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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

Nämä harrastajien mielipiteistä koostetut vastaukset ovat 
hyvin pitkälti samoja, joita me viheralan ammattilaisetkin 
arvostamme ja nostamme esiin omissa tapahtumissamme. 
Arvostamme tapahtumien antia, toistemme tapaamista ja yh-
distyksemme mukaisesti puisto- ja maisemakulttuurin edistä-
mistä. Hyvin mielellään esittelemme myös kohteitamme muil-
le ja muiden alan ammattilaisille. Tällainen toimintakulttuuri 
on juuri sitä parasta verkostoitumista alan sisällä ja ulospäin.

Kuluvana vuonna emme valitettavasti pääse nauttimaan tois-
temme seurasta ja tutustumaan Oulun hienoihin hankkeisiin 
ja viheralueisiin. Teimme toukokuussa oululaisten ja hallituk-
semme kanssa päätöksen, että Oulun kesäluentopäivät siir-
retään vuoteen 2021. Ohjelma on jo hyvin pitkällä ja siinä on 
hyvä runko tuleville kesäluentopäiville. Tämä lienee yhdistyk-
sen historiassa toinen kerta, kun luentopäivät jäävät ulkoisten 
tekijöiden johdosta pitämättä. Ensimmäiset kerrat olivat jatko-
sodan aikoina. 

Vuosikokous pidetään Teams-kokouksena ja kutsu tulee täs-
sä koko jäsenistölle sähköisenä. Kokouspäivä on 27.8.2020 
kello 14.00. Kokouslinkki lähetetään jäsenistölle lähempänä 
kyseistä ajankohtaa. Tarkkailkaa siis sähköpostianne.

Toivotan kaikille erittäin hyvää kesän jatkoa, pysytään virkeinä 
ja edistetään puisto- ja maisemakulttuuria jokainen omalla sa-
rallamme.

Timo Koski 
puheenjohtaja

Päivän pituus on taittunut jo syksyä kohti. Kesä on kuitenkin 
parhaimmillaan ja lomakausi on koko Suomessa päällä. Suomi 
purkaa matkustusrajoitteitaan, mutta lähimatkailu ja ylipää-
tänsä kotimaanmatkailu on todennäköisesti kuluvana kesänä 
vahvaa. 

Itse tein pienimuotoisen matkan avoimien puutarhojen päi-
vänä ja vierailin muutamassa kohteessa Tampereella. Ihmisiä 
oli kovasti liikkeellä ja puutarhat olivat upeassa kukkaloistos-
sa. Koko maassamme avoimia kohteita oli useita satoja aina 
Ahvenanmaalta Lappiin asti. Joukossa oli myös muutamia jul-
kisia viheralueita, puistoja ja hautausmaita sekä puolijulkisia 
alueita, kuten siirtolapuutarhoja ja säätiöiden omistamia puis-
toja ja pihoja.

Avoimet puutarhat tapahtumasta tehdyn kyselyn mukaan pa-
rasta antia oli yleensä nauttia tapahtumasta ja päästä tapaa-
maan muita harrastajia. Lisäksi isoina asioina esiin nousivat 
oman puutarhan esittely ja suomalaisen puutarhakulttuurin 
edistäminen. 

Seuraa meitä FBssä ja Instagramissa

Kaupunginpuutarhurien Seura ry
@kaupunginpuutarhurienseura

www.kaupunginpuutarhurienseura.fi
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TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.7.2019 - 30.6.2020

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmäärä oli 14.5.2019 
• aktiivijäsenet  146
• eläkeläisjäsenet 83
• yhteensä  229

Uusia jäseniä hyväksyttiin toimintakauden aikana kuusi.

