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Johdanto

LASTEN JA NUORTEN PUUTARHAYHDISTYKSEN 

MONIMUOTOINEN PUUTARHA 2016

Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen toiminta-ajatuksena on syventää lasten ja nuorten 
viljelytaitoja ja -tietoja sekä luontosuhdetta. Yhdistyksen toiminta lisää puutarhakulttuurin 
tuntemusta kaupungissa sekä tukee kaikenikäisten hyvinvointia puutarhassa tapahtuvan yhteisen 
työn ja virkistyksen kautta.

Yhdistyksen toiminnan keskipisteenä on Kumpulan koulukasvitarha, 4,3 hehtaarin puutarha 
keskellä Helsinkiä. Koulukasvitarha on Helsingin kaupungin omistuksessa ja nuorisoasiainkeskuksen
hallinnassa. Syksyllä 2015 alueen toiminnan järjestäminen kilpailutettiin.

Kumpulassa järjestettiin vuonna 2016 leiritoimintaa lapsille, perhekerhotoimintaa, nuorten 
työpajatoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa. Kaikille kaupunkilaisille avoimia tapahtumia oli 
varsinkin kesäkahvila Utopihan yhteydessä. Lisäksi alueelle työllistettiin nuoria erimittaisiin 
työsuhteisiin.

PUUTARHA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

Kesällä 2016 yhteensä 16 leiriä: viljelyleirit (6), ympäristötaideleirit (2), draamaleiri, yhdistetty 
draama- ja ympäristötaideleiri, nuorten ympäristötaideleiri, Puutarhaunelmia-leirit (3) sekä  
kehitysvammaisten lasten ja nuorten leirit (2). Ohjattua leiritoimintaa oli koulujen kesälomalla 
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arkisin pienemmille leiriläisille klo 9-15 ja isommille kello 10-14. Leiriläisiä oli kaikkiaan 219.  
Leiripäivään sisältyi ohjauksen lisäksi lämmin lounas ja pidempiin leiripäiviin kevyt välipala.
Varsinaisten leirien päätyttyä kesä jatkui vielä sadonkorjuulauantaisin syyskuun loppuun. 

Uutuutena aloitettiin nuorten leiritoimintaa sekä laajennettiin toimintaa Itä-Helsinkiin. Green 
Guerrilla Art -ympäristötaideleiri toteutettiin elokuussa kolmen päivän mittaisena. Leirille 
osallistui kahdeksan 11-17 -vuotiasta. Puutarhaunelmia-leirejä oli Itä-Helsingissä kolme ja 
leiriläisiä yhteensä 42.

Koulu- ja päiväkotilapsilla oli mahdollisuus opastettuun päivään puutarhalla erityisesti elo-
syyskuussa. Päiväkoti Saukon väki vieraili tarhalla säännöllisesti kerran viikossa. Myös RubuFest-
tapahtuma järjestettiin koulukasvitarhalla. 

Kumpulassa jatkoi toimintaansa myös puutarhaperhekerho, jota pyöritettiin yhteistyössä 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa ja sosiaalitoimen avustuksen turvin. Perheitä kerhossa oli 21 ja 
osallistujia kaikkiaan 72 henkeä. Kerho toimi alkukesästä juhannukseen asti kaksi kertaa viikossa ja 
juhannuksen jälkeen kerran viikossa.

Kasva ja opi puutarhassa -hankkeen kautta vietiin eteenpäin puutarhatoiminnan malleja 
levittämällä opaskirjaa ja järjestämällä keskustelutilaisuus marraskuussa. Nettimateriaaleja ja 
-vinkkejä uusittiin sekä päivitettiin. Tukea annettiin Porvoossa yhdistyksen mallilla toimivalle 
perhekerholle. 

PUUTARHA NUORISOTYÖSSÄ
Yhdistyksen nuorisotyön lippulaiva on nuorten työpaja Vihreän Oksan Werstas, joka on tarkoitettu
16-29 -vuotiaille ilman työtä tai koulutuspaikkaa oleville nuorille. Werstaalla tutustutaan puutarha-
alan töihin käytännössä Kumpulan koulukasvitarhan viljelyksistä vastaten ja ulkopuolisia 
pihakohteita hoitaen.  Toiminta pohjautuu puutarha-alan opetussuunnitelmaan. 

Werstas toimi nonstop-periaatteella maaliskuusta joulukuuhun. Werstaalla oli valmennuksessa 
yhteensä 22 henkilöä, joista nuoria 17, iältään 17-28-vuoteen. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 
kahdeksan henkeä. Nuoret saivat pajalla työ- ja yksilövalmennusta ja pajalta autettiin opiskelu- ja 
työpaikan haussa. Jatkoseurantaa jatketaan vuoden verran. 

Werstaan toiminnan päärahoitus tulee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Kuntouttavasta 
työtoiminnasta saadaan erillinen korvaus. Lisäksi Werstaalla oli runsaasti omavarainhankintaa: 
piha-alueiden hoitotöitä (Vallilan siirtolapuutarha ja Snellman-korkeakoulu) sekä sadon ja 
jatkojalosteiden myyntiä. 

Leiritoiminta mahdollisti työtä nuorille apuohjaajille sekä keittiöapulaisille. Viisi 
maahanmuuttajanuorta työllistettiin puutarhatöihin.

Vapaaehtoistoimintaa jatkettiin yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Suorittamalla 
kymmenen vapaaehtoispäivää puutarhan töissä nuori sai itselleen todistuksen, jota voi 
myöhemmin hyödyntää kesätöiden haussa. Nuoria vapaaehtoisia oli yhteensä 13 henkeä, joista 
todistuksen sai viisi nuorta.

Puutarha nuorisotyön välineenä -hankkeen rahoitus loppui. Alkuvuoden aikana siirrettiin vielä 
toimintamalleja eteenpäin Lähiöpuutarha-hankkeen hyödyksi.



