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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

nossapidon järjestämisestä. Tervetuloa Esa hallitustyöskente-
lyyn mukaan.

Eurooppalainen vihervuosi näyttää vahvasti toteutuvan. 
Viherympäristöliiton edellinen puheenjohtaja, europarlamen-
taarikko Sirpa Pietikäinen on Viherympäristöliiton aloitteesta 
tehnyt esityksen Euroopan parlamenttiin:
’Euroopan parlamentti esittää mietinnössään Kaupunkien ja 
vihreän infrastruktuurin merkitys - Vihreämpien kaupunkien 
eurooppalainen teemavuosi 2022, vuoden 2022 nimeämistä eu-
rooppalaiseksi vihervuodeksi. Teemavuoden tehtävänä on lisätä 
tietoisuutta viheralueiden merkityksestä - korostaa rakennettu-
jen viherympäristöjen ja luonnon potentiaalia elämänlaadun 
parantamisessa, vaikuttaa kaupunkien ja kuntien kaavoituspo-
litiikkaan sekä luoda eurooppalaisia verkostoja parhaiden käy-
täntöjen vaihtamiseen.’

Tämä on pieneltä Suomelta hieno saavutus. Se osoittaa, että 
meidän viheralan järjestökenttä on vahva ja yhteneväinen 
pystyessään viemään meillä jo viidesti vietettyä Vihervuotta 
Euroopan mittakaavalle. Tavoitteena on pitää eurooppalaisen 
vihervuoden avajaisia Suomessa, Viherpäivillä vuonna 2022.

Koronakriisin myötä monissa kaupungeissa on huomattu 
buumi ulkoilu,- virkistys- ja viheralueiden käyttöön. Sen on 
huomannut myös Ympäristöministeriö. Suora lainaus Ympä-
ristöministeriön sivuilta:
’Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille 
osoitettiin mittava tukipaketti, jonka tarkoituksena on lieventää 
koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Li-
sätalousarviossa on varattu yhteensä noin 10 miljoonaa euroa 
kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin 
lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittä-
miseen sekä palvelujen parantamiseen.’

https://ym.fi/-/10184/valtiolta-vastaus-ulkoilubuumiin-10-mil-
joonaa-elvytysrahaa-kuntien-lahivirkistysalueiden-kunnosta-
miseen-ja-kehittamiseen

Olkaa aktiivisia tämän haun suhteen. Vastaavia avauksia ei ko-
vin usein ole ja poikkeustilanteen positiiviset avaukset kannat-
taa hyödyntää.

Toivotan teille kaikille hyvää syksyn jatkoa täältä kotikonttoris-
ta Ylöjärven Kurusta

Timo Koski 
puheenjohtaja

Kaupunginpuutarhurien seura ry:n vuosikokousta pidettiin 
poikkeusolosuhteiden johdosta Teams-kokouksena elokuun 
viimeisellä viikolla. Paikalla oli kaksitoista jäsentä ja kokous 
nuijittiin sujuvasti läpi. Yhdistyksen taloudellinen tila on suh-
teellisen hyvä ja varoja tullaan käyttämään jäsenistön hyväksi 
esimerkiksi koulutuksien muodossa. Kokous valtuutti hallituk-
sen tekemään kuluvan kauden toimintasuunnitelman halli-
tuksen kokouksessa, joka on tarkoitus pitää lokakuun lopussa. 
Tilanne näyttää, pääsemmekö kokoontumaan fyysisesti. Se 
olisi ensiarvoisen tärkeää.

Vuosikokouksessa tehtiin uusia henkilövalintoja hallituk-
seen. Pitkäaikainen sihteerimme Anna-Kaisa Kaukola Turusta 
jäi hallitustyöskentelystä pois. Hän jatkaa vielä Viherympä-
ristöliiton  leikkipaikkatoimikunnan puheenjohtajana.  Suuri 
kiitos ’Anskulle’ siitä ammattimaisesta otteesta, jolla olet ollut 
mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa ja koko vihera-
laa. 

Anna-Kaisan tilalle valittiin Esa Rouvali Porista. Hän toimii kes-
kustan alueen piiripuutarhurina ja vastaa viheralueiden kun-

Seuraa meitä FBssä ja Instagramissa

Kaupunginpuutarhurien Seura ry

@kaupunginpuutarhurienseura
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ILOISIIN NÄKEMISIIN! tv. Ansku
Kiitos luottamuksesta yhdistyksen jäsenistö. Astun sivuun halli-
tuksesta ja teen tilaa uusille tuulille ja ajatuksille Porin suun-
nalta.

Yhdistyksen vahva yhteenkuuluvuuden henki näkyy myös 
hallituksessa, painimme ihan samoissa haasteissa ympäri Suo-
men ja saamme iloa samankaltaisista asioista; vihreän vaalimi-
sesta, puistokulttuurista ja -historiasta, luonnosta, kasveista ja 
maisemasta. Saamaan aikaan myös taistelemme vihreän alu-
een puolesta, pyöritämme byrokratiaa, mietimme tehokkuut-
ta ja taloudellisuutta.

