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Viherympäristöliitto ry: Vuosikertomus 2016

1. YLEISTÄ
Viherympäristöliitto ry on vuonna 1991 perustettu
valtakunnallinen viheralan keskusjärjestö
ja yksi Puutarhaliiton toimialajärjestöistä.
Viherympäristöliitto on palvelu- ja
asiantuntijaorganisaatio viheralan kehittämisessä,
ammattialan tunnetuksi tekemisessä sekä aseman
turvaamisessa elinkeinona.
Liiton varsinaisena jäsenenä oli vuoden 2016 lopussa
kymmenen (10) viheralan ammatillista yhdistystä.
Yhteisöjäseniä liitossa oli kolme ja kannattajajäseniä 29.
Liiton keskeisimpiä toimintamuotoja ovat viheralan
edunvalvonta, ammattilaisten täydennyskoulutus,
ammattioppaiden julkaiseminen ja myynti sekä
Viherpäivät näyttelyineen. Lisäksi toimintaan
kuuluu aktiivinen yhteydenpito ja vaikuttaminen eri
sidosryhmiin sekä kampanjointi viheralan tunnetuksi
tekemiseksi.
Tilikauden tulos oli 28.956,14 (2015 74 241,04, vuonna
2014 92 106,17, vuonna 2013 81 878,70 euroa ja
vuonna 2012 23.249,5 euroa). Liiton talous on vahvalla
pohjalla.

kehittäminen ja järjestötehtäviä, mm liiton ja
jäsenyhdistysten yhteistyöhön liittyviä tehtäviä.
Vihervuoden projektisihteerinä oli määräaikaisessa
työsuhteessa FM, media-assistentti Tiia Naskali.
Vihervuoden toimintaa on ohjannut ja siihen liittyvistä
asioista on päättänyt ympäristöministeriön asettama
johtoryhmä. Vihervuodella oli oma budjetti. Rahoitusta
saatiin maa- ja metsätalousministeriöltä, ympäristöministeriöltä,
Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiöltä sekä viideltä
yritystukijalta. Liiton toimisto on vastannut Vihervuoden
päätapahtumien järjestämisestä, tiedotuksesta ja
sovituista kampanjoista yhdessä eri tahojen kanssa.
Vihervuoden päätapahtumat järjestettiin yhteistyössä
Jyväskylän ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa.
Vihervuodesta valmistuu erillinen oma loppuraportti ja
se julkaistaan Viherympäristön numerossa 2.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2016 oli
Viherympäristöliitolle haastava. Yksistään Vihervuosi
merkitsi merkittävästi lisää työtä toimistolle. Vuoden
aikana valmistui monia merkittäviä selvityksiä ja
projekteja.

Liiton pysyvässä työsuhteessa on järjestösihteeri
Aino Arjas. Hänen vastuullaan on verkkokaupan

2. HALLINTO
Liiton varsinaisten jäsenyhdistysten (10 kpl) jäsenten
pohjalta laskettu jäsenistö oli 31.12.2016 1525 kpl (ei
kannatus-, eläke- ja kunniajäseniä, vuonna 2014 1538,
2015 1573).
•

VYRA 134, kunniajäsenet 6

•

PR 130, kunniajäsenet 11

•

SPY henkilöjäsenet 223, opiskelijajäsenet 38,

•

METO jäsenet 130

yritysjäsenet 22, kunniajäsenet 4

•

MARK täysjäsenet 190, opiskelijajäsenet 35,

•

KPS aktiivijäsenet 143, eläkejäsenet 70, joista
kunniajäsenet 8

•
•

kunniajäsenet 11, eläkejäsenet 12
•

MAS yritysjäsenet 46 kpl, henkilöjäsenet 143,
opiskelijajäsenet 59, kunniajäsenet 7
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Liittokokous pidettiin 11.3.2016 Kekkilä Oy:n tiloissa.

