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Pioniseuran historia

 Suomen Pioniseura ry perustettu 6.4.2016

 Suomen Pioniseuran juuret ovat yhdistyksen puheenjohtajan Riitta Juonalan vuonna 2015 perustamassa 
Facebook-ryhmässä. 

 Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 400.

 Facebook ryhmässä noin 3000 jäsentä

 Yhdistyksen Facebook-ryhmässä käydään vilkasta keskustelua pioneista ja niiden kasvattamisesta. Ryhmässä 
jaetaan myös runsain määrin kauniita pionin kuvia sekä tavallisimmista että harvinaisemmista pioneista.

 Yhdistyksen ydinajatus on pionitietouden jakaminen ja pionien tunnettuuden lisääminen Suomessa.

 Pioniseuran toimintamuotoja ovat pionien yhteishankinnat, siemen- ja juurakkovälitys. 

 Pioniseura järjestää koulutuksia, tapahtumia ja teemamatkailua yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

 Seuran jäsenlehti on Pionikko mikä ilmestyy jäsenille kaksi kertaa vuodessa

 Suomen Pioniseuran hallitus: Riitta Juonala, puheenjohtaja, Jyrki Karppinen, varapuheenjohtaja, Anna 
Toikka toimitusvastaava ja tiedottaja, Soili Lindgren, sihteeri, Julia Ritvas, jäsensihteeri, Merja Jakobsson, 
taloudenhoitaja, Mervi Heikkilä tapahtumavastaava, Kaija Käppi, varajäsen. Irja Niinimäki Pionikon
päätoimittaja. 



Pionilajit
Puupionit, ´King Of White Lion´ eli ´Hakuoijshi´

Puupionit ovat nimensä mukaan puuvartisia. Keväällä kasvu lähtee "oksista". Aika ajoin käy niin, 
että talvi koettelee niin kovin, että koko pinnan yläpuolinen oksisto kuolee. Mutta juuri pysyy ja 
sieltä versoo uutta.

Periaatteessa puupionit ovat hyvinkin pakkasen kestäviä, Rockiit kesävät jopa -40 astetta. 
Kasvupaikan tulee olla vettä läpäisevä aurinkoinen mineraalimaa.

Hybridit (2-4 lajin risteytys), Saunders ´Athena´

Hybridilajien muuntuminen on suppea-alaista. Mikäli geenit ovat kahdesta, nykyisin jopa neljästä 
luonnonlajista, niin saadaankin uudenlaisia pioneita. Hybridien joukossa löytyy uusia voimakkaita 
värejä, esim. punaisimmat pionit ovat hybridejä. 

Hybridi -sanaa käytetään puutarhamaailmassa kaikista lajiristeytyksistä. Toive uudesta ”omasta 
pionilajikkeesta” on ollut olennainen osa jalostusta. Hybridejä on vaikea lisätä siemenestä, koska 
ne tekevät niitä harvoin. Lajikkeiden laajempi saanti on hidasta. Jakopaloja ei voi joka vuosi 
pionista pilkkoa.

Lactiflorat (Kiinanpionit),´Laura Dessert´

Lactifloran eli kiinanpionin kotimaa on nimensä mukaisesti Kiina. Kiinanpioni on puutarhassa eniten 
viljelty pionilaji. Lajikkeita on ahkeran risteyttämisen ansiosta tuhansia. Kukat vaihtelevat 
raskaista kerrannaisista puolikerrattuihin ja yksinkertaisiin kukkiin. Kukat tuoksuvat usein.



Luonnonlajit  (Botanical Species) P. Officinalis

Kukkien värejä löytyy valkoista, monenlaista punaista ja keltaista. 
Luonnonlajit lisääntyvät pääasiassa siemenestä. Ne ovatkin 
siemenkasvattajille usein se ensimmäinen innoituksen lähde.

Itoh pionit, (Intersectional)´Pastel Splendor´

Alun perin olivat Itoh-pionit hyvinkin kalliita (ja harvinaisemmat 
ovat sitä vieläkin), koska lisääntyminen tapahtui ainoastaan 
jakamalla. 

Nykyisin on käsillä uusi menetelmä, Itoh-pionien lisäys kudosviljelyn 
avulla. Tämä menetelmä on sen verran uusi, ettei sen tuottamista 
lajikkeista ole vielä tehty seurantaa, joten vaikka näin tuotetut Itoh-
pionit ovat edullisia, ei niiden kestävyydestä ole tietoa.

