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ORKIDEANÄYTTELY HELSINGIN RUOHOLAHDESSA
Suomen Orkideayhdistyksen Orkideanäyttely nähdään täydessä kukkaloistossaan 13.-15.
lokakuuta 2017 Kauppakeskus Ruoholahden toisessa kerroksessa, tapahtumatila
Ruohiksessa. Tämä moderni näyttelytila sijaitsee loistavien liikenneyhteyksien varrella,
joten koko perheen on helppo saapua paikalle viettämään päivää ja tutustumaan
maailman metsien kauneimpiin ja merkillisimpiin kasveihin orkideoihin.
Näyttelyssä on mukana kolme saksalaista orkideatarhaa: Karge Orchideen, Currlin
Orchids sekä Suomessa ensimmäistä kertaa vieraileva Asendorfer Orchids. Tarhat
esittelevät upeita kasvejaan esillepanoissaan ja kävijöitä he palvelevat myyntipisteillään.
Tarhoilta ja orkideayhdistyksen basaarista voit hankkia uusia mielenkiintoisia orkideoita
kotiin viemisiksi. Paikan päällä Orkideayhdistyksen jäsenet neuvovat ja auttavat
orkideoiden valinnassa ja opastavat erilaisten orkideoidesi hoidossa.
Viikonlopun aikana näyttelyssä luennoivat kasvitieteen professori Jouko Rikkinen
aiheesta ”Miltä orkideat näyttävät tiedemiehen ja tutkimusmatkailijan silmin?” ja
mestarifloristi Jouni Seppänen kotimaamme luonnon orkideoista. Lisäksi
Orkideayhdistyksen jäsenet Oili Pentinsaari ja Kristiina Hämäläinen kertovat
kymbidiorkideoista ja niiden kasvatuksesta.
Orkideat - kasvimaailman omituisuudet
Huumaavan upeatuoksuisia tai jopa pahalta löyhkääviä, värikkäitä, pölyttäjiä röyhkeästi
huijaavia kaunottaria – sellaisia ovat orkideat. Niiden kukat voivat muistuttaa vaikkapa
naaraskimalaisia tai pitkäjalkaisia hämähäkkejä. Mm. useilla Bulbophyllum-lajeilla on
kukissaan hampaita muistuttavia osia, jotka nappaavat hetkeksi otteeseensa hiirenloukun
tavoin pahaa aavistamattoman hyönteisen pölytyksen ajaksi. Kunkin orkidealajin kukat
ovat kehittyneet äärimmäisen tarkasti houkuttelemaan vain kyseiselle lajille sopivia
pölyttäjiä. Orkidealajeja on n. 25 000 ja risteymiä arviolta yli 155 000. Useita
luonnonlajeja ja risteymiä voi vaivatta kasvattaa ikkunalaudalla, kun taas haastavammat
vaativat juuri niille ominaiset valo-, kosteus- ja lämpöolosuhteet.
Suomen Orkideayhdistys
Nyt 56-vuotias yhdistys kokoaa yhteen orkideoista kiinnostuneet ja jakaa tietoa sekä
trooppisista että suomalaisista kämmeköistä. Jäseniä on n. 700. Kuukausikokoukset
vaihtuvin teemoin järjestetään Helsingissä. Vuosittain tehdään suuri orkideayhteistilaus
ulkomailta. Maassamme toimii lisäksi viisi alueryhmää. Yhdistyksen jäsenlehti
Orkidealehti täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Se kertoo mm. orkidealajeista maailmalla ja
Suomessa, niiden kasvuympäristöistä sekä antaa jäsenille kasvatusneuvoja.
Orkideanäyttely 13.-15.10. 2017. Pe 18-21, la-su 10-18
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