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JÄSENTIEDOTE 1/2020
KUTSU
HyväSYYSKOKOUKSEEN
Puutarhatataiteen seuran jäsen!
JA KIRJAESITTELYYN 7.11.2016

Tämä jäsentiedote oli juuri lähdössä jakeluun, kun koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne
maassamme alkoi. Jouduimme peruuttamaan maaliskuun lopussa pidettäväksi aiotun
Puutarhataiteen
seura
ry:ntoukokuulle
sääntömääräinen
kevätkokouksen
sekä
suunnitellun kaksipäiväisen retken Kokkolan, Pietarsaaren ja
syyskokous
järjestetään
maanantaina
7.11.2016
Vaasan seudulle. Päätös olla toteuttamatta
Kiinan matkaa tänä vuonna oli tehty jo aiemmin.
kl. 18.30
Puutarhatataiteen
seuran hallitus
seuraa tilannetta ja viranomaisten ohjeita. Tiedotamme
Paikka:
Café Piritta, Tokoinranta,
Helsinki
kevätkokouksen
ajankohdasta
ja
paikasta
jäsenistölle jäsentiedotteella ja sähköpostilla.
(osoite Eläintarhantie 12)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus edelliseltä
Kokouksen
jälkeen, alkaen
noin kl. 19.00
kalenterivuodelta,
tilintarkastajien
lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle)
sekä
muut
kokoukselle
etukäteen jätetyt esitykset.
mielenkiintoinen esitelmä.
Uutena jäsenenä hallituksessa on aloittanut seuran entinen sihteeri Veera Aaltonen. Sihteerinä
KIRJAESITTELY:
Puutarhataiteen seurassa aloitti vuoden alussa Maĳa Pakarinen. Maĳa opiskelee maisemaUNELMA
PAREMMASTA
MAAILMASTA
arkkitehtuuria
Aalto-yliopistossa.

Hiljattain julkaistua mielenkiintoista teosta ovat
Epävarmasta tilanteesta huolimatta,
tulossa esittelemään toimituskuntaan kuuluvat
kevättä kaikille! ja Julia Donner.
MeriHyvää
Mannerla-Magnusson
terveisin,
Puutarhataiteen
Lisätietoa
kirjasta
seuraavallaseuran
sivulla.hallitus
KOKOUKSESSA TARJOILUA, TERVETULOA!

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskĳoiden
valinta
4. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2017
5. Seuran talousarvioehdotus sekä
jäsenmaksun ja luottamushenkilöiden
palkkioiden määrääminen vuodelle 2017
6. Hallitusten jäsenten vaali erovuorossa
olevien tilalle
7. Vuoden 2017 toiminnantarkastajien ja
varamiesten vaali
8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset
Kevätkokouksen yhteyteen oli suunniteltu arkkitehti Mona Schalinin esitys Karhusaaren

Ylempi
Kunnostetut
graniittiportaat
kulttuuriympäristöselvityksestä.
Sinebrychoffin historiallinen
huvilakuva:
puutarhoineen
sĳaitsee
Espoon Hämeen9. Kokouksen
päättäminen
linnan Kaupunginpuistossa.
Alempi kuva: Näkymä Hämeen linnan pihalta.
Kuvat: Juha Kivimäki

Karhusaaressa, rantaraitin varrella.
Kuva: Stadionark
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Yhdessä Kaupunginpuutarhurien seuran kanssa suunniteltu retki
Pohjanmaalle siirtyy.
KUTSU
SYYSKOKOUKSEEN
Toivottavasti
syksyllä tilanne on koronaviruksen suhteen rauhallinen ja voimme järjestää
JA KIRJAESITTELYYN
7.11.2016
kevätretken sĳasta syysretken.
Ohessa kuitenkin
tiedoksenne
alustava matkaohjelma, jos vaikka kesällä omatoiminen
Puutarhataiteen
seura ry:n
sääntömääräinen
kotimaanmatkailu
mahdollista,7.11.2016
niin poimi tästä kiinnostavia kohteita:
syyskokous
järjestetäänon
maanantaina
kl. 18.30
Paikka: Café Piritta, Tokoinranta, Helsinki
(osoite Eläintarhantie 12)
1. PÄIVÄ

Kokouksen jälkeen, alkaen noin kl. 19.00

Retki alkaa Kokkolasta, jonne saavutaan
mielenkiintoinen esitelmä.
omatoimisesti.

