JOULUKUU

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 4/2017
PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA
Strategisina pääkohtina tulevalle vuodelle nostimme
neljä asiaa:

• viheralan tehtäväkentän kokonaisvaltaisen merkityksen
sekä kaupunkivihreän imagon nostamisen esille tutkimuksen, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin
• ammatillisena verkostoalustana toimiminen yhdessä alan
sekä alan ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja yhdistyksemme jäsenten kanssa
• kansallisien ja kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen
ja ylläpitäminen
• ammatillisen arvostuksen lisääminen
Toimintasuunnitelma on taitettu tämän postin sivuilla hieman
luettavampaan muotoon, jotta näette missä kaikessa olemme
mukana ja minkälaisiin asioihin yhdistyksemme työllä pyrimme vaikuttamaan.
Viime kokouksessa hyväksyimme uudeksi jäseneksi Veera Sanaksenahon, maisema-arkkitehti, Oulun kaupunki.

U

uden toimintavuoden ensimmäinen kirje on teillä nyt
käsissänne. Vuosikokous antoi yhdistyksen hallitukselle
valtuudet työstää kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa toiminnansuunnittelupäivillä syksyn aikana.
Nämä päivät pidettiin luonnonkauniissa ympäristössä, Tampereen ev. lut. seurakuntien Ilkon kurssikeskuksessa lokakuun
alussa, Kangasalan Pitkäjärven rannalla. Paikalla olivat kaikki
hallituksen jäsenet ja päivien hyvästä annista johtuen voin
lämpimästi suositella rauhallisen ekumeenista kurssipaikkaa.
Yhdistyksen strategisia tavoitteita ja tavoitteiden toteutumista esiteltiin vuosikokouksessa. Voi todeta, että mm. jäsenkannan laajentaminen ja lisääminen oli viime sekä edellisenä vuonna erittäin onnistunutta. Tämän suuren kasvun
johdosta pysähdyimme pohtimaan; mitenkä nykyinen
jäsenkunta ja uudet jäsenet saadaan sitoutettua ja
mukaan toimintaan, mitenkä tuemme jäseniemme toimintaa arkisissa työtehtävissä.

Hallituksen seuraava kokous on Jyväskylässä Viherpäivien
aattona 13.2.2018. Toimimme taustalla koko ajan ennen kokoustakin, mutta jos teillä on jotain evästyksiä hallitukselle, niin
olkaa rohkeasti yhteydessä allekirjoittaneeseen tai muihin hallituksen jäseniin.
Toivotan teille kaikille Rauhaisaa Joulunaikaa
satavuotiaassa Suomessa.

Timo Koski

puheenjohtaja

P.S.

Yhdistyksemme suurin voimavara on nimenomaan jäsenistö. Me kaikki toimimme
viheralan lähettiläinä työpaikoillamme, eri
sidosryhmissä, yhdistyksissä tai työryhmissä. Pelkästään viherympäristöliiton vetämänä toimii useita työryhmiä, joissa meidän,
julkisen alan edustajien, mukana olo on välttämätöntä. Meidän äänemme tulee kuulua.

VYL-järjestöpäivillä Timo Koski,
Pirjo Kosonen ja Anna-Kaisa Kaukola

-1-

Instagramissa #kaupunginpuutarhurienseura on jo
155 seurajaa.
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Hupisaarten puroja kunnostetaan Oulussa

VYL järjestöpäivillä työstettiin Viherympäristöliiton strategiaa
käytännön toimenpiteiksi sekä pohdittiin VYL:n asemaa järjestö- ja toimijaympäristössä. Päivillä linjattiin myös viestinnän yhteistyötä ja viestintäsuunnitelmaa. Kehitystyöryhmien
puheenjohtajat esittelivät työryhmien tilanteet.

Oulun keskustan tuntumassa sijaitsevalla Hupisaarten puistoalueella risteilee yhteensä lähes kaksi kilometriä pieniä kaupunkipuroja. Purot saavat vetensä Oulujoesta säännöstelypadon kautta.

