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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 päättäminen
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KIRJAUUTUUS:
UNELMA PAREMMASTA MAAILMASTA
Moderni puutarha ja maisema Suomessa 1900-1970

Suomalaisen yhteiskunnan nykyaikaistuminen muokkasi maisemaa ja loi viime
vuosisadalla uudenlaista rakennettua ympäristöä, jonka muotoutumiseen vaikuttivat myös maassa toimineet puutarhaarkkitehdit ja maisemasuunnittelijat. Näiden pioneerien työtä on tutkittu toistaiseksi vähän. Unelma paremmasta maailmasta on ensimmäinen suomalaisen modernin maisema-arkkitehtuurin historiaa
kattavasti tarkasteleva teos.
Kirja kuvaa, miten moderni ja modernisaatio näkyivät suomalaisessa puutarhataiteessa ja maisema-arkkitehtuurissa viime vuosisadan alkupuolelta aina
1970-luvulle asti. Kirja koostuu
kahdestakymmenestä artikkelista, joiden
kirjoittajat ovat tutkineet modernia
maisemaa, lähihistorian puistoja, pihoja,
kaupunkiviheralueita sekä niiden suunnittelijoita.
Teosta kuvittavat alkuperäiset suunnitelmat sekä historialliset ja nykyvalokuvat.
Mukana on myös aikalaisaineistoa, josta
suuri osa on aiemmin julkaisematonta.
Alan ensimmäisenä yleisesityksenä kirja avaa näköaloja suomalaiseen maisemaan ja sen suunnitteluun kaikille
ympäristöstä kiinnostuneille.

Toimituskunta: Jyrki Sinkkilä, Julia Donner, Meri Mannerla-Magnusson
Kustantaja: Aalto ARTS Books
ISBN: 978-952-60-6882-4
Kirjan voi ostaa Aalto yliopiston -verkkokaupasta osoitteessa:
https://shop.aalto.fi/p/894-unelma-paremmasta-maailmasta/

!2

Puutarhataiteen seuran syysretki Hämeenlinnaan ja Lepaalle
Hämeenlinnan ja Lepaan päiväretki toteutettiin raikkaana syyslauantaina 17.9.
Noin kymmenen hengen ryhmä kulki Hämeenlinnan keskustan puistojen ja Linnanpuiston kautta Kaupunginpuisto
Parkkiin, jossa jyrkkien polkujen ja portaiden kipuamiset palkittiin komeilla näkymillä Vanajavedelle. Kaupungin
historiallisia puistoja on kunnostettu määrätietoisesti alkaen 2007 Toripuistosta ja Kirkkopuistosta. Rannassa sijaitsevat
Laivarannanpuisto ja Ystävyydenpuisto on myös perusparannettu ja viimeisimmät kunnostuskohteet ovat olleet
Sibeliuksenpuisto ja parhaillaan toteutuksessa oleva Itsenäisyydenpuisto.
Maittavan lounaan saimme nauttia tunnelmallisessa Piparkakkutalossa, joka kaupunkilaisten ja vierailijoiden onneksi
aikoinaan säästyi 1970-luvun purkuvimmalta.
Matkalla Lepaalle pysähdyimme lyhyesti Aulangolla hämmästelemään mm. Seikkailupuisto HugoParkkia. Lepaalla
saimme kattavan tietopaketin kartanon historiasta sekä nykytoiminnasta ja ihailimme puiston harvinaisuuksia,
puuvanhuksia ja punaisena pullistelevia omenaviljelmiä.

Kunnostettuja kivipengerryksiä Hämeenlinnan Kaupunginpuistossa.
Kuva: Juha Kivimäki
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PUUTARHATAITEEN SEURA RY
SAMFUNDET FÖR
TRÄDGÅRDSKONST RF
PL 941, 00101 HELSINKI
www.gardenartsociety.fi/
tili: FI41 8000 1770 5461 67
(Danske Bank)
HALLITUS:
Mona Schalin
puheenjohtaja
040 532 9558
mona.schalin[ a ]welho.com

Lepaan kartanon päärakennus. Kuva: Juha Kivimäki

Julia Donner
julia.donner[ a ]aalto.fi
Outi Haavisto
outipellinen[ a ]gmail.com

MENNYTTÄ TOIMINTAA

Gretel Hemgård
gretel.hemgard[ a ]hemgard.fi

Puistokävely Vantaan Håkansbölen kartanopuistossa
tiistaina 31.5.
Puutarhataiteen seura teki toukokuun lopussa puistokävelyn Vantaan
Ojangossa vuosina 2008-2010 kunnostettuun Håkansbölen
kartanopuistoon. Kauniissa säässä puistokävelyä vetivät hortonomi
Juha Kivimäki Vantaan kaupungin viheralueyksiköstä sekä
suunnitteluun ja kunnostamiseen osallistuneet maisema-arkkitehdit
Matti Liski ja Ismo Häkkinen. Kävelykierrokseen viihtyisässä kartanon
miljöössä osallistui kaksikymmentä kiinnostunutta seuran jäsentä.
Mielenkiintoisen ja historiallisen kierroksen jälkeen osa jäi vielä
nauttimaan piknikistä lämpimässä kesäillassa ja ihailemaan
auringonlaskun kuvioita kartanon juuri kunnostetulla julkisivulla ja
kujannepuiden latvuksissa.
Lisätietoja Håkansbölen kartanopuistosta jäsentiedotteessa 1/2016

Päivi Islander
varapuheenjohtaja
paivi.islander[ a ]hel.fi
Juha Kivimäki
juha.kivimaki[ a ]vantaa.fi
Hiroko Kivirinta
hiroko.kivirinta[ a ]gmail.com
Reeta Pellinen
reeta.pellinen[ a ]gmail.com
Jere Saarikko
jere.saarikko[ a ]hel.fi
TOIMIHENKILÖT:
Veera Hakala
sihteeri
040 935 3554
veera.hakala[ a ]iki.fi

TULEVAA TOIMINTAA
OPINTORETKI WIENIIN, kevät 2017
Tulossa kolmen-neljän päivän retki Wieniin ja lähiympäristöön huhtitoukokuussa 2017.
Lisätietoja retkestä tulossa myöhemmin. Alustavia tietoja voi kysellä
Juha Kivimäeltä.

Minna Raassina
taloudenhoitaja
041 536 6890
minna.raassina[ a ]vahanen.com
Mari Soini
internetsivut
mari.soini[ a ]iki.fi
Turun paikallisosaston yhteyshenkilö:
Marja-Leena Niitemaa
040 - 521 0327
maleni[ a ]utu.fi
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