VIPU jäsenet 39

SRKP 119 työvoimajäsenet, 24 eläkejäsenet, 4
kunniajäsenet

•

TVY yritysjäsenet 74, kunniajäsenet 5
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Liiton hallituksessa toimi vuonna 2016:
- Puheenjohtaja, europarlamentaarikko Sirpa
Pietikäinen.
Hallituksen muut jäsenet:
- KPS (Kaupunginpuutarhurien Seura ry)
Timo Koski varalla Raimo K. Saarinen
- MARK (Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry)
Emilia Weckman varalla Pia Kuusiniemi
- METO ( METO ry /Kuntien metsäasiantuntijat ry)
Tommi Granholm varalla Vesa Koskikallio
- PR (Puutarhanrakentajat ry)
Taina Suonio varalla Sampo Sainio
- SPY (Suomen Puunhoidon Yhdistys ry)
Sami Kiema varalla Johanna Häkkinen
- SRKP (Seurakuntapuutarhurit ry)
Leena Tonteri varalla Markku Husso
- TVY (Taimistoviljelijät ry)
Tomi Tahvonen varalla Jyri Uimonen
- VYRA (Viher- ja ympäristörakentajat ry)
Mikko Jaakkola varalla Jussi Häkkinen
- VIPU (Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry)
Taavi Forssell varalla Sari Suomalainen
- MAS (Maisemasuunnittelijat ry)
Eeva Blomberg varalla Kaisa Koskelin
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.
Varapuheenjohtaja oli Taina Suonio ja sihteeri
Seppo Närhi. Puutarhaliiton hallituksessa
Viherympäristöliittoa edustivat Anssi Koskela, Timo
Koski, Risto Lehto ja Arttu Haverinen.
Liiton työvaliokunnassa olivat Sirpa Pietikäinen, Taina
Suonio, Eeva Blomberg, Emilia Weckman, Mikko
Jaakkola, Sami Kiema ja sihteerinä Seppo Närhi.
Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.
Toimihenkilöt 2016:
• Pääsihteeri Seppo Närhi (ostopalveluna
Puutarhaliitto ry, 7 kk)
• Jyri Uimonen (ostopalveluna Puutarhaliitto ry,
vastuualueena Viherpäivien ohjelma, 2 kk)
• Liiton kirjanpito: Tilihelsinki Oy. Liiton
kirjanpidon laskutus, maksumuistutukset, laskujen
hyväksyntä: Närhi & Arjas ProCountor & SKJohjelmistoilla.
• Tilintarkastuksesta vastasivat HTM Raimo Kuusela
ja puutarhaneuvos Viljo Muuronen Mikkelistä.
• 1.6.2014 alkaen liitossa on ollut järjestösihteeri
Aino Arjas. Sairauslomalla 1.9.–31.12.2016.
• FM, media-assistentti Tiia Naskali aloitti
määräaikaisessa työsuhteessa 20.8.2015 alkaen,
Vihervuoden projektitehtävät.

Päätoimittaja (VY-lehti, yhdessä Puutarhaliiton kanssa)
Seppo Närhi on vastannut lehden ilmestymisestä
ja taloudesta. Närhi oli osa-aikainen Viher- ja
ympäristörakentajat ry:n toiminnanjohtaja 31.3.2016
asti.
Liiton yhteisöjäseninä olivat:
• Finnish Greenkeepers Association
• Järvi-Suomen Vihertietokeskus
• Puutarhataiteen Seura ry
Liiton kannattajajäseninä olivat:
• Ammattiopisto Livia
• Benders Suomi Oy
• EG-Trading Oy
• Envire / VRJ Group Oy
• Espoon kaupunki
• FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
• Harjun oppimiskeskus Oy
• Helsingin kaupunki
• HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
• Hyvinkään Tieluiska Oy
• Hämeen AMK / Lepaa
• J-Trading Oy
• Jyväskylän kaupunki
• Kekkilä Oy
• Kompan Suomi Oy
• Lakan Betoni Oy
• Lappset Group Oy
• Lehtovuori Oy
• Markkinointi Tihveräinen
• Mikkelin kaupunki / viheralueet
• Onnenvuoren Sora
• Oulun kaupunki
• Pihamaa / Ralf Ajalin Oy
• Rudus Oy
• Schetelig Oy
• SGN group
• Sito Oy
• Tampereen kaupunki
• TTS Koulutus
• Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Livia
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Viherpäivien ja Vihertekniikan osallistujia helmikuussa 2016. Kuva: Tero Takalo-Eskola

3. NÄYTTELYTOIMINTA
Liitto järjesti Jyväskylässä Viherpäivien
yhteydessä Vihertekniikka-näyttelyn helmikuussa.
Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 1221 henkilöä ja
näytteilleasettajayrityksiä oli 92 kpl. Vuonna 2015
Tampereella oli noin 600 henkilöä ja näytteilleasettajia
55. Viherpäivien Vihertekniikka-näyttelyn
näyttelypaikkojen myynnistä vastasi Media Bookers
Oy / Hannu Pyykkö. Näyttelypaikkojen määrä kohosi
Tampereen noin 50–55 osastosta 92:een.
Vihervuoden avajaisten takia tapahtuman suunnittelu
vei aikaa. Näyttelymyynnin aloitti keväästä 2015
MediaBookers / Hannu Pyykkö.

Marketanpuisto
Liitto on Marketanpuiston Ystävät ry:n jäsen.
Mikkelipuisto
Liitolla on edustus Mikkelipuiston yhdistyksen
hallituksessa ja liitto on puiston jäsen.

Vihertekniikka-Näyttelystä saatiin sekä kävijöiltä että näytteilleasettajilta hyvä palaute. Paviljonki tapahtumapaikkana, näytteilleasettajat 4,42
(vastaajia 50). Näytteilleasettajille suunnatun palautekyselyn yhteenveto:

5

4

3

2

1

Yhteensä

Keskiarvo

10

27

10

2

0

49

3,92

Näyttelyn rakenta- 17
misaika

19

5

6

2

49

3,88

Näyttelyn purkuaika

18

18

7

5

1

49

3,96

Osastosi sijainti

14

11

14

8

3

50

3,5

Paviljonki tapahtumapaikkana

24

23

3

0

0

50

4,42

Asiakaskontaktien
määrä ja laatu

7

19

17

5

2

50

3,48

Yhteensä

90

117

56

26

8

297

3,86

Osaston varaus ja
näyttelyyn valmistautuminen
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Myös seminaarikävijöiden antama palaute oli hyvää ja uusi tapahtumapaikka sai hotelli Rosendahlia paremmat arviot. Vastaajien määrä oli 204.
Kyselyn yhteenveto:
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3