Meillä on loistava yhdistys, kesäpäiville osallistuvat ulkopuoli-
set ovat usein tulleet sanomaan, että tunnelma ja yhteistyö on 
käsinkosketeltavaa ja tällaista ei usein näe ja koe - me teemme 
sen yhdessä, pidetään siitä kiinni.

Hallitustyöskentely on ollut positiivinen kokemus. Toiminnan-
suunnittelupäivien ja hallituksen kokouksen käsiteltävien asi-
oiden määrä ja skaala on todella laaja ja hallituksessa käydyt 
keskustelut tuovat hyvin esille erilaisia näkökulmia ja taustaa 
asioille. Koen että olen saanut olla viheralan näköalapaikalla 
vaikuttamassa asioihin ja työskentelemässä yhteisen entistä 
paremman viheralan eteen. Hallituksessa on hyvä yhteistyö-
henki höystettynä hurtilla huumorilla, kiitos hallituksen jä-
senet olen saanut teistä työystäviä, joita arvostan suuresti. 

KPS jäsenistö - vaikka työarki on hektistä ja kuluttavaa, niin silti 
pyrkikää hallitukseen, osallistukaa, ehdottakaa, kiinnostukaa  
- pitkällä aikajanalla tämä työ antaa enemmän kuIn ottaa. 

Anna-Kaisa Kaukola, Turun kaupunki
Kaupunkiympäristotoimiala, Kunnossapito

www.kaupunginpuutarhurienseura.fi
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TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.7.2019 - 30.6.2020ESITTELYSSÄ HALLITUKSEN UUSI JÄSEN
Esa Rouvali
Moi olen Esa, vuonna 2000 maisemasuunnittelun koulutusoh-
jelmasta valmistunut Hortonomi AMK. Kokemusta on kertynyt 
jo noin 30- vuoden ajalta pääosin yrittäjänä toimiessa mm. vi-
herrakentamisen ja taimitarhatuotannon saroilla. Työkoke-
musta olen kartuttanut myös kansainvälisesti työskennellen 
usean talvijakson ajan Etelä-Kaliforniassa viherrakennus- ja 
suunnitteluprojekteissa. Tähän aikaan mahtui hyvin epätaval-
lisia toimeksiantoja, kuten trooppisen puutarhan suunnitte-
lemista autiomaaolosuhteisiin, kuviobetoniluolastojen, vesi-
putousten tai porealtaiden sijoittamista puutarhaan niin, että 
trooppisia hedelmiä oli mahdollista poimia niin porealtaasta 
kuin paikasta toiseen siirryttäessä. Tämä siis selvyyden nimis-
sä tapahtui ennen KESY-aikaa 2000- luvun alussa. Ylläpidon 
tehtäviin tutustuin mm. appelsiinitarhan puita leikkaamalla, 
jotka ihme kyllä tuottivat hedelmää vielä tulevinakin vuosina 
ja täysin suomalaisin hedelmä- ja marjaviljelijäliiton ohjeiden 
mukaan leikattuina.

Lepaalta valmistuttuani perustimme opiskelukaverini kanssa 
yrityksen opinnäytetöihimme liittyen, jonka pääsuuntauksena 
oli tuottaa digitaalisia maasto- ja kasvillisuuskartoituksia RTK-
GPS laitteilla ja hyödyntää kerättyä aineistoa vihersuunnittelu- 
ja paikkatietojärjestelmissä. 

Monenlaista projektia kahdella mantereella tuohon 30 vuo-
teen mahtuu, mutta nuorimman lapsemme synnyttyä ja van-
himman käytyä esikoulun Kaliforniassa 2007 teimme lopulli-
sen päätöksen muutosta ja jäämisestä Suomeen. 

Taimitarhatuotannossa päätuotteena oli ollut tyrnin pisto-
kas- ja astiataimituotanto, jonka jatkokehitysmahdollisuuksia 
vuonna 2007 pienen ryhmän kanssa lähdimme selvittele-
mään. Tähän aikaan teimme tyrnin kuivatulla marjajauheella 
ja kuivatuilla lehdillä kokeita lisäämällä näitä eripitoisuuksina 
sianrehuun ja tutkimme sen vaikutusta lihan laatuun. Mukana 
tässä olivat suurimmat suomalaiset lihantuottajat, rehutehdas 
ja 2 yliopistoa. Tutkimustietoa hyödyntäen saimme kehitettyä 
muutaman uuden tuotteen, joiden testaus ja käyttö herätti 
suurta kiinnostusta varsinkin urheilupiireissä. Kaupanhyllyille 
lopulta päätyi muro- ja keksituotteita.

Suurin muutos työhistoriassa ja henkilökohtaisessa elämässä 
ajoittui vuoteen 2011, jolloin siirryin julkisen sektorin palve-
lukseen Porin kaupungille. Tällä hetkellä toimin Piiripuutarhu-
rina Porin kaupungin infran kunnossapidossa. 

