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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA
Vietämme kuluvana vuonna viidettä valtakunnallista Vihervuotta 2016, Viherympäristöliitto täyttää 25 vuotta ja omakin
toimintamme käy jo yhdeksättäkymmenettä vuotta. Paljon on viheralaan sidoksissa olevia tapahtumia suunnitteilla ja
monista asioista on jo sovittu. Me yhdistyksenä jaksamme ja haluamme olla mukana Vihervuodessa sekä muissa
Viheralan tapahtumissa ja tuoda laajasti julki kaupunkien ja kuntien viheralueiden tärkeyttä ja merkitystä käyttäjilleen.
Toiminnassa voi olla aktiivisesti mukana, josta muutamia esimerkkejä myöhemmissä kappaleissa.
Alku virkkeistä voi ennakoida, että Kaupunginpuutarhurien seura ry:n toimintavuosi on täynnä tapahtumaa ja toimintaa.
Ensimmäiset vihervuoden sipulit ja siemenet on jo istutettu ja asukkaat pääsevät nauttimaan niistä tulevana keväänä.
Vihervuottahan tehdään tietysti alan tunnettavuuden lisäämiseksi ja siinä jokainen ammattilainen sekä kansalainen on
avainasemassa. Yhtenä päätavoitteena tulee olla kuntalaisten mukaan ottaminen vihervuoden toimintaan.
Vihervuodesta parhaimmillaan muodostuu pysyviä hyviä toimintamalleja. Me voisimme ottaa kopin asiasta ja kehittää
Vihervuoteen yhteistä toimintaa. Pääideana on, että jokainen toimii, jolloin saadaan yhteisesti markkinoitua koko alaa.
Vihervuoden työryhmässä meitä edustaa Päivi Apajalahti Helsingistä.
Viherympäristöliitolla on meneillään myös monia kehittämishankkeita, jossa olemme mukana. VRT päivittyy ja
kyseisessä työryhmässä meidän edustajana on Katariina Arrakoski-Mäkinen Helsingistä. Lisäksi meneillään on
Kestävän ympäristörakentamisen prosessin kehittäminen-hanke, jossa meitä edustaa Ritva Keko. Kyseisestä
hankkeesta on tulossa myös jäsenistöllemme kysely muutaman viikon sisällä. Leikkipaikka asiat ovat hyvinkin olleet
tapetilla kuluvan vuoden aikana ja niissä meidän asiaa ajaa Anna-Kaisa Kaukola. Koulutustyöryhmässä on Pirjo
Kosonen.
Viherympäristölehteen on kaavailtu julkisen viheralan teemanumeroa. Numero olisi 3/2016 ja aineiston deadline olisi
huhtikuun puolivälissä 2016. Haluan tuoda tämän jo nyt esille, koska juttujen kirjoittaminen tulee yleensä aina kovalla
kiireellä. Nyt on aikaa valmistautua. Kehotan teitä olemaa yhteydessä Tapio Järviseen, joka on meidän edustajana VYlehden toimikunnassa. Älkää myöskään tiedottamisessa unohtako seuran nettisivuja, joita päivittää Matti Nikoskelainen.
Yhdistyksen hallitus piti toimintasuunnitelmapäiviään Kuopiossa lokakuun alussa. Päivien teemana oli selkeyttää
strategiaa ja asettaa tavoitteet. Niistä Seppo on koonnut yhteenvetoa kyseiseen jäsenpostiin. Lisäksi jatkokehitetiin
jäsenkampanjaa ja se tuttikin meille loppuvuodesta noin 30 uutta jäsentä. Uudet jäsenet lueteltuna jäsenkirjeessä.
Lopuksi erittäin suuret kiitokset hienoista juhlavuoden kesäluentopäivistä koko Turun Kiinteistöliikelaitoksen porukalle,
KIITOS. Olen saanut pelkästään positiivista palautetta ja toivottavasti tämä on kantautunut myös teille kaikille.
Toivotan kaikille oikein hyvää Vihervuotta, ollaan aktiivisia ja nähdään vihervuoden avajaisissa Jyväskylässä.
Timo Koski
puheenjohtaja