KIRJAESITTELY:
UNELMA PAREMMASTA MAAILMASTA
KOKKOLA
Tapaaminen Kokkolan asemalla.

Hiljattain julkaistua mielenkiintoista teosta ovat

• Kävely rautatieasemalta historiallista Isokatua
tulossa
esittelemään
toimituskuntaan
kuuluvat
pitkin.
Matkalla
tutustuminen
Kaĳa Kontulaisen
Meri Mannerla-Magnusson
ja Julia Donner.
teräslankaveistoksiin
kävelykadulla.

Lisätietoa kirjasta seuraavalla sivulla.

• Matka jatkuu jalan Isokatua pitkin
Mannerheiminaukiolle, joka on ikään kuin portti
KOKOUKSESSA TARJOILUA, TERVETULOA!
Neristaniin.
Rosenlundin puutarha
Kuva: Juha Kivimäki

• Neristanissa käveleskelyä ja tutustumista, jonka
jälkeen historiallisen Englanninpuiston venevajan
Kokouksen
esityslista:
kautta
suuntaamme
Suntinrantaa kohti
Brita Marian puistoa.

1. Kokouksen avaus

• Brita Marian puistosta nousemme bussiin

2. PÄIVÄ

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokkolasta seitsemän sillan reittiä kohti Pietarsaarta

Lähtö aamiaisen jälkeen Vaasaan.

visitpietarsaarenseutu.fi/fi/7-sillan-saaristo

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskĳoiden
valinta

VAASA
Vaasassa mahdollisia kohteita ovat mm.

PIETARSAARI
Lounas
ja kierros
Rosenlundin puutarhassa
4. Seuran
toimintasuunnitelma
vuodelle 2017
rosenlund.fi/

• Hovioikeudenpuisto

5. Seuran talousarvioehdotus sekä

• Vaasan rannat

Siirrymme
kiertämään
bussilla.
jäsenmaksun
jakaupunkia
luottamushenkilöiden

palkkioiden määrääminen vuodelle 2017

• Yliopiston ranta (siilot)
rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1709

• Strenbergin tupakkatehdas

6. Hallitusten jäsenten vaali erovuorossa
olevien tilalle

• Strömsö, hagerlund.net/fi/stromso

Alkuillasta majoittuminen Pietarsaaren
Kaupunginhotelliin.
7. Vuoden 2017 toiminnantarkastajien ja

• Lounasta syömme torin läheisyydessä keskustassa.

varamiesten vaali

Iltapäivällä paluu omatoimisesti Helsinkiin.

Illallinen hotellilla.

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset
Ylempi kuva: Kunnostetut graniittiportaat Hämeenlinnan Kaupunginpuistossa.
Alempi kuva: Näkymä Hämeen linnan pihalta.
Kuvat: Juha Kivimäki

9. Kokouksen päättäminen

2.

>
1

JÄSENTIEDOTE 2 / 2016

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
JA KIRJAESITTELYYN 7.11.2016
Puutarhataiteen seura ry:n sääntömääräinen
syyskokous järjestetään maanantaina 7.11.2016
kl. 18.30
Paikka: Café Piritta, Tokoinranta, Helsinki
(osoite Eläintarhantie 12)
Kokouksen jälkeen, alkaen noin kl. 19.00
mielenkiintoinen esitelmä.
KIRJAESITTELY:
UNELMA PAREMMASTA MAAILMASTA
Hiljattain julkaistua mielenkiintoista teosta ovat
tulossa esittelemään toimituskuntaan kuuluvat
Meri Mannerla-Magnusson ja Julia Donner.
Lisätietoa kirjasta seuraavalla sivulla.
KOKOUKSESSA TARJOILUA, TERVETULOA!