HALLITUS

Puheenjohtaja: kaupunginpuutarhuri Timo Koski, Tampere
Varapuheenjohtaja, jäsensihteeri: viherkunnossapitopääl-
likkö Pirjo Kosonen, Vantaa
Sihteeri: vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola, Turku
Varainhoitaja: kaupunginpuutarhuri Leila Grön holm, Forssa
Tiedottaja: kaupunginpuutarhuri Matti Nikoskelainen, Kuo-
pio

Muut jäsenet:
Puistovastaava Pekka Engblom, Helsinki
Viherpalvelupäällikkö Tuija Pajunen, Jyväskylä
Kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen, Mikkeli
Viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen, Hämeenlinna

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana seuraavasti:
• Edellisen hallituksen toimintakauden viimeinen kokous 

Forssan kesäpäivien yhteydessä 21.8.2019
• 24-25.10.2019 kokous + toimintasuunnitelman päivitys, 

Kangasala
• 11.2.2020 kokous Jyväskylässä viherpäivien yhteydessä
• 14.5.2020 kokous Teams 
• Nykyhallituksen toimintakauden viimeinen kokous 

20.8.2020 klo 14.00 /Teams

• Vuosikokous 27.08.20 klo 14.00 verkossa Teams -kokouk-
sena

EDUSTUKSET

Viherympäristöliiton hallituksen (2019-2020) varsinaisena 
jäsenenä toimii Timo Koski ja varajäsenenä Pirjo Kosonen. 

Timo Koski toimii Puutarhaliitto r.y:n hallituksessa viheralan 
edustajana kaudella 2019- 2020.  

Mikko Koivistoinen on toiminut KPS:n Viron yhdyshenkilönä.

WUP:n Suomen komissaarina toimii Pekka Engblom.

Hallituksen ja seuran jäsenet ovat lisäksi kuuluneet jäseninä 
ja toimineet aktiivisesti useissa alan asioita käsittelevissä toi-
mikunnissa ja työryhmissä, kuten mm. Viherympäristöliiton 
työryhmissä. 

JÄSENYYDET

Seura kuuluu jäsenenä seuraaviin järjestöihin:
• Viherympäristöliitto ry/ Puutarhaliitto ry
• WUP, World Urban Parks
• (kansainvälinen julkisen hallinnon viheralueyksiköiden 

muodostama järjestö)

HUOMIONOSOITUKSET JA TUET
Jäseniä ja VYL jäsenjärjestöjä on muistettu merkkipäivinä 
hallituk sen erikseen päättämällä tavalla.   
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TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.7.2019 - 30.6.2020

TALOUS 

Kaupunginpuutarhurien Seuran taloustilanne on hyvä.

TIEDOTUS

Hallitus on toteuttanut vuosikokouksen hyväksymää strategi-
aa.

Toimintakauden aikana on toimitettu neljä sähköistä jäsen-
kirjettä. Jäsenkirjeisiin on pyritty saamaan sisältöä, joka hyö-
dyttäisi jäsenistöä verkostoitumisessa sekä jakaa hyviä käytän-
töjä ja kokemuksia.

Vuosikokouskutsut lähetetään tällä kaudella ensimmäistä 
kertaa sähköisenä.

Toimintakauden aikana on aktiivisesti päivitetty yhdistyksen 
internetsivustoa.
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 22.8.2019  Forssassa. Puheenjohta-
jana toimi Erkki Oinonen, sihteerinä Pirjo Kosonen, pöytäkir-
jan tarkastajina sekä ääntenlaskijoina Saku Kekäläinen ja Mau-
no Vauhkonen.

Erovuorossa olivat Pekka Engblom, Matti Nikoskelainen, Heik-
ki Pulkkinen ja Tarja Ylitalo.

Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi Pekka Eng-
blomin, Matti Nikoskelaisen, Tuija Pajusen ja Marko Vuo-
risen.

MUU TOIMINTA

Toimintasuunnitelman tavoitteena oli

Kaupunginpuutarhurien seura toimii aktiivisena kaupunkivih-
reän kehittäjänä. 

