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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

Jos teillä on toimintasuunnitelmaan tai strategiaan uusia ava-
uksia tai syötteitä, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Työstettyä 
toimintasuunnitelmaa avaamme teille lähemmin seuraavassa 
jäsenkirjeessä.

Elokuun lopulla julkistettiin taas uudet Green Flag Award- 
statuksen saaneet viheraluet. Mukana on kaksi uutta kohdet-
ta, Mikkelin Naisvuori ja Marketanpuisto ja Axxell Överbyn 
kampus, Espoosta. Vanhoina siellä ovat Kotkan viisi kohdetta 
(Fuksinpuisto, Sibeliuksenpuisto, Jokipuisto, Katariinan meri-
puisto ja Sapokan vesipuisto), Hatanpään Kartanopuisto ja ar-
boretum Tampereelta, Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan 
kampuspuisto ja Pikku-Vesijärven puisto, Lahdesta.

Green Flag Award on saavuttanut Suomessa hyvän jalansijan. 
Vuosien saatossa kohteiden määrä on kasvanut. Henkilökoh-
taisesti pidän tämän tyyppistä viheralueiden auditointijär-
jestelmää erittäin hyvänä. Arvioitavassa kohteessa käydään 
viheralan ammattilaisten voimin 27 erilaista kohtaa. Tuleeko 
viheralueita ja omaa toimintaa muutoin arvioitua näin laajasti? 

Järjestelmän haasteena on mielestäni vuosittainen auditointi 
ja kriteeristö, joka on lähes suoraan otettu käyttöön Brittein-
saarilta. Voisiko tulevaisuudessa auditoinnissa käyttää lisäksi 
itsearviointia ja joka toinen vuosi ulkopuolista auditointia. 
Lisäksi kriteeristössä on mahdollisesti sellaista, jota voisi ke-
hittää enemmän Suomeen soveltuvaksi. Olen jo ehdottanut 
Viherympäristöliitolle, että Green Flag Award- statuksen saa-
neet viheralueiden edustajat ja tuomarien kollegio voisivat 
kokoontua ja kehittää toimintaa.

Haluan kiittää lämpimästi Pekka Engblomia vuosien hallitus-
työstä ja WUP- edustuksesta. Lisäksi toivotan Katriina Arra-
kosken tervetulleeksi hallitukseen. 

Tätä kirjoittaessa haluan palata taaksepäin yhdistyksemme 
toiminnassa ja jakaa lämpimät ajatukseni Seppo Hiekkalalle, 
joka jätti maallisen vaelluksensa toukokuun alussa. Hän oli 
erittäin aktiivisesti mukana Kaupunginpuutarhurien seuran 
toiminnassa ja oli sydämeltään todellinen viherihminen. Sep-
po, olet muistoissamme.

Timo Koski 
puheenjohtaja

Kaupunginpuutarhurien seura ry:n toimintavuosi on jälleen 
käynnistynyt. Vuosikokous pidettiin 16.8 2021 ja paikalla oli 
18 osallistujaa. Vuosikokouksessa avattiin yhdistyksemme toi-
mintaa sekä kävimme läpi yhdistyksen taloudellista tilannetta. 
Taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla ja varoja pyrimme 
käyttämään jäsenten hyväksi mm. mahdollistaen osallistumi-
sen koulutuksiin kohtuullisella maksulla tai jopa ilmaiseksi. 
Toimintasuunnitelmaa työstämme uuden hallituksen voimin 
perinteisesti toiminnansuunnittelupäivillä, jotka ovat 28.-
29.10. Viemme yhdessä eteenpäin strategiaamme, joka on 
seuraava:

Kaupunginpuutarhurien seura toimii aktiivisena kaupunkivih-
reän kehittäjänä. 

• Yhteistyö ja kehittäminen alan järjestöjen ja toimijoiden 
kanssa.

• Toimii jäsenistön verkostoitumiskanavana, parhaiden 
käytäntöjen jakaminen.

• Tukee jäsenistön ammatillista osaamista ja aktiivisuutta.
• Tiedottaa ajankohtaisista viheralan asioista.

Tavoitteena on pitää kuluvana toimintakautena yhden päi-
vän luentopäivä maaliskuussa 2022 ja Oulun kesäluen-
topäivät 24.-26.8.2022. Lisäksi pohdimme mahdollisuutta 
järjestää yhteisretkeä Puutarhataiteen seuran kanssa akse-
lille Kokkola-Pietarsaari. Tämä retki oli suunnittelussa jo ennen 
korona-aikaa.

www.kaupunginpuutarhurienseura.fi

Seuraa meitä FBssä ja Instagramissa!