Useimmat Itoh-pionit eivät tee siemeniä, joten voit hyvällä 
omallatunnolla leikata pois siemenkodat kukinnan päätyttyä. Jotkut 
(esim. ’Scarlet Heaven’) tekevät siemeniä, mutta ne eivät idä.



Yleistä

 Syyskuun puolivälistä lokakuun loppuun on parasta aikaa 
pionin istuttamiselle. Se johtuu kasvin luontaisesta 
kasvurytmistä: pioni kasvattaa uusia juuria nimenomaan 
syksyllä. Juurtuminen jatkuu viileässäkin maassa, kunhan 
lämpötila pysyy plussan puolella. Syksyllä istutettu taimi tai 
juurakko lähtee keväällä kasvuun hanakasti ja saattaa 
innostua kukkimaan. Niitä voi istuttaa niin kauan kuin maa on 
sulaa. 

 Istuta pionin taimi läpäisevään puutarhamaahan, seulottuun 
peltomultaan tai ruusumultaan, kumpareeseen. Varminta on 
välttää turpeen ja kompostimullan käyttöä pionin 
istutuksessa, sillä pionit viihtyvät parhaiten kivennäismaassa. 
Levitä istutuskuopan pohjalle muutama litraa palanutta lantaa 
ja kourallinen luujauhoa peruslannoitukseksi. Istutuspaikassa 
ei saa keväisin ja syksyisin seisoa vesi. Kun pioni juurtuu, sen 
juuret hakeutuvat todella syvälle.

 Jos perustat pioniryhmän, peittele penkin pohjalle lanta 
kerros noin 40 – 50 cm syvyyteen. Sen voimalla pioni pärjää 
vuosia ilman lisälannoitusta. Myös sarveislastu ja luujauho 
sopivat pionin peruslannoitukseen. Älä lisää kasvualustaan 
kalkkia vain varmuuden vuoksi, sillä liian korkea pH heikentää 
kasvien ravinteiden saantia ja kasvua. Ihanteellinen pH on 6–
6.5.

Kohopenkit valmiina istutukseen



Ruukkutaimen istutus

 Ensimmäiseksi hyvä kastelu, paakun tulee olla 
läpimärkä. 

 Mittaa taimiruukulla sopiva istutussyvyys. 
Multapaakun yläpinta tulee jäädä maanpinnan 
tasalle. Juuripaakku säilytetään ehjänä ja sen 
istutussyvyys tulisi olla sama kuin se on ollut 
ruukussa. Voit raaputtaa pintamultaa (turvetta) pois 
2-3 cm. Jos juuret ovat kiertyneet, halkaise paakku 
veitsellä ja ohjaa juuret istutuksen yhteydessä 
ulospäin. Lisää multaa juuripaakun ympärille ja 
tiivistä käsillä varovasti. Kuoppa täytetään melkein 
täyteen ja lopuksi kaadetaan istutukselle toiset puoli 
ämpärillistä vettä. Vesi tiivistää istutuksen sopivasti, 
juurien ja mullan väliin ei saa jäädä ilmatilaa. Kun 
vesi on imeytynyt kokonaan laita viimeiseksi taimen 
päälle 3 cm karkeaa hiekkaa. 

 Kevät- ja kesäistutuksille on hyvä laittaa varjostus 
kuukauden ajaksi. Aurinko kuivattaa istutukset 
herkästi ja polttaa lehdet. Kasvin juuristo ei vielä 
toimi riittävästi vesitalouden ylläpitämiseksi. 
Varjostukseen käy mikä tahansa kangas, mikä on 
asetettu varjostamaan taimea keskipäivän auringolta. 
Taimia kastellaan tarvittaessa.

 Ensimmäisenä kesänä muodostuvat 
nuput olisi hyvä poistaa. Ne kuluttavat 
kohtuuttomasti pionin voimia, koska 
juuristo ei ole vielä riittävän vahva. 
Pioni palkitsee sinut seuraavana kesänä 
runsaammalla kukinnalla. 



Mittaa ruukun kanssa sopiva 
istutussyvyys

Kaada kuoppaan reilusti vettä Istuta valittuun syvyyteen kun vesi 
on imeytynyt

Kastele vielä ennen lopullista 
kuopan täyttämistä

Lisää karkeaa hiekkaa 3cm Valmis istutus



Juurakon istutus syksyllä

 Kun juurakkotoimitus saapuu, on hyvä tehdä 
seuraavat esivalmistelut ennen istutusta: 

 Tarkista, että juurakko on terve. Poista 
mahdolliset pehmeät osat ja katkeilleet 
juurenosat. Tarvittaessa typistä juurien 
määrää ja pituutta. Anna leikkauspintojen 
kuivahtaa ennen istutusta.