2

1

Yhteensä

Keskiarvo

Seminaarit kokonaisuudessaan

46

88

47

6

2

189

3,9

Vihertekniikka-näyttely kokonaisuudessaan

63

120

19

1

0

203

4,21

Yleiset järjestelyt

51

101

37

14

2

205

3,9

Paviljonki tapahtumapaikkana

102

76

17

9

1

205

4,31

Yhteensä

262

385

120

30

5

802

4,08

4. KOULUTUSTOIMINTA
Liitto on järjestänyt koulutustilaisuuksia seuraavasti:
• Vihertöiden valvojakoulutus (toteuttaja HAMK
täydennyskoulutus) Hämeenlinnassa
• Yhteistyössä VYL ja SPY järjestivät puunhoidon
peruskurssin Turussa 12.–13.10. ja Helsingissä 22.–
23.11. sekä puiden kuntoarviointi -koulutuksen 24.11.
Helsingissä
• Vihervalvojatapaaminen ViherTek-näyttelyn
yhteydessä

• Metsä- ja viherpäivät Jyväskylässä 2016 yhteistyössä
METO:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa
• Seinäjoen asuntomessujen yhteydessä ammattilaispäivä
MAS ry:n kanssa
Liitolla on ollut edustus Opetushallituksen
koulutustoimikunnassa. Liiton edustus on ollut myös
TTS koulutuksen, HAMK/HAMIn ja KEUDA
Mäntsälän oppilaitosten neuvottelukunnissa.
Viherpäivien ohjelman suunnittelusta vastasi liiton
koulutustyöryhmä.

Viherpäivien osallistujia helmikuussa 2016. Kuva: Tero Takalo-Eskola
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5. KONSULTOINTI, EDUSTUKSET
• Liitto, MARK, MAS ja VYRA jatkoivat yhteistyötä
Suomen Asuntomessujen kanssa erillisen sopimuksen
mukaisesti. Seinäjoen asuntomessujen yhteydessä neuvoteltiin yhteistyön kehittämisestä uuden toimitusjohtaja Harri Tuomaalan ja kehitysjohtaja Heikki Vuorenpään
kanssa. Mukana keskusteluissa oli Eija-Maria Leskinen
MAS ry:stä.
• Metsä- ja viherpäivät 2016 Jyväskylässä (Seppo Närhi
ja Aino Arjas)
• Sopimus ERGObrass Oy:n kanssa puutarhavideoiden
tuottamisesta. Vuoden aikana valmistui video:
Kesäkukkaryhmät viheralueilla

6. OPINNÄYTETYÖT, SELVITYKSET
• Liito oli mukana viherkattoja koskevan RTkorttityöryhmässä (työryhmän puheenjohtajana oli
Seppo Närhi). Työ saatiin valmiiksi.
• Ohjattu opinnäytetyötä Valettavien turva-alustojen
rakentamisen hyvien käytäntöjen selvittäminen,
HAMK Lepaa, Jussi Suominen (ei valmis)
• Rakennuttajapätevyyden vaatimukset viheralalla,
ylempi amk-tutkinto, ohjaus, Leena Rapo (ei valmis)
* Selvitys paikalla tehtävien kasvualustojen
lainsäädännöllisestä ja määräystason tilanteesta sekä
tarpeesta laatia ohjeita valmistui (Aino-Kaisa Nuotio).
* Viheralan tilastoselvitys valmistui. Työn teki ViherArkki, Hanna Tajakka.
* Käynnistettiin FISE Oy:n ohjaamana viher- ja
ympäristörakennuttamisen ja pihasuunnittelijan
pätevyyksien laatiminen. Kumpaakin varten
perustettiin omat työryhmät.
* Julkaistiin 10 lyhytvideota viheralan ammateista.
Videoiden käsikirjoituksesta vastasi Seppo Närhi ja
kuvauksesta Mainostoimisto Ajaton. Videoita varten
saatiin tukea Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiöltä.
* Viheralaa kuvaava prosessikaavio-hanke saatiin
valmiiksi (Viher-Arkki / Hanna Tajakka).
* Valmisteltu yhdessä Kattoliiton kanssa perustetussa
työryhmässä viherkattoja koskevia hoitolomakkeita.
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Lomakkeiden idea on ohjata viherkattojen hoitoa
ammattimaiseen suuntaan. Lomakkeisiin merkitään
kohdekohtaisesti kullakin hoitokerralla tehtävät työt.
* Käynnistetty liiton nettisivujen uudistus (Aino Arjas,
uudistus ostettu Avoine Oy:ltä).
* Anna von Freyman ja Auri Saarinen, lopputyö,
Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä, SITESarviointijärjestelmän teemojen toteutuminen Suomessa
(kesken)
* Silja Leppäahon lopputyö, case Kaurialan
Liikennepuisto (kesken)
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Lautakunnat, toimikunnat ja työryhmät
Virallisia lautakuntia, jotka toimivat omien
ohjesääntöjen mukaisesti, ovat Vihervalvojien
pätevöittämislautakunta ja Lähiliikunta- ja
leikkipaikkojen turvallisuuslautakunta. Näihin valitaan
jäseniksi parhaat käytettävissä olevat asiantuntijat.
Kokoonpanossa pyritään edustukselliseen
tasapainoon. Lautakuntien jäsenyydet laitetaan
vuosittain tiedoksi liiton hallitukselle. Lautakuntien
puheenjohtajat vahvistaa liiton hallitus lautakunnan
esityksen pohjalta.
Lautakunnat raportoivat liiton hallitukselle.
Pöytäkirjat ja muistiot ovat liiton hallituksen jäsenten
saatavissa.
* Työvaliokunta (valmisteli asioita hallitukselle)
Pätevöittämislautakunnat
* Vihervalvojien pätevöittämislautakunta, hyväksyi
uusia vihervalvojia ja otti kantaa koulutuksen
sisältöön.
* Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen
turvallisuuslautakunta hyväksyi sertifiointikokeen
läpäisseet sertifioidut turvatarkastajat. Lautakunta
kokoontui kaksi kertaa.
Viherympäristöliitossa on sekä pysyviä toimikuntia
että määräaikaisia työryhmiä.
Toimikuntiin ja työryhmiin kukin jäsenyhdistys voi
ilmoittaa jäseniä. Toimikunta tai työryhmä voi kutsua
jäseniä myös suoraan. Puheenjohtajan työryhmät ja
toimikunnat valitsevat keskuudestaan.
Työryhmät ja toimikunnat raportoivat liiton
hallitukselle. Pöytäkirjat ja muistiot ovat liiton
hallituksen jäsenten saatavissa.

