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Agrian teettämällä opinnäytetyöllä, jonka puitteissa tullaan
jäsenistöllemme suuntaamaan kysely. Lisää hankkeesta tässä
postissa olevassa erilliskirjoituksessa.

Hallituksen viimeisintä kokousta vietimme Viherpäivien aattona Jyväskylän rakentajatalolla. Kokouksen asialistalle olimme
nostaneet mm. sisäisen sekä ulkoisen viestinnän ja tiedottamisen, jäsenistön ammatillisen tukemisen sekä toimimisen
yhdessä muiden viheralan järjestöjen ja Viherympäristöliiton
kanssa viheralan kehittämishankkeissa ja työryhmissä.
Yhteispohjoismaiset luentopäivät Reykjavikissa
15.-17.8.2018.
Kokouksessa päätimme, että tuemme jokaista seuramme jäsentä osallistumaan pohjoismaisille luentopäiville. Tukena
maksamme osallistumismaksun kolmellekymmenelle yhdistyksemme jäsenelle. Olemme pyytäneet Viherympäristöliittoa
järjestämään matkaa. Matkasta lisää tässä jäsenpostissa.
Pohjoismaisten päivien ohjelma on vielä hieman kesken, mutta seuratkaa sivustoa, jolle päivityksen ohjelmasta pitäisi tulla
ihan näinä päivinä: http://www.parksandnature2018.is/
Mukana Viherympäristöliiton eri kehityshankkeissa
Kuluvan kevään aikana alkaa kunnossapidon laadun kehittämishanke. Hanketta johtaa Viherympäristöliitto ja kouluttajana on Marko Eskolainen. Mukaan on ilmoittautunut jo useita
kaupunkeja ja kuntia. Hankkeen tulokset hyödyttävät meidän
kaikkien toimintaa. Lisäksi tavoitteena on uusia Kasvillisuuden
arvonmääritys- opas, KAM 07, jonka julkaisusta on jo yli kymmenen vuotta. Tähän hankeeseen kaivataan myös julkisen
alan toimijoita mukaan, koska me olemme tämän oppaan suurin käyttäjäryhmä. Lisäksi olemme keskustelleet Viheralueiden
hoitoluokitus- oppaan päivittämisestä. Päivitystyö alkaa kuluvan vuoden aikana ja tavoitteena on saada uusi julkaisu ulos
vuoden 2019 aikana. Tämän hankkeen päivitystyö alkaa jo Pro

Olemme mukana kaikissa Viherympäristöliiton työryhmissä
sekä kehityshankkeissa. Yhdistyksellämme on puheenjohtajuus Viherpäivien kehitystyöryhmässä ja leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnassa. Pirjo Kososen johtama
Viherpäivien kehitystyöryhmä alkaa miettimään jo nyt tulevien Viherpäivien ohjelmaa. Ohjelman laadinnassa hyödynnetään tietysti osallistujien antamaa palautetta ja mm. tällä
tavalla pystymme itse vaikuttamaan tulevien Viherpäivien
sisältöön. Leikkiturvalautakunnan toiminnassa keskitytään
antamaan kentälle riippumatonta tietoa sekä laatimaan suosituksia alalle. Viestintä tapahtuu pääasiassa Viherympäristöliiton nettisivujen kautta. Lautakunnan puhenjohtajana on
Anna-Kaisa Kaukola.
Näiden lisäksi ajankohtaisia hankkeita ovat mm. viherrakennuttajan pätevyysvaatimukset ja koulutus sekä vihersuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset. Näissä olemme myös aktiivisesti mukana.
Uusia jäseniä
Viime kokouksessa hyväksyimme uudeksi jäseneksi seuraavat henkilöt: piiripuutarhuri Sanna Autio, Oulun tekninen liikelaitos, kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski, Tuusulan kunta,
kaupunginpuutarhuri Jaana Mähönen, Varkauden kaupunki ja
suunnitteluhortonomi Anne Määttä, Oulun kaupunki. Olette
tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan. Työssä olevia jäseniä on nyt 151 henkilöä.
Tänä vuonna vuosikokous pidetään pääkaupunkiseudulla
30.8. ja samana päivänä tuullan pitämään yhden päivän luentokokonaisuus aiheesta ylläpidon erilaiset urakkamallit. Laittakaa päivämäärä kalentereihinne. Perinteiset kesäluentopäivät pidetään siten seuraavan kerran vuonna 2019. Hallituksen
seuraava kokous on Hämeenlinnassa 23.5. Jos teillä on hallitukselle viestittävää, niin olkaa yhteydessä.

