JOULUKUU

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 4/2018
PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

Viime kokouksessa hyväksyimme uudeksi jäseneksi vastaava
puutarhuri Inkeri Takiaisen, Porvoon kaupungilta. Tervetuloa
mukaan yhdistyksemme toimintaan. Työssä olevia jäseniä on
nyt 152 henkilöä. Seuran jäsenmäärä on edelleen kasvussa.
Kokonaisjäsenmäärä on 227 henkilöä, joista kunniajäseniä 9.

Toivon teille kaikille oikein lämpöisää ja valoisaa joulun aikaa.
Rauhoitutaan ja ladataan akkuja tulevaan vuoteen.
Timo Koski

puheenjohtaja

P.S.
Instagramissa @kaupunginpuutarhurienseura on jo
252 seurajaa, kasvua on!

N

äin joulukuun toisella viikolla elämme vuoden pimeimpiä
päiviä. Harmauden huomaa ja kaupunkien valaistuksen
suuren merkityksen huomaa näinä päivinä parhaiten. Tämän
asian haluamme nostaa esille mm. avatussa joulukuusikilpailussa, johon toivomme mahdollisimman monia kuvia.
Kaupunginpuutarhurien seuran hallituksen toiminnansuunnittelupäiviä vietimme marraskuun lopulla Forssassa. Samalla tutustuimme tuleviin kesäluentopäivien kohteisiin. Toiminnan painopisteitä on tarkemmin avattu tämän kirjeen muissa
teksteissä. Yhtenä nostona haluan tässä mainita verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Alueurakkapäivästä saimme hyvää palautetta ja olemme päättäneet pitää seuraavan tilaisuuden loka-marraskuussa 2019. Aiheena voisi olla
esimerkiksi hankinnat, omaisuuden hallinta tai avoimet hulevesijärjestelmät. Tilaisuus tullaan pitämään omakustanteisena.
Esittäkää siis toiveitanne aiheesta.
Viherympäristöliiton toiminta on jälleen vakaalla taloudellisella ja toiminnallisella tasolla. Kattojärjestömme on kuitenkin
muutosten edessä, kun Seppo on jäämässä pois pääsihteerin
paikalta vuoden 2020 keväällä. Työ uuden henkilön saamiseksi
toiminnan vetäjän rooliin on jo alkanut ja haku on saatava auki
ensi vuoden aikana. Samalla on syytä pohtia Viherympäristölehden tilannetta, jonka päätoimittajana Seppo myös toimii.
Uskon kuitenkin, että lehdellä on tulevaisuudessakin paikkansa meidän alana ainoana ammattilehtenä.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019
Hallitus ja vastuut
Puheenjohtaja
Timo Koski 2017-2019
Hallitus
Susanna Lappalainen 2018-2020
Anna-Kaisa Kaukola 2018-2020 sihteeri
Pirjo Kosonen 2018-2020 jäsensihteeri
Leila Grönholm 2018-2020 varainhoitaja
Tarja Ylitalo 2017-2019
Pekka Engblom 2017-2019
Heikki Pulkkinen 2017-2019 varapuheenjohtaja
Matti Nikoskelainen 2017-2019 tiedottaja

Toimintakauden tavoitteet
Kaupunginpuutarhurien seura toimii aktiivisena kaupunkivihreän kehittäjänä.

myös pienryhmissä. Akuuttia kommunikointia tehdään hallituksen jäsenille perustetun WhatsUp-ryhmän kautta.

Kauden päätavoitteita ovat
• yhteistyö ja kehittäminen alan järjestöjen ja toimijoiden
kanssa
• toimiminen jäsenistön verkostoitumiskanavana, parhaiden käytäntöjen jakaminen
• jäsenistön ammatillisen osaamisen ja aktiivisuuden tukeminen
• ajankohtaisista viheralan asioista tiedottaminen.

Kaupunginpuutarhurien seuran kesäluentopäivät Forssassa 21.-23.8.2019
Teemana luontomatkailu ja viheralueiden markkinointi. Ohjelma julkistetaan myöhemmin.

