ELOKUU

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 2/2018
PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

on poikkeuksellinen sääolosuhteiltaan, mutta todennäköisesti
nämä säätilat uusiutuvat useimmin kuin ennen.
Kaupunginpuutarhurien seuran hallituksen viimeisintä kokousta vietimme Hämeenlinnassa toukokuun lopulla.
Agendalla olivat mm. yhteistyö VYL:ssä ja sen jäsenjärjestöjen
kanssa, kehityshankkeet, oma strategiamme ja tulevat kesäluentopäivät.
Yhteispohjoismaiset luentopäivät pidetään Reykjavikissa
15.-17.8.2018. ja sinne on lähdössä kymmenen yhdistyksemme jäsentä ja VYL:n pääsihteeri Seppo Närhi. Terveisiä kongressista saatte lukea seuraavassa postissa ja Viherympäristölehdestä.
Viheralueiden hoitoluokitus- oppaan päivittäminen alkaa
kuluvan vuoden aikana ja tavoitteena on saada uusi julkaisu
ulos vuonna 2019. Tämä hanke toteutetaan yhteistyönä Viherympäristöliiton jäsenjärjestöjen ja Pro Agrian kanssa ja
pyrimme hakemaan hankeelle osarahoitusta Rikala-säätiöltä.
Työryhmää lähtee KPS:n puolesta vetämään Pirjo Kosonen.

OI

ihana Toukokuu, oi ihana Kesäkuu, oi helteinen Heinäkuu….

Suomen kesä on näyttänyt meille parhaimman puolensa ja
ennätys lämpösummansa yli sataan vuoteen. Tämä kesäinen
säätila kun yhdistetään koko Suomenniemen kattavaan valtakunnallisten ja pienempien paikallisten tapahtumien ketjuun,
voidaan sanoa, että julkiset viheralueet ovat kovalla käytöllä
ja koetuksella. Tämä kesä myös osoittaa hyvin sen, että kasvillisuudella ja sen pienimastoa parantavilla tekijöillä, kuten
varjostuksella, haihdunnalla ja pölyn sidonnalla on merkitystä.
Kyllä sitä itsekin lomalaisena ja remontin tekijänä hakeutuu
erittäin mielellään keskipäivän paahteen suojaan ja juo päiväkahvinsa varjostavan puun alla.
Kasvillisuus, kuten me ihmisetkin joudumme koville näissä
helteissä. Vaikutukset näkyvät jo luonnossa ja rakennetuilla viheralueilla. Kuivuus vaivaa ja puiden lehdet kellastuvat
kuivimmilla paikoilla. Kuivuus vaikuttaa myös monivuotisten
kasvein talvehtimiseen ja kuluvan kesän vaikutukset näemme
lopulta vasta ensi kesänä tai vuosien päästä.
Kaupunkilaiset ja kuntalaiset pääsevät nauttimaan kesästä
hienoilla viheralueilla tai hakeutumaan luonnon helmaan
varjoisille lehtoalueille tai vilvoittavan veden ääreen sekä
nauttimaan keskustapuistojen varjoisista alueista. Myös auringonpalvojat pääsevät toteuttamaan haaveitaan. Vesiaiheet
ja uimarannat ovat tänä kesänä pop. Tänä kesänä onkin hyvä
tilaisuus arvioida niiden riittävyyttä ja mahdollisia kehittämistoimenpiteitä. Myös vähävetisten hulevesialueiden toimivuutta ja esteettisyyttä voimme hyvin arvioida. Tietysti tämä kesä

Lisäksi ajankohtaisena kehityshankkeena on vihersuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset, FISE-pätevyys. Pätevyyskriteereissä määritellään tietyille suunnitteluhankkeille vaadittavat kolutuksen ja kokemuksen tuomat pätevysvaatimukset.
Tämä on jäsenistöllemme tärkeä asia ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että moninaisten viheralueiden suunnittelutyötä
pystytään tulevaisuudessakin tekemään ja teettämään laajoilla ja erilaisilla kokemus- ja koulutustaustoilla.
Viime kokouksessa hyväksyimme uudeksi jäseneksi seuraavat
henkilöt: kaupunginpuutarhuri Sini-Marja Sangi, Kokkolan
kaupunki, piiripuutarhuri Kari Torniainen, Porin kaupunki
ja rakennuttajapäällikkö Juha Kivimäki, Vantaan kaupunki.
Olette tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan. Työssä
olevia jäseniä on nyt 153 henkilöä.
Tänä vuonna vuosikokous pidetään Helsingissä 30.8. ja samana
päivänä on luentopäivä, jonka
ohjelma löytyy seuraavalta sivulta,
sekä nettisivuiltamme www.kaupunginpuutarhurienseura.fi. Toivottavasti olet jo ilmoittautunut!
Perinteiset kesäluentopäivät pidetään seuraavan kerran
vuonna 2019 ja luentokaupunkina toimii Forssa. Hallituksen
seuraava kokous on Stanvikissa 29.8. Jos teillä on hallitukselle viestittävää, niin olkaa yhteydessä.
Kesäsin lomaterveisin,

