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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA
Taas linnut laulujansa visertää kauniisti

Linnut tarvitsevat visertääkseen monipuolisia viheralueita, 
rakennettuja ja luonnonmukaisia. Viserrystä tukeaksemme 
voimme myös asentaa linnunpönttöjä puihin. Pönttöjä ja otol-
lisia elinolosuhteita tarvitsevat myös hiljaisemmat visertäjät, 
lepakot ja liito-oravat, jotta voimme tukea kaupungeissa näi-
den lajien elinolosuhteita.

Kesäluentopäivät pidetään Forssassa 21.-23.8.2019 teemalla 
luonto- ja puistomatkailu sekä markkinointi. Teema on raken-
tunut Forssan kansallisen kaupunkipuiston ympärille, mutta 
on ajankohtainen kaikissa kunnissa ja kaupungeissa. Moni on 
jo varmaan ilmoittautunut kesäluentopäiville, mutta vielä on 
hyvin tilaa auditoriossa ja hotelleissa. Ohjelma on erittäin mo-
nipuolinen ja kokonaispaketin hinta on sorvattu lähes oma-
kustanteiseksi, jotta saamme jäsenistön helpommin osallistu-
man kesäluentopäiville.

Tuleville vuosille 2020 ja 2021 meillä ei yhdistyksenä ole tie-
dossa kesäluentopäivien isäntäpaikkakuntaa. Olkaa rohkeita 
ja laittakaa allekirjoittaneelle postia tulemaan, jos teillä on 
mahdollisuuksia ja ennen kaikkea halua pitää luentopäivät.

Tulevana syksynä, lokakuun 24. päivä, pidetään jo aiemmin 
mainittu KESY-koulutus. Koulutuksessa menemme sisälle to-
teutettuihin hankkeisiin ja jaamme oppia esimerkkien kautta. 
Esimerkkikohteet ovat pääkaupunkiseudulta Ouluun asti. Täs-
tä lisää erillisessä jäsenpostissa myöhemmin kesällä.

Uusiksi jäseniksi on hyväksytty kaupunginpuutarhuri Suvi-
Maarit Isosävi, Sastamala, ympäristönhoitaja Hilla Karppinen, 
Ii, kaupunginpuutarhuri Venla Kuusela, Orivesi, viherpalvelu-
päällikkö Tuija Pajunen, Jyväskylä, kaupunginpuutarhuri Päivi 
Sundman, Riihimäki, vihertyöpäällikkö Samppa Laine, Espoo, 
vihertyöpäällikkö Eeva Turkki, Espoo ja kaupunginpuutarhuri 
Henna Järvinen, Pieksamäki. Olette lämpöisesti tervetulleet 
yhdistyksemme toimintaan.

Toivotan kaikille hyvää kesää ja tapaamisiin Vorsasa.

Timo Koski 
puheenjohtaja

Kirjoittaessani näitä jupinoita koululaiset valmistautuvat vii-
meisiin koulupäiviin ja odottavat malttamattomina kesälo-
man alkamista. Mieleeni nousi lapsuudesta Suvivirren sanat, 
joissa on myös meidän ammattikunnalle selkeä viesti. Alla 
muutamia nostoja ajatusten kera.

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen
kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen
Me ammattikuntana pystymme vaikuttamaan kukkivien pui-
den, pensaiden ja ruohovartisten kasvien määrään ja sijaintiin. 
Monipuolisen kasvillisuuden avulla pystymme varautumaan 
mm. ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin, monipuolista-
maan kaupunkikuvaa ja edistämään luonnon monimuotoi-
suutta.

Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa
Meillä on mahdollisuus ja lupa verkostoitua eri toimijoiden 
kanssa ja tuottaa myös asiakkaillemme iloa ja hyvinvointia 
tämän tyyppisten viheralueiden osalta. Avoimet alueet, mai-
semapellot ja niityt ovat luonnon monimuotoisuuden helmiä 
kaupungeissa ja kunnissa. Lisäksi näiden alueiden kunnossa-
pito suhteessa vaikutuksiin on edullista.

Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa
Meillä on vastuu kaupunkipuista ja -metsistä. Puiden ja metsi-
en vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja luonnon monimuo-
toisuuteen on lukuisia tutkimuksia. Jokaisella kaupunkipuulla 
ja -metsiköllä on merkitystä osana viherverkkoa ja ekologi-
sia käytäviä. Kokonaisuuden ylläpitäminen vaatii huolellista 
suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa.
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Oulun keskustan tuntumassa olevat Hupisaaret on ollut Oulun 
tärkein puisto – "kaupungin vihreä sydän ja Oulujoen suiston 
helmi” jo vuodesta 1850 lähtien. Hupisaarten alueella risteilee 
noin 2 km pieniä puroja, jotka saavat vetensä Oulujoesta sään-
nöstelypadon kautta. Säännöstelypatoa hallinnoi Oulun Ener-
gia Oy. Ennen Merikosken voimalaitoksen rakentamista purot 
ovat toimineet Oulujoen tulvauomina. 

Hupisaarten purojen kunnostamista on suunniteltu eri ta-
hojen toimesta vaelluskaloille sopiviksi lisääntymisalueiksi 
useaan otteeseen vuosien saatossa. Tehtyjen selvitysten ja 
kokeilujen perusteella on todettu, että Hupisaarten purot oli-
sivat otollinen alue toimimaan vaelluskalojen lisääntymis- ja 
poikastuotantoalueena. 

Purojen kunnostus aloitettiin lokakuun alussa 2017 ja hanke 
valmistui pieniä viimeistelyjä lukuun ottamatta syksyllä 2018. 
Tavoitteena hankkeessa oli kunnostaa puroja pienillä, ympä-
ristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä vael-
luskaloille soveltuviksi poikastuotantoalueiksi. Tavoitteena oli 
samalla parantaa purojen maisemallista arvoa kaupunkiym-
päristössä. 

Puroihin kaivettiin kaloille talvehtimissyvänteitä poistamalla 
uomiin kertynyttä orgaanista ainesta ja hiekkaa. Kalojen liik-
kumismahdollisuuksia parannettiin avaamalla uusia väyliä 
umpeenkasvaneisiin purouomiin. Kunnostustöitä tehtiin läpi 
hankkeen kestävän ympäristörakentamisen periaatteita nou-
dattaen. Kaivumassoista seulottiin paikan päällä hyödynnettä-
vissä oleva kivimateriaali talteen ja eloperäinen aines läjitettiin 
ja maisemoitiin purojen rannoille. 

Puroilla järjestettiin kesän 2018 aikana kolmet kunnostus-
talkoot, joihin aktivoitiin kaupunkilaisia mukaan. Osallistujia 
saatiin kiitettävästi ja osa henkilöistä osallistui kaikkiin talkoi-
siin. Talkoissa rakennettiin mm. luonnonsorasta puroihin ku-
tupaikkoja ja säädettiin kivien asettelulla virtaamia. Uomiin 

Vedenalaista ympäristörakentamista - KESY:ä purokunnostusta Oulussa

asennettiin myös puunrunkoja ohjaamaan virtaamia. Puut 
toimivat samalla elinympäristönä erilaisille vesihyönteisille ja 
suojapaikkoina kaloille. Osaan puroista asennettiin Luonnon-
varakeskuksen (LUKE) toimesta kalojen telemetriaseurannan 
antenniportit. Porttien avulla voidaan selvittää jatkossa mer-
kittyjen kalojen liikkumista puroissa. Syksyllä 2018 puroihin is-
tutettiin LUKE:n toimesta yhteensä kymmenen paria merkitty-
jä sukukypsiä taimenia. Havaintojen ja seurannan perusteella 
taimenet hyväksyivät vedenalaisen kunnostetun ympäristön 
hyvin lisääntymisalueekseen. Kunnostusten onnistumista 
ja kalojen viihtymistä sekä lisääntymistä puroissa seurataan 
LUKE:n monivuotisella tutkimushankkeella. 