 Home, pese soodavedellä, 2 rkl litraan 
vettä. 

 Tarkista myös silmut, että ne ovat napakat, 
poista puoliksi irronneet ja 
vahingoittuneet.

 Jos juurakko on tullut multaisena, multa on 
hyvä karistaa pois ja pestä hyvin. Mullassa 
saattaa olla tuholaisten munia tai niiden 
esiasteita. Myös kasvitauteja saattaa olla. 

 Valkoiset juuret. Pese ja puhdista valkoiset 
hiusjuuret juuret pois. 

 Liota juurakoita ennen istutusta noin 5 min 



Ohjeet
• Istuta juurakko huolellisesti aavistuksen vinoon. Itoh pionit 

saa istuttaa reilusti vinoon. Vinoon istutettu juurakko 
kasvattaa paremmin hiusjuuria ja uusia varastojuuria. 
Kookkaan juurakon juuret eivät myöskään mene silloin liian 
syvälle, eivätkä kasva sykkerölle vaan lähtevät kasvamaan 
sivullepäin.

• Asettele multa hellästi sormilla juurien väliin. Tämä on 
tehtävä huolellisesti, koska syksyllä ei kastella istutusta, 
kuin hyvin varovasti. (Kastelu toimisi hyvin mullan 
tiivistäjänä juuria vasten). Ripottele lopuksi hiekka kruunun 
päälle. Viimeiset 3 cm on hyvä olla karkeaa hiekkaa tai 
sepeliä. 

• Merkitse istutus nimilapuilla.

• Syysistutukset eivät tarvitse suojausta talven ajaksi. 

• Keväällä on hyvä tarkistaa, etteivät juurakot ole nousseet 
maasta ylös. Jos ovat, lisää päälle hiekkaa ja ympärille 
multaa.

• Syksyllä istutetut juurakot tulee heti maan sulaessa kastella 
runsaasti 



Piirroskuvassa näkyy juurakon 
asento, kun se on istutettu oikein. 
Päällä on karkeaa hiekkaa ja 
multakupu on kohollaan. (Kuva Vesa 
Koivu/ Pionit kirja) 

Jokaisen istutetun juurakon päälle on 
laitettu reilusti hiekoitussepeliä. Juurakot 
on istutettu myöhään marraskuun lopulla. 
Hiekka pitää juurakot hyvin paikoillaan 
routivilla mailla. 

Valmis ruukkuistutus

Paakkutaimi Tyytyväinen pionitarhuri



Kasvitaudeista: Pionin harmaahome, (Botrytis paeoniae) Varsien tyvi alkaa 
tummentua ja kovettua. Varsi alkaa nuupahtamaan. Kun varren nyppäisee pois se 
on puumaisen näköinen. Tyvellä, varsien ja nupun pinnalla voi myös näkyä 
harmaata hometta. Nuput eivät aukea vaan kuihtuvat.

Laikku- ja ruostesienet (Cladosporium paeoniae) Viotus näkyy kasvin lehdillä 
punaisina pilkkuina ja taudin edetessä ne muuttuvat ruskeiksi laikuiksi. 

Mosaiikkivirus, (Tobacco rattle virus) Pionin lehdille alkaa muodostua keltaisia 
kuvioita, ympyröitä, mutkittelevia kuvioita ym. Lisäksi kasvi saattaa näyttää kituvalta. 

Pakkasvauriot, halla Hallaa esiintyy keväällä erityisesti itään päin sijaitsevien 
pionipenkkien kasvustoissa. Kasvi nuokkuu, mutta usein selviää näistä vaurioista. 
Hallan vahingoittama kasvi on altis harmaahomeelle.



 Ylemmissä kuvissa 
kuivuuden 
aiheuttamia 
lehtimuutoksia

 Alemmissa kuvissa 
mosaiikkiviruksen 
vaurioittamia lehtiä



Kiitos mielenkiinnostanne!
Oulun Puutarhayhdistys

Suomen Pioniseura ry Finska Pionsällskapet rf

http://pioniseura.fi/

pionikkorekisteri@gmail.com

Puh. +358451371243

Riitta Juonala

http://pioniseura.fi/
mailto:pioniseura@gmail.com
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