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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA
kehitystä? Olemme vastuussa palvelujen tuottamisesta asiak-
kaillemme, mutta myöskin suunniteltavilla, rakennettavilla 
ja kunnossapidettävillä viheralueilla luonnon monimuotoi-
suuden säilyttämisestä ja mahdollisesti parantamisesta. Kau-
pungeissa ja kunnissa suurelta osin viheralueet muun muas-
sa niittyjen ja metsien kautta ovat näitä monimuotoisuuden 
mahdollistavia alueita. Myöskin rakennetuilla viheralueilla 
voimme tukea monimuotoisuutta. Lisäksi kaupunkien tulee 
edellyttää toimia myös tonttivihreän suhteen.

Tätä työtä osaltaan tukevat valmistunut viheralan kestävän 
ympäristörakentamisen toimintamalli KESY sekä tänä 
vuonna uudistuva viheralueiden kunnossapidon luokitus. 
Haaste kaupunkiluonnon monimuotoisuudesta on otettava 
vastaan ja se vaatii kouluttautumista, tutkimusta, sidosryhmi-
en yhteistyötä ja ennen kaikkea uskallusta kyseenalaistaa toi-
mintatapoja ja muutosta ajattelussa.

Kesäluentopäivät pidetään Forssassa 21.-23.8.2019 tee-
malla luonto- ja puistomatkailu sekä markkinointi. Lisää 
kesäluentopäivistä jäsenkirjeen viimeisellä sivulla.

Tulevana syksynä, lokakuun 24. päivä, pidetään Tampe-
reella Kaupunginpuutarhurien seuran verkostotyöpäivä 
ja aiheena on KESY ja sen jalkauttaminen. Tilaisuus tulee 
olemaan avoin jäsenistölle. Jos haluatte vaikuttaa päivien tar-
kempaan sisältöön, niin olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Varatkaa kuitenkin nämä molemmat tapahtumat kalenterei-
hinne.

Uusiksi jäseniksi on hyväksytty puistosuunnittelupäällikkö 
Heidi Burjam, Vantaan kaupunki ja puutarhuri Tita Haapa-
joki, Raahen kaupunki. Olette lämpöisesti tervetulleet yhdis-
tyksemme toimintaan.

Toivotan kaikille hyvää alkavaa kevättä.

Timo Koski 
puheenjohtaja

Neljännetkymmenennet valtakunnalliset Viherpäivät ovat 
takana ja päivät olivat täynnä toinen toistaan mielenkiin-

toisempia luentoja. Ekologian professori Janne Kotiahon 
avausluento elinolosuhteista ja lajiston katoamisesta oli mie-
leenpainuva ja ajatuksia herättävä. 

Kaupungistumisen myötä uusia alueita otetaan rakentami-
seen sekä jo olevia asuinalueita tiivistetään. Yhä suurempi 
määrä asukkaita ja asiakkaita on käyttämässä olevia ja säilyviä 
viheralueita. Kuinka kaupunkien viheralueet kestävät tätä tu-
levaa painetta? Kuinka paljon tämän kehityksen myötä häviää 
monimuotoisuutta tukevia alueita tai aiheutuu lajiston taan-
tumista?

Mitenkä me Kaupunginpuutarhurien Seuran jäsenet pystym-
me toimillamme mahdollisesti hidastamaan lajien katoamisen 

Kaupunginpuutarhurien Seura ry onnittelee vielä kerran merkkipäiväänsä 
viettävää Taimistoviljelijät ry:tä. Lue 80-vuotiaan yhdistyksen kuulumisia 
sivulta 5. (kuva: JyriUimonen).
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019SEURAN JÄSENET
Kaupunginpuutarhurien Seuran jäsentilanne: 

• aktiivijäseniä 150 hlö
• eläkeläisjäseniä 76 hlö
• kokonaisjäsenmäärä 226 hlö, joista kunniajäseniä 9 hlö.

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen 
turvallisuus
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta 
on koonnut Viherympäristöliiton internetsivustolle asia-
lähtöistä tietopankkia. Sivustoilta löytyy ajankohtaisia asioita 
standardimuutoksista, lautakunnan antamia suosituksia sekä 
tietoa koulutuksista.

