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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

www.kaupunginpuutarhurienseura.fi

Kaupunginpuutarhurien Seura ry

@kaupunginpuutarhurienseura

Jouluyö juhlayö... Tämän laulun sanat ovat soineet sekä radi-
ossa että erilaisissa joululaulutilaisuuksissa. Hetken olemme 
saaneet viettää joulua ja päässeet rahoittumaan. Joulua viete-
tään perheen, lasten, lastenlasten tai ystävien kanssa. Toivot-
tavasti kuitenkin olette pääsette viettämään sitä mieleisellä 
tavalla ja perinteitä noudattaen.

Kaupunginpuutarhurien seuran hallitus piti toiminnansuun-
nittelukokousta lokakuun lopulla Helsingissä. Päivillä tarken-
simme vuosikokouksen ohjeiden mukaisesti kauden toimin-
taa. Jäsenille tarjotaan edulliseen hintaan jäsenyys VY-lehden 
kanssa eikä jäsenhintoja vuosikokouksessa nostettu.

Maaliskuulle suunnittelemme webinaaria aiheena niityt ja 
niiden monimuotoisuus. Webinaarissa kuultaneen esitys 
myös Villi Vyöhyke ry:n yhdessä Tampereen kaupungin kanssa 
laatimasta oppaasta ”Osallistava luonnonhoito - opas kau-
punkien luonnonhoidon ja osallisuuksien kehittämiseen”. 

Oppaan voi ladata seuraavasta linkistä: www.tampere.fi/ajan-
kohtaista/2022/12/14/asukkaat-mukaan-ratkaisemaan-luonto-
katoa-uusi-opas-kaupunkien .
Webinaari on kaikille jäsenille maksuton.

Vihreä kirja ilmestyy taasen alkuvuodesta ja pyydämmekin 
jokaisen teistä katsomaan yhteystietonne kirjasta ja ilmoitta-
maan välittömästi muutoksista uudelle jäsensihteerillemme 
Esa Rouvalille (esa.rouvali(at)pori.fi). Lisäksi hallitus nimesi 
edustajat Viherympäristöliiton eri työryhmiin. Näitä työ-
ryhmiä ovat: Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslau-
takunta, Koulutus- hanke ja tutkimustyöryhmä, Viherpäivien 
kehitystyöryhmä, VY-lehden toimituskunta, Julkaisutoimikun-
ta, Kasvualustatyöryhmä, Kestävä ympäristörakentaminen 
(KESY), Fise työnjohtopätevyys, Fise suunnittelija pätevyys, 
Kansallinen vihervuosi 2024, MRL-työryhmä (tauolla)VYL:n 
viestintätyöryhmä ja Viheralueiden kunnossapidon verkosto. 
Näiden työryhmien edustajien on tarkoitus kirjoittaa niiden 
toiminnasta tuleviin jäsenkirjeisiin.

Kaupunginpuutarhurien seura ry:n kesäluentopäivät/poh-
joismaiset puistopäivät ovat Helsingissä 31.8.-19.9.2023. 
Päivät alkavat keskiviikkona 30.8. pre tourilla ja päättyvät 
lauantaina 2.9. post touriin. Lisää päivistä alkuvuoden 2023 
aikana. Päivien yhdistävänä teemana ovat luontopohjaiset 
ratkaisut viheralueiden koko sektorilla. Laittakaa päivämäärät 
jo kalenteriin, jotta tapaisimme Helsingissä suurella joukolla.

Uusiksi jäseniksi on hyväksytty rakennuttajavalvoja Sanna 
Kaisa-Rekola Keravan kaupunki, kunnossapitosuunnittelija 
Jaana Koivisto Oulun kaupunki ja vihertöiden valvoja Karita 
Malin Oulun kaupunki.

Toivotan teille kaikille hyvää ja menestyksekästä
uutta vuotta 2023.

