
Herrgårdsparkens historia 
Herrgårdsparken har sina rötter på 1600-talet. Åren 1773–1791 
ägdes herrgården av lagmannen Gustaf Reuterholm. Han byggde 
en fruktträdgård i barockstil, en trädgård som fortfarande finns på 
samma ställe. Den nuvarande herrgårdsparken har bevarat sin form 
från sekelskiftet 1700/1800, då E.G. von Willebrand ändrade den 
till en landskapspark i engelsk stil. De geometriska gångarna öster 
om parken, muren som är kvar av växthuset och de 200 år gamla 
ekarna är också från hans era. E.G. von Willebrands och hans 
hustrus grav finns i herrgårdens parkskog.

 

W FFerrarian rinne 
– finska bär och frukter
I parken växer finska bär- och fruktväxter: äpplen, hallon, 
björnbär, körsbär, plommon, päron, havtorn, sötrönn och 
vinbär. Det finns flera sorter av varje art, och besökare kan 
smaka och jämföra dem. Parken har byggts av Jockis kommun, 
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och 
Nationella programmet för växtgenetiska resurser. Parken 
öppnades 2009. Stigarna i parken ingår i Jockis kommuns 
rekreationsrutt.

Mer information:
www.luke.fi/ferrarianrinne

Wendlan puutarha 
– från herrgårdens växter till nya sorter
Trädgården Wendlan puutarha finns i Jockis herrgårds område, 
bakom en gammal vit båsladugård nära Tietotalo. Trädgården 
öppnades 2008 och har fått sitt namn efter von Willebrands 
hustru, Wendla Gustava. Trädgården presenterar herrgårdens 
gamla trädgårdsväxter och undersökta prydnads- och bärväxter 
som har beviljats varumärket FinE®. Andra viktiga traditionella 
finska växter har också planterats i trädgården, bland annat 
samlingar av liten rosenkvitten och renfana.

Mer information:
www.luke.fi/wendlanpuutarha

Jockis herrgård
Herrgårdens historia börjar 1562, då Sveriges kung, Erik XIV, 
gav Klas Kristersson (Horn) Jockis fjärding, Jokilääni, i socknen 
Portas som förläning. Ernst Gustaf von Willebrand var den mest 
framstående ägaren till herrgården (1791–1809). Han byggde de 
flesta av de nuvarande byggnaderna och etablerade många olika 
industriverksamheter vid herrgården. Finska staten köpte Jockis 
herrgård 1918, då denna fortfarande hörde till de största gårdarna i 
Finland. I dag ägs herrgårdens område av Senatsfastigheter.

Historisk        park Parken för         smakning



Parkerna finns i Jockis i 
sydvästra Tavastland.
Avstånd
10 km från Forssa
80 km från Åbo
122 km från Helsingfors
98 km från Tammerfors
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EJ INTRÄDESAVGIFT, parkerna är öppna för allmänheten året runt.

BOKA GRUPPGUIDNING
merja.hartikainen@luke.fi, Tfn 029 532 6105

ADRESS OCH PARKERING
Herrgårdsparken: Humppilantie 14
Wendlan puutarha: Humppilantie 9 E
Parkering: Parkeringsområdet utanför Tietotalo i Jockis (Humppilantie 9 A), 
på ett kort gångavstånd från båda parkerna
Ferrarian rinne: Vaulammintie 10, ingång från korsningen till Alatie
Parkering: Ett litet parkeringsområde utanför prästgårdsmuseet, 
invid parken på andra sidan av Vaulammintie

RESTAURANGTJÄNSTER
Tietotalo i Jockis: Kaférestaurang Wendla, 
wendla.fi (Humppilantie 9 A)

ANDRA SEVÄRDHETER OCH UPPLEVELSER / TJÄNSTER
Elonkierto: www.luke.fi/elonkierto
Museijärnväg: www.jokioistenmuseorautatie.fi
Bysmedens teater: kylaseppa.com/
Guider i sydvästra Tavastland: lounaishameenoppaat.yhdistysavain.fi
Jockis kommun: www.jokioinen.fi

     

Kom och upptäck 
mångfalden av trädgårdar i Jockis!
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Nationella genresursprogrammet  
Programmet för växtgenetiska resurser skapades 2003 för att 
skydda genresurser inom jord- och skogsbruket i Finland. År 
2018 offentliggjordes de uppdaterade målen för genresursarbetet 
i det omarbetade nationella genresursprogrammet för alla 
genresurser inom primärproduktionen (JSM 2018:11a). De 
trädgårdsobjekt som presenterar växtgenetiska resurser i Jockis 
har planerats och byggts av genresursprogrammet och Jockis 
kommun. Vegetationen för Jockis herrgård presenteras längs 
parkstigen och i trädgården Wendlan puutarha. Ferrarian rinne 
är en park som presenterar den biologiska mångfalden av 
näringsväxter. Naturresursinstitutet ansvarar för samordningen av 
Nationella genresursprogrammet.

Med kulturväxtgenetiska resurser avses genetisk mångfald, 
olika arter och variation inom enskilda arter. Under årtusendenas 
förlopp har populationer av gamla kulturväxter anpassat sig 
till klimatet, jordmånen, landskapet och kulturen, vilket gör de 
unika. Genom skydd av genetiska resurser säkerställs tillgången 
till biologisk mångfald för jordbrukare, förädling och forskning 
samt kommande generationer. De kulturväxter som ingår i det 
finländska kulturarvet riskerar att försvinna vid odlingen.

Vi samlar in information genom enkäter, intervjuer och 
efterlysningar. Vi söker efter jordbrukare och odlingsentusiaster 
som har gamla odlingsväxter i sin ägo. Gamla växter kan 
anmälas till oss: www.luke.fi/ilmoitakasvi

Finlands nationella program för växtgenetiska resurser
Naturresursinstitutet, 31600 Jockis 
kasvigeenivarat@luke.fi
www.luke.fi/sv/om-naturresurser/genetiska-resurser/
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