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Vihervuonna on tulossa useita jo päätettyjä tapahtumia, joissa
on syytä olla esillä. Alla muutamia nostoja näistä tapahtumista.
Viherfoorumi on Pikkuparlamentissa 11.5. Puutarhaliitto ja
VYL neuvottelee Helsingin kaupungin kanssa ulkotapahtuman järjestämisestä Pikkuparlamentin edessä olevassa puistossa. Tapahtumassa ovat mukana kaikki VYL:n jäsenjärjestöt
ja tapahtumaan tuotetaan posteri/rollupit kaikilta jäsenjärjestöiltä. Tapahtumasta tiedotetaan vielä erikseen, mutta henkilöitä sinne tarvitaan.

V

ihervuoden startti on laukaistu Jyväskylässä viherpäivillä.
Vihervuosi on meidän yhteinen vuosi ja siinä on syytä olla
aktiivisesti kaikkien kaupunkien ja kuntien mukana. Jokainen
tietysti toimii omien resurssien mukaan, mutta penilläkin panostuksilla ja yhteistyöllä asukkaiden, paikallisten järjestöjen
ja liike-elämän kanssa saa paljon aikaiseksi. Tapahtumissa on
hyvä olla esillä Vihervuoden teemalla ja nyt onkin mahdollisuus tilata liiton kautta liivejä, jotta tämä yhteinen näkyvyys
olisi tapahtumissa mukana. Ottakaa tämä mahdollisuus käyttöön ja ollaan esillä yhteisellä brändillä.
Yksi vaikuttamisen ja tiedottamisen kanava on tietysti alan
oma lehti Viherympäristö, johon on hyvä saada teemoisin liittyviä artikkeleita myös kunnista ja kaupungeista. Lehti ilmestyy seuraavasti oheisine teemoineen:
Lehti numero 3. ilmestyy 17.5. Teemana on kulttuurimaiseman hoito. Osallistaminen, uudet ilmiöt kuten kaupunkiviljely.
Lehti numero 4. ilmestyy 9.8. Teemana ovat rannat, vesistöt,
purot sekä käytännön esimerkit hulevesien hyötykäytöstä.
Oheisiin lehtiin voi ilmoittaa artikkeleita suoraan Seppo Närhelle, seppo.narhi@puutarhaliitto.fi ja kopio Tapio Järviselle,
tapio.jarvinen@salo.fi. Olkaa mahdollisimman nopeasti yhteydessä em. henkilöihin, koska aineistojen tulee olla toimitettuna noin kuukausi ennen lehden ilmestymistä.
Loppuvuoden lehtien teemoissa ovat mm. talous, ekosysteemipalvelu ja ulkovalaistus.

Lisäksi VYL on teettämässä viheralan lyhytvideoita. Jokaisesta
jäsenyhdistyksestä tullaan tekemään oma video jossa yhdistyksen jäsen tuo ’naamallaan’ esiin muutaman pääajatuksen,
joita pitää tärkeänä. Videon tavoitteena on kertoa eri ammattilaisista, tehtävistä ja ammattien merkityksestä alan ulkopuolelle. Videot ovat katsottavissa YouTubessa, yhdistysten omilla
nettisivuilla ja Vyllin sivuilla. Videota voi jokainen jäsenyhdistys hyödyntää vapaasti. Videoon tarvitaan hyvä esiintyjä mahdollisesti useampikin.
VYL ja viherala on mukana Suomi Areena-tapahtumassa 2.7.
Teemana on Vihervuosi ja mahdollisesti kestävä suomalainen maisema sekä kestävä ympäristörakentaminen. Tässäkin
olemme mukana mahdollisesti porilaisin vihervoimin.
Hyvää ja tapahtumarikasta kevään alkua kaikille.

Timo Koski

puheenjohtaja
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Puutarhaneuvoksen arvonimi
Kuopion kaupunginpuutarhurina vaikuttaneelle Erkki Oinoselle on myönnetty Puutarhaneuvoksen arvonimi 11.12.2015.

Kaupungin puutarhuriseuran kesäpäivät Kuopiossa
Tämän vuoden kesäluentopäivät Kuopiossa 24-26.8.2016.
Teemana on kaupunkisuunnittelu ja luontoarvot. Alustava ohjelma lopussa. Nähdään Kuopiossa.

