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K

aupunginpuutarhurien seuran hallitus piti toiminnansuunnittelupäivänsä Jyväskylän valon kaupungissa marraskuussa. Tavoitteenamme oli linjata strategiastamme tulevan toimintakauden tavoitteet sekä luoda tavoitteemme
viherympäristöliiton tulevaan strategiaan ja työryhmiin. Näistä asioista saatte esimakua jupinoitten muodossa ja lisää jäsenkirjeen muissa kirjoituksissa.
Hallituksen toiminnansuunnittelukokouksessa linjattiin toimintakauden tavoitteet. Toimintakauden pääteemana on
Suomi 100- vuotta. Tuodaan yhdessä esille viheralueiden
Suomi 100- vuotta tempauksia ja tapahtumia.
Yhtenä mahdollisuutena on yhdessä viherympäristöliiton
kanssa toteuttaa instagramissa #100puistoa -kampanja. Tavoitteena on saada mukaan puistoja ja viheralueita ainakin
sadasta kunnasta ja kaupungista. Näistä pyritään seulomaan
eniten tägätyt ja täggääjien kesken arvotaan teemaan liittyviä
palkintoja sekä muistamme eniten tägättyjen puistojen haltijoita. Tästä lisää tulevissa VY-lehdissä
Hallitus kokoontuu kaudella neljä kertaa. Jäsenkirje ilmestyy
neljä kertaa vuodessa, lisäksi internet-tiedotusta pyritään aktivoimaan. Some kanavien (Instagram, facebook) hyödyntämistä kehitetään. Jäsenistöllä on tärkeä rooli tiedon ja kokemusten kultajyvästen esille tuomisessa. Haastetaan jäsenistö
tuottamaan tietoiskuja, ajankohtaisia uutisia jne. ”Ei ole niin
pientä Viheralueasiaa, joka ei olisi suuri uutinen”. Osallistutaan Viherympäristölehden toimituskuntaan ja tuodaan esille
kaupunkien ajankohtaisia asioita artikkeleja varten.

Tavoitteena on aktiivinen toiminta Viherympäristöliiton työryhmissä ja työryhmätyöskentelyjen tilanteiden ja tulosten
tiedottaminen jäsenistölle. Kansainvälistä yhteistyötä tiivistetään mm. osallistumalla Pohjoismaisten viherpäivien 2018
Reykjavik järjestelytoimikuntaan. Vuonna 2018 Pohjoismaiset
viherpäivät korvaa Kaupunginpuutarhuriseuran kesäpäivät.
Toimintakauden päätapahtuma on Kaupunginpuutarhuriseuran kesäpäivät Kotkassa 23.8-25.8.2017. Kotkan päivien
kantavana teemana tulee olemaan ’Viheralueiden merkitys
kuntien ja kaupunkien kehittämisessä’. Pre Tour suuntautuu
Rankkiin, torstaina on vahva luentopäivä ja perjantaina tutustuminen jokiristeilyn avulla Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon ja muihin hienoihin viheraluekokonaisuuksiin.
Lisäksi toteutamme opintomatkan Kööpenhaminaan ja Malmöseen 14.9 - 17.9.2017. Matkaa tullaan yhdistyksen toimesta sponsoroimaan, jotta hinta saadaan osallistujaystävälliseksi.
Laittakaa siis nämä päivämäärät kalenteriinne.
Toivotan teille kaikille hyvää joulunodotusta ja menestyksellistä tulevaa Suomen juhlavuotta.

