JÄSENTIEDOTE 1/2022
Kutsu kevätkoukseen

Kevätkokouksen esityslista

Puutarhataiteen seura ry:n kevätkokous järjestetään
maanantaina 28.3.2022 klo 18.00 Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kahvilassa, Cafe Violassa, Kaisaniemenranta 2, 00170 Helsinki.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki on mukana tämän jäsentiedotteen
sähköpostiviestissä. Mikäli et saanut linkkiä tai sinulla on
kysyttävää kokousjärjestelyistä, olethan yhteydessä sihteeriin. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,
muun muassa viime vuoden toiminta- ja tilikertomus.

4. Vuoden 2021 toimintakertomuksen esittely
5. Vuoden 2021 tilikertomuksen esittely
6. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Kokouksen yhteydessä kuulemme Håkansbölen kartanon kummit ry:n puheenjohtaja Kati Tyystjärven kertomana Vantaalla sijaitsevasta Håkansbölen kartanosta ja
kartanon kehittämisen suuntaviivoista.

7.

Päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset
9. Kokouksen päättäminen

Håkansbölen kartanon kummit ry on teettänyt kartanolle kehittämissuunnitelman. Heurekan entinen johtaja
Per-Edvin Perssonin huolellisen työn tuloksena syntyi
ehdotus Håkansböle-säätiöstä. Myös Puutarhataiteen
seura on ollut mukana säätiön perustamista koskevissa
alustavissa keskusteluissa. Hakunilan vieressä sijaitsevan Håkansbölen kartanon omistaa Vantaan kaupunki.
Hienosti säilynyt kartanomiljöö ja arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema harvinainen päärakennus mahdollistaisivat kansallisen, jopa kansainvälisesti kiinnostavan
matkailukohteen. Vantaan kaupunginhallitus saa asian
asialistalleen vielä tämän kevään aikana.
Tervetuloa!

kuvat: Kati Tyystjärvi
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Puutarhataiteen seuran kevätretki ja 25-vuotisjuhlapäivä Suomenlinnassa 18.5.2022
Kevätretki Suomenlinnan rakennettu ja istutettu
maisema järjestetään keskiviikkona 18.5.2022.
Kokoontuminen Suomenlinnan puoleisessa lauttarannassa klo 17:20 (C1 Rantakasarmin edusta). HSL:n lautta Kauppatorilta klo 17:00.
Kävelyretkellä tarkastellaan, kuinka historiallisen linnoitusmaisemaan sijoittuu toimiva kaupunginosa ja kansainvälisestikin suosittu kävijäkohde, oppaina mm. Pia
Kurki (puh. 050 3413603) ja Tuija Lind (0295 338 337).
Kävelyreitti suunnitellaan säätilan mukaan.
Kevätretkellä juhlistamme samalla seuran 25-vuotista
taivalta. Seura on perustettu 13.5.1997.
Pienimuotoisten juhlatarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan retkelle ennakkoon: tuija.lind@suomenlinna.fi.
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 16.5.2022.
Lämpimästi tervetuloa!

Vuonna 2016 kunnostettu Kustaanmiekan vallipolku uusine
kulunohjausaitoineen.

Asukkaiden viljelypalsta vanhan vuonna 1918 toimineen vankileirin paikalla.
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Ote seuran säännöistä
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tavoitteena on puutarhataiteen tukeminen ja edistäminen
sekä suomalaisen puutarhakulttuuriperinnön vaaliminen.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1. Ajamalla Suomen historiallisten puutarhojen ja niihin liittyvän
kulttuuriperinnön säilyttämistä kansainvälisesti hyväksyttyjen
suojeluperiaatteiden mukaisesti.
2. Edistämällä puutarhataiteeseen liittyvää tutkimusta ja arkistointia sekä järjestämällä tiedotus-, näyttely-, julkaisu-, opetus- ja seminaaritoimintaa.
3. Seuraamalla puutarhataiteen ja puutarhakulttuuriperinnön
ajankohtaista kehitystä, laatimalla niitä koskevia aloitteita ja
kannanottoja sekä käymällä keskusteluja.
4. Ylläpitämällä ja edistämällä toiminta-alansa kansallisia ja
kansainvälisiä suhteita.

Ajankohtaiset hankkeet, lausunnot ja kannanotot
Seuraamme siis ajankohtaisia hankkeita, joilla on vaikutusta puutarhakulttuuriperinnön säilyttämiseen ja otamme osaa keskusteluun. Hallituksen jäsenten
resurssit ovat kuitenkin rajalliset, joten olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli
tiedät esimerkiksi omalla asuinpaikkakunnallasi kohteen, jossa voimme olla
mukana vaikuttamassa.

PUUTARHATAITEEN SEURA RY
SAMFUNDET FÖR
TRÄDGÅRDSKONST RF
www.gardenartsociety.fi
tili: FI41 8000 1770 5461 67
HALLITUS:

Reeta Pellinen
puheenjohtaja
040 835 1885
reeta.pellinen[a]gmail.com
Pia Kurki
varapuheenjohtaja
piakurki68[a]gmail.com
Julia Donner
julia.donner[a]aalto.fi
Päivi Islander
paivi.islander[a]hel.fi
Mona Schalin
mona.schalin[a]stadionark.fi
Mari Soini
internetsivut
mari.soini[a]iki.fi
Veera Aaltonen
veera.hakala[a]iki.fi

Helmikuussa 2022 Helsingin hallinto-oikeus kumosi Marian sairaala-alueen
lisärakentamiseen tähtäävän asemakaavamuutoksen. Vuonna 2020 Puutarhataiteen seura jätti Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle muistutuksen
liittyen asemakaavan muutosehdotukseen. Lausunnossa seura huomautti
mm. alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ja puurakennusten suojelumääräysten heikosta huomioimisesta.

Tuija Lind
tuija.lind[a]suomenlinna.fi

Helsingin Eteläsataman suunnittelusta järjestetyn Makasiinirannan laatu- ja
konseptikilpailun 1. vaihe päättyy ja jatkoon valitut ehdotukset julkistetaan
maaliskuun puolivälissä. Myös Makasiinirannan ja Olympiarannan kaavoituksesta seura jätti viime vuonna mielipiteen.

Minna Raassina
taloudenhoitaja
041 536 6890
minna.v.raassina[a]gmail.com

Pohjanmaan retki

Maija Pakarinen
sihteeri
maija.pakarinen[a]aalto.fi

Christina Walden
christina[a]christinawalden.fi
TOIMIHENKILÖT:

Pyrimme järjestämään aiemmin peruuntuneen Kokkolan, Pietarsaaren ja
Vaasan seudulle suuntautuvan retken elo-syyskuussa 2022.

Vuoden 2022 jäsenmaksut
Jäsenmaksulaskut tulevat sähköpostilla maaliskuun aikana. Jäsenmaksun suuruus on ennallaan, syyskokous vahvisti varsinaisen jäsenen maksuksi 25 €,
opiskelijajäsenen maksuksi 12 € ja yhteisöjäsenen maksuksi 110 €. Mikäli
laskua ei tunnu kuuluvan, ole yhteydessä sihteeriin. Kiitos!
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Lähetämme kokouskutsut,
tiedotteet ja jäsenmaksulaskut
ensisijaisesti sähköisesti.
Paperipostia lähetämme vain
sitä erikseen toivoneille.