1. Kumpulan koulukasvitarha toimintaympäristönä
Kumpulan koulukasvitarha (4,3 ha) on ainoa lasten ja nuorten toimintaan erikoistunut puutarha 
Suomessa. Kulttuurista arvoa on paitsi ainutlaatuisessa ympäristössä, myös 100 vuotta 
keskeytyksettä jatkuneen toiminnan pitkässä traditiossa ja kehittyvässä toiminnassa. Helsingin 
kaupunki omistaa puutarhan ja Lasten ja nuorten puutarhayhdistys on vastannut toiminnasta 
vuodesta 2006 alkaen ensin yhdessä opetusviraston ja kolmena viime vuonna 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Koulukasvitarhan viljelyalueiden hoidosta on vastannut yhdistyksen työpaja, Vihreän Oksan 
Werstas. Viheralueiden hoito oli nuorisoasiainkeskuksen kautta palkattujen nuorten ja heidän 
ohjaajiensa vastuulla, mutta Werstas osallistui myös näihin töihin.

Viljelyalueet jakautuvat lasten viljelyksiin, nuorten ja koulujen yhteiseen viljelypalstaan sekä 
perheiden omaan palstaan. Varsinaisten viljelylohkojen lisäksi kasvitarhalla on marjapensaita, 
omenapuita, nurmikenttiä, pensaita, puita ja istutuksia. Lasten erityisessä suosiossa on pieni 
takametsä mustikoineen ja majanrakennuspaikkoineen. Alue mahdollistaa monipuolisen 
ympäristökasvatustoiminnan ympäristötaiteesta viljelyyn ja draamaan. Tavoitteena on kehittää 
paikasta Lasten ja nuorten puutarhakulttuurikeskus, jonne voidaan tulla ympäri maan hakemaan 
oppia ja innostusta puutarhatoimintaan.

Kumpulan koulukasvitarhaa hoidetaan luonnonmukaisen viljelyn keinoin. Maan hoito 
suunnitellaan viljelynäkökohtien, lasten ja nuorten (viljelijöiden), luonnontalouden hoidon ja 
kestävän käytön pohjalta. Viljelykierron avulla ylläpidetään ja parannetaan maan 
humuspitoisuutta, rakennetta ja ravinnetasapainoa, lisätään maan typpivaroja, torjutaan 
rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia. Kasvit viljellään kumppanuuskasvi - sekä sekaviljelynä eli 
vierekkäin voi olla matala/syväjuuriset kasvit.  

Maankääntötyöt hoidetaan hevostyönä, mikä sopii oivallisesti paikan luonteeseen. Isoilla koneilla 
ei peltolohkoille ole asiaa ja hevostyöpäivät keräävät myös lähiseudun kouluja ja päiväkoteja 
tutustumaan toimintaan.

Koulukasvitarhan turvallisuutta ylläpidetään päivittämällä vuosittain turvallisuussuunnitelmaa.



2. Puutarha ympäristökasvatuksessa

2.1. Kumpulan koulukasvitarhan leiritoiminta
Päiväleiritoimintaa järjestettiin Kumpulan koulukasvitarhalla kesälomakauden 2016 ajan 
arkipäivisin klo 9–15 peruskouluikäisille helsinkiläisille. Juhannuksen jälkeisellä viikolla ei ollut 
leiritoimintaa.   Heinä- elokuussa perjantait olivat viljelyleireillä vapaapäiviä. Koulujen alettua 
järjestettiin sadonkorjuuta lauantaisin syyskuun loppuun asti.  Sadonkorjuu oli tarkoitettu kaikille 
kesän aikana kasvitarhan leiritoimintaan osallistuneille sekä nuorille vapaaehtoisille.

Alakouluikäisille oli viljely-, ympäristötaide- ja draamaleirejä. Hiukan vanhemmille 12-17 -vuotiaille 
oli yksi kolmen päivän ympäristötaideleiri. Kaikissa ryhmissä otettiin huomioon yksilöllinen 
osaaminen ja kokeminen, innostettiin ja kannustettiin kokeilemaan uusia taitoja. Toiminta lähti 
lasten ja nuorten tarpeista, yhdessä tekemisestä ja kestävän kehityksen periaatteista.
Kesän alussa laadittiin Kumpulan koulukasvitarhan yhteiset säännöt lasten voimin. Säännöistä 
pidettiin tiukasti kiinni, kun ne olivat lasten itse laatimat. Kesän kohokohtia olivat yhteiset 
tapahtumat kuten juhannusjuhlat ja leiriolympialaiset.

Leiritoiminnan rahoitus tuli Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselta, Kulmakoulusäätiöltä 
sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustuksesta. 
Kehitysvammaisten leiri sai rahoitusta Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalta. 
Osallistumismaksut leireille vaihtelivat 50 eurosta vajaaseen 70 euroon per viikko. Nuorten leiriltä 
perittiin vain pieni 15 euron sitoutumis- ja materiaalimaksu. Hintoihin sisältyi ohjattu leiripäivä 
sekä päivän pituudesta riippuen joko lounas ja välipala tai pelkkä lounas. Ruoka oli osittain valmiina
tilattua leikkipuistoruokaa ja osittain itse tehtyä.

Viljelyleirit
Yhdistys järjesti yhteensä kuusi viljelyleiriä, joihin osallistui yhteensä 86 lasta. Läpi kesän oli 
yhtaikaisesti pienten (7-9-vuotiaat) ja isojen (10-13-vuotiaat) viljelijöiden ryhmät. Isojen 
viljelijöiden leiripäivä (klo 10-14) oli kaksi tuntia lyhyempi kuin pienillä, joilla selkeämpi 
kesäaikaisen hoidon tarve. Kustakin leiristä vastasi kaksi yhdistyksen ohjaajaa ja lisäksi oli nuori 
apuohjaaja.

Lapset viljelivät ohjaajien avustuksella yhteistä viiden aarin lohkoa ja myös sato korjattiin yhdessä. 
Päivän aikana oli ohjatun toiminnan lisäksi mahdollisuus vapaaseen leikkiin sekä lepohetkeen 
lounaan jälkeen. Lasten ehdoton ykköskohde vapaa-ajalla on takametsä, jonne rakennettiin majoja 
ja jossa maisteltiin kesän ensimmäiset mustikat. Kasvitarhalta kerättiin myös yrttejä ja keitettiin 
yrttiteetä. 