Timo Koski

puheenjohtaja

P.S.
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Instagramiin #kaupunginpuutarhurienseura on tullut viime jäsenkirjeen jälkeen 27 uutta seuraajaa :).
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Lyhyesti Viherympäristöliiton asioita
Yleisistä alaan liittyvistä lausuntopyynnöistä on sovittu, että
Seppo Närhi lähettää lausuntopyynnöt erityisesti niille jäsenyhdistyksille, joita lausuttava asia koskee. Tapauskohtaisesti jäsenyhdistys voi lähettää myös oman lausunnon, mutta yleisesti on toivottavaa, että lausunto lähtee joko yksi liiton nimissä
tai liiton ja jäsenyhdistyksen (jäsenyhdistysten) nimissä. Tämä
lisää lausunnon painoarvoa.
Jos jäsenyhdistysten lausuntojen kesken on ristiriitaa, ne pyritään ratkaisemaan tai jos kannat pysyvät voimassa, kukin yhdistys lausuu itsenäisesti.
Lausuntopyynnöt tulevat meillä puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ja ne lähetetään eteenpäin hallituksen asiantuntijoille.
Viherympäristöliiton strategiatyötä valmistelee toimiston
kanssa Minna Isoaho ulkopuolisena konsulttina. Työtä ohjaa
työryhmä, jonka puheenjohtaja on Sirpa Pietikäinen, mukaan
on valittu Taavi Forssell VIPU, Mikko Jaakkola VYRA, Jussi
Luomanen MARK, Eeva Blomberg MAS ja Timo Koski KPS.
Tähän Viherympäristöliiton strategiatyöhön tuomme meidän
yhdistyksemme arvot ja strategiamme tavoitteet. Ne lienevät
suurissa linjoissa samoja koko viheralan suhteen, mutta tässä
yhdistyskentässä on myös pieniä eroavaisuuksia.
Kestävän ympäristörakentamisen kriteereitä on valmisteltu koko vihervuoden ajan ja ne ovat lähes valmiina. Hanna
Tajakan kokoama raportti on valmistunut ja tavoitteen vielä
kuluvan vuoden aikana viilata työpajassa KESY-kriteerejä lopulliseen muotoon. Työpajaan ovat kutsuttuna kaupunginpuutarhurit, viher- ja ympäristörakentajat sekä suunnittelijat
(MAS ja MARK yhdessä).
Tavoitteena on, että saamme luotua työkalupakin kestävän
ympäristörakentamisen osalta niin suunnitteluun, rakentamiseen kuin ylläpitoon. Olemme hallituksessa menossa paikalle
ainakin Timo Kosken, Pirjo Kososen ja Silja Hyvärisen voimin.
Päivämäärä on 15.12 klo12.00 joululounas, ryhmätiloihin
klo 13.00. Jos koet, että haluat olla mukana, niin ilmoittaudu
Timo Kosken kautta.
Viherympäristöliittoon on perustettu työryhmä valmistelemaan esityksiä maankäyttö- ja rakennuslain muutosasiassa.
Työryhmä on määräaikainen. Sen puheenjohtajaksi valittiin
Mervi Vallinkoski. Työryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä,
jotka tuntevat maankäyttö- ja rakennuslain ja joilla on aikaa
perehtyä asiaan. Jäsenien toivotaan edustavan viheralaa monipuolisesti kaavoituksesta, suunnittelusta, tilaajakentästä jne.
Hallitus valitsi meidän yhdistyksen puolesta työryhmään Silja
Hyvärisen.

Viherympäristöliiton koulutustyöryhmän
kuulumisia
Viherpäivät & tekniikka 2017 tapahtuman ohjelma on valmistunut ja viherpäivien ilmoittautuminen on käynnissä.
http://www.vyl.fi/tapahtumat/viherpaivat-ja-tekniikka
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on tietysti mukana ohjelmassa, Viherpäivät 2017 käynnistyy Itsenäisen Suomen viheralueet – luentosarjalla.
Julkisen vihertoimen ajankohtaiset aiheet ovat tälläkin kertaa
hyvin esillä Viherpäivien ohjelmassa. Keskiviikko iltapäivänä
on valittavana vieraslajeja ja rikkaruohontorjuntaa sekä toisessa luentosalissa viheralueiden sosiaalisen kestävän kehityksen
ja asukasosallisuuden näkökulmia.
Torstain avaa Gil Penalosan luento Benefits of parks and urban areas. Iltapäivän Julkisten viheraluepalvelujen tuotantovaihtoehdot ja tulevaisuus on mielenkiintoinen kokonaisuus,
johon on koottu eri näkökulmia sekä julkiselta että yrityssektorilta. Ja Viherpäivät 2017 päättää kansallisten kaupunkipuistojen verkostotoiminnan esittely.