Organisaatiouudistusten myötä on muuttunut moni muukin 
asia, kuin nimi puistotoimesta infran kunnossapitoon. Tapah-
tumakaupungiksi profiloituneena Pori on panostanut toimi-
van infran tarjoamiseen tapahtumajärjestäjille. Linkkinä toi-
miminen kaupungin ja tapahtumajärjestäjien välillä on ollut 
merkittävä osa tehtävänkuvaani viheralueiden ylläpidon lisäk-
si. Infran kunnossapidossa myös yhteistyö katupuolen henki-
löstön kanssa on mielestäni kehittynyt puistotoimen ajoista, 
joka näkyy mm. rajapintoihin panostamisena sekä töiden ai-
kataulutuksissa.  

Harrastustoiminnassa olen mukana yleisurheiluvalmentajana 
Porin Yleisurheilu:ssa sekä Satakunnan Yleisurheilun (SATY) 
leiritystoiminnassa.
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Yksi parhaista syntymäpäivälahjoista 400-vuotiaalle Kokkolan 
kaupungille oli Ympäristöministeriön päätös Kokkolan kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisesta. Kokkola vastaanotti 
päätösmateriaalit juhlavuoden valtuustossa 7.9 - kaupungin 
syntymäpäivänä. 

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 3.7.2020 
Ympäristöministeriön päätöksellä. Kooltaan se on Suomen 
suurin kattaen lähes 20 000 hehtaarin kokoisen alan maata ja 
vesialuetta. 

Kokkolan valmisteluprosessin vahvuus oli toimialat ylittävässä 
tiiviissä yhteistyössä. Kaupunkiin on muodostunut vahva osal-
lisuuden kulttuuri ja tätä hyödynnettiin laajasti esiselvitysvai-
heessa. 

Kokkola täydentää kansallisen kaupunkipuistojen verkostoa 
maankohoamisrannikon mielenkiintoisella historialla ja moni-
muotoisella meriluonnolla, sekä usean vuosisadan mittaisella 
puurakentamisen historialla. 

VIERASKYNÄ: Sini Sangi, kaupunginpuutarhuri, Kokkola           www.kokkola.fi

Kokkolan halki virtaava kaupunginsalmi Sunti muodostaa ta-
rinallisen linjan kaupungilta merelle. Tarina kertoo vilkkaasta 
ja merkittävästä kauppakaupungista, joka maankohoamisen 
myötä siirsi satamatoimintoja ja kauppaa aina vain ulommas 
pakenevaa merta metsästäen. Uloimpana merellä siintävä 
Tankarin majakkasaari muodostaa tarinalle kauniin päätepis-
teen. 

Nykypäivän Kokkola on elävä ja vihreä pikkukaupunki, jonka 
historia näkyy kaupunkikuvassa. Monimuotoinen luonto on 
helposti saavutettavissa kaikkialla kaupungissa. Vihreä keskus-
ta-alue on saanut valtakunnallisia tunnustuksia, ja se muodos-
taa viihtyisän oleskelutilan kaupungin sydämeen. 1800-luvul-
la perustetut puistoalueet kehittyvät historiaa kunnioittaen. 

Lähdemme innolla kehittämään kansallisten kaupunkipuisto-
jen helmiverkostoa Suomessa. 

KUVAT: Kokkolan kaupunki

Täysi kymppi: Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto
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Kansalliset kaupunkipuistot löytyvät nyt myös verkosta
Kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa statuksen saaneet 
kaupungit täydentävät toisiaan. Jokaisella kaupungilla ja kau-
punkipuistolla on oma erityinen merkityksensä yhteisessä ko-
konaisuudessa. Näistä muodostuu tähtikaupunkien verkosto 
ja kaupunkipuistojen helminauha. Kansallisiin kaupunkipuis-
toihin on helppo tulla, ne ovat kaikkien käytössä 24 tuntia vuo-
rokaudessa, 365 päivää vuodessa.

Kesällä avatuilta yhteisiltä verkkosivuilta löytyyvät parhaat pa-
lat kaupunkipuistojen merkittävimmistä nähtävyyksistä, käyn-

tikohteista ja puistoista. Sivujen avulla voi tutustua kuhunkin 
yksittäiseen kaupunkiin tai teemoittain eri aihealueisiin, jotka 
kaupunkipuistoja yhdistävät. Sivusto elää ja muuttuu ja tari-
noita lisätään matkan varrella. Erilaisia artikkeleita, tarinoita ja 
luettavaa löytyy kuitenkin jo reilun sadan sivun verran.

Kansallisten kaupunkipuistojen tarinoihin pääset osoitteessa:
www.kansallisetkaupunkipuistot.fi
Sivusto toimii parhaiten Crome, Firefox, Safari tai Edge selai-
milla (EI Internet Explorerilla) ja mobiililaitteilla.

KUVAT: Kokkolan kaupunki