Heinä-elokuussa viljelyleiriläiset viettivät perinteiseen tapaan keskiviikkoisin kerhopäivää, jolloin 
tarjolla oli uintikerho sekä kokkikerho. Leireihin mahtui myös retkipäiviä lähikirjastoon, Kumpulan 
kasvitieteelliseen puutarhaan, siirtolapuutarhaan, Eläinmuseoon ja Lammassaareen. 



Ympäristötaideleirit 
Ympäristötaideleirejä oli kaksi kolmen viikon jaksoa alkukesästä. Ympäristötaideleireillä oli 
yhteensä 31 osallistujaa. Lapset oli jaettu viljelyleirin tapaan isoihin ja pieniin, samoin leiripäivä oli 
isojen ryhmässä lyhyempi. Molemmissa ryhmissä oli kaksi ohjaajaa sekä apuohjaajat. Yksi 
ohjaajista tuli NK:n kautta ja kolme yhdistyksen kautta.

Lasten ympäristötaideleireillä tutustuttiin taiteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon sekä 
puutarhaan ja sen kulttuurihistoriaan. Ympäristötaideleireillä toiminnassa olivat pääosassa leikki 
sekä vapaus tutkia ja kokeilla. Ympäröivästä vihreästä keitaasta sekä luonnon prosessien 
ihmettelystä nautittiin käsillä tehden ja lasten uutta luovin ajatuksin. Ympäristötaideleirit 
hyödynsivät jälleen vahvasti takametsää toiminnassaan rakentaen sinne pienoismajoja 
asukkaineen. Kesän aikana syntyivät myös tuulipiirturit ja betoniset aurinkokellot. 

Draamaleirit
Draamaleirejä oli yksi alkukesästä ennen juhannusta 6. - 22.6. Draamaleirillä oli 23 leiriläistä, joiden
ikä vaihteli 8-13 -vuoteen. Leiripäivä oli klo 10-14. Ryhmästä vastasi kaksi ohjaaja ja yksi 
apuohjaaja. Toinen ohjaajista tuli NK:n kautta ja toinen yhdistyksen kautta.

Puutarhamiljöössä rakennettiin lasten ehdoilla vihreää draamaa. Innostus ja inspiraatio saatiin 
ainutlaatuisesta puutarhasta. Ryhmäytymisen jälkeen lapset lähtivät suunnittelemaan mieleisiä 
roolihahmoja, joiden kautta lähdettiin improvisoimaan kohtauksia ja näytelmän etenemistä. Leiri 
huipentui koko kasvitarhan juhannusjuhlaan, jossa esitettiin leirin suunnittelema ja toteuttama 
näytelmä Operaatio Erikoislintu. Esityksen rakentamisen apuna oli ympäristötaideleirin ryhmä, joka
suunnitteli maskeeraukset. Esitys keräsi 200 katsojaa ja valtaisat suosionosoitukset, jotka varmasti 
kantavat lasten muistoissa pitkään.



Yhdistetty draama- ja ympäristötaideleiri
Loppukesästä toteutettiin yhdistetty draama-ja ympäristötaideleiri, kun erillisten leirien 
lapsimäärät olisivat jääneet aika pieniksi. Kokeilu oli uusi ja ohjaajat pitivät toimintamallista. 
Jatkossa voidaan miettiä vastaavan leirin rakentamista jo suunnitteluvaiheessa. Leirille osallistui 15 
lasta. 

Leirin toiminnassa yhdistettiin ympäristötaidetta ja draamaa. Leiri huipentui Vieraita puutarhassa 
-esitykseen, johon kutsuttiin vanhempia ja muita leiriläisten läheisiä yleisöksi. 

Nuorten Green Guerrilla Art -ympäristötaideleiri
Nuorten Green Guerrilla Art -ympäristötaideleiri toteutettiin elokuussa ennen koulun alkua kolmen
päivän mittaisena. Nuoret pääsivät tekemään sammalgraffiteja, graffititaiteilijoiden avustamina 
graffitiseiniä sekä kierrätysmateriaaliteoksia. 

Teokset rakentuivat Kahvila Utopihan ympäristöön ja nuorten perheet ja ystävät kutsuttiin 
tutustumaan näyttelyyn. Palaute leiristä oli positiivista, niin nuorilta kuin heidän vanhemmiltaan. 
Vanhemmat kyselivät samankaltaisen aikuistenleirin perään!  Leiristä perittiin pieni 15 euron 
materiaalimaksu. Graffititaiteilijat olivat mukana satokassipalkalla.

Leirille osallistui kahdeksan 11-17 -vuotiasta nuorta. 

Kuokka-leirit kehitysvammaisille lapsille ja nuorille 
Yhdistys järjesti jälleen heinäkuun alussa kahden viikon leirit lievästi ja keskivaikeasti vammaisille 
lapsille ja nuorille. Rahoitus tuli Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalta sekä 
osallistumismaksuista.  Molempiin leireihin osallistui seitsemän leiriläistä. Ohjaajia oli molemmissa 
leireissä kaksi ja lisäksi pienten puolella oli yhteisöpedagogi-opiskelija harjoittelussa.

Alakouluikäisten leiri tarjosi lapsille virkistymistä puutarhaympäristössä ja mahdollisuuden saada 
multaa kynsien alle, tehdä pieniä kylvöjä ja istutuksia, hoitaa ja kastella puutarhan kasvustoa, 
maistella ja haistella puutarhaa. Teini-ikäisten leiri antoi mahdollisuuden kokea osallisuutta 
työyhteisössä. Nuoret pääsivät tekemään puutarhan oikeita töitä, rakentamaan viljelylaatikoita, 
kitkemään, haraamaan, istuttamaan ja leikkaamaan ruohoa.  Samalla nuoret oppivat 
työskentelemään yhdessä ja saivat ensimmäistä kosketusta oikeaan työntekoon.  