Purojen kunnostus korostaa Hupisaarten alueen maisema-
arvoja ja virtaava vesi nousee esille paremmin ympäri vuoden. 
Alueen virkistyskäyttö ja vetovoimaisuus paranevat entises-
tään. Hanke mahdollistaa jatkossa kaupunkilaisten osallistu-
misen puroluonnon havainnointiin ja aluetta voidaan hyö-
dyntää monipuolisesti ympäristökasvatuksessa. Kunnostukset 
parantavat alueen ekologista tilaa ja tuovat kaupunkilaisille 
mahdollisuuden vesiluonnon kokemiseen ja kalojen tarkkai-
luun keskellä kaupunkia. 

Vastuu hankkeen toteuttamisesta oli Oulun kaupungin katu- 
ja viherpalveluilla. Kalataloudellinen ohjaus ja asiantuntemus 
purokunnostuksiin saatiin suunnittelun ja maastotöiden ai-
kana Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskukselta. Lisäksi hankkeen 
aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen ja 
Oulun Energian Oy:n kanssa. Toteutukseen saatiin hallituksen 
Kärkihankerahoitusta vuosille 2017 ja 2018.

Kunnostushankkeesta ja tuloksista kerrotaan tarkemmin 
KPS:n lokakuussa järjestämässä Kestävän 
ympäristörakentamisen
koulutuspäivässä.

Heikki Pulkkinen
Oulun kaupunki

Talkoolaiset kuljettivat ja 
asensivat kutusoraa ympäris-
töä vaurioittamatta ennalta 
suunnitelluille taimenen 
kutupaikoille.
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VIERASKYNÄ: Tommi Granholm, Kuntien Metsäasiantuntijat ry

Kaupunkien ja kuntien omistusosuus Suomen metsistä on pin-
ta-alasta laskettuna vain parin prosentin luokkaa. Suomen 22,8 
miljoonasta metsähehtaarista kuntasektorin omistuksessa on 
n. 430 000 hehtaaria. Suuri osa tästä sijoittuu asuinalueiden lä-
heisyyteen. Kuntien metsät ovatkin miljoonien suomalaisten 
ulkoilumetsiä ja monille myös merkittävä maisematekijä kun 
katsotaan kodin tai työpaikan ikkunasta ulos. Mitä kuntamet-
sissä tehdään - siitä muodostuu suurelle osalle suomalaisista 
käsitys suomalaisesta metsänhoidosta. Asukkaat ovat maise-
mansa ja virkistysmahdollisuutensa ansainneet, kuntametsien 
hoitotavoitteet poikkeavatkin etenkin isoissa kaupungeissa 
oleellisesti esimerkiksi yksityismetsien tavoitteista. 

Pelkästään numeroiden valossa ja metsätalouden kokonai-
suuteen suhteutettuna kuntametsien merkitys olisikin pie-
nenpuoleinen. Suomen pinta-alasta 75 % on metsän peittä-
mää. Puuta metsissä on viimeisimmän inventoinnin mukaan 
2473 miljoonaa kuutiometriä. Metsät kasvavat joka vuosi n. 
107 miljoonaa kuutiometriä, kasvusta hakataan nykyisin n. 
80 % joten metsiemme puuvarastot kasvavat vuosittain. Joka 
vuosi istutetaan n. 150 miljoonaa puuntainta metsiemme 
uudistusaloille. Noin 140 000 suomalaista saa elantonsa met-
sistä, ja ulkomaan viennistä noin 20 % on metsäteollisuuden 
tuotteita. Tukkipuista tehdään hirsiä, lautatavaraa ja niistä 
edelleen mm. puutaloja ja huonekaluja. Samojen puiden lat-
vaosista ja harvennusmetsien pieniläpimittaisesta puusta teh-
dään sellua. Sellusta tehdään mm. pakkauspahveja, paperia ja 
kangasta. Selluloosa ymmärretään usein jalostusasteeltaan al-
haiseksi ”bulkkituotteeksi”, mutta onko se sitä ? Kun katsotaan 
metsässä kasvaneen puun muodonmuutosta monipuoliseksi, 
joka puolella maailmaa hyödynnettäväksi biohajoavaksi raa-
ka-aineeksi, voisi tuotteen kenties nähdä myös kehittyneiden 
teknisten ja kemiallisten prosessien huippusaavutuksena.