Pirjo Kosonen

koulutustoimikunnan pj

OPINTOMATKA
Jäsenmatka Kööpenhaminaan ja Malmöön
syyskuussa
Ensi syksyn jäsenmatkan valmistelut ovat käynnistyneet.
Matkaan lähdemme tämänhetkisten suunnitelmien mukaan
aikaisin torstaiaamuna 14.9. Helsinki-Vantaan lentoasemalta
suuntana Kööpenhamina.
Torstaina on tarkoitus tavata Kööpenhaminan kaupungin
vihertoimi ja kiertää puistoja heidän opastuksellaan teemoilla: ilmastonmuutos, asukasyhteistyö, historialliset/modernit viheralueet sekä ympäristötavoitteiden huomioiminen
viherrakentamisessa. Perjantaina suuntana on Malmö ja
heidän vihertoimensa samoilla painotuksilla. Lauantaina tutustumme Carlsbergin tehdasalueen paikalle rakentuvaan,
ympäristöarvot huomioivaan uuteen kaupunginosaan sekä
viereiseen suureen Söndermarkenin puistoon. Sunnuntaina
aamupäivällä ehdimme vielä käydä Kööpenhaminan kasvitieteellisessä, Rosenborgin puistossa ja taidemuseon puistossa,
jotka muodostavat yhdessä suuren vihreän keitaan kaupungin keskustaan. Lento takaisin Suomeen lähtee sunnuntaina
17.9. iltapäivällä.
Lähetämme lisää tietoa matkasta tammi-helmikuussa. Kohteita ei ole vielä lyöty lukkoon, joten jos sinulla on tiedossa joku
muu tutustumisen arvoinen paikka, lähetä viestiä mahdollisimman pian os: tarja.ylitalo@jkl.fi.
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Seuran jäsenten työyhteystiedot vihreään kirjaan
2017
Kaupunginpuutarhurien seuran työelämässä olevien jäsenten
yhteystiedot julkaistaan taas Vihreässä kirjassa. Julkaistavia
tietoja ovat:
• nimike ja nimi
• työantaja (kunta, muu julkisyhteisö tai kunnan kokonaan
omistama liikelaitos)
• työpaikan postiosoite
• sähköpostiosoite
• esimerkiksi: VANTAAN KAUPUNKI
		
viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen
		
pirjo.kosonen@vantaa.fi
		
Kielotie 13
		
01300 Vantaa
Puhelinnumeroita ei ole julkaistu, koska monet jäsenet ovat
kokeneet sen lisäävän myynti- ja markkinointipuheluja kohtuuttomasti.
Tiedot Vihreään kirjaan 2017 lähtevät heti tammikuun alussa,
joten jos työyhteystiedoissasi on tapahtunut vuoden aikana
muutoksia, ilmoita niistä minulle sähköpostitse viimeistään
23.12.16!

detta on onnistuneesti yhdistetty historiallisesti arvokkaaseen
puistokulttuuriin. Iltapäivällä pääsimme tutustumaan paikalliseen viheralan yritykseen ja heidän toteuttamiinsa hulevesi- ja
viherkattokohteisiin.
Kolmas matkapäivä käytettiin Viherympäristöliiton toimintasuunnittelu- ja strategiaseminaari. Vihervuoden järjestelyt
ovat olleet liitolle valtaisa ponnistus, mutta työ on tosiaan
kannattanut. Puheenjohtaja Sirpa Pietikäisen johdolla todettiin, että Vihervuosi on ollut erinomaisen onnistunut ja tuonut
allamme ennen näkemättömän paljon positiivista julkisuutta. Vihervuoden hyviä käytäntöjä on tarkoitus jatkaa ja viedä
osaksi liiton ja jäsenjärjestöjen toimintaa.
Liiton strategia työtä esittelivät Emilia Weckman ja Pia Kuusiniemi. Liitto haastaa myös jäsenjärjestöt arvojen ja tavoitteiden määrittelyyn. Kaupunginpuutarhurien seuran hallitus
on jatkanut arvojen määrittelyä ja strategiatyötään seuran toimintasuunnittelupäivillä marraskuussa.