Kauden päätavoitteita olivat
• yhteistyö ja kehittäminen alan järjestöjen ja toimijoiden 

kanssa
• toimiminen jäsenistön verkostoitumiskanavana, parhai-

den käytäntöjen jakaminen
• jäsenistön ammatillisen osaamisen ja aktiivisuuden 

tukeminen
• ajankohtaisista viheralan asioista tiedottaminen.

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

Korona-tilanne aiheutti muutoksia myös yhdistyksen suunni-
telmiin:

• Puutarhataiteen Seuran kanssa toukokuuhun 2020 
valmisteltu tutustumisretki Kokkolaan ja Pietarsaareen 
jouduttiin siirtämään

• Kaupunginpuutarhurien kesäpäivät Oulussa 2020 joudut-
tiin siirtämään vuodella eteenpäin

• Hallitus on kokoontunut Teams välityksella
• Vuosikokous järjestetään Teams kokouksena.

Matka WUP konferenssiin  Kazaniin 18-20.10 2019.

Seuraavaa toimintavuotta varten on valmisteltu:
Syksyllä 2020 on tarkoitus järjestää Heurekassa yksipäiväinen 
koulutuspäivä, aiheena viheralueiden käyttäjäturvallisuus 
ja viheralueiden uuteen kunnossapitoluokitukseen siirty-
minen. Korona-tilanne saattaa vaikuttaa järjestelyihin.
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ESITYSLISTA

Aika   27.08.2020 klo 14.00
Paikka  Teams -verkkokokous, liittymislinkki
  lähetetään ennen kokouspäivää

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 vuonna 2020 Pirjo Kosonen, Anna-Kaisa Kaukola, Leila Grönholm ja
 Susanna Lappalainen.

9 §  Puheenjohtajan valinta
 Ei ajankohtainen.

10 §  Varapuheenjohtajan valinta

11 §  Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

12 §  Yhdistyksen edustajien valinta keskusliittoihin, joihin yhdistys jäsenenä kuuluu

13 §  Seuran liittymis- ja jäsenmaksu

14 §  Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

15 §  Seuraavan toimintavuoden tulo-ja menoarvio

16 §  Muut asiat

17 §  Kokouksen päättäminen
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KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURA RY VUOSIKOKOUS 2020
27.8.2020 klo 14.00 Teams -verkkokokous. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN!
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Korona-pandemia on nostanut korostetusti 
esille, miten tärkeässä roolissa luontokohteet 
ovat suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 
lähteinä. Luonnossa liikkumiseen tarvitaan 
sekä päivittäin helposti saavutettavaa lähi-
luontoa että vetovoimaisia luontoalueita ir-
tiottoon arjesta. Kansallispuistot kytkeytyvät 
kuntien ja kaupunkien luontokohteisiin muo-
dostaen toimivan, sekä paikallisten asukkai-
den että matkailijoiden ulkoilua palvelevan 
viherjatkumon.

Kansallispuistot ja muut Metsähallituksen 
luontokohteet ovat olleet retkeilijöiden suosi-
ossa koronaviruksen aiheuttamien kokoontu-
misrajoitusten aikaan, sillä ne ovat tarjonneet 
laajan reitistön liikuntaan ja virkistäytymiseen. 
Joissakin kansallispuistoissa käyntimäärät 
jopa kolminkertaistuivat tammi-toukokuussa 
viime vuoteen verrattuna.

Kansallispuistot ja muut suojelualueet ovat 
tärkeitä, kun kotimaan matkailu koronarajoitusten purkau-
tuessa pikkuhiljaa käynnistyy uudelleen. Käyntimäärien kasvu 
kansallispuistoissa ja muissa vastaavissa kohteissa on viimei-
sen viiden vuoden aikana ollut noin kolme prosenttia vuo-
dessa, mikä on vuositasolla tarkoittanut kahtasataa tuhatta 
lisäkäyntiä. Valtion maiden suojelualueiden ja asiakaspalvelu-
pisteiden kokonaiskäyntimäärä oli vuonna 2019 noin 8,2 mil-
joonaa käyntiä. 