Sivustosta halutaan selkeä asiakokonaisuus, joka edistää leik-
ki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuutta. Toivomme palau-
tetta, kommentteja ja toiveita sivuston kehittämiseksi. Inter-
netsivustojen kautta voi lähettää palautetta ja toiveita myös 
lautakunnalle.

https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-
turvallisuus/

Etsintäkuulutus: WANTED Kaupungin-
puutarhurien Seuran KESYin jäsen!
Haluatko aallonharjalle, kohti kestävämpää ympäristöä? 
Tulevaisuus on meidän käsissä. 

Suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon valinnoilla ja tilaami-
sen ratkaisuilla pystymme vaikuttamaan ja valitsemaan kestä-
vän ympäristörakentamisen tien.

Viherympäristöliiton KESYtyöryhmään haetaan edustajaa 
yhdistyksestämme. Kesytä itsesi ja ilmoittaudu ehdokkaaksi 
työryhmään puheenjohtaja Timo Koskelle 31.3.2019 men-
nessä. Yhdistyksemme edustaja on tärkeä linkki työryhmän ja 
jäsenistön välillä.

Viheralueisiin ja viheraluekunnossapitoon liittyviä haasteita  
• toiminnalliset viheralueet
• avoimet hulevesijärjestelmät
• dynaamiset kasvillisuusalueet
• puhtaanapitotarpeen huomioiminen 
• rajatut kasvualustat ja kansirakenteet
• suojelualueet 

Viheralueiden hankehallintaan liittyviä haasteita 
• KESY
• käyttäjien osallisuus ja aktivointi   
• omaisuudenhallinta ja viheralueiden arvonäkökulmat 
• palvelutuotannon kustannusten ja vaikuttavuuden arvi-

ointi ja vertailtavuus 
 
Viheralueiden hoito/kunnossapitoluokituksen uudistustyön 
valmistelu on käynnistetty 2018. Uudistusta valmisteli raken-
nettujen viheralueiden osalta työryhmä, jossa Helsingin, Kuo-
pion, Pirkkalan ja Vantaan edustajat. Avoimien viheralueiden 
osalta luokituksen uudistusta valmisteli ProAgria. 

Luokituksen uudistuksesta järjestettiin Viherpäivillä 2019 pre-
seminaari, jossa viheralan toimijoilta kerättiin kokemuksia, 
ideoita ja palautetta. Preseminaarin työpajassa luokituksen 
uudistusta työstettiin pienryhmissä.  

Viheralueiden luokituksen uudistustyössä huomioidaan ny-
kyisestä luokituksesta kertynyt palaute ja uusi Infra 2017 
kunnossapitonimikkeistö. Viheralueiden kunnossapitoluokat 
pyritään kuvaamaan viheralueina ja viheraluepalveluina sekä 
kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Kevään 2019 aikana käynnistyy Viherympäristöliiton työryh-
mä, joka kokoaa ja analysoi tähän mennessä saadun palaut-
teen ja valmistelutyön tulokset. Työryhmä ohjaa viheralueiden 
kunnossapitoluokituksen uudistustyön kokonaisuutta. Tavoit-
teena on käyttökelpoinen ja laajasti sovellettava viheraluei-
den kunnossapitoluokitus. 

Pirjo Kosonen, viherkunnossapitopäällikkö, Vantaan kaupunki

Viheralueluokituksen uudistustyö
Viheralueiden hoitoluokituksen uudistamisen tarve on nous-
sut luokituksen käyttäjien, erityisesti kuntasektorin viher-
aluetoimijoiden suunnasta. Edellinen luokituksen päivitys on 
vuodelta 2007.  Viheraluepalvelut, tuotantotavat sekä tilaaja- 
ja valvontatyö ovat kuitenkin reilussa vuosikymmenessä ke-
hittyneet niin, ettei luokituksen enää koeta vastaavan tämän 
päivän tarpeisiin. 