Kokoukset ja koulutukset

VYL vuosikokous kevät 2019
Timo Koski osallistuu VYL vuosikokoukseen.

Hallitus kokoontuu toimintakauden aikana neljä kertaa.
Kokous 1, Forssa 21-22.11.2018 Toiminnansuunnittelupäivät
Aiheina kokouksessa oli mm. VYL järjestöpäivien terveiset ja
työryhmien tilanteet. Laadittiin toimintasuunnitelma tulevalle
kaudelle ja käytiin läpi uudistettujen internetsivujen julkaisu.
Päätettiin Forssan kesäluentopäivien järjestelyistä. Päätettiin
perustaa hallituksen työskentelyä helpottamaan yhteinen
työalusta Google Driveen, jonka kautta välitetään ja säilytetään seuraan liittyviä tiedostoja.
Kokous 2, Jyväskylä Viherpäivät 5.2.2019
Aiheena kokouksessa mm. VYL -työryhmien tilanteet. Valmistellaan Forssan kesäluentopäiviä ja syksyn verkostotapaamista.
Kokous 3, Forssa 16.5.2019
Aiheena mm. Forssan kesäluentopäivät ja vuosikokousasiat.
Kokous 4, Forssa 21.08.2019
Aiheina VYL työryhmien tilanteet ja syksyn verkostotapaamisen valmistelu.
Lisäksi hallitus pitää tarvittaessa skype-neuvotteluja ajankohtaisista asioista ja kehityshankkeista laajalla kokoonpanolla ja

Kaupunginpuutarhurien seuran vuosikokous 22.8.2019
Vuosikokous järjestetään Forssan kesäluentopäivien yhteydessä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita paikalle.

VYL järjestöpäivät syksy 2019
Timo Koski, Pirjo Kosonen ja Anna-Kaisa Kaukola osallistuvat
järjestöpäiville.
Kaupunginpuutarhurien seuran järjestämä verkostopäivä, jäsenistön valitsemalla teemalla loka-marraskuu 2019
Osallistetaan nettikyselyllä jäsenistöä teemapäivän aiheen valintaan ja järjestämiseen. Tavoitteena on jatkossa vuosittainen
teemoitettu luentopäivä ajankohtaisista aiheista.
11 Suurimman vihertoimen tapaaminen, Kouvola
Vuosittainen tapaaminen pidetään tällä kertaa Kouvolassa.
Kaupunkien vihertoimien tapaaminen toimii hyvänä verkostona ja tavoitteena on paneutua alan ajankohtaisiin kehittämisasioihin sekä käydä keskustelua arkisista haasteista kaupunkien vihertoimissa. Tapaamisesta tiedotetaan yhdistyksen
tiedotuskanavissa.

Tiedotus
Internetsivut
Uudistetut internetsivut pidetään aktiivisina, ajantasaisina ja
kiinnostavina. Sivuille kootaan jäsenkirjeet ym. ajankohtaiset
asiat.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019
Sosiaalinen
media
Some-kanavien, Facebook (Kaupunginpuutahurien seura) ja
Instagram (@kaupunginpuutarhurienseura), käyttöä kehitetään ja tehostetaan. Ideoidaan ja järjestetään pienimuotoisia teemoitettuja kuva- yms. kilpailuja. Ensimmäisen valokuvauskuvakilpailun aiheena on kaupunkien julkisilla paikoilla
olevat joulukuuset.
Jäsenkirjeet
Toimitetaan kolme sähköistä jäsenkirjettä ja ennen vuosikokousta postitetaan jäsenkirje ja vuosikokouskutsu.
WUP
Word Urban Parks työskentelyssä ollaan tiiviisti mukana ja tiedotetaan kansainvälisistä asioista yhdistyksen tiedotuskanavissa.
Vihreä Kirja
Vuosittain ilmestyvään Vihreään kirjaan toimitetaan yhdistyksen jäsenistön yhteystiedot.
VYL-viestit
VYL-viestejä hyödynnetään yhdistyksen tiedottamisessa.
VY-lehti
Osallistutaan VY -lehden vuosisuunnitteluun. Ehdotetaan sekä
tuotetaan kaupunkivihreää koskevia artikkeleita VY -lehteen.

