JÄSENTIEDOTE 1 / 2017
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN JA
LUENTOTILAISUUTEEN 30.3.2017

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus

Puutarhataiteen seura ry:n sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään torstaina 30.3.2017
klo 18.00
Paikka: Vallilan kirjaston galleriatila
(Viljo Kajava -sali), Päijänteentie 5, Helsinki

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
sekä pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
4. Vuoden 2016 toimintakertomuksen esittely

Kokouksen jälkeen, alkaen noin klo 18.30
FT Julia Donner esittelee taidehistorian alan
väitöskirjaansa aiheesta “Kasvitarhasta puutarhakotiin – Naiset kotipuutarhan tekijöinä
Suomessa 1870–1930".

5. Vuoden 2016 tilikertomuksen esittely
6. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely
7. Päätös tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle

TERVETULOA!

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset
9. Kokouksen päättäminen

Vallilan kirjasto. Kuva: Reeta Pellinen
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PUUTARHATAITEEN SEURAN OPINTOMATKA WIENIIN 24.-27.5.2017
Puutarhataiteen seura järjestää jäsenilleen Wienin matkan 24.-27.5. 2017. Koko matkan ajan meitä opastaa
aikaisemmin itsekin Wienissä asunut Juha Kivimäki, mutta tämän lisäksi muutamissa kohteissa on myös opastuksia
paikallisten puutarha-alan ammattilaisten johdolla.
Matka on omatoimimatka, jolloin kukin hankkii omat lentonsa ja varaa hotellinsa. Ruokailut ovat omakustanteisia.
Osallistujilta kerätään etukäteen noin 50 euron summa, jolla katetaan matkaohjelman järjestelyjä (hankitaan mm.
kaupungin sisäisen liikenteen liput kyseisille päiville). Kohteissa liikutaan kohtalaisen paljon Wienin kaupungin erinomaisilla julkisilla liikennevälineillä, metrolla, raitiovaunuilla sekä busseilla. Tämän lisäksi kohteissa tulee liikuttua kohtalaisen paljon jalkaisin. Tarkempi matkaohjelma täsmentyy vielä kevään aikana.
Ilmoittautumiset 15.4.2017 mennessä osoitteeseen: juha.kivimaki@gmail.com.

Schönbrunnin linna ja näkymä Wienin kattojen yli. Kuva: Juha Kivimäki

ALUSTAVA MATKAOHJELMA
KESKIVIIKKO 24.5.2017
Belvedere, Wien 3. kaupunginosa

Aamulla, noin klo 8:30, lähdemme kohti Schönbrunnin
linnaa metrolla matkustaen. Linnan puiston esittely
alkaa klo 11:00.
Schönbrunn, Wien 13. kaupunginosa

Myöhemmin iltapäivällä siirrymme keskustan läheisyydessä sijaitsevaan Belvederen linnaan.
www.belvedere.at/en/schloss-und-museum

Tutustuminen keisarilliseen linnan puistoon, jossa on
mm. labyrinttipuutarhat, roomalaiset rauniot, Eiffelin
suunnittelemat kasvihuoneet, Zoo jne.

Illalla menemme yhdessä syömään ravintola Wieneriin,
7. kaupungiosassa. Paikassa on erittäin hyvä, wieniläinen ruokalista. ( www.restaurant-wiener.at/ )

Tämän pitkän puistokierroksen jälkeen menemme
syömään lähellä sijaitsevaan Hietzingin kaupunginosaan tai vaihtoehtoisesti käymme ostamassa sieltä
picnic-eväät ja palaamme puistoon syömään.
( http://en.wikivoyage.org/wiki/Vienna/Hietzing )

Linkkejä:
www.schoenbrunn.at/
www.zoovienna.at/
www.schoenbrunn.at/ueber-schoenbrunn/schlosspark/rundgang/palmenhaus/

