
 

 

 
 
ULKOVALAISTUSSEMINAARI 22. – 23.9.2010 
Järjestäjänä Viheraluesuunnittelijat ry 
- aihealueet: pihat, puistot, katualueet ja ympäröivät julkisivut 
 
Paikka: Jyväskylän Vanha Ortopedia Auditorio Volmari, Vaasankatu 2, 10 minuutin kävelymatka rautatieasemalta  
 
SEMINAARIOHJELMA 22.9. Luentopäivä 
 
Seminaarin puheenjohtajana toimii Ari Peltola, Valon kaupunki –hankkeen koordinaattori 
 
9.00 – 10.00 Kahvit ja ilmoittautuminen 
10.00 – 10.15 Avaus  

- apulaiskaupungininsinööri Kari Ström, Jyväskylän kaupunki 
- Arja Paula, Viheraluesuunnittelijat ry:n puheenjohtaja 

 
10.15 – 10.45 Valaistuksella lisäarvoa pihalle 

 - suunnitteluhortonomi Juha Kivimäki, Garden Workshop Oy 
10.45 – 11.00 Tauko 
 
11.00 – 11.20 Valonlähteet 

 - eri valonlähdetyypit, värilämpötilat, värintoisto, Marko Martikainen, Osram Oy 
 
11.20 – 12.00 Valaisinmallien esittely erilaisissa käyttökohteissa 

 - valaisintoimittajien non-stop esittely (5-10 min/esittelijä, määrän mukaan) 
 
12.00 – 13.00 Lounas (mahdollisuus tutustua valaisintoimittajien materiaaleihin) 
 
13.00 – 13.30 Valoteoksia julkisessa tilassa 

 - kuvanveistäjä Helena Hietanen ja kuvataiteilija Jaakko Niemelä 
 
13.30 – 14.15 Valaistus prosessina ja erilaisten kohteiden esittely 

 - suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja hoitosuunnitelma 
 - valaistussuunnittelijat Roope Siiroinen, VALOA design Oy ja Ari Tiilikainen, LITE-desings 

 
14.15 – 14.30 Siirtyminen Mäki-Matin perhepuistoon kävellen 
14.30 – 16.00 Mäki-Matin perhepuistoon tutustuminen 

 - puistossa kahvit 
 - puiston esittely rakennuttajahortonomi Leena Rapo, Jyväskylän kaupunki 
 - asukasyhdistyksen edustaja kertomassa prosessista 

 
16.00 – 16.15 Siirtyminen takaisin seminaaripaikalle 
16.15 – 17.00 Keskustelua ja päivän loppupuheenvuoro 
 
19.30  Valon kaupunki 2010 –tapahtuman avajaiset 

 kävelykierros valaistuskohteisiin 
21.45  Valon kaupunki 2010 –tapahtuman Valokaronkka 
  Ravintola Hoviraitti, buffee, sisältää 2 lasia olutta tai viiniä 
 
  
 



 

 

 
SEMINAARIOHJELMA 23.9. Työpaja 
 
8.30 – 9.00 Kahvit ja ilmoittautuminen 
9.00 – 9.30 Käyttäjäryhmien huomioiminen valaistuksessa ja suunniteltavan puiston esittely 

 - maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki 
9.30 – 10.45 Ideointi ryhmissä ja suunnittelu 

 - laitetoimittajat ja valaistussuunnittelija vierailevat ryhmissä  
10.45 – 11.00 Tauko 
11.00 – 11.30 Suunnitelmien esittely ja kommentoinnit 
11.30 -   Lounas ja vapaata keskustelua, seminaari päättyy 
 
Oikeudet seminaariohjelman muutoksiin pidätetään. 
 
Seminaarin hinta 
 
1. vaihtoehto: 22.9. luentopäivä ilman valokaronkkaa 110 € 
2. vaihtoehto: 22.9. luentopäivä ja valokaronkka 140 € 
3. vaihtoehto: 22. – 23.9. koko seminaari (luentopäivä, valokaronkka ja työpaja) 170 € 
Opiskelijat: päätoimiset opiskelijat 60 € (koko seminaari tai osa sitä) 
 
Ilmoittautumiset 
 
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä: eeva.blomberg@pihasuunnittelu.net  
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot: 

- nimi ja yritys tai organisaatio, jossa työskentelet 
- sähköpostiosoite, laskutusosoite ja mahdollinen viite 
- valitsemasi seminaarivaihtoehto 1, 2 tai 3 
- oletko Viheraluesuunnittelijat ry:n jäsen 
- mahdollinen erikoisruokavalio 
- opiskelija: samat tiedot ja oppilaitos 

Majoitus 
 
Olemme varanneet Sokos Hotel Alexandrasta majoituskiintiön mahdollisesti yöpyville osallistujille. Jokainen varaa ja 
maksaa huoneensa itse. Varaukset Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh. 020 123 4640 tai e-mail 
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi tai fax 014 413 3255. Varaukset tehdään kiintiötunnuksella Valon kaupunki. 
Viimeinen varauspäivä on 1.9.2010, jonka jälkeen kiintiöstä myymättä jääneet huoneet vapautetaan. 
 
Huoneiden hinnat: 
-  1 hengen huone (economy)  77,71 € 
-  2 hengen huone (economy)  98,91 € 
-  1 hengen huone (standard)  97,09 € 
-  2 hengen huone (standard)  119,09 € 
 
Peruutusehdot 
 
Osallistumisen perumisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50€ peruutusmaksu. Jos peruutus 
tapahtuu alle 5 vuorokautta ennen seminaarin alkua, peritään koko seminaarimaksu. Sairastumisesta johtuvasta 
peruutuksesta ei peritä maksua, mikäli osallistujalla on esittää lääkärintodistus.  
 