Viherympäristöliitossa toimii useita kehitystyöryhmiä, joihin
on nimetty jäsenistöä edustamaan Kaupunginpuutarhurien
Seuraa. Edustajat tuovat työryhmissä käsitellyt asiat hallitukselle ja niistä käydään yhteisesti keskustelua. Työryhmien
edustajilla on hallituksen tuki. Seuran jäsenien toivotaan ottavan yhteyttä työryhmien edustajiin ja tuovan esille työskentelyssä huomioon otettavia seikkoja ja näkökantoja. Tavoitteenamme työryhmissä on koko viheralaa ja kuntasektoria
hyödyntävät ratkaisut.
Viheralan henkilöpätevyydet, FISE -pätevyydet
FISE on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka tarjoaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevyydet ja niiden rekisterin riippumattomasti.
Viheralan pätevyyslautakunta koostuu FISEn taustajärjestöjen edustajista ja Viherympäristöliiton niihin nimittämistä
asiantuntijajäsenistä. Pätevyysvaatimuksia luonnostellaan Viherympäristöliiton nimeämissä työryhmissä.
Viher- ja ympäristörakennuttajan FISE -pätevyys hyväksyttiin
vuonna 2018. Viherympäristöliiton nimeämät edustajat FISEn
lautakunnassa ovat Juha Kivimäki (Vantaan kaupunki) ja Heidi Järkkä (Rambol Finland Oy). Viherympäristöliiton viheralan suunnittelijan pätevyyden valmistelutyöryhmässä seuraa
edustaa Matti Nikoskelainen.

Hoitoluokkien päivittäminen

Julkaisutoimikunta
Julkaisutoimikunta suunnittelee Viherympäristöliiton omaa
sekä sidosryhmien kanssa tehtävää julkaisutoimintaa. Pekka
Engblom edustaa seuraa julkaisutoimikunnassa.

Viheralueiden hoitoluokkien päivitys on käynnistynyt yhteistyössä VYL:n kanssa. Osallistutaan tiiviisti työhön sekä päivitetään Viheralueiden hoitoluokitusopas. Kunnossapitoluokkien
uudistamisesta järjestetään viherpäivillä 2019 Pre-seminaari ja
työpaja. Pirjo Kosonen vetää työryhmää.

Kasvualustatyöryhmä
Kasvualustatyöryhmä edistää ja seuraa viheralueiden kasvualustoihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, osallistuu ohjeistusten laadintaan ja kommentoi sekä valmistelee ehdotuksia
mm. lakimuutoksiin.

Kunnossapidon ja laadun kehittäminen, Vihkula
Viherympäristöliitto ja Kaupunginpuutarhurien Seura kehittävät yhdessä viheralueiden kunnossapidon laadun arviointia
kaksivuotisella hankkeella 2018-2019. Hankkeessa on mukana
17 kaupunkia ja kuntaa eripuolilta Suomea. Tavoitteena on
selkeä ja vertailukelpoinen toimintamalli kunnossapidon laadun arviointiin.

MRL Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö
MRL-työryhmä seuraa ympäristöministeriön rakennusjärjestysuudistusta ja tekee siihen alaan liittyviä ehdotuksia. Lisäksi
työryhmä seuraa MRL:n uudistusta ja antaa lausuntoja ja vaikuttaa lainsäädännön sisältöön.

Tutkimus ja kehitys

KAM ja PAM
Kasvillisuuden arvonmääritys (KAM) jatkuu puiden arvonmääritys (PAM) hankkeena.

VYL yhteistyö
Viherympäristöliiton hallituksen kokouksiin seuran edustajina
osallistuu puheenjohtaja Timo Koski ja varalla varapuheenjohtaja Heikki Pulkkinen.

