MAALISKUU

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 1/2017
PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

sitouduimme jakamaan tietoa näistä kriteereistä ja pelisäännöistä sekä kannustamaan viheralan toimijoita noudattamaan
näitä kriteereitä omissa toiminnoissaan. Allekirjoituksesta
huolimatta prosessi on vielä hieman kesken ja lopullinen kriteeristö raportteineen valmistuu kuluvan vuoden aikana.
Kaupungit ja kunnat ovat kestävän kehityksen ja sen soveltamisessa ympäristörakentamiseen avainasemassa Meillä on
mahdollista ottaa näitä kriteereitä kilpailutuksiin, jotta saamme niitä kokemusta. Tavoitteena on, että meillä olisi esimerkkikohteita koeponnistettuina suunnittelusta, rakentamiseen
ja ylläpitoon mahdolliseen Eurooppalaiseen vihervuoteen
2020 mennessä.
Viherympäristöliitto on viemässä eteenpäin viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyyttä. Liitto on ollut yhteydessä
FISE:en ja he odottavat viheralan virallista esitystä. VYL:n rakennuttajatyöryhmän esitys menee FISE:n käsittelyyn maaliskuussa. Olemme yhdistyksenä mukana puoltamassa hakemusta ja teemme siitä myös erillisen lausunnon.
Samoin työn alla on maisemasuunnittelun pätevyys, jonka
valmistelussa olemme myös mukana.

V

ihervuosi on taakse jäänyt, mutta vuoden aikana olimme enemmän esillä mediassa ja tapahtumia oli enemmän kuin aikaisempina vihervuosina. Järjestöt ja yhdistykset
tuottivat eniten tapahtumia ja seuraavana tulivat kunnat ja
kaupungit. Kiitos siitä kaikille; tästä alustasta on hyvä jatkaa
viettämään 100- vuotiaan Suomen juhlavuotta monien viheralueilla olevien tapahtumien kera.
Kaupunginpuutarhurien seura yhdessä muiden viherympäristöliiton jäsenjärjestöjen kanssa allekirjoitti Viherpäivillä
8.2.2017 sitoumuksen noudattamaan kestävän ympäristörakentamisen kriteerejä ja eettisiä pelisääntöjä. Samalla

Viime kirjeessä alustavasti mainostamamme matka Kööpenhaminaan ja Malmööseen joudutaan valitettavasti peruuttamaan, koska matkan hinta olisi noussut noin 1000 euroon per
henkilö.
Tulemme sen sijaan tukemaan yhdistyksen jäsenten osallistumista pohjoismaisille kaupunginpuutarhurien päiville, jotka ovat Islannissa elokuussa 2018. Islannin päivistä lisää tietoa
tulevissa jäsenposteissa.
Hyvää orastavaa kevään alkua ja tavataan suurella joukolla
Kotkassa 23.-25.8.2017.

Timo Koski

Heikki Laaksonen

puheenjohtaja

P.S.

Instagramin #kaupunginpuutarhurienseura on pysynyt paikallaan 86:ssa viime kirjeen
jälkeen. Käyttäkää aktiivisesti kuvissanne merkkiä, jotta saamme kuvanne jakoon.
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Kaupunginpuutarhureiden Seuran AllakoiKesäpäivät Kotkassa 23 - 25.8.2017 tavaksi!
Viimeksi vuonna 2000 kokoonnuttiin yli 150 hengen joukolla näissä merkeissä Kotkassa, mutta aika rientää ja ”yleisön
pyynnöstä” tapaamme toivon mukaan taas suurella joukolla
elokuussa. Ohjelma on valmistelujen osalta ns. hyvällä mallilla. Tässä kuitenkin jo hieman maistiaisia tulevasta:
Ke. 23.8 Pre Tour teemalla ”KOTKA RANKKI, OHUTTA
YLÄPILVEÄ”.
Klo. 17 Kävellen hotellilta Sapokan vesipuistoon, kiertokävely
puistossa, jonka jälkeen Sapokan venesatamaan, josta lähtö
Rankkiin. Tutustutaan Kotkan kansallisen kaupunkipuiston
meriosuuksiin, Ruotsinsalmen meritaisteluun sekä hylkyhistoriaan. Rankissa tutustutaan entisen kapiaisen johdolla
saaren jättitykkeihin sekä saaren sota- ja sotilashistoriaan. Illallinen ravintola Sotkussa. Saunomismahdollisuus legendaarisessa Rankin saunassa.
To. 24.8. klo 9.30. Seminaaripäivä Mesikeskus Vellamossa. Päivän teemana ”MUUTOS”.
Muutos yhteiskunnassa, muutoksen riskit mutta myös muutoksen mahdollisuudet. Muutos ennen kaikkea rakennetussa
ympäristössä.
Alustajina mm. Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf,
Mikkelin uusi kaupunginjohtaja Timo Halonen, jolla on tuore
väitöskirja muutoksesta kunnissa. Muutoksesta valtiollisesta
vinkkelistä tarkastelee ministeri Lauri Tarasti.
Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen kertoo, miten muutos satama- ja teollisuuskaupungista puistokaupungiksi käytännössä tapahtui 30 vuodessa.
Luentojen jälkeen on yhdistyksen vuosikokous. Päivän aikana
on mahdollisuus tutustua yritysten näyttelytilaan sekä Merikeskus Vellamon näyttelyihin. (Vellamo = Suomen merimuseo, Suomen merivartiomuseo, Kymenlaakson museo). Ohjelmallinen juhlaillallinen Kotkan Klubilla.
Pe. 25.8 Retkeilypäivän teema: ”KYMIJOKEA ja PUISTOJA”. Kiertoajelu Kotkan kansallisessa kaupunkipuistossa.
Lähtö Sapokasta jokiristeilylle, joka päätyy Jokipuistoon lähellä Karhulan keskustaa. Tutustuminen Jokipuistoon (Vuoden ympäristörakenne 2015), josta jatkamme linja-autoilla
mm. Katariinan meripuistoon (Vuoden ympäristörakenne
sekä ELCA:n Trend award 2012).
Kierrämme myös Veistospromenadia, jonka keskeisin osa on
Keskuskadun lehmus-esplanadi (Vuoden ympäristörakenne
2001). Piipahdamme myös Langinkosken keisarillisella kalamajalla. Ohjelma päättyy klo. 15.
Tervetuloa-toivotuksin: KPS:n hallitus sekä Heikki L.