Viheraluepalveluiden hankehallintaa ja tuotantoa on tämän ja 
viime vuosikymmenen aikana kehitetty eri tahoilla melko it-
senäisesti, sekä kuntien ja muiden julkisten toimijoiden että 
yksityisen sektorin toimesta. Vertailtavuuden ja verkostotyön 
pohjaksi alalle kuitenkin tarvitaan yhteistä käsitteistöä, luoki-
tuksia ja ohjeistuksia. Uusi viheralueiden kunnossapitoluoki-
tus on osa tätä kehitystyöprosessia. 
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https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-turvallisuus/
https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-turvallisuus/
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Viherpäivien pre-työpajassa ideoitiin keinoja viheralan ammatillisen osaamisen 
lisäämiseen ja työllistymisen edistämiseen
Kaupunginpuutarhurien Seura ry (KPS), Viher- ja ympäristörakentajat ry (VYRA) sekä Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys 
ry (VIPU) järjestivät yhteistyössä Viherpäivien aattona 5.2.2019 työpajan Jyväskylän Paviljongissa. Työpajaan osallistui 23 vihera-
lan opettajaa ja työpaikkojen edustajaa.

Työpaikkojen ja opettajien tiivis yhteistyö
kaiken a ja o
Työpajan keskusteluissa tuli esiin vahvasti tarve työpaikkojen 
ja opettajien yhteistyön lisääminen nykyisestä. Työpaikkojen 
ja koulutuksen yhteistyönä järjestettävät opintojaksot, työelä-
mäpäivät, rekrytointitilaisuudet ja muut yhteistilaisuudet sai-
vat runsasta kannatusta.

Työpajassa todettiin, että työpaikkoja pitää kehittää yhä pa-
remmiksi oppimisympäristöiksi muun muassa vahvistamalla 
työpaikalla toimivien työnohjaajien pedagogista osaamista. 
Koulutuksen järjestäjät ja työpaikoille jalkautuvat opettajat 
voivat tukea työpaikkoja näissä ponnisteluissa. 

Vastaavasti työpaikkojen edustajat voivat auttaa opettajia py-
symään ajan tasalla tarjoamalla tietoa ja mahdollisuutta tutus-
tua uusiin työmenetelmiin, työkaluihin, -laitteisiin, -koneisiin 
ja teknisiin järjestelmiin. Opettajille pitäisikin tarjota aktiivi-
sesti työelämäjaksoja viheralan työpaikoissa ja tiedottaa niis-
tä oppilaitoksia. Työelämäjaksot ovat luonteva osa opettajien 
täydennyskoulutusta. 

Lisäksi toivottiin, että työpaikkojen asiantuntijoiden osaamis-
ta hyödynnettäisiin opetuksessa nykyistä enemmän. 

Monipuolinen osaaminen syntyy erilaisista 
työtehtävistä
Opiskelijoiden osaamisen monipuolisuutta voidaan lisätä hyö-
dyntämällä koulutus- ja oppisopimusta yritysten yhteistyössä 
siten, että opiskelija siirtyy joustavasti esimerkiksi 2‒3 työ-
paikan välillä tarjolla olevien erilaisten työtehtävien mukaan. 
Näin yksittäiselle yritykselle ei jää yksin vastuu opiskelijan 
osaamisen kartuttamisessa työelämäjaksolla, ja opiskelijalla 
on mahdollisuus työskennellä monipuolisissa työtehtävissä 
sekä tutustua useisiin työpaikkoihin ja toimintakulttuureihin.  

Alueellisesti kannattaa hyödyntää myös mahdollisuutta to-
teuttaa opintojaksoja esimerkiksi kahden oppilaitoksen ja työ-
paikan yhteistyönä, jolloin kumpikin oppilaitos tarjoaa opin-
tojaksolle oman erilaisen sisällön ja työpaikka työmaan, jolla 
toteuttaa opetus käytännössä. Tätä voidaan toteuttaa yhteis-
työssä myös muiden alojen koulutusyhteistyönä. Esimerkiksi 
talorakennus, kiinteistönhoito, puurakentaminen ja kiviraken-
taminen olisivat yhdistettävissä viheralan opintojaksoihin. 

Todettiin, että työpaikkojen tarjolla olevien työtehtävien lis-
taus esimerkiksi sähköisessä sovelluksessa helpottaisi opiske-
lijoita valitsemaan työelämäjaksojen työpaikat tarpeisiinsa so-
pivaksi. Listauksesta opiskelija voi tarkistaa, mitä työtehtäviä 
työpaikassa on mahdollista opetella ja näyttää. 