Mika Pitkänen edustaa seuraa viheraluerakennuttamisen näkökulmasta ja Teemu Kylmäkoski viheralueiden kunnossapidon näkökulmasta.
KESY, kestävä ympäristörakentaminen
Varsinaisen ohjausryhmän työ on päättynyt.
Yhdistys osallistuu jatkossa aktiivisesti Kesy- hankkeisiin ja
pyrkii osaltaan jalkauttamaan laadittua toimintamallia.
https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta
Lautakunta määrittelee mm. VYL suositukset leikkipaikkakoulutuksille.

Kaupunginpuutarhurienseura.fi
UUDISTUI

Seuraa edustaa Anna-Kaisa Kaukola ja varalla Teemu Kylmäkoski.

Yhdistyksen internetsivut ovat saaneet uuden ilmeen, joiden
toivotaan palvelevan jäsenistöä aiempaa paremmin. Nettisivujen uusiminen oli pitkän työn tulos ja välistä meinasi uskoni
alkaa niiden valmistumisesta jo horjumaan. Tässä kohtaa haluan esittää nöyrimmät kiitokset työryhmälle, joka jaksoi kanssani niitä rakentaa – kiitos Susanna ja kiitos Heikki!

Maiseman huomioiminen maankäytön suunnittelussa
MaMa -hanke vaikuttaa viranomaisten työskentelyyn siten,
että kaikessa maankäytön suunnittelussa otetaan maisema
huomioidaan nykyistä paremmin.
Timo Koski edustaa seuraa MaMa -työryhmässä.
Euroopan vihervuosi 2020, European Green Year 2020
Yhdistys osallistuu Euroopan vihervuotta 2020 valmistelevan
työryhmän toimintaan.

VIHERPÄIVIEN 2019 PRE-SEMINAARIT
Viherpäivien aattona 05.02.19 Jyväskylässä tarjolla kaksi
mielenkiintoista osallistujille ilmaista PRE-seminaaria ajankohtaisista aiheista.
Viheralueiden hoitoluokituksesta Kunnossapidon hoitoluokitukseen
sekä
Viheralan opintopolut ja työllistyminen

Mitä uutta sivuilla sitten oikein on?
Ilmeen uusiutumisen myötä etusivulta löytyy mm. Instagram
ja Facebook syötteet, jotka päivittyvät somepostausten kautta. Ajankohtaisille on oma sivunsa, nyt sieltä löytyy mm. Kuvaa joulukuusi -kilpailu, johon toivotaan runsasta osanottoa.
Jäsenyyssivulta löytyy mm. nämä jäsenkirjeet ja seuran yhteystiedot. Kesäluentopäivät ovat saaneet oman osionsa, jonka
kautta löytyy aikanaan Forssan tapahtuman ohjelma ja ilmoittautuminen. Lyhennelmä yhdistyksemme kunniakkaaseen
menneisyyteen löytyy historiaosiosta.
Parhaimman käsityksen uusista nettisivuista saa luonnollisesti
vierailemalla niillä. Sivusto toimii kaikenlaisissa laitteissa kännykästä tablettiin. Käykäähän myös tutustumassa tarjontaan
Instagramissa ja Facebookissa.

Matti Nikoskelainen

KUVAA JOULUKUUSI - KILPAILU

PRE-seminaarien ohjelma:
https//www.vyl.fi/viherpaivat/kavijoille/seminaarit/preseminaarit-5.2.2019/
Ilmoittautuminen on käynnissä.
Kaikki mukaan sankoin joukoin!

VIHREÄ KIRJA 2019
Kaupunginpuutarhurien Seuran jäsenten työyhteystiedot julkaistaan taas Vihreässä kirjassa.
Julkaistavat tiedot:
• nimi
• nimike
• sähköpostiosoite
• postiosoite

Kaupunginpuutarhurien Seura ry järjestää kaikille avoimen
valokuvauskilpailun 5.12.2018 -2.1.2019. Valokuvakilpailun aiheena on julkiselle paikalle pystytetty joulukuusi.
Muistuttaako kaupunkisi, kuntasi tai kyläsi torilla sojottava virallinen joulukuusi enemmän pulloharjaa, josta löytyy sisäistä
kauneutta vai onko se valokuvauksellisen komea lajinsa edustaja?

