Hoppas dessa är till nytta:

Tips för dig som öppnar
din trädgård

Bekanta dig också med coronainstruktionerna som medföljer!

Förhandsinformation
z Uppdatera trädgårdens uppgifter i tid på oppnatradgardar.fi. Kom ihåg att i din profil
ange på vilket/vilka språk du kan betjäna. Ge tillräckliga väganvisningar, öppethållningstider och kontaktuppgifter. Om du ordnar guidade rundturer, kom då ihåg att i trädgårdsprofilen ange vilken tid de ordnas.
z Bildförsedda uppdateringsråd finns på www.oppnatradgardar.fi.
z Egen, aktiv, lokal informationsspridning är mycket viktigt. Skicka gärna ett eget pressmeddelande om att du deltar i Öppna Trädgårdar till lokaltidningen i god tid. Du kan även
informera om evenemanget i närbutiken, på offentliga anslagstavlor och i sociala medier.
Använd gärna modeller för pressmeddelande och reklam som finns på www.oppnatradgardar.fi.
Gör tillräckligt med skyltar i god tid
z På www.oppnatradgardar.fi hittar du färdiga skyltar som du kan skriva ut efter behov.
z Ladda ner och skriv ut det material du behöver i god tid före temadagen.
z Det är bra att göra skyltarna vädertåliga med t.ex. kontaktplast, plastfickor eller genom
att laminera dem. Fundera också färdigt ut hur du sätter upp skyltarna.
Anvisa tydligt var man kan parkera
z Fundera färdigt ut var besökarna kan parkera, och märk ut platserna. Kom vid behov
överens med grannar eller markägare om tilläggsutrymme för parkering. Under temadagen
kan mängden besökare vara stor.
z Vid behov kan man reservera en person som styr trafiken (kom ihåg reflexväst).
Gör det lätt att röra sig i trädgården – det underlättar om det blir rusning
z Du kan göra färdiga namnskyltar för växterna. Häng dem i ett band på en gren, små
skyltar på marknivå anger perennernas namn. Använd vattenfast tusch så håller texten i
flera år.
z Gör kontrollpunkter som besökaren kan följa för att på egen hand se de intressanta
ställena och växterna, eller märk ut dem på en karta som du ger till besökarna. Du kan också göra upp en växtlista som du lägger fram på lämpliga ställen i trädgården. Trädgårdsplanen eller bilder från olika skeden i trädgårdens historia och från olika årstider är också
intressant material som du kan lägga fram för den som på egenhand vill se sig om.

Ge råd och diskutera
z Bered dig på att guida besökarna i din trädgård och svara på frågor. Lär känna dina
växter på förhand eller gör upp en växtlista för ditt eget bruk.
z Ta reda på eventuella övriga öppna trädgårdar i närområdet och andra intressanta besöksmål, så att du kan tipsa beskarna om dem.
Boka hjälp för temadagen
z Om möjligt kan du be en vän att hjälpa till under temadagen så att kan hålla paus
ibland.
Eventuell servering eller försäljning
z Om du vill kan du bjuda på något smått att dricka och äta, men ta i beaktande att det
kan komma hundratals besökare. Om du bestämmer dig för att bjuda på kaffe, kom ihåg att
ställa fram tillräckligt stora skräpkorgar för engångskärl. Servering förutsätter också tillgång
till WC.
z Om du säljer plantor, kaffe eller annat motsvarande i din egen trädgård, gå in på våra sidor www.oppnatradgardar.fi och se hur skattemyndigheterna förhåller sig till detta. Prissätt
och ställ fram produkterna tydligt. Förbered dig vid behov med förpackningsmaterial eller
kassar. De som köper plantor kanske också önskar en namnlapp på vad de köpt.