* Julkaisutyöryhmä. Liito oli pääkustantaja Suomen
käävät -oppaassa, vuoden aikana rahoitettiin Puiden
istuttaminen ja VRT 17 -oppaiden tekemistä. Niiden
julkaiseminen siirtyi vuoden 2017 puolelle.
* Koulutustyöryhmä vastasi Viherpäivien 2016
ohjelman suunnittelusta.
* Tutkimuksen ja hanketoiminnan työryhmä (ei
toimintaa vuoden aikana).
* Hoitotyöryhmä. Neuvotteli yhteistyöstä
Kiinteistöliiton kanssa kiinteistöjen piha-asioita
koskien. Toteutui usean kirjoituksen sarja Kiinteistölehdessä.
* Kestävän ympäristörakentamisen työryhmä
(KESY) ohjasi Vihervuoteen liittyvän kestävän
ympäristörakentamisen alateeman mukaista
toimintaa. 2.6. valmistui KESY-hankkeena Kaurialan
Liikennepuiston peruskorjaushanke. Vuoden aikana
valmisteltiin konsulttityönä ja työpajoissa KESYkriteereitä. Kriteerejä valmistelivat konsultteina Emilia
Weckman (pj ja vastuu), Hanna Tajakka ja HannaMaria Piipponen. Työryhmä ohjasi myös viheralan
prosessikuvausten laatimista (laati Viher-Arkki Hanna
Tajakka). Samalla käydään läpi käsitteistöä. Työ
valmistui.
* Kasvualustatyöryhmän keskeinen työ on seurata
lainsäädännön muutoksia ja antaa lausuntoja
asetusehdotuksiin yms. sekä laatia kasvualustoja
koskevia ohjeistuksia. Yksi keskeinen työ oli
viherkattoja koskevien kasvualustaohjeiden
työstäminen. Työryhmä ohjasi Aino-Kaisa Nuotiolta
hankittua selvitystä koskien paikalla tehtäviä
kasvualustoja, erityisesti lainsäädäntöä ja ohjeistuksia
koskien. Käyty neuvotteluja YM:n ja MMM:n
virkamiesten kanssa. MMM suositteli laatimaan
omavalvontasuunnitelmamallit yhteistyössä Eviran
kanssa.
* Perustettiin MRL-työryhmä seuraamaan
YM:n rakennusjärjestys-uudistusta sekä MRL:n
kokonaisuudistusta. Puheenjohtajaksi valittiin Mervi
Vallinkoski.

* MaMa-työryhmä (Maankäytön huomioiminen
maankäytön suunnittelussa) ohjasi Jenny Höltän
kaavamerkintöjä koskevaa diplomityötä, työ valmistui
ja se esiteltiin ympäristöministeriössä
* Koulutuspolkutyöryhmä kokoontui ja ohjasi
viheralan vetovoimahankeselvitystä, joka tilattiin
TTS:ltä (Tuomo Vainikainen/Taavi Forssell)
* Brändityöryhmä, viheralan brändiä koskeva ylempi
amk-opinnäytetyö valmistui. Työryhmä lopetti
toimintansa.
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6. JULKAISUTOIMINTA
Suomen käävät valmistui. Rahoitettiin Puiden
istuttaminen -oppaan sekä VRT17 -julkaisun tekemistä.
Niiden ilmestyminen siirtyi vuoden 2017 puolelle.
Ohjattiin Perennaoppaan käsikirjoitustyötä.

Liiton jäsenjärjestöjen edustajat olivat mukana lehden
toimituskunnassa.

Edellisinä vuosina valmistuneiden julkaisujen ja
välitysmyyntiin otettujen julkaisujen myyntiä jatkettiin.
Välitysmyyntiin otettiin uusia oppaita.