Vihervuosi käynnistyi – kalenterissa jo yli 100
tapahtumaa
Miten valtakunnallinen Vihervuosi näkyy sinun kaupungissasi? Nyt on hyvä tilaisuus nostaa puistot, puutarhat ja pihat
esille sekä laittaa viheralueet kuntoon Suomen itsenäisyyden
juhlavuodeksi 2017!
Kerro osoitteessa www.vihervuosi.fi, mitä kaupungissasi tapahtuu Vihervuoden 2016 aikana. Lisää tapahtumat tapahtumakalenteriin ja kerro kaupunkisi viheralueisiin liittyvistä
hankkeista ja projekteista, niin voimme jakaa tietoa niistä Vihervuoden viestintäkanavissa. Näin kaupungin viheralueet
saavat laajempaa näkyvyyttä ja voivat toimia esimerkkinä
myös muille.
Seuraa Vihervuotta myös sosiaalisen median kanavissa ja linkitä kaupunkisi tapahtumat sekä toimet osaksi teemavuotta
tunnisteella #vihervuosi.

Heijastinliivit Vihervuoden tapahtumiin ja talkoisiin
Viherympäristöliiton kautta voi nyt tilata keltaisia heijastinliivejä Vihervuoden tapahtumiin ja talkoisiin. Idea yhteistilauksesta syntyi pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöverkoston Vihervuosi-tapaamisessa. Liivin etupuolella on
Vihervuoden logo ja selässä slogan ”Minun maisemani – maalla ja kaupungissa”.
Heijastinliivin malli on sivuilta aukeava ja kokovalikoima: MXXL. Toimitusaika noin 3-4 viikkoa tilauksesta. Hinta: 6,70 5,90 €/kpl + alv. riippuen yhteistilauksen kokonaismäärästä.
Tilaukset Viherympäristöliiton kautta 20.3.2016 mennessä.
Lisätiedot ja tilaukset (määrä sekä kuinka monta kappaletta
kutakin kokoa): tiia.naskali@vyl.fi, p. 050 4381 860

#Kaupunginpuutahurienseura Instagram
https://www.instagram.com/kaupunginpuutarhurienseura/
Tägää instagram kuvasi puistoista ja kaupunkien viheralueista ja ajankohtaisista viheralan asioista @kaupunginpuutarhurienseura (jolloin tulee ilmoitus Matti Nikoskelaiselle uudesta
kuvasta tai viestistä) tai #kaupunginpuutarhurienseura, jolloin
ne löytyvät selaamalla hakusanalla. Lyhennettä @kps tai #kps

ei kannata käyttää, koska niillä löytyy viittauksia vaikka mihin.
Matti repost (linkittää) sopivimmat seuran tilille.

Kaupunginpuutarhurien seura löytyy myös
facebookista
KPS facebook-ryhmä on julkinen löytyy helposti hakusanalla
”Kaupunginpuutarhurien seura”.
Ryhmään ovat lämpimästi tervetulleita kaikki seuran jäsenet
ja myös muut viheralan toimijat.
Toivomme ryhmän sivuille vilkasta osallistumista, ajankohtaisia kuulumisia, kuvia ja muuta mukavaa. Sivuilla voi helposti
ja nopeasti esitellä vaikkapa vireillä olevia hankkeita. Kuvien
ja lyhyiden juttujen avulla voi jakaa hyviä esimerkkejä ja myös
epäonnistumisia.
Kaikki mukaan keskusteluun!
Mikäli sinulla on kysyttävää ryhmästä laita postia:
heikki.pulkkinen@ouka.fi

Esittelyssä Tarja Ylitalo Jyväskylästä hallituksen uusi
jäsen
Olen ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo Jyväskylästä. Toimin kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja viheralueiden palvelualueella eli tilaajaorganisaatiossa. Aloitin tässä työssä 10 vuotta
sitten ja olen ollut KPS:n jäsen melkein yhtä kauan.
Olen kotoisin Kotkasta. Puutarhainnostukseni alkoi jo ennen
kouluikää, kun teimme mummoni kanssa ahkerasti kasvintutkimusretkiä Kotkan puistoihin.
Muutin puutarhaopintojen myötä ensin Lappeelle, sitten
Lepaalle, välillä töihin Ruotsin Grännaan, takaisin opiskelemaan Lepaalle ja sitten opiskelemaan ja töihin Helsinkiin.
Jyväskylään muutimme, kun sain nykyisen työpaikkani.
Nykyisessä työssäni
on mukavaa, kun
voi olla mukana
kehittämässä
kaupunkivihreää ja
viherpalveluja
Jyväskylässä. Myös
erilaiset asukasyhteistyöprojektit ovat
kiinnostavia.
Vapaa-aikana
mökkeilen, retkeilen
ja matkustelen
perheeni kanssa.
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Kaupunginpuutarhurien seuran uudet jäsenet
Marko Vuorinen, Mikkelin kaupunki
Pertti Pehkonen, Helsingin yliopisto
Riikka Söyrinki, Pro Agria
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan.