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskĳoiden
valinta
4. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2017
5. Seuran talousarvioehdotus sekä
jäsenmaksun ja luottamushenkilöiden
palkkioiden määrääminen vuodelle 2017
6. Hallitusten jäsenten vaali erovuorossa
olevien tilalle
7. Vuoden 2017 toiminnantarkastajien ja
varamiesten vaali
8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset
Ylempi kuva: Kunnostetut graniittiportaat Hämeenlinnan Kaupunginpuistossa.
Alempi kuva: Näkymä Hämeen linnan pihalta.
Kuvat: Juha Kivimäki

9. Kokouksen
Rosenlundin päättäminen
puutarha
Kuvat: Juha Kivimäki
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Eurooppalainen yhteistyöverkko Network of European
Landscape Architecture Archives (NELA)

KUTSU
SYYSKOKOUKSEEN
Mistä
löydän
tuon pihan puutarhapiirustuksen, maisema-arkkitehdin
tekemän
suunnitelman alueesta
tai mallipiirustuksen puutarhaJA KIRJAESITTELYYN
7.11.2016
tuolista? Miksi, miten ja minne piirustukset voi arkistoida?
Kaupungin museot ja Arkkitehtuurimuseo ovat yksi alan aineistojen
Puutarhataiteen
seura ry:nmutta
sääntömääräinen
vastaanottaja
ja tallentaja,
aineistoja säilytetään myös
syyskokous
järjestetään
maanantaina
7.11.2016 Arkistoesimerkiksi alan oppilaitoksissa tai itse toimistoissa.
kl. 18.30 käyttö ja säilyttäminen ei ole aivan yksinkertaista ja uusi
aineistojen
yhteistyöverkko
Network
of European
Landscape Architecture
Paikka: Café Piritta,
Tokoinranta,
Helsinki
Archives
(NELA)
perustettiin
syyskuussa
2019 auttamaan juuri
(osoite Eläintarhantie 12)
näiden kysymysten kanssa.
Kokouksen
jälkeen,
kl. 19.00
Nelan
tavoitteena
on alkaen
kerätä, noin
tallentaa,
tiedottaa ja järjestää koulutusta
alalla
toimĳoille
ja
asiasta
kiinnostuneille.
Tavoitteena on tuoda
mielenkiintoinen esitelmä.
alaa esille näyttelyjen ja julkaisujen avulla. Verkoston pääjäseninä
ovat Archive of Norwegian Landscape Architecture (ANLA), Archive
KIRJAESITTELY:
for
Austrian Landscape Architecture (LArchive) ja Archive of Swiss
UNELMA PAREMMASTA
MAAILMASTA
Landscape
Architecture (ASLA).
Toimintaan
kuuluu myös
vuosittainenteosta
työpaja,
joka järjestetään
Hiljattain julkaistua
mielenkiintoista
ovat
ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools)tulossa esittelemään
toimituskuntaan
kuuluvat
konferenssien
yhteydessä
joka syksy. ECLAS-konferenssi
on
Meri
Mannerla-Magnusson
ja
Julia
Donner.
merkittävä tapaaminen maisema-arkkitehtuuri -arkistojen kehitysLisätietoa
kirjasta
seuraavalla
työlle.
Tämän
vuoden
teemana sivulla.
Nelalla ovat elektroniset aineistot ja
aineistojen digitointi. Mitä ongelmia ja mahdollisuuksia elektroniset
aineistot
asettavat TARJOILUA,
arkistoille ja käyttäjille?
Minkälaisia tietokantoja ja
KOKOUKSESSA
TERVETULOA!
ohjelmia on mahdollista tehdä ja käyttää? Miten historialliset
piirustukset auttavat maisema-arkkitehteja tämän päivän
suunnittelutyössä?
Kokouksen esityslista:
Nelan toiminta on vasta alussa ja verkostoon otetaan mieluusti
mukaan
uusia jäseniä.
1. Kokouksen
avaus Nela-verkoston yhteyshenkilö: Annegreth
Dietze-Schirdewahn, annegreth.dietze@nmbu.no
ECLAS-konferenssi
2020:jahttps://conference.eclas.org/
2. Kokouksen laillisuus
päätösvaltaisuus