Taloudelliset näkökulmat eivät siis ole aivan keskiössä, kun 
suunnitellaan taajamametsien hoitoa. Yleisesti noudatetaan 
linjauksia jotka tähtäävät metsien monikäyttöisyyteen, viih-
tyisyyteen ja turvallisuuteen. Metsien tulisi myös olla luon-
nonarvoiltaan monimuotoisia ja virkistykseen soveliaita. Myös 
metsämaisemaa ja metsien kulttuuriarvoja vaalitaan. Uutena 

näkökulmana kuntametsien hoitoa määrittämään on tulos-
sa metsien merkitys hiilineutraaliutta tavoiteltaessa. Kuluvan 
vuoden aikana ja lähivuosina tullaan etenkin isoissa kaupun-
geissamme kiihtyvällä vauhdilla tekemään laskelmia ja suun-
nitelmia hiilineutraaliuden saavuttamisesta. Koska kaikista 
päästöistä ei tulla pääsemään eroon, tarvitaan myös nieluja 
tai muita päästöjen kompensaatiomahdollisuuksia. Metsien 
veroisia hiilinieluja ei juuri muita ole tarjolla, ja metsänieluun 
voidaan vaikuttaa metsien käsittelyllä. Mahdollisuus on siis ai-
nutlaatuinen, eikä sitä ole varaa hukata. Kuluvan vuoden aika-
na kysymystä oikeasta ”hiilinielumetsänhoidosta” pohditaan 
monilla foorumeilla. Jokaista kasvanutta puukuutiometriä 
kohden sitoutuu tonni hiilidioksidia ilmakehästä. Monissa kau-
pungeissa metsien kasvu ja hiilensitomisnopeus on alkanut 
heikentyä verrattuna alueelliseen keskimääräiseen kasvuun, 
koska kaupunkien metsät usein ovat keskimääräistä vanhem-
pia ja kasvavat nuoria metsiä hitaammin. Pidempiä kiertoaiko-
ja on puoltanut kaupunkimetsien virkistyskäyttö, vanhempia 
metsiä pidetään nuoria metsiä parempina virkistysmetsinä.

METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. on järjestö johon kuuluu 
teollisuuden, yksityismetsätalouden, metsähallituksen ja mo-
nien muiden organisaatioiden metsä- ja luonnonvara-alan 
asiantuntijoita. Pienenä ryhmänä METOssa vaikuttavat myös 
kuntametsien asiantuntijat. Toimipaikkaosastomme on nimet-
ty METO - Kuntien Metsäasiantuntijat ry:ksi, edustamme ’isoa 
METOa’ Viherympäristöliitossa. Vyllin jäsenyys on avannut me-
tolaisille yhteyksiä muihin, vielä paljon näkyvämpiä ja käyte-
tympiä viheralueita hoitaviin ja rakentaviin ammattiryhmiin. 
Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä ovat olleet joka toinen vuosi 
alkukesällä järjestettävät Metsä- ja Viherpäivät. Seuraavan ta-
pahtuman suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa, ensi vuonna 
metsä- ja viherväki kokoontuu Lahdessa. Kuluvan vuoden tär-
keimpiä yhteistyöasioita on hoitoluokituksen muutos kunnos-
sapitoluokitukseksi, olemme mukana M- eli metsäluokkien 
uudistustyössä. Vuonna 2007 julkaistu metsien C -hoitoluo-
kitus on koettu toimivaksi ja se on löytänyt paikkansa osana 
kaupunkien metsäsuunnitteluprosesseja. Toivottavasti helmi-
kuun 2020 Viherpäivillä Jyväskylässä julkaistava M -luokitus on 
entistä ehompi!

