatanpään arboretumin ruusutarhan iltakävely alkaen klo 17.30 kartanorakennuksen
pääoven edustalta.
Ruususeura osallistuu myös Hatanpään arboretumin ruusutarhassa pidettävään jokavuotiseen Ruusujen Iltapäivä
-tapahtumaan elokuun loppupuolella, päivämäärä ei vielä tätä kirjoitettaessa ole tiedossa.
Vierailu Kangasalle Ali-Marttilan puutarhalle, joka on
Suomen suurin leikkoruusujen kasvattaja, myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Ruusuista kesää toivoen Anne ja Tuuli

Turun seudun paikallisryhmä

Maarit Kaipiainen. maarit.kaipiainen@pp.inet.fi
http://www.ruususeura.fi
To 12.7. Turun paikallisryhmä tutustuu Piispankadun ruusuihin. Kokoontuminen klo 15 Sibeliusmuseon pihalla,
Piispankatu 17, Turku. Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Maarit.

Rosa nutkana nutkanruusu / nutkaros kuva/foto Sirpa
Kananen
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’Fair Play’ kuva/foto Eila Palojärvi
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PALAUTUSOSOITE – RETURADRESS
Suomen Ruususeura ry
Metsolankatu 32
33900 Tampere

’Fleurette’ kuva/foto Eila Palojärvi