Kaupunginpuutarhurien seuran strategia tukee hyvin laajempia tavoitteita. Keskustelut ja ryhmätyöt olivat intensiivisiä ja
hedelmällisiä. Voitanee todeta, että viheralalla on katse kohti
tulevaisuutta ja jalat kasvualustassa, joten kehittäminen on
vakaalla pohjalla. Kestävä ympäristörakentaminen KESY on
tulevaisuuden keskiössä jonka jalkautumiseen voimme arjen
töissä myötävaikuttaa pienillä ja isoilla valinnoilla ja teoilla.
Tutustuimme marraskuisessa sateessa Kööpenhaminan viherkohteisiin Emilia Weckmanin laatimalla kaupunkikierroksella.
Kööpenhaminan kevyenliikenteen ratkaisut näyttivät toimivilta ja tuovat selkeästi lisäarvoa viheralueille ja niiden käytölle.
Tutustuimme mm. Amager Strandpark täyttömaalle perustettuun viheralueeseen ja uimarantaan sekä Superkilen puistokokonaisuuteen, jonka avulla on pyritty tuomaan puistoon eri
kansalaisuuksien elementtejä ja luomaan kaikille avointa yhteistä puisto-olohuonetta.
Katso kohteista lisää täältä
www.visitcopenhagen.com/copenhagen/amager-beachpark-gdk414012
www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-bigarchitects-superflex

Kunnostushankkeen tavoitteena on kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä
puroja vaelluskaloille soveltuviksi, sekä palauttaa niihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat (uhanalainen meritaimen). Tavoitteena on samalla parantaa purojen maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä.
Työssä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon paikalla olevia materiaaleja. Puroissa oleva liete läjitetään ja maisemoidaan purojen läheisyyteen. Kivimateriaali seulotaan
paikanpäällä lietteestä ja palautetaan purouomiin. Purokunnostus on ilmoitettu VYL:n KESY- (kestävä ympäristörakentaminen) -hankkeen mukaisiin kohteisiin.
Purojen kunnostustyöt aloitettiin lokakuun alussa 2017 ja
hanke on kokonaisuudessaan valmis elokuussa 2018.
Tilaajana hankkeessa on Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Suunnittelusta ovat vastanneet Maveplan Oy
sekä Ramboll Finland Oy. Työn toteutuksesta vastaa Oulun
tekninen liikelaitos. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun
Energia, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvara-keskus.
Jouluterveisin

Heikki Pulkkinen, kaupunginpuutarhuri Oulusta

Anna-Kaisa Kaukola
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Yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto on perustettu
Kuopioon
Kuopion kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätöksen
allekirjoitustilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 11.12.2017.
Kansallisen kaupunkipuiston alueella on kolme maisematyyppiä - Kallaveden saaristo, Kuopion kaupunkipuistot ja vanhat
kaupunkikorttelit.
Kuopion kansallisen kaupunkipuiston alueen pinta-ala on
noin 7 200 hehtaaria, josta vettä on 6 700 ha.
Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan mukaisia viheralueita on kansallisen kaupunkipuiston alueesta noin kolmesataa
hehtaaria. Asemakaavoitettuja alueita on yhteensä noin 132
ha, joista puisto- ja viheralueita on noin 28 ha.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/fi_FI/puistoja‐ja‐viheraluekohteita

Kuvan henkilöt perustamispäätöksen allekirjoitustilaisuudessa
vasemmalta oikealle: ympäristöministeriön kansliapäällikkö
Hannele Pokka, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Tuula Väätäinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti
Kivelä, ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018
Vasemmalta oikealle: Matti Nikoskelainen Kuopio; Timo Koski Tampere, Pirjo Kosonen Vantaa, Tarja Ylitalo Jyväskylä, Heikki
Pulkkinen Oulu, Anna-Kaisa Kaukola Turku, Leila Grönholm Forssa, Susanna Lappalainen Hämeenlinna ja Pekka Engblom
Helsinki. Kuva: Marko Eskolainen.