Kunnat ovat metsänhoidon näyteikkuna
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.7.2018 - 30.6.2019

JÄSENISTÖ
Seuran jäsenmäärä oli 16.5.2019  230 jäsentä 152 aktiivijäsen-
tä, 78 eläkeläistä. Kunniajäseniä on yhdeksän.
Uusia jäseniä hyväksyttiin toimintakauden aikana yksitoista.

HALLITUS

Puheenjohtaja: kaupunginpuutarhuri Timo Koski, Tampere
Varapuheenjohtaja: kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, 
Oulu
Jäsensihteeri: viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen
Sihteeri: vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola, Turku
Varainhoitaja: kaupunginpuutarhuri Leila Grön holm, Forssa
Tiedottaja: kaupunginpuutarhuri Matti Nikoskelainen, Kuopio
Muut jäsenet:
Puistovastaava Pekka Engblom Helsinki
Ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo, Jyväskylä
Viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen, Hämeenlinna

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana seuraavasti:

• Edellisen hallituksen toimintakauden viimeinen kokous 
Helsingissä yksipäiväisen koulutuspäivän yhteydessä yh-
teydessä 30.8.2018

• 21-22.11.2018 kokous + toimintasuunnitelman päivitys, 
Forssa

• 5.2.2019 kokous Jyväskylässä viherpäivien yhteydessä
• 16.5.2019 kokous Forssassa
• Nykyhallituksen toimintakauden viimeinen kokous Fors-

sassa 21.8.2019

EDUSTUKSET
Viherympäristöliiton hallituksen (2018-2019) varsinaisena 
jäsenenä toimii Timo Koski ja varana Heikki Pulkkinen. 

Timo Koski toimii Puutarhaliitto ry:n hallituksessa viheralan 
edustajana kaudella 2018- 2019.  

Mikko Koivistoinen on toiminut KPS:n Viron yhdyshenkilönä.

WUP:n Suomen komissaarina toimii Pekka Engblom.

Hallituksen ja seuran jäsenet ovat lisäksi kuuluneet jäseninä 
usei siin alan asioita käsitteleviin toimi kuntiin ja työryhmiin, 
kuten Viherympäristöliiton työryhmiin. 

Hallituksen kokous Forssassa 16.5.2019. Takarivissä vasemmalta Timo Koski, Matti Nikoskelainen, Pirjo Kosonen ja Tarja Ylitalo. 
Eturivi Pekka Engblom, Anna-Kaisa Kaukola ja Leila Grönholm. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat Heikki Pulkkinen ja 
Susanna Lappalainen.
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JÄSENYYDET
Seura kuuluu jäsenenä seuraaviin järjestöihin:

• Viherympäristöliitto ry
• Puutarhaliitto ry
• WUP, World Urban Parks (kansainvälinen julkisen hallin-

non viheralueyksiköiden muodostama järjestö)

HUOMIONOSOITUKSET JA TUET
Jäseniä ja VYL jäsenjärjestöjä on muistettu merkkipäivinä 
hallituk sen erikseen päättämällä tavalla.   

TALOUS 

Kaupunginpuutarhurien Seuran taloustilanne on hyvä. Tiliker-
tomus esitellään vuosikokouksessa.