Kaupunginpuutarhurien Seura ry

@kaupunginpuutarhurienseura
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@kaupunginpuutahurienseura
Kaupunginpuutarhurien seura osallistui jälleen Viherympä-
ristöliiton kanavilla järjestettyyn jäsenjärjestöjen some-viik-
koon 16.- 22.8.2021. Viikon aikana joka päivä vaihtuneissa 
julkaisuissa esiteltiin monipuolisesti erityyppisiä viheralan 
kohteita ja toimia eri kaupungeista. Julkaisut jaettiin myös 
KPS:n FB-tilillä ja instagramissa.

Some-viikko oli varsin näkyvä ja toi KPS:n FB-tilille uusia tyk-
kääjiä ja seuraajia. Julkaisut löydät parhaiten KPS:n omalta 
face-sivulta.

VUOSIKOKOUSKUULUMISIA

Kaupunginpuutarhurien Seuran vuosikokous pidettiin 
19.8. Teamsin välityksellä. Osallistujia kokouksessa oli ilahdut-
tavat 18 hlöä, hallitus mukaan lukien. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Timo Koski Tampereelta.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa oli loppuvuodesta työ-
elämästä muutenkin eläköityvä Pekka Engblom Helsingistä. 
Hänen tilallensa valittiin Katriina Arrakoski, niin ikään Helsin-
gin kaupungilta. Muut erovuorossa olleet hallituksen jäsenet 
jatkavat uudelle kaudelle. Puheenjohtajana jatkaa tulevana 
2-vuotiskaudella edelleen Timo Koski. Jäseniä seuralla oli elo-
kuun puolivälissä yhteensä 221, joista eläkeläisjäseniä 92 ja 
kunniajäseniä 9.

Vuoden 2020 tilinpäätös oli tarkoituksellisesti jälleen tap-
piollinen. Seuralle kertynyttä varallisuutta on käytetty jo use-
amman vuoden ajan jäsenistön hyväksi mm. järjestämällä 
koulutuspäiviä ilmaiseksi tai omakustannushintaan. Seuran 
taloudellinen tilanne on siitä huolimatta hyvä. Vuosikokous 
myönsi hallitukselle vastuuvapauden toiminnantarkastajien 
lausunnon mukaisesti. Uuden toimintakauden, 1.7.2021 – 
30.6.2022, talousarvio on laadittu tällä kertaa kuitenkin nolla-
nettotulosta tavoitellen. Seuran jäsenmaksu säilyy ennallaan 
(40 euroa tai 50 euroa sisältäen Viherympäristölehden).

Kokouksessa oli esillä seuran sääntöjä koskevia pieniä, lähin-
nä teknisiä muutoksia. Ne hyväksyttiin hallituksen esityksen 
mukaisina. Voit tarkistaa tehdyt muutokset edellisen jäsenkir-
jeen vuosikokouksen esityslistasta.

Vanhat jäsenkirjeet löytyvät kätevästi nettisivujen kautta 
osoitteesta:
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/jasenyys/jasenkirjeet/

Tulevia tapahtumia
• Hallituksen toiminnansuunnittelupäivät 28.-29.10. 

pidetään ’livenä’ Ilkon kurssikeskuksessa (Kangasala). Seu-
ran jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle tapahtuma- tai 
koulutuspäivä ym. aiheita käsiteltäväksi toiminnansuun-
nittelupäivillä.

• Kesäluentopäivät Oulussa 24. – 26.8.2022.  
Teemana ’Vesi maisemassa’.

• Valtakunnallista Vihervuotta on Viherympäristöliiton 
koordinoimana vietetty jo viisi kertaa (1985, 1995, 2000, 
2008 ja 2016). Seuraavaksi suunnitteilla on Euroopan Vi-
hervuosi 2023 (European Green Year 2023).

Seuraa KPS:n jäsenkirjeitä, nettisivuja ja facebook-tiliä ajan-
kohtaisten asioiden osalta!

Varaa kalenteriin jo nyt:
Kaupunginpuutarhurien Seuran 
kurssipäivä maaliskuussa 2022

VIHERALUEIDEN TURVALLISUUS 24.3.2022

Aika: klo 9:00-15:30
(sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan)
Paikka: Tiedekeskus Heureka, Vantaa Tikkurila

Päivän aikana viheralueiden turvallisuuteen liittyviä teemoja 
käsitellään monipuolisesti leikki- ja liikuntapaikkojen, toimin-
tapuistojen ja uimarantojen sekä kaupunkipuihin liittyvien 
asioiden kautta.