Lehdellä oli 24. ilmestymisvuosi. Lehti ilmestyi
vuoden aikana kuusi kertaa. Lisäksi keväällä ilmestyi
Vihreä Kirja.
Molemmilla tuotteilla on myös omat
nettisivustonsa, jotka ovat yhteisen nettisivujen alla.
Sivustot ovat luettavissa älypuhelimissa ja tableteissa.

Liitto jatkoi yhteistyössä Puutarhaliiton kanssa
Viherympäristölehden ja Vihreän Kirjan julkaisemista.

Uusien oppaiden kustantaminen on siirtynyt, koska
tekeillä olleiden oppaiden ilmestyminen on viivästynyt.

7. TIEDOTUSTOIMINTA
Liitto hoiti itsenäisesti tiedottamisen ePressi-palvelun
kautta. Liiton jäsentiedotus tehtiin Postiviidakon
uutiskirjeellä sähköpostiosoitteisiin lähetettävällä
VYL viestillä. Jäsentiedote lähetettiin noin kerran
kuukaudessa. Liiton nettisivustoa päivitettiin
säännöllisesti.
VYL Viestin lisäksi lähetettiin kaksi kertaa kuukaudessa
Postiviidakon uutiskirjeenä VYL Markkinointiviesti,
jonka osoitteiston runko muodostuu verkkokaupan
asiakkaista sekä ammattiryhmittäin kerätyistä
sähköpostiosoitteista.
Viherympäristölehti oli yksi keskeinen liiton
tiedotuskanava. Vihreä Kirja osoitteistoineen toimi
tärkeänä osana liiton päivittäistä esilläoloa alan ja
sidosryhmien työpaikoilla.
Viheralan ammatteja tehtiin tunnetuksi kuvaamalla 10
lyhytvideota. Ne ovat jäsenyhdistysten käytettävissä
sekä vapaasti katsottavissa Viherympäristöliiton
YouTube-kanavalla. (www.youtube.com/user/
VYLvideot)
Kuva: Suomen käävät julkaistiin yhteistyössä Luonnontieteellinen
keskusmuseon ja Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n kanssa
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8. JÄRJESTÖTOIMINTA
Järjestöpäivä

Muuta

Liiton Järjestöpäivä pidettiin Nürnbergissä 17.9.
Paikalla oli jäsenyhdistysten edustajia sekä työryhmien
puheenjohtajia. Järjestöpäivän aikana ideoitiin
ryhmätyönä liiton strategiaa sekä liiton toimintaa
asettamalla toiminnallisia tavoitteita ja painopisteitä
tuleville vuosille. Seppo Närhi kertoi liiton
ajankohtaisista asioista ja työryhmien ja toimikuntien
puheenjohtajat esittelivät omaa toimintaansa.

Viherympäristöliitto on mukana kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksessa.

Pia Kuusiniemen ja Emilia Weckmanin ideoiman
työryhmätyön tavoitteena oli hahmottaa liiton oleelliset
painopisteet.

Yhdistyksen talous- ja toimintaohjesäännöt päivitettiin.

Työryhmätyön keskeiset tulokset:
• VYL on kokoava järjestö – verkostoituminen avainsana
• Liitto edistää ja kehittää toimialaa kokonaisuutena
• Liitolla on työntekijöitä / tai hankitaan ostopalveluna
• Toiminta painottuu asiasisältöön, imago rakentuu ja
vahvistuu tätä kautta
• Liitolla on toimitilat, yhteistyö tilojen osalta jäsenjärjestöjen
ja muiden puutarha-alan järjestöjen kanssa.
• Liitto hakee kansainvälisen roolin jäsenyhdistysten
kontaktit huomioiden.
Tärkeimmät tehtävät:
2017 loppuun
• verkostot valmiiksi, neuvottelukunta
• strategia valmiiksi, aikataulutus
• kesy
• jokainen vuosi on vihervuosi. Aktiivista
kampanjointia
• vaikuttaa lainsäädäntöön
• työryhmien läpikäynti, mitkä ovat tarpeet
2020
• verkostot toimivat
• VYL verkosto toimii ulospäin
• Strategia jalkautettu
• Vaikuttaa päätöksentekoon vahvasti
2025
• jäsenpohja laajentunut
• vaikutusvaltainen kuten MTK
• strategia näkyy toiminnan tuloksissa, sitä mitataan
ja päivitetään
• pelastaa sivilisaation
• elää ajassa, notkeus
• taajaman, luonnon ja viheralan johtava asiantuntija

Viherympäristöliitto on mukana kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksessa.
Pääsihteeri Seppo Närhin työpanos ostosopimuksena
Puutarhaliitolta ajalle 1.1.2016–23.5.2020 allekirjoitettiin.