Pirjo Kosonen

Pirjo Kosonen

pirjo.kosonen@vantaa.fi

Viherympäristöliiton toimintasuunnittelupäivät ja
opintomatka Nürnbergiin

Viherympäristöliiton toimintasuunnittelupäiviin oli tänä
vuonna yhdistetty opintomatka Nürnbergin seudun puistoihin ja viheralan yrityksiin sekä mahdollisuus tutustua GalaBau-puutarhamessuihin. Vihervuoden kunniaksi mukaan
oli kutsuttu liiton hallituksen lisäksi myös VYL työryhmien
puheenjohtajat. Kaupunginpuutarhurien seuran osallistujat
olivat puheenjohtaja Timo Koski ja VYL koulutustyöryhmän
puheenjohtaja Pirjo Kosonen.
Ensimmäisenä matkapäivänä kävimme GaLaBau puutarhamessuilla. Valtavalla messualueella tosiaan riitti katsottavaa!
Alan uutuudet koneista, työvälineisiin, kalusteisiin ja taimiin
olivat kattavasti esillä.
Toisena matkapäivänä päivänä tutustuimme Nürnbergin kaupungin puistoalueisiin, muun muassa monipuoliseen Nürnbergin kaupunginpuistoon, jossa uutta toiminallisuutta ja tai-
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Tavoitteiden toteutumisesta voidaan lyhyesti todeta seuraavaa: Jäsenhankinta onnistui hyvin. Vuoden aikana yhdistys
sai yhteensä 35 uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan.
Yhdistyksen jäsenet ovat monipuolisesti osallistuneet eri työryhmiin ja järjestöjen toimintaan. Yhteyksiä on ollut kotimaassa, erityisesti Viherympäristöliiton työryhmissä sekä Suomen
kuntatekniikan yhdistyksen kanssa, Pohjoismaissa ja Baltiassa
on tehty yhteistyötä kollegajärjestöjen kanssa. Maantieteellisesti laajempi yhteistyökumppani on ollut World Urban Parks
Association, jonka toiminnassa on yhdistyksen edustaja ollut
mukana. Syytä on mainita että toiminnassa on ollut mukana
edustajia sekä yhdistyksen hallituksesta että sen ulkopuolelta.
Aktiivisessa toiminnassa on hallituksen mukaan parantamisen
mahdollisuuksia. Käytännön tuloksena on tuleva Pohjoismaihin suuntautuva opintomatka.
Vuoden 2017 tavoitteet
• Jäsenkentän laajentaminen
• Yhteistyö järjestöjen kanssa - KPS yhdistyksenä eri järjestöissä
• Yhdistyksen brändi: Julkisten viheralueiden ammattilaiset

Kuvat: Pirjo Kosonen

Kaupunginpuutarhurien Seuran Strategian
toteutuminen
Marraskuun toimintapäivillä Jyväskylässä yhdistyksen hallitus arvioi myös yhdistyksen strategian toteutumisen.
Yhdistyksen vuoden 2016 strategian painopistealueet – toiminnan tavoitteet - olivat
• Uusien jäsenten hankinta
• KPS:n jäsenten toiminta ja jäsenten lisääminen järjestöissä
• Aktiivinen toiminta seuran sisällä

Tulevan vuoden tavoitteet jatkavat vuoden 2016 toimintaa,
mutta tuovat hieman uutta lähestymistapaa asiaan. Hallituksen lisäksi meistä jokaisen on mahdollista osallistua yhdistyksen strategian toteutumiseen uusien potentiaalisten jäsenten
löytämisessä, aktiivisena toimijana ja mielikuvan muodostajana.
Lisää asiasta yhdistyksen kotisivuilta.