2.2. Itä-Helsingin leiritoiminta
Vuonna 2016 leiritoimintaa laajennettiin Kontulaan ja Vesalaan. Puutarhaunelmia-leirit 
kokoontuivat Kontulan nuorisotalolla ja Vesalan yläkoulun eläinkasvihuoneessa.  Leirit olivat viikon 
mittaisia, kaksi heti alkukesästä ja yksi elokuussa. Leireillä annettiin lapsille eväitä 
puutarhaharrastukseen ja eläinten hoitoon. Lapset pääsivät tekemään kylvöjä ruukkuihin ja 
kasvatuslaatikoihin, iltapäivät vietettiin Vesalan koulun eläinkasvihuoneessa eläimiä hoitaen. 
Päivään (klo 9-15) sisältyi lämmin lounas ja välipala sekä leikkiä ja ulkoilua.

Leirit toteutettiin yhteistyössä Vesalan koulun kanssa. Koulun kautta tuli toinen ohjaaja. Lisäksi 
mukana oli apuohjaaja. Perusrahoitus tuli nuorisoasiankeskukselta loma-ajan leiriavustuksista, 
lisäksi kerättiin pienet leirimaksut. Leiriläisiä oli kaikkiaan 42.

2.3. Leiritoiminnan palautetta ja tunnuslukuja
Toimintaa dokumentoitiin säännöllisesti henkilöstökokousten muistioiden ja toiminnan
valokuvaamisen avulla. Kukin toiminnon ohjaaja teki kirjallisen raportin vastuualueestaan.  
Kerättyä tietoa käytetään henkilöiden vaihtuessa uusien ohjaajien perehdyttämiseen. Välitöntä 
palautetta kerättiin koko toimintakauden ajan niin asiakkailta kuin henkilöstöltä. Saatua palautetta 
on käsitelty henkilöstökokouksissa ja ryhdytty tarvittaessa palautteen vaatimiin toimenpiteisiin. 
Kesän lopuksi järjestettiin koko henkilöstön (yhdistys+ NK) yhteinen arviointi- ja palautepäivä. 
Lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja keräsi henkilöstöltä sähköistä palautetta ja NK:n henkilöstöllä 
oli oma palautepäivänsä.

Yhdistys teki päiväleiriläisille ja heidän vanhemmilleen leirin lopulla tyytyväisyyskyselyn. Kyselyssä 
kartoitettiin tiedonkulun onnistumista, viihtymistä ja turvallisuuden tunnetta leireillä, virkistymistä 
ja muita toiveita leirien suhteen. Palautteen pohjalta voi todeta, että leireihin oltiin hyvin 
tyytyväisiä, esimerkiksi kiusaamista ei ollut ilmennyt juuri lainkaan. Kehittämiskohteena nousi esiin 
ainakin tiedonkulun parantaminen, vanhemmat kaipasivat tarkempaa tietoa leiripäivistä ja osittain 
oli ollut ongelmia ohjaajien tavoittamisessa. 

LEIRITOIMINNAN LUKUJA

Leirien määrä Leiripäiviä yhteensä Leiriläisiä

Viljelyleirit 6 2x13+2x12+2x12=74 86

Ympäristötaideleirit 2 2x13=26 31

Draamaleiri 1 13 23

Yhdistetty ymp.taide ja 
draamaleiri

1 13 15

Nuorten leiri 1 3 8

Kehitysvammaisten 
leirit

2 2x10=20 14

Puutarhaunelmia -leirit 3 15 42

YHTEENSÄ 16 164 219



2.4. Koulu- ja päiväkotitoiminta
Koulukasvitarhalla vieraili 19 koululuokkaa ja yksi päiväkotiryhmä viikoilla 35-39. Ryhmät tulivat 
yhdeksästä eri koulusta. Elias-steinerkoulun kolmas luokka vieraili kolme kertaa. Vierailuille 
osallistui myös erityisryhmiä. 

Vierailuiden ohjelma muodostui ryhmän, henkilöstöresurssien ja päivän mukaan. Tyypillisesti 
ryhmä jaettiin kahteen osaan, joista toinen osallistui omenoiden keruuseen ja mehun tekoon. 
Toinen osa ryhmää jaettiin vielä puoliksi ja pienryhmät osallistuivat perunannostoon tai 
kitkemiseen sekä puutarhan kierto- ja maistelukierrokseen. Muutaman ryhmän kanssa tehtiin 
myös metsäkierros, jossa etsittiin eläinkortteja, keskusteltiin niistä ja tunnistettiin metsäkasveja. 
Osa luokista sai viedä perunaa, marjoja ja kurpitsoita mukanaan ja kaikki ryhmät saivat 
auringonkukat kotiin vietäviksi. 

Puutarhakierroksella tunnistettiin kasveja ja maisteltiin marjoja, yrttejä ja vihanneksia. Hipan 
leikkiminen marjapuskissa ja läpikulku lasten palstalla sijaitsevasta taikaportista viihdyttivät 
vierailijoita. Maistelu ja sadon keruu olivat hyvin suosittua puuhaa. Perunannosto tuntuu olevan 
hittituote vuodesta toiseen.  

Päiväkoti Saukko on muodostunut koulukasvitarhan kummikohteeksi. Pikku-Saukot retkeilivät 
takametsässä ja seikkailivat mustaherukkapensaiden labyrintissa. Eväät olivat myös tärkeä osa 
retkipäivää. 

Yhdistyksen työntekijä vastasi vierailujen suunnittelusta, markkinoinnista ja hoiti vetovastuun.  
Apuna oli NK:n kaksi työntekijää sekä yhdistyksen työkokeilussa ollut henkilö.

Yhdistys osallistui myös nuorisoasiainkeskuksen RuBuFest-tapahtuman järjestelyihin. Tapahtuma 
oli osa Pasilan nuorisotyöyksikön RuutiBudjettia, jonka tavoitteena on osallistaa nuoret oman 
asuinalueensa toiminnan suunnitteluun ja viihtyvyyden parantamiseen. Kumpulan RuBuFestillä 
nuorilta kerättiin ideoita ja aloitteita erityisesti kestävän kehityksen teemoista, jotka vaikuttavat 
nuorisoasiainkeskuksen ensi vuoden budjetin käyttöön ja nuorisotoimintaan.