TIEDOTUS

Hallitus on toteuttanut vuosikokouksen hyväksymää strate-
giaa. Toimintakauden aikana on toimitettu kolme sähköistä 
jäsenkirjettä. Jäsenkirjeisiin on pyritty saamaan sisältöä, joka 
hyödyttäisi jäsenistöä verkostoitumisessa sekä jakaa hyviä 
käytäntöjä ja kokemuksia. Vuosikokouskutsut liitteineen on 
lähetetty edelleen paperisena.

Some-kanavien käyttöä on tehostettu mm. instagramissa ja 
facebookissa toteutetussa joulukuusiaiheisella kuvakilpailulla.

Toimintakauden aikana uudistettiin myös yhdistyksen inter-
netsivusto.
https://www.kaupunginpuutarhurienseura.�/

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.7.2018 - 30.6.2019

VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 30.8.2018  Helsingissä. Puheenjohtaja-
na toimi Mauno Vauhkonen, sihteerinä Pirjo Kosonen, pöytä-
kirjan tarkastajina sekä ääntenlaskijoina Raimo K. Saarinen ja 
Pekka Engblom

Erovuorossa Leila Grönholm, Anna-Kaisa Kaukola, Pirjo Koso-
nen ja Susanna Lappalainen. Kaikki erovuorossa olleet halli-
tuksen jäsenet valittiin uudelleen yhdistyksen hallitukseen 
kaudelle 2018-2020.

MUU TOIMINTA

Toimintasuunnitelman tavoitteena oli
• Kaupunginpuutarhurien seura toimii aktiivisena kaupun-

kivihreän kehittäjänä. 

Kauden päätavoitteita ovat olleet
• yhteistyö ja kehittäminen alan järjestöjen ja toimijoiden 

kanssa
• toimiminen jäsenistön verkostoitumiskanavana, parhai-

den käytäntöjen jakaminen
• jäsenistön ammatillisen osaamisen ja aktiivisuuden tuke-

minen
• ajankohtaisista viheralan asioista tiedottaminen.

Tavoitteet on saavutettu pääosin suunnitelman mukaisesti. 
Kaupunginpuutarhurien seura on osallistunut aktiivisesti vi-
heralan valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja 
tiedottanut jäsenistöä erilaisista kehittämishankkeista ja yh-
teistyömahdollisuuksista. 

30.8.2018 järjestettiin Helsingissä luentopäivä alueurakoin-
timalleista. Osanottajia oli salin täydeltä ja keskustelu vilkas-
ta. Luentopäivien esitykset on ladattavissa vielä hetken seuran 
nettisivuilla.

Matka yhteispohjoismaisille luentopäiville Islantiin Reykja-
vikiin toteutui 12.-18.8.2018. Matkaan osallistui 13 henkilöä.

Seuraavaa toimintavuotta varten on valmisteltu:
• Kaupunginpuutarhurien seuran kesäluentopäivät Fors-

sassa 21.-23.8.2019. Katso ohjelma ja ilmoittautumisoh-
jeet sivulta 7.

• Syksyllä 2019 järjestetään Tampereella koulutuspäivä KE-
SY-teemalla. Lisää tietoa tulee myöhemmin seuran netti-
sivuille.

Seuran uudistetut nettisivut toimivat kaikkiin laitteisiin skaalutu-
vasti ja myös mobiililaitteissa. Ilmettä pyritään pitämään raikaana mm. 

vaihtamalla sivun kuvia vuodenkierron mukaan.

Seuraa meitä FBssä ja Instagramissa
Kaupunginpuutarhurien Seura ry
@kaupunginpuutarhurienseura



Vuosikokouksen esityslista
Aika  21.08.2019 kello 16.00
Paikka  HAMK auditorio, Wahreninkatu 11 C, 30100 FORSSA

1 §  Kokouksen avaus

2 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 §  Kokousvirkailijoiden valinta

4 §  Työjärjestyksen hyväksyminen

5 §  Edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen hyväksyminen

6 § Edellisen toimintavuoden tilikertomuksen hyväksyminen

7 §  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

8 §  Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 Erovuorossa Heikki Pulkkinen, Matti Nikoskelainen, Tarja Ylitalo, Pekka Engblom.

