Apuraha
Taiteen edistämiskeskus on 6.3. myöntänyt Puutarhataiteen seura ry:lle rakennustaiteen erityisavustuksen 7000 euroa. Puutarhataiteen seura, Maisema-arkkitehtiliitto MARK ja Arkkitehtuurimuseo valmistelevat julkaisua Unelma paremmasta
maailmasta - modernin teemoja 1900-luvun suomalaisessa puutarhataiteessa ja
maisema-arkkitehtuurissa. Apuraha käytetään Unelma paremmasta maailmasta
-kirjan ja näyttelyn maisemakohteiden kuvaukseen.
Syksyllä 2006 Suomen Maisema-arkkitehtiliitto - Finlands Landskapsarkitektförbund ry MARK, Puutarhataiteen seura ry:n ja TKK:n maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman järjestivät yhteistyönä Helsingin Sanomataloon näyttelyn ”Unelma
paremmasta maailmasta - modernin teemoja suomalaisessa puutarhataiteessa ja
maisema-arkkitehtuurissa 1900-luvulla”. Näyttelyhanketta ovat tukeneet Suomen
Kulttuurirahasto, Maiju ja Yrjö Rikalan säätiö, Valtion rakennustaidetoimikunta sekä
Uudenmaan taidetoimikunta.
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Julkaistu RT-infra-ohjekortti

Historiallisten puistojen ja
puutarhojen suojelu, hoito ja
kunnostus

Päivi Islander
varapuheenjohtaja
paivi.islander[ a ]hel.fi

Rakennustieto Oy on julkaissut yhteistyössä Turun yliopiston maisemantutkimuksen,
Devepark Interreg Central Baltic -hankkeen,
ympäristöministeriön, Museoviraston, Kirkkohallituksen, Liikenneviraston, Helsingin
kaupungin rakennusviraston, Viherympäristöliiton ja Puutarhataiteen seuran sekä
Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Porin kaupunkien kanssa infra-ohjekortin Historiallisista puistoista. Ohjeen valmistelun
yhteydessä käytiin laajaa keskustelua ja se
on myös saanut lausunnot useilta historiallisiin puutarhoihin liittyviltä viranomaisilta ja
järjestöiltä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen oloihin laadittu valtakunnallinen ohjeistus historiallisten puutarhojen ja puistojen
suojelua ja hoitoa varten. Ohjeesta löytyvät
historiallisten puutarhojen suojelun ja hoidon
yleisperiaatteet, tärkeimmät säädökset ja peruskäsitteistö. Se on tarkoitettu historiallisten
puutarhojen omistajille ja niistä vastuussa
oleville viranomaisille. Tarkoituksena on jatkossa perustaa korttisarja, jonka eri osissa
käsiteltäisiin historiallisten puutarhojen ja
puistojen suojelun ja hoidon erityiskysymyksiä, kuten kasvillisuutta. Korttia myy sähköisessä muodossa Rakennustieto.

Outi Haavisto
outipellinen[ a ]gmail.com

teksti: Maunu Häyrynen
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PUUTARHATAITEEN SEURA RY
SAMFUNDET FÖR
TRÄDGÅRDSKONST RF
PL 941, 00101 HELSINKI
www.gardenartsociety.fi/
tili: Sampo 800017-70546167

Muuttuva kaupunki

Seuraa Helsingin
kaupungin ajankohtaisia
suunnitelmia
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla tiedotetaan
kaupungin eri alueilla käynnissä olevista hankkeista. Osalla
hankkeista on omat verkkosivut.
Esimerkiksi nyt ajankohtaista
Vartiosaarta koskevan kaavaehdotuksen uutiskirjeen voi tilata
omaan sähköpostiin hankkeen
sivuilta:
http://ksv.hel.fi/fi/vartiosaari
Myös internetin KSV Forumilla
on mahdollista keskustella ja ilmaista mielipiteensä suunnitelmista, kokeiluista ja hankkeista:
http://www.ksv.hel.fi/keskustelut/

