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Maarit Simoska avaa kokouksen. Todetaan, että kokous ei ole päätösvaltainen, mutta asialistalla olevista
asioista voidaan kuitenkin keskustella.

1. Terveiset Turun kansallisen kaupunkipuiston avajaisista sekä verkostotapaamisesta
Maarit Simoska ja Kaisu Kuusela osallistuivat Rovaniemen edustajina Turun kansallisen
kaupunkipuiston
perustamistilaisuuteen
sekä
samassa
yhteydessä
järjestettävään
kaupunkipuistokaupunkien ja kandidaattien verkostotapaamiseen. Jukka-Pekka Flander lähetti
tapaamisen yhteydessä kannustavat terveiset puiston valmistelulle saatesanoin: Joet ja metsä ovat
kaupungin vahvuus, Rovaniemelle voidaan saada omaleimaisesti erilainen puisto.
Verkostotapaamisessa esitellään kaupunkipuiston omaavien kaupunkien kokemuksia sekä käydään
lyhyesti läpi puistoon pyrkivien kaupunkien valmistelutilanne.
Porvoo
Poikkihallinnollista yhteistyötä on tehty alusta alkaen.
Erityisesti lapset on aktivoitu mukaan, museo on aktiivinen tiedon välittäjänä ja tiedottamisen
kehittäjänä. Järjestetään teemapäiviä lapsille sekä vierailuja kouluissa. Tietoa jaetaan puistossa
olevista reiteistä ja kohteista. Teemapäivä pidetään kerran vuodessa. Tiedottaminen nettisivuilla:
reitit. Myös mobiilisovelluksena: Porvoon nomadi.
Porvoon kulttuurikoulu: kotiseutukasvatus, taide- ja
kaupunkipuistoa avataan koulujen kautta kaupunkilaisille.

kulttuurikasvatus

eli

kansallista

Joitain palveluita rahoittaa Ympäristöministeriö. Mm. kulttuurikoulun rahoitus: ELY-keskus.

Turku
Perustetaan poikkihallinnollinen, pysyvä työryhmä puiston toiminnallisuuden kehittämiseksi.
Laaditaan
tiedotussuunnitelma
sekä
toimintasuunnitelma,
esim.
kolmen
vuoden
toimintasuunnitelma.
Kaupunkilaisten osallistaminen ja aktivoiminen puiston elämään.
Hämeenlinna
Kaupunkipuiston hyödyntäminen matkailussa ja markkinoinnissa.
Puisto nostetaan sateenvarjoksi, jonka avulla puiston osa-alueilla olevat tapahtumat nostetaan
yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaupungista kertoviin esitteisiin tietoa puistosta.
Puistolle internettiin omat sivut useilla kielillä. Muita virtuaalisovelluksia esim. kännykkään.
Facebook. Kaupungin omat matkailupalvelut, maasto-opasteet useilla kielillä.
Kansainvälisyys: seminaarit, vierailut, julkaisut.
Pori
”Avaa silmäs- oot kaupunkipuistos” - tiedottamishanke, joka saa rahoituksen Euroopan
Aluekehittämisrahaston toimintalinja 3.lta; rahoittaa puiston kehittämistä.
Tavoitteet:
- Tunnettavuuden lisääminen
- Ympäristökasvatuksen edistäminen
- Yhteistyön laajentaminen ja syventäminen
Kohderyhmä:
lapset ja nuoret
Paikat:
- museoissa teemanäyttelyitä, teemoitettu geokätköily (yhteistyössä yliopiston kanssa),
Osana valtakunnallista keskustelutapahtumaa, näkyy kaupunkifestivaalilla, tiedotus mm.
facebookissa.
Kokemuksellisuutta pidetty hyvänä asiana.

Kandidaattien puheenvuorot
Forssassa laaditaan yleiskaavaa, jonka yhteydessä Kansallinen kaupunkipuisto esitetään
aluerajauksena. Kaava on ollut ehdotusvaiheessa nähtävillä eli prosessi on pitkällä. KKP on työkalu
kaupungin identiteetin hahmottamiseen. Kaavassa tutkitaan kulttuurihistoria, kehityksen
painopisteet sekä säilytettävät ympäristöt. KKP on kehityksen selkäranka.
Kotkassa kaupunkipuisto kuuluu kolmen kansallispuiston kokonaisuuteen. KKP yhdistää kaksi
muuta suojeltua ympäristöä eli puiston tehtävä on toimia ekologisena käytävänä alueiden välillä.
Perustamisselvitys tehty.
Rovaniemellä puistoselvitystä jatketaan. Syvennettäviä teemoja ovat ainakin sota-aika,
metsäkulttuuri ja talvi. J-P Flander: Vaarat ja suurjokiluonto ovat tärkeitä teemoja, Lapin elämän
piirteiden tulisi nousta näkyviin. Ounasvaara on haastava kohta, ristiriitaiset intohimot voivat
tuhota pitkäjänteisen kehityksen mahdollisuudet.

Seinäjoki on valinnut teemoiksi rakennetut vesistöt, lakeuden ja tapahtumat. Tangomarkkinat ,
Provinssirock ja Vauhtiajot ovat merkittäviä sisältöjä puistossa. J-P Flander: Tapahtumat ovat
erityisen hyvä teema puistolle!
Tampereen puistoprosessi on alussa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt tarveselvitysvaiheen
käynnistämisen keväällä 2013. Laaditaan keskustan strategisen osayleiskaavan yhteydessä. Järvet,
harjut ja puistot ovat tärkeitä teemoja.
Keskustelu esitysten pohjalta
Kaupunkipuisto tarjoaa keinon hakea rahoitusta kaupungissa toteuttaviin, puiston kehittämiseen
liittyviin hankkeisiin. Hallinnonalat yhdistävä yhteistyö ja asukkaiden mukaan ottaminen
suunnittelun ja talkoisiin ovat hyviä välineitä laajentaa puiston vaikuttavuutta kaupungissa.
Porvoossa lapset on otettu laajasti mukaan puiston elämään.

2. Kansallisen kaupunkipuiston valmistelutyön jatkaminen
Rovaniemen historia on pitkä ja monivaiheinen. Pitäisi syventyä seudun vaiheisiin niin
perusteellisesti, että oleelliset osat menneisyyttä nousisivat esiin. Lisäksi tarinan on oltava puiston
rajauksen kanssa sopusoinnussa. Erityisen haasteen tuo Ounasvaaran ja Kemijoen rannan välinen
yhteys, jota on vaikeaa sitoa kaavan ja tarinan kannalta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Seuraavaksi on syvennyttävä kaupungin tarinaan ja verrattava tarinan ja kaavatilanteen tarjoavia
mahdollisuuksia aluerajauksen jäsentämiselle. Esimerkiksi ilmakuvat voivat tarjota oivallisen
tietolähteen aiemmin keskustan ja Ounasvaaran välillä olleista yhteyksistä. Sota-aika ja

esimerkiksi Lapin sodan tapahtumat ja paikat nivotaan osaksi Rovaniemen tarinaa.
3. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään syksyllä, syys - lokakuussa, jolloin kenties tarinaan on saatu jo
selkeyttä.

