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JÄSENTIEDOTE 1 / 2014

KOKOUSKUTSU
Puutarhataiteen seuran kevätkokous pidetään

maanantaina 24.3.2014 klo 17.30 Pauligin huvilalla, 
Mechelininkatu 36, Helsinki.

Kokouksen jälkeen maisema-arkkitehti Kaisa Solin ker-
too kertoo Sibeliuksen jaTopeliuksen puistoista diplomi-
työnsä pohjalta.

Tervetuloa!

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöy-
täkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Vuoden 2013 toiminta- ja tilikertomuksen esittely

5. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely.

5. Päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hal-
litukselle

6. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja: 

Mona Schalin, puheenjohtaja,

 p. 040 - 532 9558, mona.schalin@welho.com

Mari Soini, hallituksen sihteeri,

	 p.	040	-	590	8946,	mari.soini@iki.fi

PUUTARHATAITEEN SEURA RY 
SAMFUNDET FÖR 
TRÄDGÅRDSKONST RF
PL 941,  00101 HELSINKI
www.gardenartsociety.fi/
tili: Sampo 800017-70546167
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puheenjohtaja
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Päivi Islander
varapuheenjohtaja
paivi.islander[	a	]hel.fi

Outi Haavisto
outipellinen[ a ]gmail.com

Jere Saarikko
jere.saarikko[	a	]hel.fi

Hiroko Kivirinta
hiroko.kivirinta[ a ]gmail.com

Reeta Pellinen
reeta.pellinen[ a ]gmail.com
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Mari Soini 
sihteeri
040 - 590 8946
mari.soini[	a	]iki.fi

Minna Raassina
taloudenhoitaja
041 - 536 6890 
minna.raassina[ a ]vahanen.com
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pyhtila[	a	]iki.fi
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040 - 521 0327
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ESITELMÄ KEVÄTKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ: 

SIBELIUKSEN JA TOPELIUKSEN PUISTOT

Kaisa Solin tutki maisema-arkkitehdin diplomityössään 
Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen maankäyttöä, 
asemakaavoitus- ja  suunnitteluhistoriaa sekä raken-
tamista. Työn tavoitteena oli selvittää puistojen raken-
tamisen jälkeiset muutokset, säilyneisyys ja arvot. Työ 
painottui historiaselvitykseen sekä puistojen arvojen ja 
ominaispiirteiden selvittämiseen. Diplomityöhön kuului 
lisäksi selvityksen pohjautuva puistoalueen yleissuun-
nitelma. Sen periaatteena on säilyttää ja palauttaa 
puistoille selvityksessä havaitut arvokkaat piirteet ja 
huomioida myös nykykäytön asettamia vaatimuksia.

Kaisan kirjoittama juttu löytyy edellisestä jäsentiedot-
teesta: 

http://www.gardenartsociety.fi/pdf/PTS_jasentiedo-
te3_2013.pdf

Kantakartan päälle koostettu esitys puistojen alueesta 
noin 1870- ja 1880-luvuilta.
Vanhat kartat HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 
270, tunnukset 34,17, 31, 28 ja arkisto 866, nro 1478. 
Kantakartta Kaupunkimittausosasto, Helsinki

SUUNNITTEILLA ELOKUULLE 2014:

RETKI SAARISTOON

Kesän lopulle Puutarhataiteen Seura suunnittelee kahden päivän saaristoretkeä 
Helsingistä länteen 23.–24.8.2014. Tiedotus retken ajankohdasta tapahtuu 
sähköpostitse ja seuraavassa jäsentiedotteessa. Retken ohjelmasta vastaa 
Päivi Islander. Retkikohdeideoita ja alustavia ilmoittautumisia voi osoittaa seuran 
sihteerille:	mari.soini@iki.fi.

SÄHKÖINEN TIEDOTUS

Mikäli haluat jäsentiedotteen paperipostin sijaan pdf:nä sähköpostiisi, voit ilmoittaa 
siitä seuran sihteerille. Jäsentiedotteet tulevat myös seuran nettisivuille, joita kan-
nattaa myös seurailla. www.gardenartsociety.fi 

Myös joistakin tapahtumista tiedotetaan vain sähköpostitse. Mikäli haluat jatkossa 
tiedon ajankohtaisista tapahtumista sähköisesti, varmistathan, että seuran jäsen-
rekisterissä on ajantasalla oleva sähköpostiosoitteesi. Tiedotamme vain omista tai 
seuraa läheisesti koskevista tapahtumista. 