RuBuFestiin osallistui Käpylän peruskoulun, Yhtenäiskoulun, Arabian peruskoulun, Aleksis Kiven ja 
Pasilan peruskoulun yläluokkien oppilaat. Yhteistyö koulujen kanssa sujui hyvin ja kaikki kutsutut 
luokat saapuivat paikalle. Päivän aikana kasvitarhalla vieraili yhteensä noin 350 henkilöä.

Ruutiexpo-tapahtumassa marraskuun alussa nuoret pääsivät suunnittelemaan pienoismallin avulla
unelmien puutarhakaupunkia sekä tutustumaan viljelylaatikon yrtteihin. Yhdistys toteutti pisteen 
yhdessä nuorisoasiainkeskuksen Kumpulan työntekijöiden kanssa.

2.5. Perhekerhotoiminta
Puutarhaperhekerho viljeli yhteisöllisesti kuuden aarin palstaa Kumpulan koulukasvitarhan pienellä
puolella. Kaikki työt tehtiin kerhossa yhdessä puutarhurien opastuksella. Samoin sato jaettiin 
yhteisesti. 



Kerhoon osallistui 21 perhettä, yhteensä 72 
henkilöä, joista lapsia 38 ja aikuisia 34. Valtaosa
lapsista oli 3-6 -vuotiaita. Hakijoita kerhoon oli 
tuplaten, joten moni jäi ilman kerhopaikkaa. 
Kerholaisten valinnassa pyrittiin ottamaan 
huomioon sosiaaliset tarpeet, vaikeat 
elämäntilanteet, lasten tai aikuisten sairastelut, 
työttömyys tai muuten tiukka taloudellinen 
tilanne.  Puutarhaperhekerhon malliin kuuluu 
keskeisenä osana se, että osa osallistujista on jo
aiemmin kerhossa olleita. Nämä vanhat 
perheet toimivat uusien perheiden tukena 
viljelyssä ohjaajien lisäksi.

Toinen ohjaajista tuli yhdistyksen ja toinen 
nuorisoasiainkeskuksen kautta. Sijaisena ja 

lisäapuna toimi NK:n yhteisötaiteilija. Rahoitus toimintaan tuli osallistumismaksuista ja 
sosiaalilautakunnalta.

Kerho aloitti toimintansa 16.5. ja viimeinen kerhokerta pidettiin 24.9. Alkukesästä juhannukseen 
asti kokoonnuttiin kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja torstaisin. Juhannuksen jälkeen tapaamiset 
harvenivat yhteen kertaan viikossa. Kerhokerta kesti noin 2,5 tuntia.
 
Viljelyn lisäksi kerhossa kokattiin yhdessä palstan sadosta sekä puristettiin omenamehua. Perheet 
ystävystyivät työn teon lomassa ja välillä käytiin syvällisiäkin keskusteluja sekä jaettiin tukea arjen 
harmauteen. Ideana koko toiminnassa on perheiden yhteinen tekeminen, lapsille ei ole 
pääsääntöisesti järjestetty omaa ohjelmaa, vaan he ovat mukana maata kääntämässä, kitkemässä 
ja kastelemassa, toki välillä irtaantuen omiin leikkeihin.

3. Puutarha nuorisotyössä 

3.1. Vihreän Oksa Werstas – puutarhatyöpaja 16-29 -vuotiaille
Maamme ensimmäinen puutarhatyöpaja nuorille, Vihreän Oksan Werstas, saavutti syksyllä viiden 
vuoden iän. Vihreän Oksan Werstas on puutarhatyöpaja vailla koulutus- tai työpaikkaa oleville 
tukea tarvitseville 16-29 -vuotiaille nuorille. Werstaalla tutustutaan puutarha-alaan alan 
opetussuunnitelman pohjalta. Kaikkiin tehtäviin ohjataan ja opastetaan. Pajaohjaajat auttavat työ- 
ja opiskelupaikan haussa ja pajajaksosta saa todistuksen.

Nuorille on toimintaa tarjolla maaliskuun alusta jouluun. Tammi-helmikuussa valmentajat pitävät 
vuosilomansa ja lisäksi valmistellaan tulevaa kautta ja raportoidaan edellisestä. Paja toimii 
nonstoppina eli mukaan voi tulla, jos ryhmässä on tilaa. Kerrallaan pajalla voi olla maksimissaan 12 
nuorta, jotta yksilöllinen ohjausote ja turvallinen toimintaympäristö taataan kaikille. Nuorelle 
tehdään sopimus kuukaudesta puoleen vuoteen tarpeen ja tilanteen mukaan.

Yksilövalmennuksen kautta pyritään auttamaan nuorta löytämään vahvuutensa, oppia luottamaan 



kykyihinsä ja oivaltamaan mahdollisuutensa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 
yksilövalmentajan ja nuoren välisellä kehityskeskustelujen sarjalla. Pajajakson alkupuolella nuorten 
kanssa tehdään valmennussuunnitelma. Sitä reflektoidaan ja tarkennetaan kehityskeskusteluissa ja 
pajajakson tavoitteiden toteutumista arvioidaan päätöskeskustelussa. Yksilövalmennusta tehdään 
kiinteästi työvalmennuksen rinnalla. 

Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työelämätaitoja, työkykyä ja osaamista. 
Pajajakson aikana käydään läpi työelämän arvoja. Pajalle tulevat nuoret ovat pääosin kiinnostuneet
puutarha-alasta ja motivoituneita oppimaan tekemällä. Monella on tulevaisuudensuunnitelmia 
liittyen alalle sijoittumiseen tai puutarhataitojen oppimiseen.

Pajalla nuori:
- tutustui puutarha-alan eri töihin, kuten avomaavihannesviljelyyn, viheralueidenhoitoon, 

viherrakentamiseen sekä floristiikkaan
- kohtasi työelämän arvoja työskentelemällä osana työryhmää
- pohti hyvinvointia liikunnan ja ravitsemuksen kautta
- kartutti oman elämän sisältöjä, teki tulevaisuuden suunnitelmia ja keräsi rohkeutta 

toteuttaa omia unelmiaan, vahvisti omaa harrastustoimintaa

Pajajakson päätyttyä nuorten seurantaa jatketaan vuoden ajan. Yhteisiä tapaamisia järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan tuetaan opiskeluissa ja jatkopoluissa. Lisäksi 
tehdään aktiivista yhteistyötä lähettävien tahojen, etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten kanssa. 
Pajanuorten jatkoseuranta on koettu tärkeäksi ja sitä kautta on pystytty tukemaan nuorten 
jatkopolutusta.