Tapio Järvinen
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Esittelyssä Silja Hyvärinen, Helsingin kaupunki

Suomen suuri vuosi 2017 – osallistu Suomen
itsenäisyyden juhlavuoteen
Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden juhlavuotta – Suomi täyttää 100 vuotta. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – juhlavuosi on avoin kaikille ja
kuka tahansa voi ehdottaa pientä tai suurta tekoa liitettäväksi
Suomi 100 -ohjelmaan. Juhlavuoden valtakunnallisesta organisoinnista vastaa valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi
100 -hanke. Alueverkosto muodostuu aluekoordinaattoreista
maakuntien liitoissa ja kuudessa suurimmassa kaupungissa.
Lisätietoa http://suomifinland100.fi/
Kannattaa olla aktiivinen ja ideoida miten juuri sinun kaupungissasi tai kunnassa itsenäisyyden juhlavuosi voisi näkyä
puisto- ja viheralan toimesta. Monissa kaupungeissa onkin jo
syksyllä istutettu sipulikukkia juhlavuoden keväiseksi tervehdykseksi. Juhlavuosi voisi näkyä esimerkiksi kesäkukkaistutusten värityksessä ja näyttävyydessä. Myös muistopuun istutus
puun päivänä 27. syyskuuta sopisi hyvin juhlavuoden tapahtumaksi.
Tarjolla on myös Tulevaisuuden kuusi -hanke, joka historiallisena kampanjana jatkaa perinteitä itsenäisyydenkuusen
(1917) ja Kotikuusien (1967) jälkeen. Kampanja on osa Suomi
100 -ohjelmaa. Tulevaisuuden kuusi -hanke kutsuu kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät mukaan istuttamaan juhlavuoden
puun satavuotiaalle Suomelle. Helsingin Kaivopuistossa kasvaa 1917 kylvetty Itsenäisyyden kuusi. Suomen täyttäessä 50
vuotta 1967 istutettiin eri puolille maata 30 000 Itsenäisyyden
kuusen siemenistä kasvatettua jälkeläistä, Kotikuusta. Nyt
hanke jatkaa perinnettä istuttamalla tulevaisuuden kuusia eri
puolilla Suomea itsenäisyyden kuusen istutustapahtumissa.
Kampanjapäällikkönä toimii Mika Vanhanen, kestävän kehityksen ENO-verkkokoulun tuki ry.
Hankkeen nettisivulta saat tietoa siitä, kuinka voi osallistua
kampanjaan http://www.tulevaisuudenkuusi.fi/

Mikkelin Muurosen Viki houkutteli minut jo 90-luvun loppupuolella Kaupunginpuutarhurien Seuran jäseneksi. Monet kaupungit ovatkin tulleet tutuksi kesäluentopäivien ansiosta.
Työurani Helsingin kaupungilla on koostunut monenlaisista
hommista: heti opintojen jälkeen kaupunkimetsiin ja luonnonsuojeluun liittyviä asiantuntijatehtäviä, noin 15 vuotta toimistopäällikkönä viherosaston kunnossapitotoimistossa ja katu- ja
puisto-osaston hallintotoimistossa, muutaman vuoden rakennusviraston kehittämispäällikkönä ja parin viimeisen vuoden
ajan olen luotsannut katu- ja puisto-osastoa. Muutosta pukkaa
myös lähitulevaisuudessa, sillä koko Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen pormestari- ja toimialamalli tuo
uusia tuulia ensi vuoden kesäkuusta alkaen. Mielenkiintoinen
ja innostava muutos tulossa: teknisen sektorin 9 eri virastoa kootaan kaupunkiympäristö -toimialaksi.
Olen kotoisin Savosta Tuusniemeltä ja Kuopio on minun koulukaupunkini. Opinnot toivat minut Helsinkiin ja viimeiset 15
vuotta olen asunut Vantaalla. Koulutukseltani olen MMM
(metsänhoitaja) ja muutamia vuosia sitten täydensin osaamistani EMBA -johtamisohjelmalla.
Nautin ulkoilusta, zumbasta, musiikista ja viikonloppukokkailusta.
Työn sykkeen vastapainoksi osaan olla myös
jouten. Mieli virkistyy ja
sielu lepää puuhailussa
kotipihan puutarhassa –
tunnuskasveina koristekirsikat ´Schalin´, katsura ja hortensiat.

Revontulet

Kuva: Heikki Pulkkinen
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