Timo Koski

puheenjohtaja

P.S.
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Instagramissa #kaupunginpuutarhurienseura on jo
191 seurajaa, kasvu on kovaa :-)
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Internetsivut uudistuvat
Seuran internetsivut kokevat kummia kevään aikana.
Sivujen visuaalinen ilme uusiutuu ja sivuista pyritään tekemään jäsenistöä paremmin palvelevat. Tässä hyödynnämme
erityisesti yhdistyksiä varten räätälöityä nettisivupalvelua.
Käytännössä sivujen määrää karsitaan, sivuista tehdään responsiiviset (näyttävät samalta riippumatta siitä avaatko ne
kännykällä, tabletilla vai tietokoneella), logo säilyy ennallaan
ja somefiidit otetaan käyttöön.
ALUSTAVA SIVURAKENNE
Etusivu
Etusivu on ajankohtaissivu, tänne tulee siis ajankohtaiset
asiat. Etusivulla näkyy myös somefiidit eli sosiaalisen median ajankohtaiset postaukset Instagramin ja Facebookin
osalta. Sosiaalisen median merkitystä tämän päivän tiedotukseen sopivana välineenä halutaan korostaa.

Yhteistyöllä kohti vahvoja visioita!

Kesäluentopäivät
Tämä on yhdistyksemme vuosittainen päätapahtuma ja
voimainkoitos. Kesäluentopäivien ja muiden seuran järjestämien tapahtumien asiat tulevat omalle sivulleen,
josta niihin liittyvä materiaali on helppo löytää. Tarkoituksena on myös rakentaa uusi ilmoittautumislomake, jonka
kautta voidaan keskitetysti hoitaa ilmoittautuminen.

Hei kaikille! Olen tuore MARKin puheenjohtaja, ja tämän
vuoden luotsaamassa johtokuntaamme. Juuri ennen tämän
jutun kirjoittamista lopettelimme tämän vuoden johtokunnan kokouksen numero 2. Kävimme läpi vuodelle asetettuja
tavoitteita ja kehitimme pari uuttakin. Kokouksen energialla
voin ilomielin todeta, että tiimimme meno vaikutti hyvältä ja
aikaansaavalta, joten kohti vuoden tuomia haasteita iloisin
mielin! Seuraavaksi hieman tulevasta.

Jäsenyys
Sivulla on jäsenille tarkoitettua asiaa. Tänne laitetaan jäsenliittymislomake, yhdistyksen säännöt, jäsenkirjeet ja
hallituksen jäsenten yhteystiedot.

Vahvempi maisemabrändi
Tänä vuonna MARKilla on käynnisteillä alan tunnettuuden
kannalta tärkeä hanke, nimittäin maisema-arkkitehtuurin
brändityö. Tarkoituksena on vaikuttaa alan imagoon, ja toivottavasti sitä kautta alalle hakevien opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden määrään.

Historia
Tällä sivulla on tiivistelmä yli 80 vuotiaan seuramme vaiherikkaasta historiasta.