Puiston lisäksi meillä on mahdollisuus tutustua linnan
sisätiloihin opastetulla, noin tunnin mittaisella kierroksella.
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TORSTAI 25.5.2017 / HELATORSTAI
Lähtö aamulla kohti Cobenzlia julkisilla liikennevälineillä.
Olemme kohteessa noin 10:30, jonka jälkeen tutustuminen metsiin ja Wienerwaldin maisemiin.
Tutustuminen Wienerwaldin ulkoilureitteihin
ja pyökkimetsiin
Kohteena Wienin 19. kaupunginosa ja siellä Wienerwaldin rinteillä sijaitseva Cobenzl. Cobenzlistä avautuu
upea näköala yli Wienin kaupungin. Paikka ei ole ainoastaan kuuluisa maisemistaan vaan myös sieltä lähtevistä ulkoilu- ja vaellusreiteistä sekä muutamista ravintoloista, Gasthauseista ja näköalakahvilastaan.
Teemme kohteessa pienen kävelykierroksen pyökkivaltaisessa metsässä, jossa näemme sekä vanhaa että
uutta metsää, niittyjä jne. Lounas esim. kohteessa olevassa Gasthausissa.
Karttalinkki kohteeseen:
www.google.fi/maps/@48.2635564,16.3249592,16z
Iltapäiväkävely Wienin ydinkeskustaan sekä 6., 7., ja 8.,
kaupunginosiin. Samalla tutustumme kulttuurikeskittymä
MuseumsQuartier:iin (MQ).
Tämän kierroksen jälkeen ruokailu viihtyisällä Spittelbergin alueella seitsemännessä kaupunginosassa,
alueella on useita ravintoloita, joista on vara valita:
www.wien.info/en/shopping-wining-dining/markets/spittelberg-wining-dining

Linkkejä:
Wienerwald:
www.vienna-tourist.com/en/en-vienna-woods/
Ydinkeskusta ja MQ:
www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/
www.hofburg-wien.at/
www.mqw.at/

PERJANTAI 26.5.2017
Moderni Wien
Tutustuminen uusiin suunnittelu- ja viherrakentamiskohteisiin Wienissä. Tarkempi kohdeluettelo on vielä avoin,
mutta oppaaksi on lupautunut maisema-arkkitehti, DI
Doris Haidvogl.

Schönbrunnin linnan kasvihuoneet. Kuva: Juha Kivimäki

MATKAN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
Matka edellyttää Puutarhataiteen seuran jäsenyyttä, mutta
kaikki uudetkin jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan.
Jokainen varaa matkansa itse. Suoria lentoja Helsingistä
Wieniin tarjoaa Finnair, kaksi kertaa päivässä, klo 8:30 ja
17:10. Muita mahdollisuuksia on lentää esim. joko Air
Berlinin tai KLM:n lennoilla, joihin tosin sisältyy vaihdot
matkalla. (Huomaathan, että keskiviikon aamulennolla ei
ehdi mukaan aamupäivän ohjelmaan, vaan Wieniin kannattaa saapua edellisenä päivänä.)
Päivät aloitetaan kokoontumalla hotelli Mercure Josefshofilta (Josefsgasse 4-6, 1080 Wien) ja päätetään samassa Josefstadtin kaupunginosassa. Hotelleja Wienistä löytyy
runsaasti, mutta suosittelemme kulkuyhteyksien vuoksi
hotelleja, jotka sijaitsevat kohtalaisen lähellä hotelli Mercure Josefshofia, joka on kokoontumispaikkamme.
Läheisyydessä sijaitsevia hotelleja ovat esim:
The Mercure Josefshof: www.josefshof.com/en/hotel
Hotel Graf Stadion: www.hotelgrafstadion.at/
The Cordial Theatre Hotel Vienna:
www.cordial.at/en/Theater_Hotel_Wien_in_zentraler_Lage/
Hotel Rathaus Wien: www.hotel-rathaus-wien.at/
The 25hours Hotel:
www.25hours-hotels.com/de/museumsquartier/home/
Fleming’s Deluxe Hotel:
www.flemings-hotels.com/hotels-residences/wien/flemingsdeluxe-hotel-wien-city/hotel-zimmer
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Muistan, kun arkkitehtiosaston käytävällä minua pyydettiin Puutarhataiteen seuran sihteeriksi syksyllä 2006. Olin aloittanut opinnot
TKK:n arkkitehtiosastolla maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa
2002 ja viettänyt juuri vaihto-opiskeluvuoden Berliinissä. Otin tehtävän
vastaan kiinnostuneena ja ylpeänä luottamuksen osoituksesta: päästä
nyt toimimaan alan konkareiden kanssa! Tehtävään minua pyysi seuran silloinen sihteeri Mikla Koivunen - nyt minut valtaa suuri suru
elämän haurauden edessä.
Toimin sihteerinä neljä vuotta ja parin vuoden tauon jälkeen palasin
toimintaan mukaan hallituksen jäsenenä. Mona Schalin on tehnyt ansiokkaan uran seuran puheenjohtajana, ja nyt on aika kiittää häntä ja
antaa hänelle vapautus yhdistyksen virallisista velvoitteista. Sekä minun, hallituksen että koko seuran onneksi, hän jatkaa yhä hallituksen
jäsenenä ja jakaa osaamisensa ja ajatuksensa jatkossakin.
Olen työskennellyt maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:ssä
vuodesta 2007. Vaikka työelämässä omat painopisteeni ovatkin hieman erityyppisissä suunnitteluprojekteissa ja selvityksissä, olen
saanut seurata läheltä lukuisia historiallisiin puistoihin ja puutarhoihin
liittyviä hankkeita. Arvostan todella sitä intohimoa ja laajaa osaamista,
jolla alallamme kyseisiin tehtäviin paneudutaan.
Hyvät jäsenet, te teette seuran. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, osallistukaa tapahtumiin ja kertokaa millaista toimintaa kaipaatte. Hallitus on
valmiina järjestämään.
Laskiaissunnuntain lumituiskussa toivotan kaikille hyvää vähitellen
koittavaa kevättä!
Reeta Pellinen, pj 2017
P.S. Syksyllä on vapautumassa 1-2 hallituspaikkaa, lämpimästi tervetuloa mukaan tiimiin! Tämä on meille kaikille harrastus, työmäärää ei
tarvitse pelätä. Perinteinen yhdistystoiminta ei ehkä tänä päivänä ole
muodissa, mutta mielestäni Puutarhataiteen seuralla on yhä oma
paikkansa puutarha- ja maisema-arkkitehtuurin ja -kulttuurin
monipuolisessa kentässä.