Omat tietonne voitte tarkistaa osoitteesta (s. 58-63):
http://epaper.fi/read/4245/1ySDJTQg
Jos yhteystiedoissanne on tapahtunut muutoksia, lähettäkääpä päivitetyt yhteystiedot sähköpostitse 02.01.19 mennessä seuran jäsensihteerille: pirjo kosonen@vantaa.fi
Vuoden 2018 aikana liittyneiden uusien jäsenten työyhteystiedot toimitetaan Vihreään kirjaan jäsenhakemuksissa ilmoitettujen työyhteystietojen mukaisesti.

Osallistu kilpailuun Facebookissa tai Instagramissa, lisää kuvaasi #kpskuusi2018 ja kerro mistä kuva on otettu ja miksi se
on mielestäsi palkitsemisen arvoinen.
Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita! Ehdotuksen lähettäneiden kesken arvotaan 2 kpl, arvoltaan 30 € lahjakortteja
Viherympäristöliiton kirjakauppaan. Voittajat julkaistaan
Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n Facebookissa, Instagramissa ja www-sivuilla viikolla 2/2019, jonka lisäksi tiedotamme voittajia henkilökohtaisesti.
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Osallistu ja vaikuta syksyn 2019
verkostopäivän sisältöön

Tilaa Virtaa viherrakenteesta -esitteitä
VYL:stä jaettavaksi luottamushenkilöille

Syksyllä 2018 järjestetystä Alueurakkapäivästä on saatu positiivista palautetta. Tavoitteena on järjestää luento- ja keskustelupäivä ajankohtaisesta aiheesta myös syksyllä 2019.

Virtaa viherrakenteesta -esite sopii erittäin hyvin jaettavaksi kaupunkien luottamushenkilöille ja johtaville virkamiehille.
Esite on tarkoitettu inspiraation lähteeksi kaavoittajille ja luottamushenkilöille. Sitä voi hyvin jakaa myös muille sidosryhmien edustajille, jotka osallistuvat kaupunkiseutujen viherrakenteen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Keskustelua ja verkostoitumista ajankohtaisten aiheiden osalta tarvitaan. Mietityttääkö KESY toimintamalli ja sen jalkauttaminen? Toivotko vertaistukea omaisuudenhallinnan problematiikkaan vai jatketaanko alueurakointi teemaa?
Toivomme jäsenistöltä osallistumista ajankohtaisen teeman
valintaan. Internetsivuilla voi käydä äänestämässä luentopäivän teemaa tai ehdottamassa uutta teemaa.
Ehdota ja ideoi päivän sisältöä!

Tilaa esitettä Viherympäristöliitosta (laatikossa 125 kpl) maksutta. Tilaukset: tiia.naskali@vyl.fi
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Forssaan syttyivät ainutlaatuiset jouluvalot:
kuvioaiheet valittiin painokankaista 100 vuoden takaa
Forssan uudet jouluvalot on suunniteltu 1900-luvun alussa Forssassa valmistettujen
painokankaiden pohjalta. Tuolloin Forssa oli ainoa paikka Suomessa, jossa painettiin
kankaita. Painokuosit ostettiin malleina tai peräti valmiina painoteloina Saksasta,
Ranskasta tai Englannista.