Haluatko osallistua? – Lähetä valokuva!
Varsinainen kuvagalleria poistuu sivuilta jatkossa kokonaan.
Sivustolle tarvitaan kuitenkin kymmenkunta sinne soveltuvaa
valokuvaa. Valokuvia voidaan käyttää osana sivuston uutta ulkoasua graafisen suunnittelijan näkemyksen mukaan. Hyviä
aiheita valokuvalle ovat esimerkiksi (kaupunki)luonto, maisema, kasvillisuus, rakennettu ympäristö jne.
Lähetä valokuvasi osoitteeseen kaupunginpuutarhurienseura@gmail.com 25.3.2018 mennessä. Kerro valokuvaajan nimi
sekä missä ja milloin kuva on otettu (valokuvaajan nimeä ym.
tietoja ei julkaista www-sivuilla).

Matti Nikoskelainen

Tärkeä osa alamme kehittymistä ovat suunnittelukilpailut.
Viime vuodet ovat osoittaneet, että innovatiivisilla suunnittelukilpailulla voidaan vahvistaa kaupunkien brändiä mielenkiintoisina ja viihtyisinä ympäristöinä. Tähän toivommekin yhteistyötä kaupunginpuutarhurien kanssa!
Erinomaisena kilpailuesimerkkinä on juuri Vuoden ympäristörakenteena palkittu Vantaan kaupungin tilaama ja Gretel
Hemgårdin suunnittelema Kirjastopuisto toriaukioineen. Projekti oli alun perin kilpailuvoitto, ja Vantaan kaupunki on ansiokkaasti pitänyt kiinni voittaneen ehdotuksen suunnitelmasta. Nyt alueet ovat tärkeitä elementtejä luodessa identiteettiä
Tikkurilaan. Ilman vahvaa visiota alueen omaleimaisuudesta,
kaupunki olisi voinut lähteä moneen otteeseen tavanomaisiin
ratkaisuihin.
Loppuvuodesta meillä on tulossa järjestömme tärkein tapahtuma, Maisema-arkkitehtipäivä. Luentopäivän aikana on tarkoitus inspiroida ja valottaa alan innovaatioita niin kotimaasta
kuin ulkomailta. Tänä vuonna teemana on ajankohtainen aihe,
matkailun maisemat. Olette lämpimästi tervetulleita seminaariin!
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Osana brändityötä on myös vuoden alussa perustettu instagram –tili, jonka avulla pyrimme avaamaan näkökulmia kollegoidemme laajaan työkenttään. Tarkoituksena on luoda näkyvyyttä, jotta maisema-arkkitehtuuri alana tulisi tutummaksi
ihmisille. Tervetuloa seuraamaan hienoa sivua!
Lisää maisema-arkkitehteja
Yhdistyksemme tavoitteena on jo usean vuoden ajan ollut
koulutuksen resursointi ja toimet sisäänoton kasvattamisen
puolesta. Meitä maisema-arkkitehteja on Suomessa aivan liian
vähän. Tämä heijastuu siihen, ettei kaikkia työpaikkoja saada
täytettyä, eikä maisema-arkkitehteja myöskään riitä kaikkiin
kuntiin. Koulutuksen lisäksi alalla on pulaa myös tutkimuksesta. Tänä vuonna selvitämme mahdollisuuksia koulutusresurssien lisäämiseksi.
MARK - edustus
Kuten monet muutkin Viherympäristöliiton alajärjestöt, MARK
toimii Viherympäristöliiton lisäksi useassa eri järjestössä, toimikunnassa ja työryhmässä. Näistä lyhyesti mainittakoon mm.
International Federation of Landscape Architects - IFLA, kaavanlaatijoiden rekisteri, Landscape Observatory of Finland,
Rakennustietosäätiö, sekä Taide rakennushankkeessa -toimikunta. Yhdistyksessämme on erikseen myös kilpailu-, koulutus
ja tutkimus-, sekä viestintätoimikunta.
Viheralan yhteistyö avainasemassa
Viherala kasvaa vuosi vuodelta ja resursseja tarvitaan lisää niin
hallinnoinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa, kuin ylläpidossa. Myös alan termit, kuten ekosysteemipalvelut, hulevesien
hallinta ja ympäristön suunnittelu ovat viheralan ulkopuolelta
tuleville ihmisille hankalia hahmotettavia. Kuten Julie Bargmann totesi viime Viherpäivillä luennollaan ”Brown is new
green”, ”luonnonprosesseja ja ympäristösuunnittelua täytyy
avata kiinnostavalla tavalla.” Tämä tarkoittaa prosessien visualisointia ja tiedon näkyville tuomista.
Ennen kaikkea se tarkoittaa viheralan eri ammattikuntien
rohkeaa yhteistyötä hioa yhteistä visiota timantin kirkkaaksi.
Puistoja ja kaupungin urbaaneja viheralueita kehitetään yhteistyöllä yli ammatti- ja virastorajojen, rakentaen siltoja kaupunkilaisten, kaupungin eri organisaatioiden ja suunnittelijoiden välille.
Puistot ja vehreä kaupunkitila on meidän molempien järjestöjen sydäntä lähellä.
Toivon siis pitkää ja menestyksekästä yhteistyötä kaupunkipuutarhurien seuran ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton välillä! Tulkaa reilusti nykäisemään hihasta, kun tavataan!
Iloisin yhteistyöterveisin

