PIENRYHMÄTYÖSKENTELY 1.6.2012

Verkostotapaamisen toisena päivänä keskityttiin verkoston toiminnan arviointiin ja
kehittämistarpeiden kartoittamiseen sekä kansallisten kaupunkipuistojen markkinointiin ja
viestintään liittyviin teemoihin.
Jukka-Pekka Flander avasi toisen seminaaripäivän ja pohjusti työryhmien toimintaa.

Ryhmätyöaiheet:

•Yhteismarkkinointi
•Verkoston toiminta
•Paikallinen tietoisuuden lisääminen

Verkostotapaaminen 31.5.-1.6.2012

Työryhmien jäsenet
Yhteismarkkinointi
Piiripuutarhuri Esa Rouvali, Porin kaupunki
Puutarhuri, puutarha-agronomi Hanna Tajakka, konsulttipalvelu Viherarkki
Kaupungin puutarhuri Ismo Ahonen, Porin kaupunki
Maisema-arkkitehti Anne-Rihtniemi-Rauh, Porvoon kaupunki
Hankekoordinaattori Sari Parkkali, Porin kaupunki
Verkoston toiminta
Viheraluepäällikkö Mari Helin, Turun kaupunki
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä, Porin kaupunki
Viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen, Hämeenlinnan kaupunki
Valmistelevan työryhmän pj Risto Hamari, Kotka
Kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm, Forssan kaupunki
Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola, Seinäjoen kaupunki
Metsätalousinsinööri Tommi Laakkonen, Porvoon kaupunki
Kaupunginpuutarhuri Mikko Kaunisto, Porvoon kaupunki
Paikallinen tietoisuuden lisääminen
Rakennustutkija Liisa Nummelin, Porin kaupunki
Luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin, Hämeenlinnan kaupunki
Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala, Kotkan kaupunki
Asemakaava-arkkitehti Martti Norja, Seinäjoen kaupunki
Kaavoitusarkkitehti Kaisu Kuusela, Rovaniemen kaupunki
Projektipäällikkö Heli Nukki, Porin kaupunki

Ryhmätöiden koonti
1) Yhteismarkkinointi
Kohderyhmät:
koulujen luokkaretkiväki
ulkomaiset turistit; vähän tietoa, paljon kulttuurista katsottavaa
kotimaan kulttuurimatkailu
perheet
Nettiporttaali
tiedon koordinointi
jokaisen alueen tärkeimmät kohteet, aihepiireittäin,
mikä YM rooli
mukaan olemassa oleviin vai kokonaan uusi porttaali, entäs rahoitus?
→ mukaan olemassa oleviin portaaleihin
→ J-P Flander yhteydessä metsähallitukseen (Anneli Leivo) / Luontoon.fi
Informoi asian edistymisestä Poriin ja Porista informoidaan edelleen muille
Tiedustelee pääsyä myös rakennusperintö.fi –sivuston osaksi (Mirva Mattilalta museovirastosta).
Olisi hyvä jos näiden molempien kautta pääsisi kaupunkipuistoasioihin
Lisäksi on jo olemassa esim. kulttuuriympäristöverkosto ja kuntaliiton (Maija Hakanen) sivusto.

•

Yhteisjulkaisut:
– yleisesite:
• yhteinen kaupunkipuistojen kanssa
• tehtäisiin yhteistyössä YM viestinnän kanssa
– lehtimainokset
– alan lehdistö ja muut julkaisut
• ollut esillä kiitettävän monipuolisesti esim. teknisen, rakentamisen ja puutarha-alan lehdistössä ja
yhteisjulkaisuissa sekä suomessa, että kansainvälisesti.
• Edelleen pitäisi pitää esillä mahdollisimman paljon ja esille pitäisi nostaa kuntien voimavaroja.
• Lisäksi edistetään vielä kansallisten kaupunkipuistojen oman yhteisjulkaisun/kirjan tekemistä (J-P Flander).
– kaupunkipuistojen viikko/päivä
• kaikissa yhtä aikaa tapahtumia esim. tietty teema, näkökulma paikallinen, kunkin rooli kertomuksessa.
• asukkaille, lapsille, paikallisille
• markkinoidaan yhteisesti sekä valtakunnallisesti että kukin tahollaan paikallisesti

•

Yhteisnäyttelyt
– julistesarjat
– kiertävät näyttelyt
– sosiaalinen media
– matkailumarkkinointi mukaan aktiivisemmin, osallistuminen yhteisesti esim. matkamessuille