Werstaalla oli valmennuksessa yhteensä 22 henkilöä, joista nuoria 17, iältään 17-28-vuoteen. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kahdeksan henkeä. Lisäksi Werstaalla oli työssä oppijoina  ja 
opintoja suorittamassa viisi henkeä. Pajan tulokset nuorten kiinnittymisessä jatkopolkuihin ovat 
olleet mainiot.  

Syksyllä 2016 Werstas työllisti kaksi entistä werstaslaista vetämään sadon jatkojalostusta ja 
yrttisalvojen valmistusta Werstaan nuorille. 

Werstas työskenteli kasvukauden ajan Kumpulan koulukasvitarhalla vastaten alueen hoidosta. 
Koulukasvitarhalla ei ole talvilämpimiä tiloja, minkä vuoksi Werstas joutuu vuosittain muuttamaan 
muualle syksystä kevääseen. Alkuvuoden huhtikuuhun saakka Werstas toimi Hyötykasviyhdistyksen
tiloissa Annalassa. Lokakuussa siirryttiin Kumpulasta jälleen takaisin Annalaan loppuvuodeksi. 
Vaihtuvien toimitilojen takia jokaiselle nuorelle mahdollistettiin tasapuoliset liikkumisedellytykset 
korvaamalla matkakustannukset HSL:n matkakortin muodossa. Myös pajan omarahoituksen 
turvaaminen edellytti nuorilta liikkumista eri puolille kaupunkia.

Toiminnan päärahoitus tuli Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Werstas hankki omarahoitusta 
hoitamalla Vallilan siirtolapuutarhan ja Snellman korkeakoulun piha-alueita ja myymällä 



jalostamiaan tuotteita. Lisäksi Werstas sai korvausta kuntouttavasta työtoiminnasta Duurin kanssa. 

Werstas tekee jatkuvaa ja suunnitelmallista yhteistyötä Lyhty ry:n ulkotyöpaja Lato:n kanssa, 
rakentamalla puutarhamessut keväisin ja toimimalla yhdessä viljelyksillä kasvukaudella. Viime 
kesänä myös CISV Helsinki järjesti Kumpulan koulukasvitarhalla globaaliin ruokaturvaan ja 
kaupunkiviljelyyn keskittyvän leirin, jossa werstaslaiset olivat mukana.  

Pajan itsearvioinnissa on käytössä Party-arviointijärjestelmää ja lisäksi raportoidaan OKM:lle 
työmme tuloksista vuosittain. Werstaan toimintaa arvioidaan myös Jenni Jelkäsen opinnäytetyössä 
”Garden Learning Program supporting young unemployed adults - a participant perspective”
Kyseessä on kolmen eri yliopiston yhteistutkinto, maisteriohjelma nimeltään Transcultural 
European Outdoor Studies. 

3.2. Kesätyöt ja työharjoittelut
Kumpulan koulukasvitarhalta löytyy paljon erilaisia töitä, joiden tekemiseen on hyvä ottaa nuoria 
mukaan. Yhdistys tarjosi nuorisoasiainkeskuksen palkkaamille nuorille leiriryhmien ohjausta sekä 
keittiö- ja kahvilatöitä. Kahdeksan nuorta toimi apuohjaajina, bussisaatto-keittiöaputyössä oli neljä 
nuorta ja kahvilassa samoin neljä nuorta.  Lisäksi Kontulan leiritoiminnassa oli kaksi apuohjaaja ja 
yksi nuori kesäsetelillä auttamassa eläinten hoidossa.

Plan-järjestön kautta koulukasvitarhalle tuli viisi Matkalla-hankkeen nuorta. Nuoret olivat kotoisin 
Ukrainasta, Virosta ja Irakista. Työpestit vaihtelivat viikosta kahteen viikkoon. Työtehtävät olivat 
kitkemistä, perunan nostoa, marjojen keruuta, vanhan maalin hiomista penkeistä sekä 
hiekkakäytävien kunnostamista. 

Puutarhatyöt mahdollistavat niidenkin nuorten palkkaamisen, joiden on esimerkiksi kielitaidon, 
ujouden tai jonkun muun syyn vuoksi vaikea saada töitä vapailta markkinoilta. Työtehtävät opitaan 
tekemällä. Keskeistä on riittävän ohjaustyövoiman varmistaminen. 

3.3. Vapaaehtoistoiminta
Kesällä vapaaehtoiset kokoontuivat tiistaista perjantaihin kello 10-14. Työpäivät sisälsivät 
peltotöiden ja sadonkorjuun lisäksi tapahtumien järjestelyissä auttamista, leirilasten leikittämistä, 
sosiaalisen median päivittämistä ja yhteisiä taideprojekteja. Vapaaehtoisille tarjottiin ilmainen 



lounas ja kymmenestä vapaaehtoispäivästä sai työtodistuksen, jota voi myöhemmin hyödyntää 
kesätöiden haussa.

Vapaaehtoisia osallistui toimintaan yhteensä 13 nuorta. Nuorten lisäksi kävi kaksi aikuista
kolmevuotiaiden lastensa kanssa kokeilemassa työntekoa. Todistuksen sai tänä vuonna viisi nuorta.
Positiivista on, että pari nuorista on jatkanut toiminnassa osallistuen muun muassa Ruutiexpon 
toimipisteen valmisteluihin ja toiminnan pyörittämiseen pisteellä.

Syksyllä kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia Suomen Pakolaisavun vapaaehtoistoiminnan kanssa.
Käytännön toteutus jäi kuitenkin ensi vuoteen.

Vapaaehtoistoiminta toteutettiin kiinteässä yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa. 
Nuorisoasiainkeskuksen kautta tuli ohjaaja vapaaehtoistoimintaan, yleinen organisointi ja 
ilmoittautumiset hoidettiin yhdessä, samoin työtehtävien miettiminen. 