Liiton uusi esite Kestävä Kotipiha valmistui. Liitto
julkaisi 10 viheralan ammatteja esittelevää lyhytvideota.
Jäsenyhdistyksien toimintaa kuvaavat rollupit teetettiin.
Seppo Närhi on käynyt Soste ry:n johtoryhmässä
esittelemässä mahdollisuutta käynnistää yhteistyötä.
Viherfoorumi toteutui yhteistyössä Puutarhaliiton
kanssa suppeassa muodossa Pikkuparlamentin edessä.
Perustettiin isoihin ruukkuihin kaupunkiviljelmiä,
istuttajina maatalous- ja ympäristövaliokunnan
puheenjohtajat sekä muutama kansanedustaja.
Kansanedustajille ajettiin viheralaa koskeva tietopaketti.
Käynnistetty tiedonvaihtotapaamiset Eviran kanssa.
Seppo Närhi on laatinut eettiset pelisäännöt
jäsenyhdistysten arvioitaviksi.
Perustettiin työryhmä valmistelemaan liiton uuden
puheenjohtajan valintaa.
Päätettiin käynnistää liiton strategiatyö hankkimalla
strategian valmistelu ja ohjaus Stratebility Oy:ltä, Minna
Isoaho.
Päätettiin, että vuoden 2017 alkupuolella selvitetään
mm. leikkipaikkojen ja lähiliikuntapaikkojen
turvatarkastuspalveluja tilaavilta ja koulutuksen käyneiltä,
miten yhteistyösopimus Safe to Play Oy:n kanssa on
toiminut ja onko mahdollista ja millä edellytyksillä jatkaa
sopimusta. Sopimus päättyy 31.12.2017.
Keskusteltiin liiton jäsenmaksuperusteista.
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10. VIHERVUOSI
Vihervuoden johtoryhmä jatkoi toimintaansa. Seppo
Närhi oli johtoryhmän sihteeri. Liiton toimisto
vastasi asioiden valmistelusta johtoryhmälle ja
toimeenpani päätökset. Liiton toimisto vastasi yleisestä
Vihervuoden tiedotuksesta sekä päätapahtumien
järjestämisestä sopimusten mukaisesti.
Vihervuoden sponsoreita olivat AvantTecno Oy,
Kekkilä Oy, Oy Lappset Group Ab, Puutarha Tahvoset
Oy ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry betonikivijaos.
Päätapahtumien toteutuivat yhteistyössä Jyväskylän
ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa. Projektisihteeri
Tiia Naskali vastasi Vihervuoden käytännön tehtävistä
liiton toimistossa. Hän myös kehitti teemavuoden
some-viestintää.
Vihervuoden mitalit kustansi Asuntosäätiö. Mitaleista
päätti mitalitoimikunta, jonka puheenjohtaja oli
presidentti Tarja Halonen, jäseninä Sirpa Pietikäinen
ja Timo Tanninen sekä sihteerinä Seppo Närhi.
Vihervuoden aikana jaettiin 52 mitalia.
Vihervuoden suojelijalle presidentti Sauli Niinistölle
käytiin luovuttamassa mitali Mäntyniemessä. Vuoden
lopussa Viherympäristöliitto laittoi presidentille
kiitoskirjeen suostumisesta olla teemavuoden suojelija.
Vihervuoden tiedotusta tukivat lyhytvideo, logo
sekä nettisivusto. Some-kanavista olivat käytössä
Facebook, Twitter, YouTube ja Instagram. Käytössä oli
#vihervuosi sekä muita hashtagejä eri kampanjoissa.
Vihervuoden avajaisista ja päätapahtumasta tehtiin
lyhytvideot, päätöstapahtuman kaikki esitykset
kuvattiin ja ne ovat katsottavissa netissä (VYLkanava
YouTubessa). Myös Kaurialan Liikennepuiston
peruskorjausprojektista tehtiin lyhytvideo.
Vihervuoden johtoryhmä kokoontui viimeisen
kerran 30.1.2017, jolloin hyväksyttiin Vihervuoden
loppuraportti. Johtoryhmä on antanut paljon kiitosta
Viherympäristöliiton toimistolle asioiden hoidosta.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen
avasi Vihervuoden 9.2.2016 Jyväskylän Paviljongissa.
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Kansliapäällikkö Hannele Pokka avasi Kaurialan
Liikennepuiston. Hän oli myös pitämässä avauspuheen
Vihervuoden päätöstapahtumassa. Juhlapuheen
Hämeenlinnan päätapahtumassa piti presidentti Tarja
Halonen.
Viherympäristöliittoa edustivat Porin Suomi Areenan
keskustelutilaisuudessa Sirpa Pietikäinen ja Emilia
Weckman.
Vihervuoden tapahtumakalenteriin ilmoitettiin vuoden
2016 loppuun mennessä yhteensä 411 tapahtumaa, mikä
on enemmän kuin edellisinä Vihervuosina 1995, 2000 ja