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKKAKOULUTUKSISTA
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta on tarkastellut leikkipaikkojen koulutuksia
uudelleen ja tarkentanut niiden sisältöjä. Lautakunta hyväksyy koulutusten järjestäjät, joita on tällä
hetkellä kaksi; HAMK ja Safe to Play yritys.
Viherympäristöliitto on solminut Safe to Play yrityksen kanssa sertifiointisopimuksen nykyinen
sopimuskausi jatkuu vuoden 2017 loppuun. Kaikilla koulutuksiin osallistujilla, riippumatta
kouluttajatahosta on mahdollisuus suorittaa sertifiointikoe ja hakea itselleen sertifikaattia. Sertifioinnin
ylläpito on maksullista ja maksu sisältää vuosittaisen puolen päivän koulutuksen, johon voi osallistua
etäyhteyksillä. Sertifiointi on yksi tapa osoittaa, että osaa aihealueen tiedot. Leikkipaikkatarkastuksia
voi tehdä edelleen kouluttautunut ja asiansa osaava asiantuntija sertifiointi ei ole pakollinen.
Huomioitavaa on, että turvatarkastajan pätevyys tulee vanhassa muodossa poistumaan, työkokemusta
ei enää vaadita pätevyyteen. Turvatarkastajan pätevyyttä vastaa Safe to Play koulutuksista
Tarkastajan koulutus/sertifiointi. Toistaiseksi muut tahot eivät järjestä tarkastajatasoista koulutusta.
Työkokemukset ja referenssit pitää siis vaatia leikkipaikkatöiden kilpailutuksen yhteydessä aina
erikseen.
Kaupunginpuutarhureiden seuraa edustaa Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnassa
Anna-Kaisa Kaukola. Mikäli teillä on kysymyksiä tai viestiä lautakunnalle, niin laittakaa viestiä annakaisa.kaukola@turku.fi
Kaupunkien ja kuntien kokemuksia sertifiointijärjestelmästä voi toimittaa Anna-Kaisalle jo käynnissä
olevan sopimuskauden ajan, jotta saamme hyvän näkemyksen järjestelmän toimivuudesta
käytössämme.
Anna-Kaisa Kaukola

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENTILANNE
Vuoden 2015 jäsenhankintakampanja onnistui oikein hyvin ja Kaupunginpuutarhurien seuran jäsenmäärä on nyt 214.

UUDET JÄSENET 2015
puistovastaava Päivi Apajalahti
työpäällikkö Annette Backholm
kaupunginpuutarhuri vt. Raisa Heino
apulaiskaupunginpuutarhuri Benita Herrmans
maisema-arkkitehti Johanna Jylhä
puutarhuri Sanna Karhu
puistoesimies Sirpa Kemi
projektipäällikkö Ilkka Koivula
ylläpitovalvoja Anu Laakko
puistosuunnittelija Paula Lamminsalo
viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen
kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen
suunnitteluhortonomi Erika Luhtanen
viherrakennuttaja Mattila Timo
kustannuslaskija Raija Mohell
vihertöiden valvoja Jukka Mykkänen
toimistopuutarhuri Jaana Niska
kunnanpuutarhuri Heli Nousiainen
kunnanpuutarhuri Sari Palo
työmaapäällikkö Tiina Pekkala
toimistoinsinööri Rannisto Veijo
kunnanpuutarhuri Sari Riekkinen

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN HALLITUS
-kuvassa vasemmalta oikealle:
toimitusjohtaja Seppo Hiekkala
vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola

sihteeri

kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen
ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo
kaupunginpuutarhuri Timo Koski

puheenjohtaja

kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen
viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

jäsensihteeri

kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen

varapuheenjohtaja

kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm

varainhoitaja

vihertyönjohtaja Pauli Riihinen
puistoesimies Rönkkö Merja
maisemasuunnittelija Johanna Salmela
viheraluemestari Kaisa Salonen