Timo Koski

puheenjohtaja

P.S.
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Instagramissa #kaupunginpuutarhurienseura on jo
228 seurajaa, kasvu on kovaa :)

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN ALUEURAKKAPÄIVÄT

Torstaina 30.8.2018 klo 9.30-15.00
Paikka: Unioninkadun juhlahuoneisto, Unioninkatu 33, HELSINKI

OHJELMA
9.00

9.30

11.30

ILMOITTAUTUMINEN JA AAMUKAHVI
Päivän puheenjohtaja
Timo Koski, kaupunginpuutarhuri Tampere
Perinteinen alueurakkamalli		
Heikki Pulkkinen, kaupunginpuutarhuri Oulu
Hoidon johdon urakointi
NN
Neuvottelumenettely
Pekka Engblom, puistovastaava Helsinki
Allianssimalli
Kari Ojamies, puistovastaava Helsinki
Allianssimalli
Mari Helin, ylläpitopäällikkö Turku
Paneelikeskustelu, aiheina mm.
- Miksi on päädytty urakkamalliin?
- Mitä urakkaan on sisällytetty? Jos jotain on
jätetty pois niin miksi?
- Bonus/ sanktiokäytännöt.
- Asukastyytyväisyys.
- Miten valvonta on toteutettu? Miten laatua
mitataan?
Keskustelijoina aamupäivän luennoitsijat.

OSALLISTUMISMAKSU:

12.00

LOUNAS

13.00

Urakoitsijan näkökulma
Timo Hyvönen, toimitusjohtaja Viherpalvelut
Hyvönen Oy
Urakoitsijan näkökulma
Johanna Häkkinen, työmaapäällikkö YIT
Kunnallisen liikelaitoksen näkökulma
Pekka Kilpimaa, ylläpitopäällikkö
MESTAR Kuopio

14.00
ILTAPÄIVÄKAHVIT
					
KESY kunnossapitourakoinnissa
Hanna Tajakka, konsultti Viher-Arkki
Alueurakoinnin kilpailutuksen ja tilaustyön
kehitysnäkymät
Jyrki Vättö, kunnossapitopäällikkö Vantaa
15.00

Tilaisuuden päättäminen

15.30-

Kaupunginpuutarhurien seuran
vuosikokous
samassa tilassa

100 €/ hlö sisältäen kahvit ja lounaan

ILMOITTAUTUMINEN: 10.8.2018 MENNESSÄ
Ilmoittaudu sähköisesti:
https://www.lyyti.fi/reg/Kuntien_alueurakat_viheraluenakokulmasta__
Kaupunginpuutarhurien_seuran_seminaari_6374
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ANNA-KAISA KAUKOLA

KUNTIEN ALUEURAKAT VIHERALUENÄKÖKULMASTA 30.8.2018 HELSINKI
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KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 2/2018
TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.7.2017 - 30.6.2018
JÄSENISTÖ

HUOMIONOSOITUKSET ja tuet

Seuran jäsenmäärä oli 23.5.2018 226 jäsentä 153 aktiivijäsentä, 73 eläkeläistä. Kunniajäseniä on yhdeksän.
Uusia jäseniä hyväksyttiin toimintakauden aikana yhdeksän

Jäseniä on muistettu heidän merkkipäivänään hallituksen
erikseen päättämällä tavalla. Kunniajäseneksi valittiin Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander.

HALLITUS

TALOUS

Puheenjohtaja: kaupunginpuutarhuri Timo Koski, Tampere
Varapuheenjohtaja: kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen,
Oulu
Jäsensihteeri: viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen
Sihteeri: vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola, Turku
Varainhoitaja: kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm, Forssa
Tiedottaja: kaupunginpuutarhuri Matti Nikoskelainen, Kuopio
Muut jäsenet:
Puistovastaava Pekka Engblom Helsinki
Ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo, Jyväskylä
Viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen, Hämeenlinna

Kaupunginpuutarhurien Seuran taloustilanne on hyvä.

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana seuraavasti:
• 2.-3-11.2017 kokous + toimintasuunnitelman päivitys,
Kangasala
• 13.2.2018 kokous Jyväskylässä viherpäivien yhteydessä
• 23.5.2018 kokous Hämeenlinnassa
• Nykyhallituksen toimintakauden viimeinen kokous Helsingissä 29.8.2018

TIEDOTUS
Hallituksen on toteuttanut vuosikokouksen hyväksymää strategiaa. Toimintakauden aikana on toimitettu kolme sähköistä
jäsenkirjettä. Vuosikokouskutsut liitteineen lähetetään edelleen paperisena.

VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 24.8.2017 Kotkassa. Puheenjohtajana
toimi Erkki Oinonen, sihteerinä Anna-Kaisa Kaukola, pöytäkirjan tarkastajina sekä ääntenlaskijoina Janne Syrjä ja Teemu
Kylmäkoski.