Seuraa, osallistu ja vaikuta!
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JÄSENTIEDOTE 2 / 2013
TANSKAN 1900-LUVUN MAISEMAARKKITEHTUURIA
- Brandt, Sörensen, Boye, Aagard Andersen,
Andersson
Opintoretki 12.-15.9.20132013
Puutarhataiteen seura järjestää syksyllä opintoretken Tanskaan.
Kohteet sijaitsevat pääosin Kööpenhaminan varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella, kuten hautausmaat (Mariebjerg Kirkegård ym.), siirtolapuutarhat (Naerum ym.), koulujen ja julkisten
laitosten puutarhat (mm. Munkegaardskolen ja Radiohuset mikäli mahdollista), asuntoalueet (Blidah ym.).
Ohjelmaa tarkennetaan yhteistyössä matkalle ilmoittautuneiden
kanssa, apuna mm. Annemarie Lundin kirja Guide til dansk havekunst år 1000-2000.
Varaamme kohtuuhintaiset hotelli- ja retkeilymajamajoitukset
seuran puolesta alustavasti kesäkuussa. Linja-auto on tarkoitus
varata koko retken ajaksi. Osallistujat saapuvat Tanskaan omin
neuvoin ja tapaavat Kööpenhaminassa sovittuna aikana opintoretken alkaessa. Optiona on vielä lisäpäivä 16.9.2013. Opintoretken kustannukset koostuvat majoitus- ja linja-autokuluista.
Alustavat ilmoittautumiset 20.6. mennessä sähköpostitse seuran puheenjohtajalle:
mona.schalin@welho.com.

RETKITERVEISET HELSINGIN
TÄHTITORNINVUORELTA
Aurinkoisena torstaina 6. kesäkuuta noin 35 retkeläistä tutustui
Helsingin Tähtitorninvuoreen Puutarhataiteen seura järjestämällä retkellä. Retken oppaina toimivat maisema-arkkitehti Gretel
Hemgård, professori Maunu Häyrynen ja kasvillisuusasiantuntija
Satu Tegel.

Satu ja Gretel opastamassa.
Kuva: M. Schalin.
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Menovinkkejä puutarhataiteen seuralaisille ja muillekin puutarhojen ystäville:
Näyttely:

Puut ovat runoja / Träd är dikter, som
jorden skriver på himlen
SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEO, Helsinki /

31.5.2013.–12.1.2014
Kristoffer Albrecht, Taneli Eskola, Pentti Sammallahti,
Ritva Kovalainen

Kultaranta. Kuva: Kaisa Kalliovuo

Puut ovat maisemataiteen keskeisiä elementtejä. Tässä
näyttelyssä aihetta lähestytään ”universaalisti”, maisemaan sijoittuvien puuyksilöiden tarinoiden ja tunnelmien
kautta.

Matka suomalaisiin puutarhoihin

Puut avaavat kaikissa kulttuureissa monimuotoisen
tunnekirjon – uskomuksista elämänkulkuun, yksinäisyydestä erilaisten ryhmien jäsentymiseen.

Erityisesti näin lomien tullen kannattaa pitää mielessä
Puutarhataiteen Seuran puutarhamatkailusivusto.

Puut ovat eri aikoina maisematilan elementti, mutta
myös ihmisen ja elämän symboli. Museon kokoelmissa
on runsaasti puuaiheista maalaustaidetta ja grafiikkaa.

Sivustolla esitellään Suomen ensimmäinen historiallinen puutarhamatkailureitti, joka valmisteltiin vuonna
2011 Puutarhataiteen Seura ry:n, Turun yliopiston koordinoiman DEVEPARK-hankkeen sekä Turun yliopiston
kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman yhteistyönä.
Reitti koostuu 18 kulttuurihistorialtaan ja lajistoltaan arvokkaasta puutarhakohteesta maan eteläosissa. Nämä
puutarhakohteet liittyvät pääasiassa kartanoihin, huviloihin ja ruukkeihin. Lisänä ovat tieteelliset puutarhat,
jotka tarjoavat myös koulutusta elämyksien rinnalle.
Kansalliset kaupunkipuistot tulevat jatkossa olemaan
suosittuja puutarhamatkailun kohteita.
Kaikki reitin puutarhat ovat yleisölle avoimia. Niiden
taustatiedot, sijainti ja aukioloajat on koottu Puutarhataiteen Seuran internetsivuille osoitteeseen:

http://www.gardenartsociety.fi/puutarhamatkailu.html

Vanhan ja uuden taiteen yhdistämisessä on vielä paljon
käyttämättömiä mahdollisuuksia, johon näyttelyn kolmen valokuvataiteilijan erittäin laaja puuaiheinen tuotanto antaa hyvät mahdollisuudet.
Kristoffer Albrecht on erikoistunut Euroopan syrjäkulmien melankoliaan, Pentti Sammallahti on kuvannut puita
useissa maanosissa ja kulttuureissa. Taneli Eskola on
erikoistunut dendrologiseen, puutieteelliseen näkökulmaan ja kaupunkeihin.
Tarkemmat tiedot:

http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/
tutustumuseoon/nayttelyt/tulevat/puut