Timo Koski, puheenjohtaja

https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2022/12/14/asukkaat-mukaan-ratkaisemaan-luontokatoa-uusi-opas-kaupunkien
https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2022/12/14/asukkaat-mukaan-ratkaisemaan-luontokatoa-uusi-opas-kaupunkien
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KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT OULUSSA 24.-26.8.2022

Sää suosi luentopäivillä Oulussa
Seuran perinteiset kesäluentopäivät pidettiin parin vuoden koronatauon jälkeen Oulussa 24 -26.8.2022. Päiville kokoontui kaik-
kiaan noin sata kunta-alan viherasiantuntijaa ympäri maan. Päivien teemaan ”Vesi maisemassa” paneuduttiin luentojen muodos-
sa ja keskustelujen kautta eri näkökulmista. 

Päivät starttasivat keskiviikkoiltana pretourilla, jonka osallistu-
jat jakautuivat suhteellisen tasaisesti kahteen eri aktiviteettiin. 
Osa porukasta lähti tutustumaan opastetusti maastopyörillä 
Oulujoen suistoalueeseen ja osa maastoutui Hailuodon pa-
nimon järjestämälle olut-tastingille sisätiloihin. Aktiviteettien 
jälkeen iltaa jatkettiin iltapalan, saunomisen ja rennon jutuste-
lun merkeissä. Illan kruunasi huikea elokuun lopun auringon-
lasku Nallikarin rannassa.

Torstain luentopäivä starttasi luennoilla Oulujoen suistoalu-
een kehittämisestä kaava- ja selvityshankkeiden muodossa 
sekä luennolla Oulun vesistöjen tilasta ja kunnostushank-
keista. Laajempien vesistöhankkeiden lisäksi pureuduttiin 
pienvesistöjen tilan parantamiseen mm. Hupisaarten purojen 
kunnostushankkeeseen tutustumalla. Uhanalaisen meritai-
men elinkaari tuli tutuksi puhuttelevalla LUKE:n erikoistutkija 
Pauliina Louhen luennolla. Taimenen elinympäristöön ja kaloi-
hin päästiin tutustumaan tarkemmin myös perjantain maas-
tokierroksella. Pitkään tapetilla ollutta hulevesiteemaa käsitel-
tiin hulevesiaiheiden kunnossapitoluokitusta ja - kasvillisuutta 
koskevilla luennoilla. Valaistusluennolla käsiteltiin Oulun va-
laistuksen historiaa ja toteutettuja ympäristövalaistuskohteita 
vuosien varrelta. Valaistus teemana sopi hyvin syksyn pime-
nevään iltaan. Luentopäivän päätösluennolla kuultiin Kempe-
leeseen maa-ainesten ottoalueelle suunnitellusta mittavasta 
matkailualuehankkeesta, jossa vesi olisi mittavassa roolissa. 

Ennen perinteistä seuran vuosikokousta siirrettiin luentopäivi-
en viestikapula Oulusta Helsinkiin, jossa päiviä vietetään Poh-
joismaisen Puistokongressin merkeissä 30.8. - 1.9.2023.

Auringon kultaama 
taivas Nallikarin ma-
jakalla pretour-iltana.

KPS:n kiertävä taideteos vaihtoi omistajaa vuodeksi eteenpäin 
Helsinkiin. Teoksen luovutti kaupunginpuutarhuri Heikki 
Pulkkinen kaupunkitila- ja maisemasuunnitteluyksikön pääl-
likkö Katriina Arrakoskelle.

HEIKKI PULKKINEN



KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3-4/2022

- 2 -

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3-4/2022
JOULUKUU

- 3 -

Vuosikokouksen ja hetken hengähtämisen jälkeen osallistujat 
kokoontuivat Oulujoen voimalaitospadon syleilyyn yhteisku-
vaan, jonka kuvaaminen hoitui ennätysnopeasti. Yhteiskuva 
löytyy seuran nettisivuilta. Makoisa illallinen nautittiin ravin-
tola Lasaretissa kuulumisia vaihtaen ja menneitä parempia(?) 
aikoja muistellen. Paikalla olleet kutsuvieraat ja puutarhaneu-
vokset muistelivat, kuinka aikoinaan päivien ohjelmaan oli 
epävirallisesti kuulunut öinen uintireissu järjestämispaikka-
kunnasta riippumatta. 