•
•

•
•

Verkoston logo ja ilme
– tulisi järjestää kkp-logosta kilpailu
• kuntien ja ministeriön yhteistyönä
• vapaa kilpailu tai visuaalisen alan osaajille
• tietoisuuden lisääminen
Verkostotapaamisten muistiot/dokumentointi
– laaditaan muistio tapaamisen tuloksista ja postitetaan koko ryhmälle

2) Verkoston toiminta
Nykykäytännön arviointi
tapaamiset ja uusien tulokkaiden mukana olo tärkeä: tuki, kokemusten vaihto,
tutustuminen
Miten koordinointi hoidetaan kaupungissa?
Tapahtumien kautta kootaan toimijat yhteen, esim. kiertävä vastuutaho
Porvoossa tapahtuma teemavuosittain = kulttuuri, kaavoitus, puistotoimi eli
kiertävä vastuutaho vuosittaisen teematapahtuman järjestämisessä
Porissa koottu hyvä työryhmä10-vuotissynttärivuoden ”varjolla”, monialainen
toimintaryhmä kaupungin sisällä
Ongelmallinen tilanne syntyy, jos kaupunkipuisto henkilöityy vahvasti kaupungin
sisällä muutamaan henkilöön, mitä käy kun avainhenkilöt vaihtuvat
Verkostomallit
Liittyminen muihin viherteemojen ympärille muodostuneisiin verkostoihin?
esim. Natura, kansallispuistot, METSO

Vuosittaiset teemat:
kun verkosto vakiintunut, olisi hyvä keskittyä eri teemoihin
syvällisemmin, vuorossa olevan isäntäkaupungin
ajankohtaisten teemojen mukaan
Muita
systeemi tapahtumien ja tietojen välittämiseksi: sekä avoin
www-sivusto että intranet mahdolinen.
verkostotapaamisten dokumentointi: muistiot, kuvat ym.
aineistot tehdään ja lähetetään tai laitetaan sivustolle
nimetään yhteyshenkilö kustakin kaupungista yhteystietojen
ylläpitämiseksi
kootaan kaupunkien organisaatioista yhteyshenkilölista
aihealueittain. Heli Nukki työstää exel-taulukkoon Porista
listan ja lähettää Hämeenlinnaan, jossa täydennetään omat
tiedot. Hämeenlinnasta edelleen seuraavalle puistolle
järjestyksessä Heinola → Hanko → Porvoo → Turku → Kotka
→ Seinäjoki → Rovaniemi → Forssa → Pori, josta lähetetään
kootusti vielä kaikille valmistunut lista.

3) Paikallinen tietoisuuden lisääminen
Viitoitus, merkitseminen maastoon tärkeää
pitää sopia kuka jatkossa vastuussa kunnossapidosta

Ylin johto (poliitikot, virkamiehet) valjastetaan markkinoimaan ja tiedottamaan
kaupunkipuistosta
vaikutusvaltaa
positiivisena äänitorvena toimiminen
myös kaupungin tiedotusosaston tietoisuus puistosta ja osallistuminen
puistoon liittyvästä tiedottamisesta tärkeää
päättäjiä (valtuusto, lautakunnat) pitää tiedottaa
tiedotus sekä paikallisista asioista että verkostontoiminnasta ja
kansainvälisistä kytköksistä
esim. valtuustokausittain bussikierrokset tai muu koottu tiedotus
kaupunkipuistoteema mukaan kaupungin kaikkeen päätöksen tekoon,
kerrotaan aina kun liittyy siihen, ei erikseen omana asianaan vaan sisälle
kaupungin päätöksen tekoon
J-P Flander vielä kiitti Ympäristöministeriön puolesta, että kansalliset
kaupunkipuistot ovat jo nyt integroituneet hyvin ja tämä näkyy esimerkiksi
eri resurssien (esim. Metso) ohjauksessa kansallisten kaupunkipuistojen
kohteisiin.

Kotisivut kuntoon
kunkin puiston omat sivut ajantasaiseksi ja linkit toimimaan, jos
osoitteet muuttuvat, tieto verkostolle
YM sivujen päivitys ja linkkien toiminen
Nimetään YM/viestinnästä yhteyshenkilö, johon kaupunkipuistot voivat
olla yhteydessä viestintään liittyvissä asioissa
Selvitetään ajankohtaisia teemoja/temavuosia
osallistuminen valtakunnallisiin teematapahtumiin
esim. rakennusperintöpäivät, messut (esim. matkailu),
maisemapäivät, geologipäivät, opettajat