PUUTARHATAITEEN SEURA RY
SAMFUNDET FÖR
TRÄDGÅRDSKONST RF
www.gardenartsociety.fi/
tili: FI41 8000 1770 5461 67
(Danske Bank)
HALLITUS:
Reeta Pellinen puheenjohtaja
040 835 1885
reeta.pellinen[ a ]gmail.com
Pia Kurki varapuheenjohtaja
pia.kurki[ a ]suomenlinna.fi
Julia Donner
julia.donner[ a ]aalto.fi
Gretel Hemgård
gretel.hemgard[ a ]hemgard.fi
Päivi Islander
paivi.islander[ a ]hel.fi
Hiroko Kivirinta
hiroko.kivirinta[ a ]gmail.com
Mona Schalin
mona.schalin[ a ]stadionark.fi
Mari Soini internetsivut
mari.soini[ a ]iki.fi

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
Lausunto
Marian sairaala-alueen
asemakaavan
pöytäkirjantarkastajien
ja ääntenlaskĳoiden
muutosehdotuksesta
valinta

Veera Aaltonen

veera.hakala[ a ]iki.fi
Puutarhataiteen
seura ry jätti tammikuussa
Helsingin kaupunki4. Seuran toimintasuunnitelma
vuodelle 2017
ympäristölautakunnalle lausunnon liittyen Marian sairaalan alueen
TOIMIHENKILÖT:
asemakaavan muutosehdotukseen. Entiselle sairaalatontille
5. Seuran
talousarvioehdotus
sekä
laaditaan
kaavamuutosta
”Pohjoismaiden
suurinta kasvuyritysjäsenmaksun
ja luottamushenkilöiden
Minna Raassina taloudenhoitaja
kampusta”
varten. Lausunnossa
seura huomautti muun muassa,
palkkioiden
määrääminen
041 536 6890
että tällä kaavoitusperiaatteella vuodelle
kaupunki2017
jättää huomioimatta
minna.v.raassina[ a ]gmail.com
aikaisemmin hyväksymänsä puurakennuksien suojelumääräykset
6.
Hallitusten
jäsenten
vaali
erovuorossa
sekä sen, että Marian sairaalan kaakkoisalue on merkitty maisemaolevien
tilalle osana hautausmaata, Lapinlahden sairaalaMaĳa Pakarinen sihteeri
kulttuurin
kohteeksi
maĳa.pakarinen[ a ]aalto.fi
aluetta ja Ruoholahden villoja.
7. Vuoden 2017 toiminnantarkastajien ja
varamiesten
Lausunnon
lopuksivaali
seura esitti, että kaavaehdotus palautetaan
valmisteltavaksi tavalla, joka paremmin ottaa huomioon laajemman
ympäristökokonaisuuden
kulttuurihistorialliset
arvot ja avaa sairaala8. Muut kokoukselle etukäteen
tehdyt esitykset
alueen piha-alueet paremmin Baanan kulkuväylän käyttäjille sekä
Ylempi kuva: Kunnostetut graniittiportaat Hämeenkaikille
kaupunkilaisille.
9. Kokouksen
päättäminen
linnan Kaupunginpuistossa.

Lausunto on luettavissa seuran www-sivuilla, gardenartsociety.fi.
Alempi kuva: Näkymä Hämeen linnan pihalta.
Kuvat: Juha Kivimäki
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