PUUTARHATAITEEN SEURA RY
SAMFUNDET FÖR
TRÄDGÅRDSKONST RF
PL 941, 00101 HELSINKI
www.gardenartsociety.fi/
tili: FI41 8000 1770 5461 67
(Danske Bank)
HALLITUS:
Reeta Pellinen
puheenjohtaja
040 835 1885
reeta.pellinen[ a ]gmail.com
Julia Donner
julia.donner[ a ]aalto.fi
Outi Haavisto
outipellinen[ a ]gmail.com
Gretel Hemgård
gretel.hemgard[ a ]hemgard.fi
Päivi Islander
varapuheenjohtaja
paivi.islander[ a ]hel.fi
Juha Kivimäki
juha.kivimaki[ a ]vantaa.fi
Hiroko Kivirinta
hiroko.kivirinta[ a ]gmail.com
Mona Schalin
mona.schalin[ a ]welho.com
Jere Saarikko
jere.saarikko[ a ]hel.fi
TOIMIHENKILÖT:
Veera Aaltonen (os. Hakala)
sihteeri
040 935 3554
veera.hakala[ a ]iki.fi

HALLITUKSEN UUSI KASVO
Tulevan Wienin matkan matkanjohtaja Juha Kivimäki on ollut seuran
hallituksessa nyt vuoden ajan. Koulutukseltaan Juha on suunnitteluhortonomi ja on nykyisin töissä rakennuttajapäällikkönä Vantaan
kaupungin viheralueyksikössä. Aikaisemmin hän on toiminut mm. yli
12 vuoden ajan maisemasuunnittelijana ja vihertöiden valvojana
Wienissä Itävallassa. Palattuaan Suomeen 2000-luvulla hän on
toiminut vastaavissa tehtävissä sekä yksityissektorilla että Vantaan
kaupungilla.

TULEVAA TOIMINTAA
Syksyllä on tarkoitus taas järjestää kotimaan opintoretki jonnekin
lähimaastoon. Ideoita ja toiveita retkikohteesta otetaan vastaan!
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Minna Raassina
taloudenhoitaja
041 536 6890
minna.v.raassina[ a ]gmail.com
Mari Soini
internetsivut
mari.soini[ a ]iki.fi
Turun paikallisosaston
yhteyshenkilö:
Marja-Leena Niitemaa
040 - 521 0327
maleni[ a ]utu.fi