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KUNNIAJÄSENET

kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen

puutarhaneuvos Rauno Hänninen

puistotyönjohtaja Elisa Simola

suunnitteluasiantuntija Mikko Koivistoinen

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen
kaupunginpuutarhuri Veera Valkama
kaupunginpuutarhuri Eve Vanne
työnjohtaja Ada Veteläinen
puistotyönjohtaja Marianne Virkajärvi

puutarhaneuvos Heikki Laaksonen
puutarhaneuvos Erkki Laurila
puutarhaneuvos Viljo Muuronen
kaupunginpuutarhuri Erkki Oinonen

puistotyönjohtaja Ulla-Maija Välikangas

puistopäällikkö Ahti Pakarinen

työmaapäällikkö Jenni Yrjänheikki

kaupunginpuutarhuri Arvo Toivola

KOHTI KESTÄVÄÄ MAISEMAA – VIHERVUOSI 2016
Vihervuosi on oiva tilaisuus nostaa esille viheralaa sekä kaupunginpuutarhurien merkittävää roolia
ympäristön viihtyisyyden edistäjinä. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden osallistaa asukkaita
huolehtimaan ja kehittämään omaa elinympäristöään.
Teemavuoden aikana järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia ja projekteja lähiympäristöjen
parantamiseksi. Toiminnan suunnitteluun voi hakea inspiraatiota vuoden sloganista: ”Minun maisemani
– maalla ja kaupungissa” tai teemoista kestävä suomalainen maisema, kestävä viherrakentaminen,
kaupunkiviljely ja lähiruoka.
Kerro osoitteessa www.vihervuosi.fi, mitä kaupungissasi tapahtuu Vihervuoden 2016 aikana. Samasta
osoitteesta löytyy tarvittavat lisätiedot, materiaalit sekä ideoita Vihervuoden viettoon. Laitetaan
viheralueet kuntoon Suomen itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017!
Lisätiedot:
projektisihteeri Tiia Naskali
tiia.naskali@vyl.fi
050 4381 860
www.vihervuosi.fi
www.facebook.com/vihervuosi
@vihervuosi #vihervuosi (Twitter, Instagram)

MARTTOJEN YHTEISTYÖEHDOTUS KAUPUNGINPUUTARHUREILLE
Marttojen Vihervuoden 2016 neuvontateeman ”Vihervuosi 2016 – kaunis hyötykasvi pihassa ja
puistossa” tavoitteena on tehdä tunnetuksi puistoissa ja muilla julkisilla alueilla kasvavia
hedelmäpuita ja marjakasveja sekä istuttaa uusia hyötypuita ja –pensaita yhteistyössä
kaupungin/kunnanpuutarhureiden kanssa.
Marttaliitto haastaa tammikuussa 2016 ilmestyvässä Martat-lehdessä marttayhdistyksiä (1200
yhdistystä ja toimintaryhmää) istuttamaan hedelmäpuun tai marjapensaita oman paikkakunnan
päiväkodin/palvelutalon
pihalle,
(leikki)puistoon
tai
muuhun
sopivaan,
kaupunginpuutarhurin/viheraluevastaavan osoittamaan paikkaan. Tavoitteena on, että
Vihervuoden aikana istutetaan 1000 uutta hyötypuuta/pensasta.
Muita toteutusideoita
Parin tunnin kävelyretki, jonka aikana tutustutaan puistoihin ja muilla julkisille alueille istutettuihin
hedelmä- ja marjakasveihin. Oppaana kaupungin puutarhuri/viheraluehoitaja, toteutuksessa ja
tiedotuksessa mukana paikallinen marttapiiri tai marttayhdistys.
Syötävien kasvien reittikartta kaupungin nettisivuille. Karttaan voitaisiin linkittää marttojen
ruokavinkkejä sekä paikallisesti aiheeseen sopivaa kurssitarjontaa.
Geokätköt niihin puistoihin joissa on syötäviä kasveja houkuttelevat geokätköilijöitä. Puiston
piilotetaan geokätkörasia, jossa kerrotaan mitä syötäviä kasveja puistosta löytyy. Geokätköilyyn
martoilta ei välttämättä löydy asiantuntijaa, mutta kätköilyn harrastajia tämä voisi innostaa.
Yhteistyöterveisin
Asta Kuosmanen
Marttaliitto ry
varatoiminnanjohtaja
asta.kuosmanen@martat.fi
050 5731 765