Tarkempi ohjelma ilmoittautumisohjeineen julkaistaan myö-
hemmin. Seuraa KPS:n nettisivuja ja jäsentiedotetta.

Heurekaan on helppo saapua julkisilla liikennevälineillä, kuten 
junalla. Tikkurilan asemalta on noin 9 min. kävelymatka Tiede-
puistoon. Katso tarkemmat saapumisohjeet täältä:
https://www.heureka.fi/info/saapumisohjeet/

https://www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/jasenyys/jasenkirjeet/
https://www.heureka.fi/info/saapumisohjeet/
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Viherympäristöliitolta Kesy-video

Kesympiä toimintatapoja viher- ja rakennusalalle - 
KESY esittelyvideo 2021
 Viherympäristöliitto julkaisi 13.8.2021 Kestävän ympäristöra-
kentamisen (KESY) toimintamallin esittelyvideon. Video on ly-
hyt tiivistys KESY-toimintamallin periaatteesta ja toiminnasta, 
ja sitä tullaan jakamaan kaikille KESY:sta kiinnostuneille. Video 
julkaistaan Viherympäristöliiton YouTube- kanavalla sekä sosi-
aalisessa mediassa.

KESY eli kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli 
on luotu edistämään kestävän kehityksen mukaisia toimin-
tatapoja viher- ja rakennusalalla. Toimintamalli määrittelee 
miten hankkeen tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapi-
täjä voivat kussakin hankkeen vaiheessa huomioida kestävän 
ympäristörakentamisen mukaisen toiminnan. Kestävän ympä-
ristörakentamisen tarkoituksena on välttää, lieventää tai estää 
rakentamisen ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

KESY-toimintamallin esittelyvideo on luotu helpottamaan 
toimintamalliin tutustumista. Videon avulla Viherympäristö-
liitto pyrkii levittämään tietoa kestävän kehityksen mukaisista 
toimintatavoista viher- ja rakennusalalle, sekä muuttamaan 
rakentamisen toimintatapoja ympäristöystävällisempään 
suuntaan. Videon avulla pyritään lisäämään myös asukkaiden 
ja kuluttajien tietoisuutta kestävän rakentamisen mahdolli-
suuksista.

https://www.youtube.com/watch?v=4Co_dkOAz00

Viherympäristöiitto ry käynnisti Kestävä ympäristöraken-
taminen -hankkeen (KESY) vuonna 2015. Hanke perustuu 
amerikkalaisiin SITES-kriteereihin, joita on muokattu Suomen 
olosuhteisiin työpajoissa käytännön ammattilaisten kanssa. 
Hankkeen aikana on selvitetty myös voimassa olevien lakien, 
asetusten, yleisten laatuvaatimusten ja ohjeiden vaikutusta 
kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen viherhank-
keissa. Tarkoituksena on vaikuttaa ohjaaviin standardeihin, 
jotta kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen 
on mahdollista nykyistä paremmin.

Terveiset Viherympäristöliiton järjestöpäiviltä
VYLin vuosittainen järjestöpäivä pidettiin Hämeenlinnassa 
14.-15.10.2021. Paikalla oli liiton toimiston lisäksi liiton hallitus 
ja jäsenyhdistysten nimeämiä edustajia sekä liiton työryhmien 
puheenjohtajat. 

Päivillä kuultiin VYL:n, jäsenyhdistysten ja työryhmien kuulu-
miset, työskenneltiin pienryhmissä ajankohtaisten teemojen 
parissa sekä tavattiin kollegoja pitkän koronatauon jälkeen.

Ohjelmaan kuului kiertokäynti Hämeenlinnassa, jonka aikana 
tutustuttiin mm. Hämeen linnan laajaan peruskorjaus- ja mai-
semanhoitohankkeeseen, oppaana arkkitehti Sanna Ihatsu.

Ansku Kaukola, Susanna 
Lappalainen ja Timo Koski.

https://www.youtube.com/watch?v=4Co_dkOAz00
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Kuinka kauan olin Kaupunginpuutarhurien seuran hallitukses-
sa? En kai kovin monta vuotta, en muista!