2008. Eniten tapahtumia järjestettiin touko-kesäkuussa
(167). Osa tapahtumista, kampanjoista ja kilpailuista
järjestettiin varta vasten Vihervuotta varten.
Suurin osa teemavuoden tapahtumista oli kaikille
avoimia yleisötapahtumia (345), kuten esimerkiksi
luentoja, kursseja, koulutuksia, opastettuja kävelyitä ja
retkiä. Vuoden aikana järjestettiin myös teemapäiviä
ja -viikkoja (44) sekä haasteita ja kampanjoita (14).
Kilpailuja järjestettiin yhteensä 14 ja kutsutilaisuuksia 9.
Suurin osa tapahtumista oli yleisölle maksuttomia (315,
maksullisia 96).
Tapahtumien kirjo oli laaja. Pihaan ja puutarhanhoitoon
liittyvät tapahtumat, kuten taimienvaihtotorit,
sadonkorjuutapahtumat, luennot ja kurssit olivat
suosittuja. Myös lähiympäristöihin ja luontoon liittyviä
tapahtumia oli runsaasti. Näihin kuuluivat muun muassa
kaupunkien puistoihin sijoittuvat kävelyt ja opastukset,
lähiympäristöjä koskevat keskustelutilaisuudet, talkoot,
ympäristötaideteokset sekä istutus/viljelytempaukset
julkisilla viheralueilla.
Vihervuosi näkyi vuoden aikana eri puolilla Suomea,
niin maalla kuin kaupungeissakin. Tapahtumia
järjestettiin yhteensä 67 paikkakunnalla. Lukumäärältään
eniten tapahtumia oli Helsingissä, Jyväskylässä,
Espoossa, Tampereella, Turussa, Porissa ja Kotkassa.
Järjestöt/yhdistykset ja kaupungit aktiivisia
Teemavuosi innosti erilaiset tahot ja toimijat
toteuttamaan tapahtumia itse ja yhdessä muiden kanssa.
Aktiivisimpia olivat erilaiset järjestöt, yhdistykset ja
yhteisöt (sis. myös seurat ja säätiöt), jotka järjestivät
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tapahtumista noin puolet (204). Kunnat ja kaupungit
olivat seuraavaksi yleisin tapahtumien järjestäjä
(mukana noin 140 tapahtumassa). Viheralaan ja
luontopalveluihin keskittyvät yritykset olivat myös
mukana järjestämässä toimintaa ja toimivat monissa
tapahtumissa yhteistyökumppanina. Museot, kirjastot
sekä muut taide- ja kulttuurilaitokset järjestivät
näyttelyitä, työnäytöksiä, opastuksia ja toiminnallisia
työpajoja / talkoita Vihervuoden teemoihin liittyen.
Korkeakoulut, oppilaitokset ja kansalaisopistot
olivat myös aktiivisia tapahtumien tuottajia ja
yhteistyökumppaneita. Lisäksi tapahtumia järjestivät
erilaiset tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiot,
kuten esimerkiksi Luonnonvarakeskus, Valonia ja
Ympäristötiedon foorumi.
Yhdessä tekeminen on yksi Vihervuoden
2016 suurimmista saavutuksista. Teemavuosi
kannusti toimijoita ja eri aloja toimimaan yhdessä
viihtyisämmän lähiympäristön puolesta.
Teemat innostivat toimimaan
Vihervuoden kestävyys-teema näkyi erityisesti
luonnon monimuotoisuutta sekä haitallisia
vieraslajeja koskevissa tapahtumissa. Vuoden aikana
järjestettiin aiheita käsitteleviä luentoja, koulutuksia,
keskustelutilaisuuksia sekä talkoita ja työpajoja.
Tietoa ja tukea saatiin sekä oman pihan että yhteisen
viherympäristön monimuotoisuuden parantamiseksi.
Kestävä suomalainen maisema -teema innoitti myös
käytännön tekoihin maaseudulla ja kaupungeissa.
Yhtenä isoimmista hankkeista oli hämeenlinnalaisen
Kaurialan Liikennepuiston peruskorjaus kestävän
ympäristörakentamisen periaatteita soveltaen
Tapahtumakalenteriin ilmoitetuista tapahtumista
noin neljäsosa (noin 50 tapahtumaa) liittyi tavalla tai
toisella hyötykasveihin, niiden viljelyyn, kasvatukseen,
keruuseen ja sadonkorjuuseen. Jos mukaan luetaan
erilaiset taimienvaihtotorit, markkinat ja muut
puutarhatapahtumat, oli tapahtumia vieläkin
enemmän. Yli puolet tapahtumista sijoittui toukokesäkuuhun 2016. Teemaan liittyviä tapahtumia
järjestettiin helmikuusta lokakuuhun saakka.
Aiheeseen perehtyneiden järjestöjen ja yhdistysten
(mm. puutarhayhdistykset, Hyötykasviyhdistys,
Martat) lisäksi teema kiinnosti myös muita toimijoita,
kuten kaupunkeja, oppilaitoksia, yrityksiä sekä
kulttuurilaitoksia.