4. Tapahtumat ja koulutukset

4.1. Kahvila
Kahvila Utopihan jatkoi tavoitteena oli luoda kaupunkilaisille oleskelupaikka, jonne voi tulla 
viettämään aikaa yksin tai yhdessä. Alueella järjestetyt tapahtumat olivat kaikille avoimia.  
Ostopakkoa ei ollut ja alueelle sai tulla vaikka omien eväiden kanssa. 

Kahvila hyödynsi mahdollisimman paljon kasvitarhan satoa ja tarjoiltavat suunniteltiin sen pohjalta,
mitä omasta maasta saatiin: villiyrttipiirasta, raparperimehua, nokkoslettuja....
Viljat, kahvi, pähkinät ja maitotuotteet ostettiin tukusta suosien reilua kauppaa ja luomua.  Nuoret 
vastasivat kahvilasta ja toivat ystäviään mukaan toimintaan.

Kahvila aloitti toimintansa kahvilapyörän avulla Kumpulan kyläjuhlilta toukokuun lopulla. Kesäkuun 
puolella pyörä kierteli muutamina päivinä koulukasvitarhan lähistöllä. Myynti oli aika vähäistä, 



mutta samalla kehitettiin tuotevalikoimaa ja markkinoitiin varsinaista heinäkuussa alkavaa 
Utopihan kahvilatoimintaa.

Utopihan avajaisia vietettiin 5.7., mistä eteenpäin toimintaa oli 11.8. asti tiistaista torstaihin kello 
15.30 – 19.30. Herkullisten kahvilatuotteiden lisäksi oli runsas tapahtumatarjonta: joogaa, 
saunateltta, teatteria, musiikkia ja loppukesästä myynnissä myös Vihreän Oksan Werstaan 
satokassit.  

4.2. Tapahtumat
Kahvilan tapahtumien lisäksi järjestettiin 24.8. kaikille avoin sadonkorjuujuhla. Juhlassa oli 
musiikkia, työpajoja lapsille (mikroskopointia, graffitien tekoa, satobingoa yms.), kaksi kahvilaa ja 
Werstaan satoa myynnissä. Tapahtumaan osallistui noin 500 henkeä.

Lisäksi puutarhalle oli kutsuttu Puutarhaliiton paikallisyhdistysten väkeä lauantaina 20.8. 
tutustumaan ainutlaatuisen koulukasvitarhaan, nauttimaan puutarhasta ja sen herkuista. 
Tapahtumaan osallistui noin 100 henkeä.

4.3. Koulutukset

-Nuta-palstalaisten koulutus (nuoret + ohjaajat)

Kumpulan koulukasvitarhalla on oma nuorisotalojen palsta, jonne valikoitui neljä nuorisotaloa 
kummikohteiksi. Näiden nuorisotalojen nuoret ja ohjaajat koulutettiin viljelyyn kahdessa eri 
koulutustilaisuudessa. Lisäksi nuoret ja ohjaajat saivat jatkuvaa opastusta Nuta-palstalla 
työskennellessään. 

-Määräaikaisten työntekijöiden perehdytys 12. - 15.4. Pauligin huvila & Seikkailutalo: Kumpulan 
koulukasvitarhan kausi 2016, orientaatio, tehtäviin sisäänajo, ryhmäytyminen

-Kumpulan koulukasvitarhan koko henkilöstön koulutus 7.4. sekä 12.5.: leirien esittely, viljelyn 
perusteet, ympäristötaiteen perusteet, draamatoiminnan perusteet, yhteiset pelisäännöt, 
leirivalmistelut, vastuualueista sopimiset. Lisäksi koko henkilöstön yhteinen arviointi- ja 
kehitysilta 29.9. 

-Kesätyönuorten perehdyttämispäivät 21.-22.5.

Yhdistykselle on toiminnassaan paljon jatkuvaa koulutusta, tekemällä opettamista ja oppimista, 
jota ei välttämättä pysty nimeämään erilliseksi koulutustilaisuudeksi. Puutarhalla oppimisen 
paikkoja tulee vastaan nuorille ja vanhemmillekin päivittäin oman työn ohessa.

Yhdistyksen koulutuksen lippulaiva on Vihreän Oksan Werstas, jonka nuorista parhaimpina 
vuosina jopa 75 prosenttia on päässyt jatkamaan suoraan opintoihin. 

5. Hankkeet

Yhdistyksellä oli vuonna 2016 meneillään kaksi hanketta: Puutarha nuorisotyön välineenä sekä 
Kasva ja opi puutarhassa II.

5.1. Puutarha nuorisotyön välineenä
Vuonna 2014 alkaneessa hankkeessa jalkautettiin ja mallinnettiin puutarhatoimintaa nuorisotyön 
välineeksi. Hanketta on pilotoitu Helsingissä nuorisotaloille. Hanketta rahoitti opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Hanke päättyi keväällä 2016.



Pilottikohteina on ollut viisi nuorisotaloa Helsingissä (Koskela, Roihuvuori, Jakomäki, Kontula ja 
Maunula) sekä Vesalan ala- ja yläaste.  Lähiöissä kokeiltiin lasten ja nuorten puutarhatoimintaa 
niiden omista lähtökohdista käsin ja toteuma on nyt koottu yhteen. Lähiöiden puutarhatoiminnan 
tukeminen jatkuu Lähiöpuutarha-hankkeen kautta.

Hankkeen loppuvaiheessa aloitettiin valtakunnallista levitystyötä, joka kuitenkin jäi ituvaiheeseen, 
kun jatkorahoitusta ei enää saatu. Tampereen ja Turun suunnalla on kuitenkin selkeää kiinnostusta 
lasten ja nuorten puutarhatoimintaan. Hankekoordinaattori on jakanut tukea kiinnostuneille ja 
kertonut pääkaupunkiseudun toiminnassa huomatuista haasteista ja hyvistä malleista.

Hankkeen tukena oli moniammatillinen ohjausryhmä.