Illan aikana myönnettiin kansainvälinen Green Flag Award 
-tunnus 12 viheralueelle Suomessa. Kaupunginpuutarhurien-
seura palkitsi Puutarhaliiton kultaisella ansiomerkillä viher-
kunnossapitopäällikkö Pirjo Kososen Vantaalta ja hopeisella 
ansiomerkillä kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkisen Oulusta. 

Seuralle päivien onnistumisen kannalta tärkeät yhteistyöyri-
tykset saivat illan aikana kukin omat puheenvuoronsa. Yöuin-
nit taisivat ainakin laajemmassa mittakaavassa jäädä uimat-
ta. Saa nähdä nouseeko perinne uudelleen käytäntöön ensi 
vuonna?

Päivien päätöspäivänä oli mahdollisuus käydä aamusta tutus-
tumassa Merikosken kalatien tarkkailuhuoneeseen ja siellä 
mahdollisesti kalatietä pitkin Oulujokeen nouseviin lohikaloi-
hin. Päivien muistopuuksi istutettiin Oulun kaupungin taimis-
tolla kasvatettu paikallista alkuperään oleva tammi. Muisto-
puu saa vielä aikanaan muistolaatan vieressä olevaan kiveen 
muistuttamaan tapahtumasta.

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT OULUSSA 24.-26.8.2022
Tutustumiskierroksella päästiin näkemään kunnostetuilla 
Hupisaarten puroilla LUKE:n toimesta tehtävää sähkökoeka-
lastusta ja siihen liittyvää kalojen merkitsemistä PIT-siruilla 
tutkimusta varten. Hupisaarilla ihasteltiin monipuolista kau-
punkipuistoa ja tutustuttiin lähellä olevaan kunnostettuun 
Åströminpuistoon terveyslähteineen. Bussilla siirryttiin Kuu-
sisaaren tapahtumapuistoon, jossa tutustuttiin puiston lisäksi 
Kissankosken rannan siltaan sekä ”Baanaan” eli pyöräilyn pää-
väylään. Päivän kierros lopetettiin Oulun keskustassa sijaitse-
vaan moderniin ja avoimeen Mannerheiminpuistoon. Perin-
teinen päätöspäivän lohikeitto korvattiin muulla lounaalla, 
vaikka päivät pidettiinkin perinteisessä lohikaupunki Oulussa. 

Timo Koski valvoo ja opastaa Heikki Pulkkista muistopuun is-
tutuksessa

HEIKKI PULKKINEN
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Järjestävällä taholla riitti päivien ajan vilskettä ja olo oli hel-
pottunut, kun vieraat saatiin (toivottavasti... ;-) ) tyytyväisinä 
kotimatkalle.  

Antoisaa tapahtumaa muistellen,

Heikki Pulkkinen
Oulun kaupunginpuutarhuri

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT OULUSSA 24.-26.8.2022

q LUKE:n sähkökoekalastajat työssään Hupisaarten 
puroilla, tavoitteena löytää uhanalaisen meritaimenen poikasia

qq LUKE: laisten suorittama taimenten mittaaminen ja 
merkitseminen PIT merkeillä kiinnosti osallistujia.

HEIKKI PULKKINEN

HEIKKI PULKKINEN
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Hupisaarten ruusutarha ihastutti osallistujia loppusyksyn kukinnallaan  

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT OULUSSA 24.-26.8.2022

HEIKKI PULKKINEN

ESA EIROLA/ CRE Consulting
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VYL-työryhmien kuulumisia

Kesy-työryhmä
Kesy-ohje tilaajille on suunnitteilla. Rakentamisen ja suunnit-
telun tilaamisen ohjeen myötä tilaajat saisivat konkreettisen 
työkalun, jonka käyttö helpottaisi käytännön työtä. Ohje si-
sältää mm. esimerkkejä kilpailutuksessa käytetyistä vaatimuk-
sista. Ohjeessa kiinnitetään huomiota siihen, miten eri osioita 
painotetaan. 

Ohje laaditaan yhteistyössä tilaajien ja urakoitsijoiden edusta-
jien sekä lakimiehen kanssa.  Työryhmää ohjeen valmisteluun 
ollaan kokoamassa. Jos jäsenistöllä on kiinnostusta lähteä val-
mistelutyöryhmään, voi ilmoittautua Tuija Pajuselle.