9 §  Puheenjohtajan valinta
 Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.

10 §  Varapuheenjohtajan valinta
 Ei ajankohtainen.

11 §  Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

12 §  Yhdistyksen edustajien valinta keskusliittoihin, joihin yhdistys jäsenenä kuuluu
 VYL hallitus.

13 §  Määrätään liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintavuodelle

14 §  Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 Esitetään päivitettäväksi syksyn 2019 toiminnan suunnittelu päivillä uuden hallituksen toimesta.

15 §  Hyväksytään seuraavan toimintavuoden tulo-ja menoarvio

16 §  Yhdistyksen sääntöjen muutos 6§
 Sääntömuutoksen ehdotus kokouskutsun ja tiedotteiden lähetystavasta, perustelu erikseen.

17 §  Muut asiat

18 §  Kokouksen päättäminen

Sääntömuutoksen esitys vuosikokoukselle 21.8.2019. Esitämme sääntöjen muutosta 6§:n, koska tavoitteena on tulevai-
suudessa lähettää kokouskutsut ja tiedonannot sähköpostitse kaikille jäsenille.

Nykyisten sääntöjen mukaan:

 6§ 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosikokous pidetään heinä-elokuun aikana. Yhdistyksen ylimääräinen 
kokous pidetään, milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsitte-
lyä varten hallitukselta pyytää. Yhdistyksen kokouksien tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.  

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja muut 
tiedonannot lähetetään jäsenille kirjeitse. Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koollekutsuttu.

Toinen kappale esitetään muutettavaksi muotoon (muutos lihavoituna):

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja muut 
tiedonannot lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koollekutsuttu.
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KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN VUOSIKOKOUS 2019
21.8.2019 klo 16.00 Forssassa, HAMKin auditoriossa.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!



KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT

TERVETULOA 21.-23.8.2019 JÄRKIVIHREÄÄN FORSSAAN

Keskiviikko 21.8.2019 PRE TOUR
Lähtö klo 18.00 Keskuskatu 1:stä valinnaisesti joko
Loimijokea pitkin meloen Salmistonmäen/ Loimalammin 
luonnonsuojelualueelle tai 
mykkäelokuvanäytökseen Forssan Elävienkuvien teatterille, 
yhteinen iltapala Hotelli Maakunnassa.

Torstai 22.8.2019
HAMK auditorio, Wahreninkatu 11C, 4 krs.

  9.00  Tervetulokahvit
  9.30  Luentopäivien avaus
 Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n puheenjohtaja
 Timo Koski
  9.40 Tervetuloa Forssaan - puistojen kaupunkiin
 Kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm
  9.50  ”Markkinoilla on merkitystä”
 Senior Advisor Mervi Holmèn, Visit Finland
10.30  TripAdvisor ja sähköiset mediat
 KTM Marjo Ranta-Irwin, Blueberry Consulting
11.10  Viheryhteys ja luonto matkailussa
 TV-tuottaja Antti Huttunen, Retkipaikka.� 
 perustaja
11.50  Lounas ja yritysnäyttelyyn tutustuminen
13.20  Kansallispuistojen brändäys
 Tiedottaja Tiina Hakkarainen, Metsähallitus
14.00  Iltapäiväkahvit ja yritysnäyttelyyn 
 tutustuminen
14.30  Elämyksiä luonnosta ja maisemasta
 Maisema-asiantuntija Auli Hirvonen, 
 ProAgria EteläSuomi
15.10  Hyvinvointia puistoista ja puutarhoista
 Vanhempi tutkija Erja Rappe, Ikäinstituutti
15.50  Päivän yhteenveto

Luentojen jälkeen Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n vuosi-
kokous samassa tilassa.