Hallitus ja vastuut

Kokoukset ja koulutukset

Puheenjohtaja

Hallituksen kokoukset
Kaupunginpuutarhurien seura kokoontuu neljä kertaa hallituskauden aikana.

Timo Koski 2017-2019
Hallitus
Susanna Lappalainen 2017-2018 ( Silja Hyvärisen tilalle)
Anna-Kaisa Kaukola 2016-2018 sihteeri
Pirjo Kosonen 2016-2018 jäsensihteeri
Leila Grönholm 2016-2018 varainhoitaja
Tarja Ylitalo 2017-2019
Pekka Engblom 2017-2019
Heikki Pulkkinen 2017-2019
Matti Nikoskelainen 2017-2019 tiedottaja

Kokous, Tampere toiminnansuunnittelupäivät 		
2.-3.11.2017
Aiheina kokouksessa mm. Hoidon laadun arvioinnin kehittäminen, esittelijänä Marko Eskolainen. Timintasuunnitelman
laatiminen tulevalle kaudelle. VYL- strategian kommentointi.
VYL työryhmien tilanteet.

Toimintakauden tavoitteet
Viheralan kokonaisvaltaisen merkityksen sekä kaupunkivihreän imagon ja tehtäväkentän merkityksen esille nostaminen
tutkimuksen, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin.
Ammatillisena verkostoalustana toimiminen yhdessä alan
muiden toimijoiden sekä oman yhdistyksen jäsenten kanssa
Ammatillisen arvostuksen lisääminen
Kansallisien ja kansainvälisten kontaktien kehittäminen ja ylläpito

Kokous, Jyväskylä viherpäivät 13.2. 2018
Aiheina kokouksessa mm. Green flag puistojen arviointijärjestelmä Sari Suomalainan HAMK, VYL työryhmien tilanne.
Pohjoismaisten viherpäivien tilanne ja matkajärjestelyt sekä
jäsenistön matkan tukeminen
Kokous Hämeenlinna toukokuu 2018
Aiheina kokouksessa mm. Alueurakointi päivän järjestelyt.
VYL- työryhmien tilanne. Vuosikokousasiat. Sääntömuutoksien valmistelu. Jäsenistölle haettavat kunnianosoitukset.
Kokous elokuu 2018
Aiheina kokouksessa vuosikokousasiat, tutkimusten ja selvitysten tilanne.
Lisäksi hallitus pitää videoneuvotteluja ajankohtaisista asioista ja kehityshankkeista
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018
VYL järjestöpäivät Kööpenhamina 9-11.11.2017

WUP

VYL järjestöpäiville osallistuvat Timo Koski, Pirjo Kosonen sekä
Anna-Kaisa Kaukola. Järjestöpäivillä tarkennetaan VYL-strategiaa vastaamaan jäsenjärjestöjen tarpeita sekä käydään työryhmien tilannekatsaukset.

Word Urban Parks työskentelyssä ollaan tiiviisti mukana ja tiedotetaan kansainvälisistä asioista yhdistyksen tiedotuskanavissa.

VYL vuosikokous kevät 2018
Timo Koski osallistuu VYL vuosikokoukseen
Pohjoismaiset viherpäivät Reykjavik vk 33
Vuoden 2018 Pohjoismaiset viherpäivät järjestetään Reykjavikissä viikolla 33. Tavoitteena on saada Suomesta edustava
ammattilaisten joukko osallistumaan päiville. Yhdistys tukee
Pohjoismaisille viherpäiville lähtevien matkaa.
Vihertoimijoiden alueurakkapäivä 30.8.2018 Helsinki
Kaupunginpuutarhurien seura järjestää yksipäiväisen Alueurakkapäivän Helsingissä 30.8.2018. Tavoitteena on saada jaettua hyviä toimintamalleja ylläpidon urakoinnista sekä käydä
keskustelua ylläpitourakoinnin kehittämisestä.
Kaupunginpuutarhuriseuran vuosikokous 2018
Vuosikokous järjestetään Alueurakointipäivän yhteydessä
30.8.2018 Helsingissä
Alueelliset vihertoimijoiden tapaamiset
Alueelliset vihertoimijat järjestävät itsenäisesti tapaamisia.
Tavoitteena on saada alueellisia kuulumisia yhdistyksen tiedotuskanaviin.
11 Suurimman vihertoimen tapaaminen Pori
Suurimmat kaupungit tapaavat vuosittain. Kaupunkien tapaaminen toimii hyvänä verkostona ja tavoitteena on paneutua
alan ajankohtaisiin kehittämisasioihin sekä käydä keskustelua
arkisista haasteista kaupunkien vihertoimissa. Suurimpien
kaupunkien tapaamisista tiedotetaan yhdistyksen tiedotuskanavissa.

