JÄSENTIEDOTE 2/2022
Tervehdys puutarhataiteen seurasta ja kutsu syyskoukseen
Puutarhataiteen seura ry:n syyskokous järjestetään keskiviikkona 16.11.2022 klo 18.00 Annalassa, osoitteessa:
Hämeentie 154, rakennus J, 00560 Helsinki.

Syyskokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja esitellään muun muassa ensivuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvioehdotus.

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

Kokouksen yhteydessä FT Riitta Niskanen esitelmöi
otsikolla Ihanuuden tähden - lahtelaisten puistoja ja puutarhoja ja TkT Tuija Lind pohtii maiseman sietokykyä
esimerkkeinä mm. rauniokaupunki Pompeji sekä Suomenlinna.

4. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023
5. Seuran talousarvioehdotus sekä jäsenmaksun
ja luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen vuodelle 2023

Tervetuloa!

6. Hallitusten jäsenten vaali erovuorossa olevien
tilalle ja seuran puheenjohtajan valinta
7.
Oletko kiinnostunut toimimaan hallituksessa?

Vuoden 2023 toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden vaali

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset

Ole yhteydessä Reeta Pelliseen ennen syyskokousta,
reeta.pellinen[a]gmail.com

9. Kokouksen päättäminen

Napolinlahdella sijaitseva antiikin kaupunki
Pompeji on tänään yksi maailman arvokkaimmista arkeologisista alueista tieteen ja matkailun näkökulmista. Kokonainen roomalainen
kaupunki, jossa voisi kuvitella, että asukkaat ovat
poistuneet vain varttia aiemmin, Chateaubriand
kirjoitti 1800-luvun alussa. Vuonna 2019 tähän
herkkään rauniokaupunkiin tutustui 3,8 miljoonaa kävijää. Väkimäärien ohjailu ja kulun helpottaminen arkeologisessa puistossa on tuottanut
Pompejin maisemaan rakenteita, jotka kilpailevat
itse nähtävyyden kanssa. Rakenteiden huoltovapaus, ilkivallan kestävyys ja nykyaikaisuus ovat
tavoitteita, joiden seuraaminen koettelee maiseman sietokykyä.
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Puutarhataiteen seuran syysretkellä vierailtiin Ainolassa.
Järjestimme retken 17.9. Järvenpäähän Ainolaan, Aino
Sibeliuksen rakastamaan puutarhaan.
Museon johtaja Julia Donner esitteli meille puutarhaa ja
kertoi kotipuutarhasta Ainolan kotitalouden kivijalkana ja
museopuutarhan hoitamisen kysymyksistä.
Kierroksen lopuksi halukkaat nauttivat vielä museokahvilan herkuista.

Ainolan koristepuutarhassa Daaliat kukkivat vielä syyskuussa
kauniisti.

Sibeliusten kotitalo kuvattuna koristepuutarhasta ja retkeläisiä.

Ainolan hyötypuutarhaa ja retkeläisiä.

Kuvat: Veera Aaltonen 2022
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Puutarhataiteen seuran syysretkellä vierailtiin Ainolassa.

Etualalla Aino Sibeliuksen punaisena kukkivat ruusut.

Puutarhan takana näkyy saunarakennuksen kattoa ja kaivo.

Ainolasta avautuu kauniit näkymät puutarhaan.

Kuvat: Veera Aaltonen 2022
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Ote seuran säännöistä
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tavoitteena on puutarhataiteen tukeminen ja edistäminen sekä suomalaisen puutarhakulttuuriperinnön vaaliminen.

HALLITUS:

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
•

•

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

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

Jyväskylän Schaumanin linnan asemakaavamuutosta koskien Puutarhataiteen seura jätti muistutuksen syyskuussa. Seuraamme kaavoituksen
etenemistä.

Mari Soini
internetsivut
mari.soini[a]iki.fi

Schaumanin linna puistoineen ja puutarhoineen on arvokas kohde ja ainutlaatuinen kokonaisuus. Inventoinneissa ja selvityksissä se on tunnistettu osaksi maakunnallisesti merkittävää Schaumanin vaneritehtaiden
rakennettua kulttuuriympäristöä. Se on yksi harvoista Bengt Schalinin
suunnittelemista ja pääpiirteissään hyvin säilyneistä puistokohteista Suomessa. Sitä kautta Schaumanin linnan puistolla ja puutarhalla on myös
erittäin suuri valtakunnallinen merkitys. Linnan puiston ja puutarhan vaalittavat ominaispiirteet ovat säilyneet hyvin, mikä lisää kohteen puutarhahistoriallista arvoa.

Veera Aaltonen
veera.hakala[a]iki.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyynnöstä annoimme lausunnon Ehdotukseen kulttuuriperintöstrategiaksi.

Lausunnot löytyvät seuran nettisivuilta.

Tuija Lind
tuija.lind[a]suomenlinna.fi
Christina Walden
christina[a]christinawalden.fi
TOIMIHENKILÖT:

Minna Raassina
taloudenhoitaja
041 536 6890
minna.v.raassina[a]gmail.com
Maija Pakarinen
sihteeri
maija.pakarinen[a]aalto.fi

Kauan sitten kesken jääneen Puistot ja puutarhat - suojelu, hoito ja restaurointi
-oppaan teko on aktivoitunut. Oppaasta toimitetaan ja taitetaan verkkojulkaisu, painoversion mahdollisuutta tutkitaan myöhemmin. Tällä hetkellä työn alla
on artikkelitekstien päivitys sekä esimerkkikohteiden tarkistus ja uusien kohteiden valinta. Opas on suunnattu kaikille puutarhataiteen historiasta kiinnostuneille, niin alan ammattilaisille kuin tavan tallaajille. Siten tarkoitus olisi
yhdistää monenlaisten ammattilaisten kirjoituksia yhteen julkaisuun. Oppaan
toimitusryhmässä ovat mukana Pia Kuusiniemi, Reeta Pellinen, Ranja Hautamäki, Maunu Häyrynen ja avustajina Heta Pääkkönen ja Maija Pakarinen.
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Lähetämme kokouskutsut,
tiedotteet ja jäsenmaksulaskut
ensisijaisesti sähköisesti.
Paperipostia lähetämme vain
sitä erikseen toivoneille.