Hämeenlinnan kaupungin LinnanInfra liikelaitoksen
toimitusjohtaja Timo Tuomolalle Puutarhaliiton
kultainen ansiomerkki
Hämeenlinnan viheralueita ansiokkaasti kehittäneelle Timo
Tuomolalle luovutettiin Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki
15.3.2016 Timon eläkkeellelähtötilaisuudessa.

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURA RY:N VALTAKUNNALLISET KESÄLUENTOPÄIVÄT
KUOPIOSSA 24.-26.8.2016
ALUSTAVA OHJELMA. Luentopäivien teemoina on alustavasti kaupunkisuunnittelu ja luontoarvot.

Keskiviikko 24.8.2016

Perjantai 26.8.2016
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Puijonsarvi-sali klo 9.00 – 10.30
9.00 		
9.30 - 10.30
n. 10.30 		
		
13.00 		
		
14.00 		

Pretour klo 17.00 – 21.00
Sisävesiristeily Kallavedellä M/S Ukko ja tutustuminen Alahovin viinitilalle. Retkelle lähdetään matkustajasatamasta ja
risteillään Saaristokaupungin kauniita maisemia ihaillen Alahovin viinitilalle. Matkaan sisältyy risteily, keittoruokamenu,
kuohuviini, 2 drinkkilippua (olut, siideri, viini 12 cl), Alahovin
esittely, Alahovin maistiaiset 2 x 4 cl viini, 2 cl likööri. Drinkkiliput voi käyttää vapaavalintaisesti meno- ja/tai paluuristeilyllä.
http://www.roll.fi
http://www.alahovi.com

Torstai 25.8.2016
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Puijonsarvi-sali klo 9.00 – 17.00
9.00 		
		
10.00 		
n. 11.30 - 13.00
13.00 		
n. 14.30 		
14.45 		
16.00 - 17.00
		
18.00 		
		
		
19.00 – 00.00

Ilmoittautuminen, aamukahvi ja
näyttelyyn tutustuminen
Luennot
lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Luennot
kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Luennot
Kaupunginpuutarhurien seura ry:n
vuosikokous samassa tilassa
Lähtö illalliselle kävellen ja valokuvaus 		
Snellmaninpuistossa, matkalla muistopuun
istutus Väinölänniemellä.
Illallinen Peräniemen Kasinolla

http://peraniemenkasino.ravintolamestarit.net

Näyttelyyn tutustuminen
Luennot
Tutustutaan Kuopion kävelykeskustaan
ja puistoihin, lähtö kävellen hotellin edestä
Keittolounas ja pullakahvit
matkustajasatamassa
Kesäluentopäivien päätös

MAJOITTUMINEN
Sokos Hotel Puijosarvessa on 100 huoneen kiintiö ajalle 24.
- 26.8.2016. Varaustunnus KPS mainittava varauksen teon
yhteydessä. Huonevaraukset ovat voimassa 27.7.2016 asti.
Huonevaraukset puhelimitse numerosta 010 762 9500
tai sähköpostitse sales.kuopio@sokoshotel.fi
Standard-huoneen hinta on 98 €/1hh/vrk ja 118 €/2hh/vrk.
Superior- ja saunalliset huoneet lisämaksusta.
Huonehintaan sisältyy aamiainen
PYSÄKÖINTI
Hotellissa yöpyville paikoitusmaksu on ulkopaikoitusalueella
8 €/vrk ja pysäköintihallissa 19 €/vrk.
Päiväkokousasiakkaille pysäköinti hotellin ulkopaikoitusalueella on maksuton. Auton rekisterinumero tulee syöttää hotellin aulassa olevaan järjestelmään, jotta saa pysäköinnin veloituksetta.
Autopaikat täyttyvät tulojärjestyksessä.
LISÄTIETOJA
matti.nikoskelainen@kuopio.fi
seppo.hiekkala@mestar.fi
Ohjelma tulee tarkentumaan kevään 2016 aikana ja on tuolloin luettavissa www.kaupunginpuutarhurienseura.fi