Mutta muistan hyvin useankin keväisen tai syksyisen aamu-
päivän, kun ajelen ruuhkattomalla tiellä jossain Riihimäen ja 
Forssan välillä. Eteläisen Suomen maaseutu on kaunis, hyvää 
musaa, fiilis on rento ja hymyilyttää ja nautin ajamisesta. Mitä! 
mähän oon menossa duuniin? Niinpä, mutta olen menossa 
KPSn hallituksen kokoukseen tai toimintasuunnittelupäivään. 
Paineettomaan palaveriin tekemään töitä hyvässä hengessä 
kivojen ja osaavien ihmisten kanssa. 

Se homma jää nyt taa, koska astun ansaitusti sivuun työelä-
mästä. Tilalleni tulee viisas ja dynaaminen henkilö, mutta yksi 
tyyppi ei ole tärkeä. Tärkeää on se että on olemassa ryhmä 
ihmisiä, joka tekee pyyteetöntä työtä kuntasektorin vihertoi-
men parhaaksi.

Jos jotain jään työelämästä kaipaamaan niin näitä verkostoja. 
Teitä, ystävät, kaverit. Kiitos.

Pekka Engblom

Heippa!

Katriina Arrakoski tässä moi!
Olen työskennellyt viheralalla vuodesta 1998 alkaen. Ensim-
mäinen kymmenen vuotta meni yksityisellä sektorilla, tarkem-
min Outi Tahvosen kanssa suunnittelutoimistoa pyörittäessä. 

Siitä siirryin sujuvasti Järvenpään kaupungin kautta Helsingin 
kaupungin palvelukseen, jossa olen työskennellyt nyt yli 10 
vuotta. Siirryin heinäkuussa puisto- ja vihersuunnitteluyksikön 
päällikön tehtäviin kunnossapidon puolelta.

Koulutukseltani olen suunnitteluhortonomi AMK ja FM, pääai-
neena kaupunkitutkimus.

Hienoa olla KPS:n toiminnassa mukana!

Ja tervetuloa hallitukseen!



KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3/2021

- 4 -

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3/2021
LOKAKUU

- 5 -

Tervehdys hyvä Kaupunginpuutarhurien Seuran jäsen! 
Olen saanut kunnian aloittaa Viherympäristöliiton toiminnan-
johtajana nyt virallisesti 1.9.2021 alkaen. Elokuun alussa aloitin 
työt liitossa toimihenkilönä ja olen käyttänyt aikaani tutustu-
malla kaikkeen siihen toimintaan, jota Viherympäristöliitossa 
on käynnissä � ja sitä riittää. Perspektiivistä riippuen olemme 
alana jotain kovin pientä, verrattuna vaikka vähittäiskaupan 
20 miljardiin euroon tai teollisuuden 90 miljardiin. Tai todella 
suuri. Viheralan arvonmäärityksessä 2016 päädyttiin lukuun 2 
miljardia euroa ja jopa 27.000 työntekijän työllistäminen. Täs-
tä toimiston ikkunasta ulos katsellen todella suuria lukuja - ja 
mikä onkaan alamme hyvinvointina ja terveysvaikutuksina, 
niin fyysiselle kuin psyykkisellekin terveydelle tuottama arvo? 

Viheralan eteen teemme töitä laajan porukan voimin. Meihin 
kuuluu suunnittelijoita, rakentajia, kunnossapitäjiä, taimisto-
viljelijöitä ja opettajia sekä koko joukko alan hallinnossa työs-
kenteleviä. Meillä Suomessa on aivan erityislaatuista, että kaik-
ki nämä toimijat käyvät keskustelua ja tekevät töitä alan eteen 
yhdessä kattojärjestössä. Kyllä, edellisen lauseen muotoilu 
on tarkoituksellinen. Tässä onkin tämän kirjoitukseni pohdin-
ta - haluan ajatella, että emme tee yhteistyötä, vaan teemme 
työtä yhdessä yhtenä alana. Luin tässä yhtenä iltana Kaupun-
ginpuutarhurien Seuran jäsenkirjeitä ja pitkäksi aikaa pysäh-
dyin kirjeen 4/2018 äärelle. Tämä vuoden viimeinen jäsenkirje 
oli siitä tyypillinen, että siinä kuvattiin yhdistyksen seuraavan 
vuoden toimintasuunnitelmaa, kuten asiaan kuuluu. Kiinnitin 
kuitenkin huomiota siihen, kuinka luontevasti useamman eri 
järjestön toiminnot nivoutuivat siinä yhteen, osaksi Kaupun-
ginpuutarhurien Seuran toimintaa. Viherympäristöliiton osal-
ta oli vuosikokoukset, järjestöpäivät, Vihreä Kirja, VYL-viestit, 
VY-lehti ja lähes kaikki työryhmät, jotka Viherympäristöliiton 
toimintaan kuuluvat. Tätä oli todella ilahduttavaa lukea ja sii-
vitti ajatuksiani tähän teemoitukseen - yhteistyötä vai työtä 
yhdessä, osana toisiaan. 

