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Vihervuoden kesä alkaa olemaan takanapäin ja kohta on 
vuoden yhteenvedon aika. Esiyhteenvetona voisi todeta, 

että tämä nyt vietettävä vihervuosi on saanut eniten näky-
vyyttä muihin vihervuosiin verrattuna. Mediamaailma on vuo-
sien saatossa muuttunut ja olemme saaneet twitterit instagra-
meineen käyttöömme. Tämä näkyvyys tulee osata hyödyntää 
jatkossakin, koska sen eteen on tehty valtavasti työtä.

Vietimme syyskuun puolivälissä Viherympäristöliiton järjes-
töpäivää, jossa haimme tavoitteita liiton uudelle strategialle. 
Kaikki jäsenjärjestöt totesivat, että liiton tärkeimpänä tehtävä-
nä on laaja-alainen viheralan edunvalvonta. Edunvalvontana 
tarkoitan näkyvyyttä, tiedottamista, yhteiskuntasuhteiden 
hoitamista yms. mistä koko viheralalle on hyötyä. Tämä työ ei 
onnistu ilman resursseja ja talouden tulee olla kunnossa. Li-
säksi strategiassa tulee luoda selkeät, seurattavat ja mitattavat 
tavoitteet, jotka raportoidaan liiton hallitukselle.

Esitimme myös yhdistyksemme toimesta, että miksei jokainen 
vuosi voisi olla vihervuosi. Tai ainakin voisimme hyväksi koe-
tut markkinointitapahtumat sekä viestit sisällyttää jokavuoti-
seen toimintaamme. Ei meidän tarvitse viheralana kulkea kuin 
vuoristoradassa, jossa olemme huipulla ja näkyvillä joka viides 
vuosi. 

Viherympäristöliiton nykyinen puheenjohtaja europarlamen-
taarikko Sirpa Pietikäinen on jäämässä pois tehtävästään ke-
vään vuosikokouksen jälkeen ja liitto tarvitsee uuden keula-
kuvan. Tulevan puheenjohtajan tulee omata laajat verkostot, 
olla esiintymiskykyinen, ei tarvitse olla alan asiantuntija, koska 
osaaminen on toimihenkilötasolla. 

Lähdettäisiin vaikka avoimella ilmoituksella eteenpäin, koska 
jos keskustelemme vain nimitasolla, voi hyvät tekijät jäädä ul-
kopuolelle. Asiaa tulee katsoa boxin ulkopuolelta.

Viherympäristöliiton uuden strategian starttilaukaus on siis 
annettu ja uusi strategia valmistuu ensi vuoden aikana. Tarkoi-
tuksena on, että uusi puheenjohtaja voi olla sitä tekemässä. 
Tähän työhön tulee jokaisen liiton jäsenjärjestön vaikuttaa.

Vuosikokouksessa nostettiin esiin, että olemme suunnittele-
massa ulkomaanmatkaa vuoden 2016 syyskuulle. Kohteena 
tulevat olemaa Kööpenhaminan ja Malmön seutukunnat. Tä-
hän on jo varauduttu budjetissa. Jos teillä on hyviä ajatuksia 
kohteiden suhteen, niin kertokaa näistä eteenpäin.

Ensi vuosi on Suomen itsenäisyyden 100- vuotinen juhlavuosi 
ja sen toivotaan näkyvän myös viheralueilla.

Lopuksi esitän suuret kiitokset Kuopion ammattitaitoisille vi-
hertoimijoille erinomaisista kesäluentopäivistä. Mieleeni jäi 
tohtorin väitöskirjaa tekevän Anu Bessonin lause: ’Myöskin 
nykypäivän kaupungistuneella ihmisellä on alitajuntainen kai-
puu luontoon ja teidän tekemä työ luo mitä parahinta tyydy-
tystä tähän kaipuuseen’.

Timo Koski 
puheenjohtaja

P.S. Käykää Instagramissa etsimässä kaupunginpuutar-
hurienseura. Meitä on siellä jo 59 seuraajaa ja lisää 

mahtuu rajattomasti.

SY YSKUU

Hyvä viheralueelle tulija. 
Te kuljette nyt yksityisalu-
eella, jossa haluamme 
julistaa. Huilatkaa hetken 
kaupungin hektisyydestä ja 
nauttikaa tästä retriittialu-
eesta. Jotta kaikki kävijät 
voisivat nauttia kokoajan 
alueen rauhasta ja nähtä-
vyyksistä, pyydämme, että 
noudatatte muutamia 
’pelisääntöjä’...

Saksalainen osaa johdatella 
kohteliaasti noudattamaan 
myös kieltoja.

PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA
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Muistikuvia Kuopiosta
Syyskuussa 2015 aloimme suunnitella seuraavien kesäluen-
topäivien ohjelmaa, otimme tavoitteeksi saada Kuopioon 100 
osallistujaa. Tavoite tuntui aika rohkealta – onhan Vihervuosi 
ja valtakunta täynnä mielenkiintoista tapahtumaa, kuka nyt 
Kuopioon lähtisi? Iloksemme saimme todeta, että viimehet-
ken ilmoittautumiset mukaan lukien osallistujia oli tasan sata. 

Keskiviikkona järjestetty pretour keräsi 80 risteilijää Kallave-
den aalloille. Risteilyllä avautui näkymiä kaupunkiin toisesta 
tarkastelusuunnasta ja samalla sai käsityksen siitä, miten mer-
kittävä elementti vesi Kuopiossa on. 

Päivien teemaksi valikoitui ”Kaupunkisuunnittelu ja viherar-
vot”, joten saimme kuulla myös teeman mukaisia ja ajankoh-
taisia luentoja. Ilahduttavaa oli huomata, miten hienosti lu-
ennot nivoutuivat yhteen, vaikka niiden aiheet ja esitystavat 
vaihtelivat esittäjän mukaan. Luentojen esitysmateriaalit löy-
tyvät muuten KPS:n kotisivuilta.

Juhlaillallinen perinteikkäässä ympäristössä Peräniemen Ka-
sinolla keräsi satakunta osallistujaa. Matkalla juhlapaikalle is-

tutettiin Väinölänniemelle muistopuu ja puunhalausteemavii-
kon kunniaksi halattiin tietysti porukalla puita.

Perjantain kaupunkikävelylle sattui hyvä sää. Kierroksen ai-
kana näimme keskusta-alueen puistoja, kävelykatuja ja vipi-
nää torilla, samaan aikaan kaupungissa sattui olemaan myös 
muita tapahtumia. Kierrosta varten oli tilattu bussi, jos vaikka 
joku haluaisi istahtaa hetkeksi sen kyytiin – suurimmanosan 
matkasta se kuitenkin matkasi tyhjänä. Päivän päätteeksi bussi 
saattoi kotimatkalaisia rautatieasemalle.

Haluamme järjestävänä tiiminä kiittää Teitä kaikkia päiville 
osallistuneita. Teidän mukanaolonne ja aktiivinen osallistumi-
senne teki tapahtumasta onnistuneen. Kuopion tapahtuman 
valokuvia löytyy seuran kotisivuilta www.kaupunginpuutar-
hurienseura.fi. Valokuvaajana on ollut Kuopion kaupungin 
oma valokuvaaja Vicente Serra.

Terveisin
Sirpa, Jaana, Kari, Saku, Manu, Seppo ja Matti.

VICENTE SERRA