Muistathan myös ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

Mari	Soini					mari.soini@iki.fi

Tanskan opintoretken kuvaterveisiä: Ledreborgin linnanpuutarhan terassit.. M. Schalin 2013
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Tanskan kuninkaallisten linnojen puutarhoista Frederiksborg on poikkeuksellisen vaikuttava vesiaiheineen ja 
geometrisine maastomuotoineen. 

Kööpenhaminan Faelledparken 
on saanut ajan myötä 
uusia piirteitä, mm. suosittu 
Skateparken, joka on suunniteltu 
kaiken tasoisille käyttäjille. 
Aistillisen kaunis, sileä betonipinta 
verhoaa huikeita maastomuotoja.

Sonia Pollin puutarha, jonka C.Th. 
Sörensen suunnitteli tyttärelleen, 
muodostui opintomatkan kohokohdaksi. 

Tanskalaisen puutarha-
arkkitehtuurin mestarin, G.N. 
Brandtin puutarha Ordrupin 
hautausmaan vieressä.

to 22.5. / 1. retkipäivä
• Aamulento Helsinki Kööpenhamina 

• Junalla Kastrupista Malmön rautatieasemalle

• Malmön keskusta-alueen puistot – alussa opastus, jon-
ka jälkeen oma kierros

• Bussilla tai junalla kohti Helsingborgia, yöpyminen so-
pivassa, edullisessa paikassa

Mahdollisia kohteita:

Gustav Adolfs torg (uudistus: Sven Ingvar Andersson 
1997), Pildammsparken (100-vuotisjuhlat 2014) Kungs-
parken, Västra Hamnen: Daniaparken 2001 (Thornbjörn 
Andersson), Ankarparken  2001 (Stig L Andersson)

Lisää	 kohteita	 linkistä:	 http://www.malmotown.com/sv/fi-
les/2013/01/12_parkerimalmo_2010_Sv.pdf

pe 23.5. / 2. retkipäivä
• Linnapuisto	Sofiero	vähintään	3	tuntia,	jossa	lounas

• Helsingborgin kaupungin näyttävät puistot (mm. 
Öresundsparken, Slottshagen ja rantamaisemat

• Yöpyminen samassa majapaikassa

la 24.5. / 3. retkipäivä
• Lautalla Helsingøriin

• Tutustuminen Kronborgin linnan restauroituun linnoi-
tukseen (Jeppe Aagaard Andersen) - opastus

• Tutustuminen uudistettuun satamarantaan ( Kulttuuri- 
ja museorakennukset, mm. vuonna 2013 avattu telakka-
museo)

• Juna Kastrupiin ja paluu Helsinkiin iltalennolla tai yöpy-
minen Helsingørin läheisyydessä.

su 25.5. / 4. retkipäivä
• Fredensborgin linnanpuisto ja muut mahdolliset koh-
teet tarkentuvat lähiaikoina, tiedotus sähköpostitse

• Paluu Kastrupiin. iltalennolla Helsinkiin

KUVATERVEISIÄ TANSKAN 
OPINTOMATKALTA 12.-15.9.2013

Kuvat: Mona	Schalin	9/2013

OPINTOMATKA JUUTINRAUMAN ALUEELLE
Viime syksyinen Tanskan opintoretki saa jatkoa, kun Puutarhataiteen Seura tekee opintomatkan Juutinrauman alueelle. 
22–25. toukokuuta 2014

Varaamme kohtuuhintaiset hotelli- ja retkeilymajamajoitukset seuran puolesta alustavasti huhtikuun puolivälissä. Osal-
listujat saapuvat Tanskaan omin neuvoin ja tapaavat Kööpenhaminassa sovittuna aikana opintoretken alkaessa. Opin-
toretken kustannukset koostuvat majoitus- ja linja-autokuluista. Tiedustelut ja alustavat ilmoittautumiset 10.4. mennes-
sä	sähköpostitse	seuran	sihteerille:	mari.soini@iki.fi										

Ohjelmaa valmistelee Gretel Hemgård ja sitä tarkennetaan yhteistyössä matkalle ilmoittautuneiden kanssa.

Alla hyvin alustava ekskursio-ohjelma:


