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Osallistumisohjeet

Turun kaupunginosien nimikkokasvit
Järjestäjät
Turun kaupunginosien nimikkokasvit -hankkeen järjestävät Turkuseura, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ja
Turun kaupunki yhteistyössä kaupunginosaseurojen ja omakotiyhdistysten kanssa. Hanke on jatkoa
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodelle 2011 Turussa.
Tavoite
Hankkeen tavoitteena on löytää jokaiselle kaupunginosalle ominainen puu, pensas tai perenna.
Nimikkokasvi voi olla
- kasvi, jota asukkaat, yritykset ja yhteisöt istuttavat omiin pihoihinsa ja kaupunki mahdollisuuksien
mukaan puistoihin ja muille julkisille alueille tai
- vanha alueen historiaan liittyvä kasvi, jota hoidetaan ja jonka kasvuolosuhteita ja selviytymistä
vaalitaan
Nimikkokasvi voi olla kasvilaji, kuten pihlaja, tai yleisen kasvilajin tietty lajike, esimerkiksi riippapihlaja. Se
voi olla jo vanhastaan viljelty pihakasvi tai aivan uusi kasvilaji. Nimikkokasvi voi olla esimerkiksi
kevätkukkiva punakukkainen kirsikkapuu, koristeomenapuu, jasmike tai vahva monivuotinen perenna.
Kaupunginosaan voidaan nimetä 1-3 omaa nimikkokasvia, kuitenkin maksimissaan yksi puu, yksi pensas ja
yksi perenna. Kaupunginosaan voidaan myös valita vain yksi nimikkokasvi, joka on joko puu, pensas tai
perenna.
Kaupunginosien nimikkokasvit voivat näkyä kaupunginosien teemapäivillä ja -viikoilla. Nimikkokasveihin voi
liittyä istutustalkoita, hoitotoimenpiteitä, alueen historian vaalimista ja muuta asukastoimintaa.
Hankkeeseen osallistuminen
Asukkaat voivat tehdä ehdotuksia nimikkokasveiksi lähettämällä kirjallisen vapaamuotoisen ehdotuksen
nimikkokasvista oman asuinalueensa kaupunginosaseuralle tai omakotiyhdistykselle. Ehdotusten
lukumäärää ei ole rajattu. Ehdotukset tulee perustella. Mukaan voi halutessa liittää valokuvan.
Mikäli omalla asuinalueella ei toimi kaupunginosaseuraa tai omakotiyhdistystä, kirjalliset ehdotukset voi
toimittaa suoraan Turkuseuraan, Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku, info@turkuseura.fi tai Turun
Pientalojen Keskusjärjestöön, Rauhankatu 16 B, 20100 Turku, toimisto@turunpientalot.fi. Ensisijainen
ehdotusten toimittamispaikka on oman alueen kaupunginosaseura tai omakotiyhdistys.
Hankkeen eteneminen
Kaupunginosaseurojen ja omakotiyhdistysten muodostamat esiraadit käsittelevät asukkaiden ehdotukset ja
lähettävät suosituimmat tai muilla perusteilla valitut ehdotukset hankkeen järjestäjien muodostamalle
pääraadille, joka käsittelee ehdotukset yhteistyössä kasvi- ja puutarha-alan asiantuntijoiden kanssa.
Pääraati valitsee nimikkokasvit neuvotellen lopullisesta valinnasta asuinalueiden asukasyhdistysten kanssa.
Kasvivalinnoissa tullaan huomioimaan asuinalueiden historia, luonnonolosuhteet ja muut erityispiirteet.
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Aikataulu
Asukkaat voivat lähettää ehdotuksiaan nimikkokasveiksi oman asuinalueen kaupunginosaseuroille ja
omakotiyhdistyksille 1.3.-31.8.2013.
Kaupunginosaseurat ja omakotiyhdistykset lähettävät ehdotukset pääraadille syyskuun aikana. Ehdotukset
tulee olla perillä viimeistään 30.9.2013.
Pääraati käsittelee ehdotukset 1.10.-15.11.2013 välisenä aikana.
Kaupunginosien nimikkokasvit julkistetaan joulukuussa 2013.
Lisätiedot
Kaupunginosaseurojen ja omakotiyhdistysten yhteystiedot löytyvät Internetistä osoitteista
www.turkuseura.fi ja www.turunpientalot.fi. Yhteystietoja voi tiedustella myös Turkuseuran ja Turun
Pientalojen Keskusjärjestön toimistoista (Turkuseura, puh. 233 1073, info@turkuseura.fi, Turun Pientalojen
Keskusjärjestö, puh. 251 8881, toimisto@turunpientalot.fi).
Lisätietoja voi tiedustella Turkuseuran ja Turun Pientalojen Keskusjärjestöstä, yhteystiedot yllä.
Pääraadin jäsenet
- Mari Helin / Turun kaupunki
- Aarno Kasvi / Turkuseura
- Jouni Liuke / Turkuseura
- Willy Halminen / Turkuseuran kaupunginosajaosto
- Heikki Lehtonen / Turkuseuran kaupunginosajaosto
- Tapio Jokinen / Turkuseuran kaupunginosajaosto
- Eva Latvakangas / Turun Pientalojen Keskusjärjestö
- Heljä Niemi / Turun Pientalojen Keskusjärjestö
Vinkki
Asukkaat voivat ehdottaa nimikkokasviksi tiettyä kasvilajia. Pääraati ja muut asiantuntijat auttavat
kasvilajikkeen valinnassa.