Edellä mainituista toimista kumpuaa käytännössä paljon siitä, 
mitä Viherympäristöliitossa ja viheralalla sen kehittämiseen 
eteen teemme. Julkaisut laaditaan työryhmätyöskentelynä, 
koulutuksia ja tapahtumia järjestetään yhdessä, hankkeisiin 
osallistutaan ja niihin tuodaan alan paras tietämys jäsenjär-
jestöjen kautta. Koko alan strateginen kehittäminen on viime 
kädessä, tai oikeastaan alun alkaen, koko alan kaikkien toimi-
joiden pyrkimystä parempaan toimintaan omasta halusta ja si-
toutumisesta yhteiseen työhön. Tästä johtuen myöskään alan 
strateginen kehittäminen ei voi tapahtua norsunluutorneissa 
tai kabineteissa, vaan yhteisenä keskusteluna, johon toivotta-
vasti saadaan kaikki halukkaat mukaan. Monipuolisella alalla 
tässä toki on käytännön haasteensa.

Tehdyn tunnistamista ja seuraavan suunnittelemista.
Kehittämistyö on siitä kiitollista, ja toisaalta turhauttavaa, 
että se ei koskaan lopu. Välillä on tärkeää katsella taaksepäin 
ja nähdä, mitä kaikkea on tehty, missä on onnistuttu ja missä 

VIERASKYNÄ: Taavi Forssell,  toiminnanjohtaja, Viherympäristöliitto ry    taavi.forssell@vyl.fi

Yhteistyötä vai työtä yhdessä?

on petrattavaa. Olemme saaneet aikaan upeita saavutuksia 
viime vuosina. Olemme sitoutuneet eettisiin pelisääntöihin ja 
kestävään toimintaan, olemme luoneet näiden mukaisia laa-
tuvaatimuksia omalle toiminnallemme (mm. VKT, RAMS), saa-
neet aikaan Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin, 
FISE-pätevyydet, meillä on Green Flag -puistoja, ja monia mui-
ta saavutuksia. Samalla näillä kaikilla ja monilla muilla rinta-
milla kehityksen tulee jatkua edelleen. Tällä hetkellä laaditaan 
Biohiiliopasta, Luontopohjaiset leikki- ja liikuntaympäristöt 
-kirjaa sekä Viherkatto-opasta, osallistutaan Maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistamiseen, tehdään KESY-mallin arviointia 
ja jalkauttamista, olemme mukana UUMA4-uusiomaarakenta-
minen osana kiertotaloutta -ohjelmassa, tarkastellaan Green 
Flag-kriteeristön kehittämismahdollisuuksia ja valmistellaan 
Eurooppalaista Vihervuotta. Kaikki tämä, ja sen rinnalla mei-
dän arkinen toimintamme Viherpäivien, Metsä- ja viherpäivi-
en, Puunhalausviikon ja kaikkien muiden tapahtumien järjes-
tämisen sekä arjessa joka päivä tapahtuvan yhteydenpidon ja 
työnteon rinnalla. Hengästyttävä määrä toimintaa, jossa, on-
neksi, Kaupunginpuutarhurien Seura on aktiivisesti mukana ja 
tuottaa panoksellaan alan kehittämiseen suuria voimavaroja. 

Tästä olen kiitollinen ja rohkaisenkin koko Kaupunginpuutar-
hurien Seuran jäsenistöä olemaan mukana yhteisessä toimin-
nassa, tarkoittaa se sitten osallistumista hallitustyöskentelyyn, 
työryhmiin tai hankkeisiin - oman asiantuntijuuden antami-
seen toimintaan tavalla tai toisella.  Toivottavasti tapaamme 
pian alan kehittämisen merkeissä.

Viileneviin iltoihin lämpimät terveiset,
Taavi Forssell

Toiminnanjohtaja, Viherympäristöliitto ry
taavi.forssell@vyl.fi  (+358) 40 197 1273


