Tule kuuntelemaan huippuasiantuntijoita
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää
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The future of trees
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Aamukahvi, ilmoittautuminen
Seminaarin avaus
Puheenjohtaja Eeva-Maria Tuhkanen, SPY ry
Turun kaupunkikuvan kehitys: millä ehdoin tulevaisuuden
puustoa suunnitellaan?
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen
Urban tree diversity - species use and the role of policies,
planning and nursery production, part I (esitys englanniksi)
Dr Henrik Sjöman
Tauko
Puiden tulevaisuuden uhat
Arboristi, luontokartoittaja Sami Kiema
Talvet muuttuvat - kestävätkö puut? Eräiden
lehtipuulajien karaistumisesta ja pakkaskestosta
Johtava tutkija Tapani Repo
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Urban tree diversity - species use and the role of policies,
planning and nursery production, part II (esitys englanniksi)
Dr Henrik Sjöman
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Miten käytän biohiiltä puuvartisten hyväksi – VYL:n
biohiilioppaan esittely
Viherympäristöliiton kasvualustyöryhmän pj Anu Riikonen
Puunhoitajien turvallinen tulevaisuus – Puunhoitoalan
turvalliset käytännöt -oppaan esittely
Arboristi Tomi Kivikorpi
Loppukeskustelu ja seminaarin päätössanat
Tilaisuus päättyy

Seminaarin jälkeen on todistustenjakotilaisuus Hyrian, Livian ja
Sedun valmistuville arboristeille.Yleisö on tervetullut
seuraamaan tilaisuutta.

Husqvarna esittää
Tilaisuudessa voit keskustella
yhteistyökumppanimme
Husqvarnan edustajan kanssa ja päivittää
välineistöäsi.
Husqvarna arpoo seminaarissa kaikkien
seminaariosallistujien kesken
unelma-akkusahan

540iXP (+laturi ja akku)
sekä kaksi kypärää.

Ilmoittautuminen
Sitova ilmoittautuminen 31.10.2021 mennessä
ensisijaisesti linkin kautta
Ilmoittaudu seminaariin
Tarvittaessa osoitteeseen
puheenjohtaja@suomenpuunhoidonyhdistys.fi
Osallistuminen paikalla: SPY:n jäsenet 120 €, ei-jäsenet 150 €,
opiskelijat 70 €
Osallistumismaksuun sisältyvät luennot, seminaarijulkaisu, kahvit ja
lounas.
Osallistuminen etänä: SPY:n jäsenet 100 €, ei-jäsenet 130 €,
opiskelijat 50 €
Etäosallistumismaksuun sisältyvät luennot ja sähköinen
seminaarijulkaisu.
Etäosallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.
Osallistumisen peruuttamisesta ilman lääkärintodistusta viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen peritään koko osallistumismaksu. Jälkiilmoittautumiset SPY:n jäsenet 150 €, ei-jäsenet 170 €, opiskelijat
80 € sähköpostitse puheenjohtaja@suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Seuraamme koronatilannetta ja viranomaisten määräyksiä ja
suosituksia.Tarvittaessa seminaari järjestetään kokonaan
etänä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Majoitus

Olemme varanneet seminaariosallistujille ryhmäkiintiön:
Hotelli Original Sokos Hotel Wiklund
Eerikinkatu 11, 20100 Turku
Päivämäärä 26.11-27.11.2021
Standard 2hh 132€ / vrk
Huonehinta sisältää runsaan buffetaamiaisen (alv 14 %) ja
huoneosuuden alv:n (10 %). Huonehinta sisältää myös hotellin
asiakassaunan käytön.
Tee huonevaraus viimeistään 28.10.2021
Tee huonevaraus suoraan myyntipalveluun
puh. +358 300 870 000, sähköposti sokos.hotels@sok.fi
Varausta tehtäessä on mainittava tapahtuman tunnus ”B SPY”
erikoishinnan takaamiseksi.
Huonekiintiöstä varauksen tehneet asiakkaat ovat vastuussa omista
huonevarauksistaan. Maksutapa sovitaan erikseen varausten yhteydessä.
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää varausta kolmannelle osapuolelle ilman
hotellin suostumusta.

Seminaarin jälkeen
SPY:n Pikkujoulut
26.11.2021
Suomen Puunhoidon Yhdistys järjestää jäsenilleen jälleen
perinteisen hohtavan upean pikkujoulukeilailun.
Tule semman jatkoille tekemään kaatoja hyvässä porukassa ja
jatkamaan kuulumisten vaihtoa, jotka kuitenkin jäivät
seminaaripäivänä kesken!
Meille on varattuna Turun legendaarisen Aninkaisten
keilahallin kaikki 8 rataa
eli koko halli vain meidän
käytössä tuon kaksi tuntia, tilaa siis on!
Keilamaan ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua!
Yhdistys tarjoaa sekä keilailun että tossuvuokran.
Turnausjuomat jokainen kustantaa itse.
Keilahalli sijaitsee konserttitalon kellarissa osoitteessa
Etkot ja jatkot kukin miten haluaa 😊