Tähtikuvio ja helminauha
Jouluvaloaiheita on kaksi. Toinen kuvioaihe on peräisin punapohjaisesta flanellista vuodelta 1909. Jouluvaloihin on päätynyt kankaan suurin koristeaihe, kierteinen helminauhakuvio.
Toinen aihe on peräisin vuoden 1910 kretonkitilkusta.
Tuohon aikaan Euroopan vallitseva tyylisuunta oli jugend, ja
tyyli levisi myös Forssan kankaisiin. Ohut kretonki oli
käypää yleiskan-gasta moneen eri tarkoitukseen.
Kaupunkilaisten toiveesta
Forssan vanhat jouluvalot olivat vuodelta 1996 ja teknisesti
jo varsin vanhanaikaiset. Kunnallistekniikan päällikkö Tero
Tiensuun mukaan kaupunkilaiset toivoivat lisää ja pidempään palavia jouluvaloja. Jouluvaloja on nyt 83 kappaletta,
lähes kaksinkertainen määrä entiseen verrattuna. LED-tekniikan ansiosta ne kuluttavat sähköä yli puolet vähemmän
kuin aikaisemmat. Valot on asennettu aikaisempaa pidemmille katuosuuksille.
Yhteistyössä
Forssan museossa on tehty useamman vuoden ajan työtä
kaupungin valtaisan kangaskokoelman ja kuosiperinnön
esittelemiseksi. Kokoelmissa on satoja tuhansia Forssassa
valmistettuja kuoseja. Tekninen toimi pyysi museolta ehdotuksia uusiksi valoaiheiksi. Niistä valittiin kaksi jouluista,
juhlavaa ja erilaista aihetta, jotka oli teknisesti mahdollista
totetuttaa.
Valot syttyivät ensimmäistä kertaa kaupungin
joulunavauksen yhteydessä 1. joulukuuta.
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Mikko Vähä-Touru, Forssan kaupungin katumestari
tarkastelemassa uusia valoja.
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KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURA RY:N VALTAKUNNALLISET KESÄLUENTOPÄIVÄT
JÄRKIVIHREÄ FORSSA 21.-23.8.2019
TERVETULOA VUODEN PÄÄTAPAHTUMAAN
Kaupunginpuutarhurien Seura ry:llä on ilo ja kunnia toivottaa
Sinut tervetulleeksi luentopäivillemme, jonka teemana on
luonto- ja puistomatkailu sekä markkinointi.
Koulutuspäivillä on mukana eri alojen yhteistyökumppaneitamme, jotka esittelevät päivien aikana tuotteitaan ja markkinointiyhteistyötään kanssamme.
PÄIVIEN OHJELMA
Ohjelma julkaistaan seuran nettisivuilla osoitteessa
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET
Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisista erikoisruokavalioista
11.8.2019 mennessä: leila.gronholm@forssa.fi

Puistojen hyvinvointia edistävä vaikutus oli tiedossa jo
1800-luvulla. Forssan kansallisen kaupunkipuiston ytimessä
oleva Yhtiönpuiston suunnittelussa noudatettiin tätä edistyksellistä ajattelutapaa. Puiston perusti tehtailija Axel Wilhelm Wahren 1850-luvulla omistamiensa kehräämörakennusten läheisyyteen.
Yhtiönpuisto oli sommiteltu siten, että tärkeimmät rakennukset kuten kehräämö, konttorirakennus eli Corps de Logie ja

Seminaari pidetään Tehtailija Axel Wilhelm Wahrenin vuonna 1847 Loimijoen rannalle perustaman puuvillakehräämön
tiloissa. Alue on saanut tänä päivänä uuden elämän, kun arvokkaassa tehdasmiljöössä kehrätään nyt hyvinvointia: kulttuuria, koulutusta ja mielekästä vapaa-ajan tekemistä.

insinöörin asunto, olivat akseleiden päässä. Puistossa sijaitsi
myös tehtaan kauppapuutarha, jonka myyntituotteet olivat
suosittuja Forssan ulkopuolellakin.
Puistoon kuului luonnontilainen puistometsä, englantilaistyyppinen maisemapuutarha ja hyötypuutarha kasvihuoneineen. Kasvihuone oli aikansa arvostettu kohde. Erityisesti
ihailtiin kasvirunsautta ja ’lasilinnassa’ tuotettuja eksoottisia
hedelmiä ja kukkasia.
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VIERASKYNÄ: Ilkka Väre, toiminnanjohtaja, Viher- ja ympäristörakentajat ry