EDUSTUKSET

Hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle valittiin uudet
jäsenet seuraavast:
Erovuorossa Tarja Ylitalo, Tapio Järvinen, Heikki Pulkkinen ja
Seppo Hiekkala lisäksi Silja Hyvärinen oli jättänyt eropyyntönsä.

Viherympäristöliiton hallituksen (2017-2018) varsinaisena jäsenenä toimii Timo Koski ja varana Heikki Pulkkinen.

Valittiin Tarja Ylitalo ja Heikki Pulkkinen valittiin jatkamaan yhdistyksen hallituksessa kaudelle 2017-2019.

Timo Koski toimii Puutarhaliitto r.y:n hallituksessa viheralan
edustajana kaudella 2016- 2017.

Uusiksi jäseniksi kaudelle 2017-2019 valittiin Matti Nikoskelainen ja Pekka Engblom. Silja Hyvärisen tilalle 2017-2018 valittiin Susanna Lappalainen.

Mikko Koivistoinen on toiminut KPS:n Viron yhdyshenkilönä.

MUU TOIMINTA

WUP:n Suomen komissaarina toimii Pekka Engblom.
Hallituksen ja seuran jäsenet ovat lisäksi kuuluneet jäseninä
useisiin alan asioita käsitteleviin toimikuntiin ja työryhmiin,
kuten Viherympäristöliiton työryhmiin.
• Fise pätevyydet, Matti Nikoskelainen, Julkaisutoimikunta
Pekka Engblom,
• Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) Pirjo Kosonen,
Teemu Kylmäkoski ja Janne Syrjä.
• Koulutuspolku, koulutustyöryhmä Pirjo Kosonen, Leikkija lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta Anna-Kaisa
Kaukola.

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

Toimintasuunnitelman tavoitteena oli
• Viheralan kokonaisvaltaisen merkityksen sekä kaupunkivihreän imagon ja tehtäväkentän merki-tyksen esille
nostaminen tutkimuksen, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin.
• Ammatillisena verkostoalustana toimiminen yhdessä alan
muiden toimijoiden sekä oman yhdis-tyksen jäsenten
kanssa
• Ammatillisen arvostuksen lisääminen
• Kansallisien ja kansainvälisten kontaktien kehittäminen ja
ylläpito
Tavoitteet on saavutettu pääosin suunnitelman mukaisesti.
Kaupunginpuutarhurien seura on osallistunut aktiivisesti viheralan valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja
tiedottanut jäsenistöä erilaisista kehittämishankkeista ja yhteistyömahdollisuuksista. Elokuun lopulla järjestettiin alueurakoinnin koulutuspäivä.

-3-

ELOKUU

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 2/2018
Kaupunginpuutarhurien Seura ry
Vuosikokouksen esityslista
Aika 30.08.2018 kello 15:30
Paikka Unioninkadun juhlahuoneisto, Unioninkatu 33, Helsinki
1§

Kokouksen avau

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

9§

Puheenjohtajan valinta
Ei ajankohtainen

10 §

Varapuheenjohtajan valinta

11 §

Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

12 §

Yhdistyksen edustajien valinta keskusliittoihin, joihin yhdistys jäsenenä kuuluu
VYL hallitus

13 §

Määrätään liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintavuodelle

14 §

Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Esitetään päivitettäväksi syksyn toiminnan suunnittelu päivillä uuden hallituksen toimesta

15 §

Hyväksytään seuraavan toimintavuoden tulo-ja menoarvio

16 §

Yhdistyksen sääntöjen muutos 2§
Sääntömuutos perusteltu erikseen alla

17 §

Muut asiat

18 §

Kokouksen päättäminen

Sääntömuutoksen esitys vuosikokoukselle 30.8.2018. Esitämme sääntöjen muutosta 2§:n, koska olemme aatteellinen yhdistys, emmekä valvo ammattiyhdistyksen tavoin jäsentemme etuja.
Nykyisten sääntöjen mukaan:
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja, työsuhdetta ja palkkausta koskevissa asioissa. Lisäksi
yhdistyksen tarkoituksena on puisto- ja maisemakulttuurin edistäminen järjestämällä sitä koskevia esitelmiä, kursseja ja muita
alaa koskevia tilaisuuksia.
Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee toimintaansa koskevia tiedotuksia, järjestää kursseja ja opintopäiviä ja muita
vastaavia tilaisuuksia sekä esityksiä ja aloitteita yhdistyksen toimialaan kuuluvista asioista.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kustantaa toimialaansa käsittelevää kirjallisuutta, pitää juhlia, kursseja, opintopäiviä ja
muita vastaavia tilaisuuksia ja periä niistä maksuja. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.
Ensimmäinen kappale esitetään muutettavaksi muotoon:
Yhdistyksen tarkoituksena on puisto- ja maisemakulttuurin edistäminen järjestämällä sitä koskevia esitelmiä, kursseja ja muita
alaa koskevia tilaisuuksia.
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