Varjolilja ja Kaunokainen - puutarhojen,
puistojen ja taiteen vuosi Porvoossa 2013
Tänä vuonna puutarha ja taide kohtaavat Porvoossa ennennäkemättömällä tavalla. Taiteilijat ovat suorastaan villiintyneet
aiheesta ja puutarha-aiheisia nykytaidenäyttelyitä on kesäkaudella luvassa peräti kuusi. Lisäksi järjestetään tapahtumia
taimienvaihtopäivistä avointen puutarhojen päiviin sekä puistoesittelyihin. Puutarha-aihe on esillä myös mm. Taidetehtaan
Studion työpajatoiminnassa ja monilla kesäkursseilla.
Fredrika Runebergin puutarha on harvinainen säilynyt 1800-luvun puolivälin historiallinen kaupunkipuutarha. Puutarhaa on
vastikään kunnostettu ja sille laaditaan hoitosuunnitelmaa ja
kotimuseossa on erikoisnäyttely puutarhan historiasta Fredrikan puutarha – hyötytarhasta kukkivaksi keitaaksi.
Teemavuoden järjestävät Porvoon kaupunki, Porvoon museo,
Porvoon Puutarhayhdistys ja Porvoon Taiteilijaseura. Yhteistyökumppaneina ovat Vanhan Porvoon Asukasyhdistys, Porvoon Matkailuoppaat, Porvoon Taideyhdistys, Porvoon Siirtolapuutarhayhdistys, Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys
sekä yksityiset tapahtumajärjestäjät ja puutarhaliikkeet.
Ohjelmisto on suunnattu kaikille puutarhojen ja taiteen ystäville.
Verkkosivustolle Porvoon kaupungin matkailusivuilla on koottu laajasti tietoa näyttelyistä, puutarhakohteista, tapahtumista,
kursseista ja yhdistyksistä.

Suomi: http://www.visitporvoo.fi/fi/puutarhojen_puistojen_ja_
taiteen_vuosi
Ruotsi: http://www.visitporvoo.fi/se/tradgardens_parkens_
och_konstens_ar
Porvoonomadi: http://www.visitporvoo.fi/fi/nae/porvoonomadi
ruotsiksi: http://www.visitporvoo.fi/se/se/porvoonomadi

Yleisölle on avoinna 3 puutarha-aiheista taidenäyttelyä.
Tervetuloa!
Lisätietoja teemavuodesta:

Taneli Eskola: Leningrad. 1975.
Kuvalähde: Sinebrychoffin taidemuseo ( http://press.
sinebrychoffintaidemuseo.fi/kategoria/puut-ovat-runoja-1 )
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teemavuoden koordinaattori
taideamanuenssi Susanna Widjeskog
Porvoon museo
puh. 040 7344 369, 019 574 7524
susanna.widjeskog(at)porvoonmuseo.fi

Näyttely Ruotsissa kesällä 2013:

Julitas trädgård under 500 år
Den 1 juni öppnar en ny utställning om Julita
gårds trädgård. ”Julitas trädgård under 500 år”
visar hur trädgårdarna på Julita gård har odlats,
förändrats och hur de idag bevaras eller utvecklas.
Utställningen visas i växthusbyggnaden på Julita och kommer vara öppen dagligen (kl. 11-17)
mellan juni-augusti och helger (kl. 11-16) under
september.
www.nordiskamuseet.se/julita
Nordiska museet
Julita gård
643 98 Julita
Sweden

Kesälukemista:

Latinaa puutarhureille
Latinaa puutarhureille on tietopaketti kasvitieteellisestä latinasta kiinnostuneille ja niille, jotka
haluavat perehtyä puutarhan kielioppiin.
Kirja sisältää yli kolmetuhatta hakusanaa, artikkeleita ja tietoiskuja kasveista, kasvitietelijiöistä
ja kasvien ominaisuuksista. Kirjan kuvitus on
koottu Royal Horticultural Societyn arkistojen
aarteista. Artikkeleissa seikkailevien löytöretkeilijöiden matkakuvaukset paljastavat, että
tuttuakin tutumpien kasvien tiet puutarhan kukkapenkkiin tai ikkunalaudalle ovat olleet mutkikkaita ja vaaroja täynnä. Kasvien kulttuurihistoria
kiehtoo, eivätkä sen kärhöt päästä otteestaan.
Kirja sopii mainiosti oppaaksi nojatuolimatkalle
tai hakuteokseksi oman puutarhan tai parvekelaatikon istutusten suunnittelijalle.
Lorraine Harrison:
Latinaa puutarhureille
Yli 3000 kasvinimeä selityksineen
Suom. Julia Donner
Scildts & Söderströms, 2013.
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