Viherrakentajat tekevät yhteistyötä kuntasektorin kanssa
Viher- ja ympäristörakentajat ry eli VYRA on yhdistys, johon
kuuluu noin 130 viherrakentamista ja kunnossapitoa päätoimisesti tekevää yritystä. Yritysten koko vaihtelee alle kymmenen hengen mikroyrityksistä satoja henkilöitä työllistäviin
monialayrityksiin. Kaikkia yrityksiä yhdistää halu rakentaa tai
kunnossapitää viihtyisiä ja ekologisesti kestäviä viheralueita.
VYRA onkin ollut aktiivisesti mukana Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallia ja -ohjeita laativissa työryhmissä. Erittäin tärkeäksi VYRA:ssa on koettu se, että KESY-toimintamalli koskee kaikkia viheralan toimijoita, jolloin yhteiset
tavoitteet ovat helpommin saavutettavissa.
Monet VYRA:n jäsenyritykset toimivat urakoitsijoina kaupunkien ja kuntien julkisissa viherhankkeissa. Ne ovat yleensä tarkasti ja pitkään suunniteltuja hankkeita ja siksi ne ovat urakoitsijalle mieluisia. Hankkeiden tavoitteet ja taloudelliset raamit
ovat selkeästi asetettuja. Hankkeisiin liittyviin tarjouskilpailuihin osallistuminen on kuitenkin koettu etenkin pienissä viheralan yrityksissä hyvin hankalaksi ja byrokraattiseksi vaadittujen asiakirjojen ja selvitysten sekä taloudellisten vakuuksien
vuoksi. Tässä olisikin paikka ”normienpurkutalkoille”, jotta kuntasektori voisi käyttää enemmän paikallisia pieniä yrityksiä viherrakennushankkeissa. Hankkeiden pilkkominen pienempiin
osiin on tietysti yksi vaihtoehto, mutta vaatii enemmän työtä
tilaajien taholta. Joissakin isommissa hankkeissa urakoitsijat
ovat muodostaneet työyhteenliittymiä, jolloin pienemmät

yritykset ovat voineet olla mukana sellaisissa julkisissa tarjouskilpailuissa, joihin ne eivät muuten olisivat voineet osallistua
ollenkaan.
Kunnossapitoon keskittyneitä yrityksiä on VYRA:ssa jo useita.
Näillä yrityksillä on mahdollisuus tehdä viheralueiden, katujen
ja teiden ympärivuotista hoitoa eli myös talvikunnossapitoa.
Alueellisia ympärivuotisia hoitosopimuksia kaupunkien ja
kuntien kanssa on jo tehtykin. Kuntasektorillakin saattaa tulla
tilanteita, jolloin tarvitaan ulkopuolista apua kunnossapitotöihin äkillisen henkilöstön vajauksen tai hoitokoneiden rikkoontumisen tai sopivan koneen puuttumisen vuoksi. VYRA:n
jäsenyritykset voivat helpottaa tällaisia tilanteita, toki yritysten
senhetkinen työtilanne huomioiden. Kannattaa siis ottaa yhteyttä, jos tulee akuutteja tilanteita työvoiman tai koneiden
kanssa.
VYRA täyttää vuonna 2019 kunnioitettavat 50 vuotta. Yhdistys
perustettiin vuonna 1969, tosin silloin nimellä Viheraluerakentajat ry eli VAR. Vuosien varrella kypsyi ajatus uudistaa yhdistyksen nimi ja maaliskuussa 2014 nimeksi muutettiin Viher- ja
ympäristörakentajat ry. Juhlavuosi tulee näkymään yhdistyksemme toiminnassa monilla tavoilla ja huipentuu 50-vuotisjuhliin Vanajanlinnassa 9.8.2019. Jatketaan hyvää yhteistyötä
Kaupunginpuutarhurien Seuran ja VYRA:n välillä myös tulevina vuosikymmeninä!
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