Tiedotus

Internetsivut
Internetsivujen uudistaminen tehdään toimintakaudella. Internetsivuista kootaan tiiviit ja dynaamiset. ajankohtaistiedotus yhdistetään Some kanaviin.
Some-tiedotus
Some kanavien facebook ja Instagram käyttöä kehitetään ja
tehostetaan
Jäsenkirjeet
Jäsenkirjeiden aikataulua on muutettu. Jäsenkirjeiden sisältö
suunnitellaan hallituksen kokouksissa. Kirjeisiin kootaan mm.
ajankohtaista tietoa kehityshankkeista. Jäsenkirjeisiin on otettu käyttöön myös vieraskynä palsta, jossa erilaiset sidosryhmät tuovat asiaansa esille kaupunkivihreän näkökulmasta.

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

Tutkimus ja kehitys

’Kaupunkitilan’ käyttö tutkimus
Selvitetään mahdollisuutta käynnistää tutkimus kaupunkitilan käytöstä. Tavoitteena on saada tutkimustietoa olemassa
olevia selvityksiä kooten ja somemaailmaa tulkiten missä kaupunkitiloissa viihdytään ja miksi.
Viheralueiden kokonaisvaltaista merkitystä arvioivien mittareiden kehittäminen sosioekoloekonomisterveydelliset mittarit, kehitys yhteistyössä VYL jäsenjärjestöjen ja tutkimuskentän kesken.
HLA
Käynnistetään yhteistyössä VYL kanssa Hoidonlaadun arvioinnin vertailtavuuden kehittämiseksi hanke.
Viheralueiden kunnossapidon laadunarvioinnin kehittäminen
on käynnistymässä kaupunkien ja Viherympäristöliiton yhteisprojektina. Pohjana käytetään viime vuosikymmenen loppupuolella kehitettyä HOLA hoidon laadunarviointimallia.
Hoitoluokkien päivittäminen
Viheralueiden hoitoluokkien päivitys on käynnistymässä
VYL:ssä. Osallistutaan tiiviisti työhön sekä päivitetään Viheralueiden hoitoluokitusopas.
Taimien laatuvaatimukset
Päivitetään lehti- ja havupuiden taimilaatuvaatimukset yhteistyössä kaupunkien ja VYL kanssa.
Viheralueiden korjausvelan laskentamallin kehittäminen
Helsinki, Hyvinkää, Vantaa ja Ramboll Oy ovat käynnistäneet
Viheralueiden korjausvelan arviointimallin kehitysprojektin.
Projektissa pyritään kehittämään toimiva arviointimalli puistojen toiminnallisten osien (esimerkiksi puistoleikkipaikkojen
ja puistokenttien), rakenteiden ja kasvillisuuden korjausvelan
sekä perusparannustarpeen arviointiin.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018
VYL yhteistyö