SENAST FÖREGÅENDE KVÄLL:
Märk ut din trädgård och parkeringsplatser tydligt och vädertåligt
z Guida till din trädgård från tillräckligt långt avstånd så att det är lätt för besökarna att
hitta fram.
z Parkerings- och andra skyltar kan stiftas fast på papp som sedan fästs någonstans. Eller
så kan du laminera eller plasta in skylten med kontaktplast för att få den styvare och mer
regntålig.
z Ett bra sätt är att stifta fast (eller tejpa från avigsidan) pappen/den plastade skylten på
en lång käpp som sticks ner i jorden eller i håltegel alternativt binda/tejpa fast käppen med
skylten runt en trädstam eller en lämplig stolpe.
z För att fästa skylten eller käppen med skylten kan du också använda tunn metalltråd,
nylonlina, kraftig förpackningstejp eller silvertejp. Det är bra att ha så mycket tejp/snöre att
man kan snurra det ett helt varv runt stolpen eller trädstammen och sedan fästa eller knyta
det. Såhär får man skylten att hållas på plats också med enbart tejp.
z Sätt också fram vimpeln och information om trädgårdens öppethållningstid på en
synlig plats. Vimpeln kan till exempel fästas vid en käpp som sedan binds vid en stolpe,
trädgren eller grind.
z Lägg också fram ”Besökarens gyllene regler” som direktiv för besökarna.
z Något blickfång, t.ex. ett vackert föremål eller en ståtlig växt vid porten gör din trädgård mer synlig och önskar besökaren välkommen
z Om du vill kan du också ställa fram annat informationsmaterial för besökarna, såsom
en lista på andra öppna trädgårdar i närheten, din trädgårdsförenings broschyrer, text som
presenterar din trädgård, bottenplanskiss, växtlistor osv.

TEMADAGEN
Värdfolket ska kännas igen
z Använd kampanjknappen eller en namnlapp så att gästerna känner igen värden eller värdinnan.
z På reklamknappen du fått kan du om du vill skriva ditt namn med vattenfast tusch. Enhetlig klädsel
hjälper till att känna igen värdarna också på långt håll.
Gästbok
z Det är bra att lägga fram en gästbok. Efteråt är det trevligt att se vem som besökt trädgården och
hur långt ifrån gästerna kom. Du kan också be gästerna skriva i boken vad de tyckte om besöket.
Öppna din port…
z Öppna porten till din trädgård - bokstavligen. Det bjuder besökarna att stiga in.
z Ta emot alla gäster med ett leende det känns mycket trevligt och besökaren känner sig välkommen till trädgården!
z Prata med gästerna och lyft fram specialiteterna i din trädgård och saker som är viktiga för dig – var
positiv, då är det lätt också för besökaren att bli ivrig.
z Tala med hög röst. Trädgårdspresentationer exempelvis vid jämna klockslag hjälper att strukturera
dagen.
… och kom ihåg att njuta!
z Bry dig inte om ogräs eller renoveringsobjekt. Alla vet att det i en trädgård finns ogräs och att varje
knut inte alltid är i toppenskick. Lyft glatt fram höjdpunkterna i din trädgård. Gästerna är också ofta
intresserade av halvfärdiga delar av trädgården. Berätta vad du planerar.
z Stressa inte ifall du glömt något växtnamn. Kom ihåg att avsikten är att öppna portarna till trädgården. Du behöver inte vara ett vandrande växtlexikon. Du kan ta med en växtbok eller kulturväxternas
namnlista. Besökarna hjälper också gärna till med att identifiera växter.
z Var beredd på alla slags väder. Trädgårdsmänniskor är inte rädda för regn, så var beredd att visa
upp din trädgård oberoende av vädret.
z En enda intressant detalj i din trädgård eller en trevlig diskussion om trädgårdsskötsel är redan i sig
värt ett besök!
Som avslutning på dagen
z Du minns väl att så fort som möjligt efter dagens slut också ta bort skyltar och reklam för temadagen som du satt upp på offentliga platser.
z Vi hoppas på respons om trädgårdsbesöken från både trädgårdsägarna och besökarna. Responsen
kan lämnas via vår elektroniska frågeblankett som öppnas på måndagen efter temadagen på
www.oppnatradgardar.fi, www.kotipuutarha.fi, www.facebook.com/avoimetpuutarhat och
www.puutarhaliitto.fi.