Suunta elokuussa kohti majakoita!

Terveisiä leikkiturvalautakunnasta
Leikkiturvalautakunnassa on valmisteltu kyselyä leikki- ja lähiliikuntapaikkojen koulutusten ja sertifiointien tarpeesta.
Kysely julkaistaan maaliskuun aikana. Kyselyyn vastaamalla
voitte vaikuttaa miten leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutuksia kehitetään sekä millaisella mallilla pätevyys
työtehtävään olisi parasta osoittaa. Jäsenistö saa kyselyn VYL:n
sähköisessä tiedotteessa, jakakaa kyselylinkkiä tahoillanne
eteenpäin.
Tukes valvoo leikkikenttä palveluita. Tukesin sivuilta löytyy
ajankohtaista ja oikeaa tietoa leikkikenttien turvallisuudesta.
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Leikkikentat/
Tukesin uutiskirjeellä on mahdollista saada ajankohtaista tietoa valitsemistanne aiheista. Uutiskirjeet voi tilata omaan sähköpostiinsa tai niitä voi lukea suoraan Tukesin verkkosivuilla.
http://tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/
Viimeisimmässä uutiskirjeessä tietoa mm. Tukesin järjestämästä ilmaisesta koulutuksesta ”Vaarojen tunnistaminen kuluttajapalveluissa”
Tukesin verkkosivuilta löytyy myös Yleiset pallopeli alueet
osio, jonka materiaaleista löytyy ”Ohje turvallisten pelimaalien
valmistukseen, hankintaan ja ylläpitoon”
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Yleiset-pallopelialueet/

Työelämän ennakkoluulottomat vaihto-opiskelijat
turuust ja tampesterista
Työelämän vaihto-opiskelu on lanseerattu rohkeasti Tampere - Turku vaihdolla. Tavoitteena muutaman päivän kestävällä
vaihdolla oli tutustua vaihto-kaupungin prosesseihin, työtapoihin ja käytännön ratkaisuihin ja olla mukana tavallisessa
arkipäivässä.
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Tampereelle lähdettiin Turusta kahden rakennuttajan Anu
Nuoran ja allekirjoittaneen voimin. Jotenkin turkulainen vaan
hylkii Tampereen junaa luonnostaan ja Helsingin juna tuntuu
paljon vetovoimaisemmalta. Timo Koski, Petri Kujala, Janne Syrjä ja Teemu Kylmäkoski toimivat vaihto-opiskelijoiden
isäntinä. Tampereella tutustuttiin mm. urakointimalleihin,
investointiohjelman laadintaan ja rekistereihin. Tampereen
käytäntö viheralueiden hoidonlaadun arvioinnista ja vuorovaikutus alueurakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa vakuutti turkulaiset. Käytäntö otettiin soveltuvilta osin käyttöön
Turussa.
Janne Syrjä esitteli mm. Vuoreksen aluetta ja siellä tehtyjä
hulevesiratkaisuja. Kirkkopuistossa nähtiin sipulinistutuskone työssä, ja vaikutelma oli niin tehokas, että vastaava laite
tilattiin heti seuraavaksi syksyksi Turkuun (ja paljon enemmän
sipuleita kun Tampereelle). Turkulaiset majoitettiin autenttisiin Kurulaisiin oloihin Timo Kosken kotiin, joten nähtiin myös
mistä Tampereen kaupunginpuutarhuri saa voimaa arkipäivän
puurtamiseen.
Tamperelaisten vaihto-opiskelu Turkuun toteutui hämäläisellä aikataululla seuraavana syksynä. Tamperelaiset tutustuivat

mm. turkulaiseen asiakaspalveluprosessiin, Aki Männistön
esittelemään Kaupunkipuulinjaukseen sekä Kupittaan puiston toiminnallisiin ratkaisuihin. Mari Helinin esittelemä Hyvä
arkiympäristö -hanke herätti kiinnostusta. Erityisesti hankkeessa kehitetty ja nuorille suunnattu mobiilipeli ”Pelasta
Turku”, jossa pelaaja joutuu ratkomaan Infran ylläpidon pulmia ja kustannuksia. Vaihto-opiskelu sisälsi myös annoksen
kulttuuria ja huipentui Tuomiokirkolle Suomen ykkösjoulukuusen pystytykseen.
Suosittelen lämpimästi työelämän vaihto-opiskeluja viheralan
asiantuntijoille. Vaihto-opiskelu antaa uusia näkemyksiä ja kokemuksia omiin töihin ja prosesseihin vietäväksi.

Anna-Kaisa Kaukola
Sydämellinen kiitos Timon vaimolle ja perheelle, oli ilo tutustua teidän elämänmakuiseen arkeen. Kiitos kuuluu myös Tampereen asiantuntijaherroille Timo, Janne, Petri ja Teemu
PS. Pelasta Turku pelin app on ladattavissa kaikkiin kokeilunhaluisiin puhelimiin. Peli löytyy kun laittaa puhelimen sovelluskauppaan hakukenttään Infra-Pelasta Turku hakusanaksi.

-3-