19.00 Juhlaillallinen  Työväentalolla (Kauppakatu 17)
 Lähtö kävellen hotelleilta, valokuvaus.
 Ohjelmallinen iltajuhla.
 Yritysyhteistyökumppaneiden puheenvuorot.
 Pukukoodi:  Smart casual

Kaupunginpuutarhurien Seura ry:llä on ilo ja kunnia toivottaa Sinut  tervetulleeksi luentopäivil-
lemme, jonka teemana on LUONTO- JA PUISTOMATKAILU SEKÄ MARKKINOINTI.
Koulutuspäivillä on mukana eri alojen yhteistyökumppaneitamme, jotka esittelevät päivien aikana 
tuotteitaan ja markkinointiyhteistyötään kanssamme.

Perjantai 23.8.2019
HAMK auditorio, Wahreninkatu 11C, 4 krs.

  9.00  Kahvit ja yritysnäyttelyyn tutustuminen
  9.30  Sosiaalisen median käytön suunnittelu
 strategisesti asiantuntijan ja organisaation
 näkökulmasta Sosiaalisen median asiantuntija
 Pauliina Mäkelä, Viestintä-Piritta Oy
10.10  Aistimellinen  maisema
 Tutkija FT Laura Seesmeri, Turun yliopisto
10.50 Green Care -toiminta kaupunkipuistoissa sekä
 viher- ja retkeilyalueilla Projektipäällikkö Katri
 Palpatzis, Karelia-ammattikorkeakoulu
11.30 Luentopäivien yhteenveto

12.00 Lounas
13.00  Tutustumiskierros Forssan kansalliseen
 kaupunkipuistoon ja Forssan museoon kävellen
 Kierroksen aikana saarnivaahteran istutus, kahvit
 ja mahdollisuus ostoksiin Finlaysonin tehtaanmyy-
 mälässä. Oppaina kierroksella kaupunginpuutarhuri
 Leila Grönholm ja matkailusihteeri
 Mari Noromies-Wahl.
16.00 Tutustumiskierros
 päättyy hotellille.
 Hyvää kotimatkaa! 

HINNAT
Koko paketti keskiviikosta
perjantaille 390 €, vain torstai 290 €, torstai ilman juhlaillallista 
190 €, vain juhlaillallinen 100 €, vain perjantai 190 €.

MAJOITTUMINEN
Hotellit Scandic Forssa, puh. 040 4848 111 ja Hotelli Maa-
kunta, puh. 040 4174 001. Hotellimajoituksista saat alennusta 
31.7.2019 saakka koodilla KPS.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisista erikoisruokavalioista 
11.8.2019 mennessä osoitteessa: 
www.kaupunginpuutarhurienseura.�/kesaluentopaivat/

Lisätietoja: kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm
leila.gronholm(at)forssa.�, puh. 050 5640 022



KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT

TERVETULOA 21.-23.8.2019 JÄRKIVIHREÄÄN FORSSAAN

Kohde:
Iso auditorio,
tila nro 4019

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu, Wahreninkatu 11 C-ovi, 4.krs, 30100 FORSSA

Ajo-ohje 1: Rautatienkatu -> Turuntie -> Myllykatu -> Uittotie -> P-paikka
Ajo-ohje 2: Rautatienkatu -> Wahreninkatu -> Kehräämökuja -> P-paikka

Tarjoilut: Opiskelijakunta Famko p. 045-277 4771

Huom!
Ethän pysäköi kartan perusteella, vaan liikennemerkkien mukaan, kartta viitteellinen. Emme vastaa 
vieraidemme/ asiakkaidemme mahdollisten pysäköintivirheiden seurauksista.
Jos Kehräämöalue on täynnä, suosittelemme etsimään pysäköintitilaa esim. Forssan torin ja linja-
autoaseman ympäristöstä, tai kaupungintalon pihalta, Turuntie 18.

Iso auditorio,
tila nro 4019

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu, Wahreninkatu 11 C-ovi, 4.krs, 30100 FORSSA