Uusia kaupunkiviljelmiä ja hyötypuutarhoja perustettiin
mm. Turkuun ja Espooseen. Marttojen Vihervuoden
teemana oli ”Kaunis hyötykasvi pihassa ja puistossa”.
Marttayhdistykset perustivat kaupunkiviljelmiä sekä
istuttivat omenapuita ja marjapensaita eri puolille
Suomea. Turun kaupungin laatikkoviljelytempaus taas
tarjosi asukkaille 350 laatikkoa viljeltäväksi kaupungin
mailla. Laatikkoja ilmestyi 87 kohteeseen ja mukana oli
yli 500 viljelijää.
Näkyvyys mediassa
Vihervuoden aikana ylitettiin uutiskynnys useita
kertoja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.
Varsinkin päätapahtumista ja kampanjoista (mm.
Puunhalausviikko, Mun maisema, Itupiilo) uutisoitiin
tiedotusvälineissä monipuolisesti.
Vihervuosi oli ensimmäistä kertaa sosiaalisessa mediassa.
Vuoden aikana toteutui useita some-kampanjoita,
joista muun muassa Puunhalausviikko innosti ihmisiä
osallistumaan ja osoittamaan tukensa lähiympäristön
puolesta ja Mun maisema -kampanja jakamaan omia
mielimaisemia. Instagramissa Viherympäristöliiton ja
ympäristöministeriön järjestämään #ympäristönväritvalokuvakilpailuun (16.8.–9.10.2016) osallistui yli 2400
kuvaa.
Kohti Euroopan Vihervuotta 2020
Suomessa on kokemusta jo viidestä Vihervuosikampanjasta. Teemavuoden aikana virisi ajatus
Euroopan laajuisesta teemavuodesta, ja siitä, että
voisimme tarjota toimintamallia myös muille maille.
Euroopan Vihervuosi 2020 -aloite on jo lähtenyt
liikkeelle. Viherympäristöliitto teki syksyllä 2016
Euroopan viherrakentajien järjestölle ELCA:lle esityksen
aiheesta. ELCA piti ajatusta hyvänä ja toivoi Suomelta
tarkempaa esitystä, miten teemavuosi organisoidaan.
Viherympäristöliitto teki loppuvuodesta 2016 uuden
esityksen, jossa Suomi ehdottaa, että ELCA ottaa
yhteyttä eurooppalaisiin viheralan keskusjärjestöihin.
Yhteydenotossa pyydetään järjestöjä sitoutumaan
yhteisen eurooppalaisen teemavuoden järjestämiseen.
Tavoitteena on, että järjestöt esittävät yhdessä, että
Eurooppa Neuvosto nimeää työnimellä ”The Green
Year 2020” teemavuoden.
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10. JÄSENYYDET, EDUSTUS JA KANSAINVÄLISYYS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
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Puutarhaliitto ry (hallitus ja työvaliokunta)
Puutarha- ja viheralan tiedotuskeskus
(Puutarhaliitto ry) lopetti toimintansa
Puutarhaliiton johtoryhmä (Seppo Närhi ja Jyri
Uimonen)
Marketanpuiston Ystävät ry (hallitus, Jyri
Uimonen, varalla Seppo Närhi)
Mikkelipuistoyhdistys ry
Rakennustietosäätiö (edustajisto, Emilia Weckman,
varalla Taina Suonio)
KevätPuutarha -näyttely (näyttelytoimikunta Seppo
Närhi) ja yleiskoristelutyöryhmä (Seppo Närhi)
Vihervalvojien pätevöittämislautakunta (yhdessä
Suomen asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry:n kanssa)
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen
turvallisuuslautakunta (VYL ja Safe To Play Oy)
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaristo
(vastuutahot Puutarhaliitto ja RTT, Hannu
Koivisto)
Mäntsälän ammattiopiston neuvottelukunta
Hämeen ammattikorkeakoulu ja -instituutti /
Lepaan yksikön neuvottelukunta (Anssi Koskela)
TTS Työtehoseura ry Rajamäen yksikön
neuvottelukunta
Luonnonvara- ja ympäristöalan
koulutustoimikunta. Nimi muuttui OPH:n
ennakointifoorumiksi (varajäsen Jouko Hannonen)
Mustilan Kotikunnas -säätiö (hallitus Jyri
Uimonen)
Liitto on edustettuna Rakennustietosäätiön KHkortiston päätoimikunnassa.
Kaupunkiekologian yhteistyöryhmässä liiton
edustajana on ollut Taina Suonio.
Liitto oli edustettuna RTS:n edustustossa (Emilia
Weckman, varalla Taina Suonio).
Liiton edustaja toimi vuoden 2016
Ympäristörakennekilpailun tuomaristossa (Hannu
Koivisto).
Vihervuoden koordinointi. Vihervuoden
johtoryhmän varapuheenjohtaja oli Sirpa
Pietikäinen ja sihteeri Seppo Närhi. Projektisihteeri
Tiia Naskali.
SGRA (Scandinavian Green Roof Association)
Taina Suonio hallituksen jäsen. Muita jäseniä ovat
professori Susanna Lehvävirta ja tutkija Marja
Mesimäki. http://scandinavian-green-roof.org/

Liiton kansainväliset yhteydet perustuvat pääosin
jäsenyhdistysten kansainvälisiin yhteistoimintamuotoihin
ja jäsenyyksiin kansainvälisissä järjestöissä.
Jäsenyhdistyksillä on jäsenyydet mm. seuraavissa
kansainvälisissä yhdistyksissä:
•
•
•
•
•
•
•

VYRA: ELCA (European Landscape Contructors
Association, Nordiska Präsideum)
KPS: World Urban Parks WUP IFPRA
MARK: International Federation of Landscape
Architects IFLA (IFLA Europe)
TVY: International Stauden Union ISU, European
Nurserystock Association ENA
SPY: European Arboricultural Council EAC,
International Society of Arboriculture ISA
SRKP: Nordiska Förening för Kyrkogårdar och
Krematorier NFKK.
METO: Union of European Foresters (UEF),
Nordic Foresters (NF).