Erityisesti työpaikoilla käytössä olevien teknisten järjestelmien 
(mm. projektinhallinta-, paikkatieto-, omaisuudenhallintajär-
jestelmät) käyttöön, työmailla edellytettävään turvallisuuteen 
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(RATU-ohjeet ja ympäristöturvallisuus), dokumentointiin (työ-
maapäiväkirjat, kiinteistönpitokirjat, kelpoisuus- ja tarkemitta-
ukset yms.) sekä omavalvontaan ja itselleluovutukseen liitty-
viä työtehtäviä pitäisi tarjota opiskelijoille nykyistä enemmän.

Työpaikalla olevan osaamisen ja osaamisen täydennystarpeen 
näkyväksi tekeminen esimerkiksi osaamis- ja koulutustarve-
kyselyillä nähtiin tärkeänä. Täydennyskoulutusta varten toi-
vottiin, että olemassa olevia tutkinnon osia ja kursseja tuot-
teistettaisiin nykyistä paremmin ja tarjottaisiin aktiivisemmin 
työelämässä toimiville lisäkoulutukseksi. 

Osaamisen tunnistettavuus lisää rekrytoinnin 
onnistumista
Rekrytoinnin kannalta nähtiin tärkeänä, että opiskelijoiden ja 
vastavalmistuneiden osaaminen olisi paremmin havaittavis-
sa ja arvioitavissa. Opintojen aikana opiskelijoiden kokoamat 
työkansiot eli portfoliot helpottavat osaamisen tunnistamista 
rekrytointitilanteessa. Portfolio on havainnollinen tapa esitellä 
työnantajille osaamista ja tehtyjä töitä. 

Alalle hakeutuville nuorille halutaan järjestää paremmat mah-
dollisuudet päästä tutustumaan viheralan työpaikkoihin en-
nen ammattiopintoihin hakeutumista esimerkiksi lisäämällä 
viheralan Työelämään tutustumis- eli TET-jaksoja. TET-paikkoja 
pitää tarjota nykyistä aktiivisemmin yläkoulujen ja lukioiden 
opiskelijoille muun muassa tiedottamalla niistä ajoissa ja nä-
kyvästi työpaikkojen ja oppilaitosten some-kanavilla sekä ole-
malla yhteydessä koulujen opinto-ohjaajiin. 

Viherhankkeen prosessin tunteminen osa 
ammattiosaamisen ydintä
Työpajassa todettiin, että työprosessien kokonaisvaltainen 
hallinta yleisellä tasolla pitää olla mukana kaikessa alan ope-
tuksessa (ammatti-, AMK- ja korkeakoulutus). Opiskelijan on 
ymmärrettävä oma tehtävänsä ja sen merkitys laajemmassa 
prosessissa sekä tunnettava myös muiden viheralan ammatti-
laisten ja muiden työmaalla toimivien ammattilaisten tehtävä-
kokonaisuudet prosessin kannalta. 

Kaikille koulutusasteille tuotettava yhteinen verkkokoulutus-
materiaali viherhankkeen prosessista helpottaisi kokonaisuu-
den hahmottamista. Materiaalissa pitää huomioida mm. eri 
ammattilaisten roolit, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet, ta-
loudelliset, laadulliset ja ekologiset näkökulmat sekä työmaan 
hallintaan liittyvät tekijät. 

Todettiin, että kunnossapidon osaamisessa on puutteita niin 
suunnittelijoilla kuin rakentajilla. Siksi on syytä lisätä kun-
nossapidon koulutusta viheralan suunnittelun AMK- ja kor-
keakouluopetuksessa sekä rakentamisen opetuksessa. Muun 
muassa suunnitelma-asiakirjoihin liittyvien kunnossapidon 
suunnitelma-, työselostus- ja työohjemateriaalien sisältöjen 
tuntemus ja merkitys kunnossapidon ohjaamisessa pitäisi 
suunnittelijalla olla hyvin hallussa. Takuuajan kunnossapitoon 
liittyvät näkökulmat ja toimenpiteet pitää puolestaan sisällyt-
tää rakentamisen osaamiseen.

Prosessin hallintaa edistäisi myös työelämän ja koulutuksen 
yhteisesti järjestämä case-opetus, joissa käsitellään todellisia 
viherhankkeita kokonaisuutena: hankinta-suunnittelu-raken-
taminen-kunnossapito. Case-opetusta kannattaa toteuttaa 
myös eri koulutusasteiden yhteistyönä. 