Veera Tolvanen
MARK
www.m-ark.fi
Facebook: Suomen maisema-arkkitehtien ammattilliitto MARK
Instagram: Finnish_landscape_architects_association
Maisema-arkkitehtipäivät: 26.10.2018. Lisätietoa FB:ssa

Opintomatka pohjoismaiseen
puistokongressiin Islannissa elokuussa
Tervetuloa Kaupunginpuutarhurin Seura ry:n opintomatkalle
pohjoismaiseen puisto- ja luontoalan kongressiin Reykjavikissa (Parks and Nature Congress). Kaupunginpuutarhurien Seura tukee matkaa maksamalla KPS:n jäsenten osallistumismaksun seminaariin (rekisteröintimaksu).
Ohjelma on julkaistu ja esitelmät ovat englanniksi.
Matka on suunniteltu niin, että varsinaisen kongressin lisäksi
matkaan sisältyy tutustumista Islantiin. Ulkomaan opintomatka on alv. 0%.

LENNOT
Meno lentäen sunnuntaina 12.8.
FI 347 Helsinki klo 14.50 – Reykjavik klo 15.15.
Paluu lentäen lauantaina 18.08.2018
FI 346 Reykjavik klo 08.30 – Helsinki klo 14.40.
Lentojen hinta 425 euroa / henkilö.

RETKET
Maanantaina 13.8. on mahdollista osallistua Snaefellsnes-retkelle – päivän mittaiselle kierrokselle (katso lisää seuraavalta
sivulta). Lähtö klo 9.00 ja paluu klo 22.00. Retkipäivän hinta
235 euroa sisältää päivän ohjelman, lounaan ja illallisen.
Tiistaina 14.8. on kaksi kongressin suosittelemaa ohjelmavaihtoehtoa. Ilmoittaudu näihin, jos haluat osallistua:
Golden Circle, hinta 130 €
Whale watching (valaiden katselu), hinta 95 €
Muita ohjelmia löytyy www.re.is/
Tiistaina voi myös tutustua Reykjavikin kaupunkiin.