Leikkiturvalautakunta

VYL:n hallituksessa (kevät 2015-2017)
Viherympäristöliiton hallituksen kokouksiin osallistuu puheenjohtaja Timo Koski ja varalla varapuheenjohtaja Heikki
Pulkkinen.
Viherympäristöliitossa toimii kehitystyöryhmiä, joihin on nimetty yhdistyksen jäsenistöä edustamaan koko yhdistystä.
Edustajat esittelevät käsitellyt asiat hallitukselle ja niistä käydään yhteisesti keskustelua. Työryhmien edustajilla on hallituksen tuki. Yhdistyksen jäsenien toivotaan ottavan yhteyttä
työryhmien edustajaan ja tuovan esille työskentelyssä huomioon otettavia seikkoja ja näkökantoja. Tavoitteenamme
työryhmissä on koko viheralaa ja kuntasektoria hyödyntävät
ratkaisut.
https://www.vyl.fi/mika-on-vyl/tyoryhmat/

Leikkiturvalautakunnassa yhdistystä edustaa Anna-Kaisa Kaukola ja varalla Timo Koski. Leikkiturvalautakunta määrittelee
mm. VYL suositukset leikkipaikka koulutuksille.
Maiseman huomioiminen maankäytön suunnittelussa
Timo Koski edustaa yhdistystä mama- työryhmässä.
MRL

Kansainvälinen yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö
WUP

Fise pätevyydet
Matti Nikoskelainen edustaa yhdistystä FISE-pätevyyksiä valmistelevassa työryhmässä. Parhaillaan työn alla on suunnittelijan pätevyys.
Hanke- ja tutkimustyöryhmä
On kokoontunut harvakseltaan ja osallistuja on sovittu erikseen hallituksen kokouksessa.
Julkaisutoimikunta
Pekka Engblom edustaa yhdistystä julkaisutoimikunnassa. Julkaisutoimikunta vastaa VYL:n tuottamista julkaisuista.
Kasvualustatyöryhmä
Kasvualustatyöryhmä osallistuu kehittämistyöhön ja valmistelee ehdotuksia mm. lakimuutoksiin.
Kestävä ympäristörakentaminen (KESY)
Kesy- työryhmissä yhdistystä edustavat Pirjo Kosonen, Teemu
Kylmäkoski ja Janne Syrjä.
Viherympäristöliiton jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet kestävän ympäristörakentamisen sitoumuksen
Viherpäivillä 2017. Siirtyminen kestävän kehityksen mukaiseen toimintamalliin edellyttää myös viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon toimintatapojen uudistamista. Viherympäristöliitto on yhdessä jäsenjärjestöjensä
kanssa käynnistänyt alan ohjeistusten ja oppaiden päivittämiseen tähtäävän kehitystyön. Lisätietoja KESY-hankkeen taustoista, hankkeeseen liittyvistä selvityksistä ja oppaista sekä
KESY kohteista Viherympäristöliiton sivuilta:
www.vyl.fi/alan-kehittaminen/hankkeet-ja-selvitykset/kesyhanke/
Koulutustyöryhmä
Työryhmää vetää ja yhdistystä edustaa Pirjo Kosonen.
Koulutuspolku
Työryhmää vetää Emilia Weckman, yhdistystä edustaa Pirjo
Kosonen.

Yllä ja seuraavalla sivulla: Suomi 100 itsenäisyyspäivän
juhlavalaistusta Turussa. Kuvat: Anna-Kaisa Kaukola.

VIHREÄ KIRJA
Kaupunginpuutarhurien seuran jäsenten työyhteystiedot julkaistaan taas Vihreässä kirjassa. Julkaistavat tiedot:
• nimi
• nimike
• sähköpostiosoite
• postiosoite
Omat tietonne voitte tarkistaa osoitteesta (s. 54-59):
http://epaper.fi/read/3455/eDoGq3o2
Jos yhteystiedoissanne on tapahtunut muutoksia, lähettäkääpä päivitetyt yhteystiedot sähköpostitse 02.01.18 mennessä
seuran jäsensihteerille: pirjo kosonen@vantaa.fi
Vuoden 2017 aikana liittyneiden uusien jäsenten työyhteystiedot toimitetaan Vihreään kirjaan jäsenhakemusissa ilmoitettujen työyhteystietojen mukaisesti.
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