Työapajan tuloksia tullaan hyödyntämään viheralan koulutuk-
sen kehittämisessä sekä työpaikkojen ja opettajien yhteistyön 
vahvistamisessa. 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Hanna Tajakka
hanna.tajakka(at)viherarkki.fi, puh. 040 865 7923

VIPU Facebookissa
https://fi-fi.facebook.com/pages/VIPU-ry/376096497760
VIPU Twitterissä https://twitter.com/vipu_ry,  #vipu 
VIPU Instagramissa
https://www.instagram.com/vipu_ry,  #vipu 

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

Kuva: Hanna Tajakka

https://fi-fi.facebook.com/pages/VIPU-ry/376096497760
https://twitter.com/vipu_ry
https://www.instagram.com/vipu_ry
https://www.vyl.fi/viherpaivat/
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VIERASKYNÄ: Jyri Uimonen, Taimistoviljelijät ry   jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi  www.taimistoviljelijat.fi

Taimistoviljelijät ry:hyn kuuluu 65 yksityistä taimitarhaa ja 
muuta yhteisöä. Jäsentaimitarhojen tuotanto kattaa noin 90 
prosenttia suomalaisesta koristekasvien taimituotannosta. 
Yhdistyksen tavoitteena on jäsenten yhteisten etujen valvo-
minen ja tuotantomahdollisuuksien edistäminen. Taimitarha-
elinkeinon kehittämiseksi keskitytään edunvalvontaan sekä 
tuotannon ja markkinoiden kehittämiseen.

Edunvalvonnassa korostuvat viranomaisyhteyksien hoito sekä 
yhteistyö puutarha- ja viherjärjestöjen kesken. Erityiskysymyk-
siä hoidetaan yhteistyössä MTK:n ja Maaseudun Työnantajalii-
ton kanssa.

Tuotannon kehittämisessä tärkeimpiä toimia ovat koulutus 
ja taimitarha-alaa edistävät tutkimus- ja kehittämishankkeet. 
Yhdistys järjestää vuosittain koulutustapahtumia sekä opin-
tomatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Nämä kaikki tapahtumat 
ovat avoimia muillekin kuin jäsenille ja usein kursseja järjeste-
täänkin yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Taimistoviljelijät ry tekee seitsemän kaupungin kanssa tärkeää 
yhteistyötä uusien lajien ja lajikkeiden menestymisen selvittä-
miseksi. Tämä selvitystyö alkoi jo kymmenen vuotta sitten ja 
uusia istutuksia tehdään edelleen. Koekaupunkeja on vyöhyk-
keeltä III VI-vyöhykkeelle. Testauksessa on tähän mennessä ol-
lut noin 300 lajiketta. Menestymisvyöhykeseurannan ansiosta 
varman tiedon saanti uusien kasvien pärjäämisestä oloissam-
me on tuntuvasti nopeutunut aiemmasta.

Viheralan ammattilaiset asiakaskuntana ovat taimimarkkinoi-
den kehittämisen kannalta keskeinen ryhmä. Heidän kanssaan 
on kehitetty yhteistyössä toimivaa tapaa tilata ja toimittaa 

taimia. Kotisivuilta osoitteessa www.taimistoviljelijat.fi löy-
tyvät keskeiset ohjeet ja suositukset ammattilaisten väliseen 
taimiasiointiin. Kuntasektorilla voimistellaan erityisesti han-
kintalain äärellä taimihankinnoissakin. Taimistoviljelijöiden 
toiveena on, että julkisissa hankinnoissa lakiosaamisen lisäksi 
myös substanssiosaamista rohjettaisiin käyttää eli laatupisteet 
kunniaan.

Rekisteröity tavaramerkki FinE on siirtynyt yhdistyksen omis-
tukseen. Pitkähkön hiljaiselon jälkeen FinE-toiminta on vauh-
dittumassa ja laadukkaiden FinE-taimien tunnettavuutta 
lisätään sekä ammatti- että kuluttajakentässä. Kysynnän kas-
vaessa viljely lisääntyy. FinE tarjoaa myös kunnille mahdolli-
suuden kotimaisuuteen.

80 vuotta toimintaa taimitarhatuotannon hyväksi 
Kuva: Jyri Uimonen

Kuva: Jyri Uimonen

http://www.taimistoviljelijat.fi


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.fi 
 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:  https://
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/kesaluentopaivat/

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

https://www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/kesaluentopaivat/
https://www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/kesaluentopaivat/