SEMINAARI
Tiistai-illan tervetulotilaisuus sisältyy seminaarin osallistumismaksuun. Get-together at Reykjavik City Hall klo 17.00 – 18.30.
Seminaari on keskiviikosta perjantaihin. Tarkka ohjelma löytyy
täältä:
www.parksandnature2018.is/program/preliminary-program
Keskiviikkona ohjelmassa on maastokierros, joista toinen on
Thingvellir National Park ja toinen Reykjanes Geo-park. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, kumpaan osallistuu. Lisätietoa kierroksista löytyy täältä:
www.parksandnature2018.is/program/social-program
Torstai-iltana on mahdollisuus osallistua yhteiselle illalliselle
Viðeyjarstofan saarella. Illallisen hinta on 145 €.
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MAJOITUS

Majoitus Center Hotel Plaza 12.-18.08.
www.parksandnature2018.is/center-hotel-plaza
Majoitus joko kahden hengen huoneessa, hinta 1 045 € tai yksin kahden hengen huoneessa, hinta 2 090 €.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisen yhteydessä valitset kohdat, joihin matkalla
osallistut. Matkan hinta muodostuu valitsemiesi osien summasta. Matkasta tulee lasku Viherympäristöliitosta. Laskutustiedot ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

ILMOITTAUDU HETI!
Opintomatkalle on ilmoittauduttava hotellikiintiöiden vähäisyyden takia viimeistään 26.3. klo 16.00 mennessä.

Snaefellsnes - 1 day trip August 13

Matkan teknisistä järjestelyistä vastaa Viherympäristöliitto ry.
Ilmoittautumiset matkalle tehdään osoitteessa
www.lyyti.in/Parks_and_Nature_Congress_Reykjavik_1853

Day 1

Ohjelman tekniset kysymykset:
seppo.narhi@vyl.fi, p. 0400 419 085.

SNAEFELLSNES - 1 day trip August 13.

09:00

Departure from Reykjavik

10:30

Stop at Deildartunguhver a hot spring in Reykholtsdalur. It is characterized by a very
high flow rate for a hot spring (180 liters/second) and water emerges at 97 °C. It is
the highest-flow hot spring in Europe. Some of the water is used for heating, being
piped 34 kilometers to Borgarnes and 64 kilometers to Akranes. Next stop Reykholt.
The development of the small village started in the first half of the 20th century,
when geothermal activity was discovered in the area. Last stop before lunch
Hraunfossar a series of waterfalls formed by rivulets streaming over a distance of
about 900 metres out of the Hallmundarhraun, a lava field which flowed from an
eruption of one of the volcanoes lying under the glacier Langjökull. The waterfalls
pour into the Hvítá river from ledges of less porous rock in the lava.

12:30

Lunch – The Settlement Center Borgarnes / Meet soup & bread

13.30

Drive to Arnarstapi a small fishing village – Hellnar a Icelandic ancient fishing village
with a a cluster of old houses and buildings & Dritvík

17.00

Kirkjufell - Grundarfjörður's beautiful landmark is the most photographed mountain
in Iceland. Its isolated position jutting out into the sea makes it a focal point for
tourists and seamen alike. Surrounded by beaches, Kirkjufell has a lovely walking trail
around it as well as a more challenging climb up to the top where bird and fish fossils
can be found.
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SNAEFELLSNES - 1 day trip August 13.

18.00

19:00
22:00

18.00
Stykkish lmur – Dinner at Narfeyrarstofa / See food pasta with out wine.
Stykkish lmur – Dinner at Narfeyrarstofa / See food pasta with out wine.
Stykkish lmur is a town and municipality situated in the western part of Iceland, in
Stykkish lmur isthe
a town
and municipality
situated
in the
westernItpart
of Iceland,
in
northern
part of the Sn
fellsnes
peninsula.
is a center
of services
and
the northern part
of
the
Sn
fellsnes
peninsula.
It
is
a
center
of
services
and
commerce for the area. Most of the people make their living from fishing and
commerce for the
area. Most of the people make their living from fishing and
tourism.
tourism.
19:00
Drive to Reykjavik
Drive to Reykjavik
22:00
Arrival in Reykjavik
Arrival in Reykjavik

Price: ISK 26.500 – included: Transfer, guidance, lunch & dinner wo. drinks.
Price: ISK 26.500 – included: Transfer, guidance, lunch & dinner wo. drinks.
Map of Snaefellsnes
Map of Snaefellsnes
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