SVENSKA TRÄDGÅRDSFÖRBUNDET rf

Verksamhetsplan för år 2017
Svenska Trädgårdsförbundet rf:s syfte är att utveckla och främja trädgårdsproduktionen i Finland.
Dessutom strävar förbundet till att med hjälp av trädgårdskultur och fritidsodling förbättra trivsel
och välmående, med speciell tyngdpunkt på de svenskspråkiga områdena.
Förbundet verkar som takorganisation för finlandssvenska trädgårdsföreningar.

Organisationsverksamhet:

Medlemsföreningarna
Information om föreningarna och deras program återfinns på förbundets webbsidor. Olika former
av samarbete mellan förbundets medlemsföreningar utvecklas i den mån intresse och möjligheter
finns.
Utvecklingsarbete
Projektgrupper bildas för att få mera och bredare information om vilka ämnen som man borde
skriva om i Trädgårdsnytt.
Förbundets elektroniska tjänster ska utvecklas under året, både vad gäller Trädgårdsnytt och
information för medlemsföreningarna.
Man fortsätter utveckla den år 2015 förnyade webbsidan samt Facebook-sidorna.

Verksamhet för yrkessektorn:
Förbundet erhåller statsbidrag för sin rådgivnings- och utvecklingsverksamhet. I anslutning till
det görs i samarbete med Puutarhaliitto–Trädgårdsförbundet upp ett resultatavtal med jord- och
skogsbruksministeriet, vilket anger riktlinjerna för den rådgivande verksamheten.
Kursverksamhet och studieresor
Förbundet arrangerar i november ett seminarium för växthusodlare med föreläsningar och
fackutställning. Även odlare från andra nordiska länder inbjuds.
En studieresa för fruktodlare till Norge under verksamhetsåret 2017 eller början av 2018.
Under året görs också en studieresa för växthusodlare till Spanien.
Informationsspridning
Svenska Trädgårdsförbundet förverkligar en betydande del av sin rådgivningsverksamhet i form
av informationsspridning till de svenskspråkiga yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen. Det
sker huvudsakligen via tidskriften Trädgårdsnytt, som under verksamhetsåret utges med 12

nummer (varav nummer 1-2 och 6-7 är dubbelnummer). Som artikelförfattare används
sakkunniga inom trädgårdsbranschen, bl.a. konsulenter och forskare.
I rådgivnings- och informationsverksamheten poängteras följande tyngdpunktsområden:
– Bättre konkurrensförmåga och mindre miljöbelastning uppnås bl.a. genom optimal användning
av produktionsinsatser.
– Aktuella ämnen är till exempel energieffektivitet samt optimering av belysning och styrning av
klimatfaktorer i växthus.
– Växtskyddsfrågor överlag och speciellt integrerad bekämpning och förebyggande av
skadegörarangrepp tas också upp i artiklar.
Trädgårdsnytt publicerar artiklar bl.a. om frågor i anslutning till kvalitetsstyrning samt val av
sorter som ger produkter av god och hållbar kvalitet.
Information om grönsektorn, som representerar skötsel av närmiljön och den urbana miljön, ges
också via Trädgårdsnytt.
Under verksamhetsåret 2017 ingår följande temanummer i Trädgårdsnytt: växthusodling,
produktion på friland, trädgård som hobby, frukt- och bärodling, och "inför nästa odlingssäsong".
Samarbete inom rådgivning, forskning och utbildning
Ett fungerande samarbete mellan rådgivning och forskning ger företagarna tillgång till aktuell
kunskap och ny information. Förbundets huvudsakliga rådgivningsverksamhet består av
massrådgivning via Trädgårdsnytt och grupprådgivning i form av seminarier och studieresor.
Representanter för de svenskspråkiga organisationer, som sköter den direkta rådgivningen till
odlarkåren, är aktivt involverade i förbundets verksamhet bl.a. som ledamöter i styrelsen och
redaktionsrådet. Förbundets personal medverkar vid rådgivarnas fortbildnings- och
exkursionsdagar, i synnerhet inom växthussektorn.
Ett betydande inslag i förbundets rådgivnings- och utvecklingsverksamhet är också översättningstjänster som erbjuds andra organisationer inom trädgårdsbranschen. Den vägen kan förbundet
medverka till att både de svenskspråkiga och de finskspråkiga producenterna har tillgång till
aktuell information.
Övrig verksamhet
I den utsträckning förbundets resurser ger möjlighet till, idkas samarbete med övriga
organisationer för att bl.a. utveckla kvalitetsarbetet och organisationsutvecklingen inom
trädgårdsbranschen.
I samarbete med Finska Hushållningssällskapet görs fortsatta insatser för att utveckla frukt- och
bärodlingen i bl.a. Nyland.
Internationella kontakter
Artikelmaterial översätts vid behov från utländska publikationer. Likaså översätts vissa
finskspråkiga artiklar till svenska och publiceras i Trädgårdsnytt, som läses också i övriga
Norden.
Kontakter till såväl Norden som andra länder upprätthålls och utvecklas, dessa utnyttjas t.ex. för

artikelmaterial till Trädgårdsnytt, vid arrangerande av studieresor, planering av utbildningsdagar
och andra evenemang för att utveckla trädgårdsnäringen.

Verksamhet för amatörsektorn:
Kurser och studieresor
I mars arrangeras en seminariekryssning för fritidsodlare med föreläsningar, demonstrationer,
diskussioner osv. på programmet.
Informationsspridning via Trädgårdsnytt
Förbundet sprider information också till den svenskspråkiga trädgårdsintresserade allmänheten,
bl.a. med artikelmaterial avsett för trädgårdsamatörer. Förutom att sådana artiklar publiceras i
Trädgårdsnytt finns den typen av artikelmaterial också på den nya elektroniska plattformen
Skriftly.fi. Aprilnumret av Trädgårdsnytt har fritidsodling som tema.
Bokförmedling och -försäljning
Förmedlingen av trädgårdsböcker från förlaget Natur och Kultur fortsätter, liksom försäljning av
vissa inhemska trädgårdsböcker och förbundets egna publikationer.
Öppna trädgårdar 2017
Temadagen Öppna trädgårdar arrangeras år 2017 söndagen den 2 juli. Förbundet deltar i
arrangemangen som i huvudsak sköts av Puutarhaliitto–Trädgårdsförbundet.
Snack-i-rabatten.fi
Förbundet strävar till att utveckla bloggverksamheten för förbundets amatörföreningar och
inspirera flera föreningsrepresentanter att skriva inlägg på bloggen.