Myös Kesy-vaikutusten seurantatutkimus on käynnissä. Tutki-
muksessa selvitetään, miten KESY-toimintamalli on otettu vas-
taan viheralan eri toimijoiden kesken. Tutkimukseen liittyvä 
kysely päättyi syyskuun lopussa.

Viherpäivien kehittämistyöryhmä

Viisas, älykäs, vihreä -muuttuuko tieto teoiksi?, Viherpäivät 8.-
9.2.2023 valmistelut ovat loppusuoralla ja ilmoittautuminen 
on käynnissä!

Viherpäivät tulevat taas!
 
Viherpäivät ja -tekniikka on vakiinnuttanut paikkansa vihera-
lan tärkeimpänä koulutus-, näyttely- ja verkostoitumistapahtu-
mana. Vuoden 2023 teema Viisas, älykäs, vihreä - muuttuuko 
tieto teoiksi? pohtii mitä on luotettava tutkittu tieteellinen tieto 
ja miten tieto muuttuu käytännön toiminnaksi. 

Seminaari tarjoaa tietoa ajankohtaisista tutkimuksista, digi-
taalisesta tulevaisuudesta viheralalla sekä paneutuu tiedon 
ja tutkimuksen merkitykseen viherrakennusyrityksissä case 
study -esimerkkien avulla. Ekologisuuden ja kestävyyden nä-
kökulmasta ohjelmassa pohditaan mm. ekomittarien luotetta-
vuutta viheralan käytännöissä, hyviä ravinnekierron ja lannoit-
tamisen käytäntöjä ja viherkertoimen käyttämistä ekologisen 
ja kestävän rakentamisen tukena.

Vihertekniikka-näyttely tarjoaa myös monipuolista ohjelmaa, 
kun lähes sata näytteilleasettajaa saapuu paikalle esittele-
mään tuotteitaan ja kertomaan toiminnastaan. Luvassa on 
lisäksi esimerkiksi työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamis-
paikka ViherREKRY ja ajankohtaisia tietoiskuja ja tuote-esitte-
lyitä ViherAreenalla.

Tervetuloa viheralan valtakunnalliseen ykköstapahtumaan 8.-
9.2.2023 Jyväskylän Paviljonkiin!

Ohjelma ja lisätiedot: www.vyl.fi/viherpaivat/

https://www.vyl.fi/viherpaivat/


KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3-4/2022

- 6 -

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3-4/2022
JOULUKUU

- 7 -

Tutustu hallituksen uuteen jäseneen

Miia Terämä
Halusin poliisiksi, mutta tulin järkiini viettäessäni lukion jäl-
keen muutaman kuukauden au pair:na Englannissa. Vihreänä 
kumpuileva maalaismaisema kiviaidoin rajattuine peltoineen 
ja murattien kiertämine jalopuineen tekivät vaikutuksen – 
näin vihreän valon. Hakeuduin Harjun maatalous- ja puutar-
haoppilaitokseen ja valmistuin puutarhuriksi 1995.

Parin mutkan ja lisäopintojen jälkeen olen päätynyt Pirkka-
laan kunnanpuutarhuriksi ja tätä postia olen hoidellut kym-
menisen vuotta. Tampereen kainalossa sijaitseva Pirkkala on 
voimakkaasti kasvava kunta, jossa tutkimuksen mukaan asuu 
Suomen onnellisimpia ihmisiä. Työni kattaa viherympyrän täy-
det 360° ja lisämausteen antavat erittäin aktiiviset kuntalaiset.

 Taidan olla vähän hullu, kun tykkään olla kunnalla töissä. Pää-
ni nollautuu ulkoilen ja sananmukaisesti maisemaa maalaillen. 
Hurahdin pari vuotta sitten akryyleillä maalailuun ja se oli me-
noa kerrasta.

Olen otettu, että tulin pyydetyksi KPS:n hallitukseen. Oli help-
po lupautua, kun esimieskin kannusti Kososen Pirjon myynti-
puheen päätteeksi. Nähdään viheralan tapahtumissa!

Miia Terämä, kunnanpuutarhuri
Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut, PIRKKALAN KUNTA
miia.terama(at)pirkkala.fi

SUSANNA LAPPALAINEN