Rahasumma, jonka valtio sijoittaa kansallispuistoihin ja retkei-
lyalueisiin, palautuu yhteiskunnalle monikertaisesti takaisin 
paikallisena yritystoimintana ja työpaikkoina. Kokonaistulo- ja 
työllisyysvaikutukset vuonna 2019 olivat: Käynnit 40 kansal-
lispuistossa yht. 219,3 milj. euroa ja 1 726 henkilötyövuotta 
ja käynnit viidellä retkeilyalueella yht. 13,1 milj. euroa ja 112 
henkilötyövuotta.

Kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle 
keskimäärin yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin 
ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Matkailualueilla 
sijaitsevissa kansallispuistoissa hyötysuhde on vielä tätä kor-
keampi. Isojen kaupunkien ja pääkaupunkiseudun läheisyy-
dessä korostuvat paikallistaloudellisten vaikutusten sijaan lä-
hivirkistys- ja terveyshyödyt.

Valtion maat ja vesistöt tarjoavat elämyksiä kaiken ikäisille 
kautta maan. Luonto on loistava kuntosali tai lenkkipolku, 
mutta hyvinvointia tuottaa jo vain oleilu luonnossa. Kauniin 
maiseman tai nuotion tuijottelu on rentoutumista ja akkujen 
lataamista parhaimmillaan. Stressi laskee, keskittymiskyky ko-
henee ja huolet asettuvat mittasuhteisiin.

Luontoliikunta on hyvä ratkaisu kansanterveyden ongelmiin, 
joita ovat esimerkiksi liikunnan vähentyminen, istuva elämän-

VIERASKYNÄ: Tiina Hakkarainen, viestintäpäällikkö, Metsähallitus            www.luontoon.fi

tapa ja lihavuuden yleistyminen sekä näihin kytkeytyvät riskit 
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyshäiriöihin 
sekä tyypin 2 diabetekseen. Kansallispuistot ja muut luonto-
kohteet ovat yhdenvertainen ja edullinen liikuntapaikka kai-
kille. Reittejä riittää tuhansien kilometrien verran, ja osa niistä 
sopii myös pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa kuljettaviksi.

Retkietiketti auttaa retkeilemään luontoa ja kanssaret-
keilijöitä kunnioittaen
Etiketit on tehty helpottamaan elämää niin arjessa kuin juh-
lassa. Luonnossa liikkuminen on suositumpaa kuin koskaan. 
Uusia ennätyksiä on varmasti myös odotettavissa, sillä kulunut 
kevät on tuonut jälleen uusia kulkijoita luonnonhelmaan.  

Aina luonnossa liikkuessa on jokaisen retkeilijän hyvä muistaa 
huomaavaisuus niin muita kulkijoita kuin luontoa kohtaan. 
Retkietiketti auttaa meitä kaikkia nauttimaan luonnosta. Suo-
jelualueilla on pääosin käyttäydytty vastuullisesti ja otettu 
muut retkeilijät huomioon. Irrallaan juoksevat koirat häirit-
sevät kuitenkin luonnoneläimiä. Ruuhkautumisesta on ollut 
jonkin verran haittaa, samoin roskaantuminen ja laittomat tu-
lipaikat lisääntyivät.

Retkietiketti tiivistää luonnossa liikkujan muistilistan viiteen 
sääntöön.

• 1. Kunnioita luontoa  
2. Suosi merkittyjä reittejä  
3. Leiriydy vain sallituille paikoille   
4. Tee tulet vain sallituille paikoille  
5. Älä roskaa 

Tarkempia ohjeita: www.luontoon.fi/retkietiketti
Kun retkietiketti on hallussa, olet valmis nauttimaan Suomen 
upeimmista luontokohteista. 

Monimuotoinen luonto on elintärkeä kansanterveydelle ja -taloudelle