5.2. Kasva ja opi puutarhassa II (2015-2016)
Hankkeessa pyrittiin lisäämään lasten ja nuorten puutarhatoimintaa sekä kiinnostuneiden 
toimijoiden verkostoitumista. Toiminnan tueksi  esiteltiin yhdistyksen toimintamalleja sekä Kasva ja
opi puutarhassa -opasta, päivitettiin yhdistyksen nettisivujen vinkki- ja koulutusmateriaaleja sekä 
järjestettiin kaksi eri keskustelutilaisuutta toimijoille. Jälkimmäinen tilaisuus oli marraskuussa 2016 
Annalan puutarhassa. Keskustelutilaisuuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin, vaikka hanke päättyi
vuoden 2016 loppuun. Tilaisuudet on huomattu innostaviksi ja niille on selkeä tarve 
kumppanuuksienkin löytämiseksi.

Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus ympäristökasvatusrahoista. 

6. Viestintä, vaikuttaminen ja yhteistyö

Kauden 2016 iso yhteinen ponnistus nuorisoasiainkeskuksen kanssa oli Kumpulan koulukasvitarhan
oman nettisivun luominen Mun stadi -sivuille, www.kasvitarha.munstadi.fi. Lisäksi viestinnässä 
käytettiin edelleen paljon Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen sivuja, www.lastenpuutarha.fi.  
Näiden nettisivustojen lisäksi ulkoisen viestinnän kanavia olivat Lanttu-blogi, facebook-sivut, 
instagram-tilit ja oma YouTube-kanava.

Yhdistyksen ja Kumpulan koulukasvitarhan toiminta pääsi tiedotusvälineissä esille vuoden 2016 
aikana
 -Radio Suomi Utopihan avajaisista
-YLE:n Aamu-tv luontosuhteesta ja kesäleireistä
-Helsingin Sanomat Lasten uutiset kesäleireistä
-Lapsen maailma-lehti Kuokka-leireistä
-Kuohu-lehti Werstaasta

Sisäinen viestintä rakentui erilaisten henkilöstökokousten, Moodle-työalustan, ilmoitustaulujen ja 
suoran vuorovaikutuksen varaan. Moodle-työalustaa on jo parina vuonna käytetty kahden eri 
Kumpulan koulukasvitarhan toimijan yhteisenä tallennustilana. Käytännössä alusta on kuitenkin 
toiminut lähinnä leiritoiminnan työvälineenä. Kesällä 2016 yhteisen työalusta ratkaisuksi haettiin 
yhteistä gmail-tiliä ja tiedostojen, kuvien yms. tallentamista google driveen.

Viestinnässä iso apu oli nuorisoasiainkeskuksen palkkaamista tiedottajista, jotka olivat töissä 
keväästä syksyyn.

http://www.lastenpuutarha.fi/
http://www.kasvitarha.munstadi.fi/


Yhdistyksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus sekä 
opetus-, sosiaali- ja varhaiskasvatusvirastot. Yhdistyspuolella keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat 
Hyötykasviyhdistys, Dodo ry, Martat, 4H, Luonto-Liitto, Valtakunnallinen Työpajayhdistys, Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seura, Puutarhaliitto, Setlementtisäätiö ja Sininauhaliitto. Lisäksi yhdistys 
tekee yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen kanssa. Edellisten lisäksi Vihreän Oksan 
Werstaan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat TE-toimistot, Helsingin työvoiman palvelukeskus 
Duuri ja Tulevaisuustiski, puutarha-alan oppilaitokset, Helsingin Diakonissalaitos, Lyhty ry, HERO ry 
ja Sveps ry.

7. Kehittäminen ja arviointi
Yhdistyksen toimintaa kuten hankkeiden etenemistä ja toiminnan tavoitteiden saavuttamista 
seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa sekä hankkeiden ja Vihreän Oksan Werstaan 
ohjausryhmässä. Tarvittaessa toimintaa suunnataan uudelleen.

Eri toimintamuodoista kerätään osallistujapalautetta sekä osallistujamäärien kehittymistä 
seurataan myös vertaillen edellisiin vuosiin.

Loppuvuodesta 2016 aloitettiin strategiatyön päivitys.

Kumpulan koulukasvitarhalla noudatetaan omaa Kestävän kehityksen ohjelmaa. Ohjelma etenee 
vuosi vuodelta tavoitteiden asettamisen, toiminnan, arvioinnin ja taas uusien tavoitteiden 
asettamisen mukaisesti.  Vuonna 2016 haluttiin jatkaa yhteisöllisyyden vahvistamista ja 
kehittämistä, josta yhtenä ilmenemismuotona olivat yhteiset aamunavaukset Kumpulan 
koulukasvitarhalla.

Kestävä kehitys näkyy kasvitarhan arjen kaikessa toiminnassa. Koko toiminta perustuu ympäristöstä
huolehtimiseen ja luontosuhteen voimistamiseen. Suhde ruokaan muuttuu monen leiriläisen 
kohdalla, kun oppii itse kasvattamaan satoa. 

8. Hallinto ja henkilöstö
8.1. Hallitus 
Hallitukseen kuului puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus 
vastasi toimintasuunnitelman toteuttamisen seurannasta sekä yhdistyksen talouden seurannasta. 

Hallitus 2016 (valittu maaliskuussa vuosikokouksessa)
Puheenjohtaja Sari Oikarinen
Varapuheenjohtaja Susanna Palo
Muut jäsenet
Laura Jaakkola, Tiina Humaloja, Lauri Sarpaneva, Saara Hirvonen, Annakaisa Oksava, Mervi 
Lehmusoksa, Paula Markkanen (erosi joulukuussa 2016), Kaisa Hurmeranta (vara) ja Elina Mähönen
(vara)

8.2. Henkilöstö
Toiminnanjohtaja vastasi yhdistyksen toiminnan käytännön suunnittelusta, taloudesta ja 
hankkeiden kokonaishallinnoinnista. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Eeva-Maija Bergholm.  
Palkanlaskennasta ja muusta toimiston hoidosta vastasi osa-aikainen toimistosihteeri Tarja Elo. 
Kesäkauden aikana henkilöstöä oli parhaimmillaan palkattuna noin 20 henkeä, kun kaikki 
leiriohjaajat olivat töissä. 



Nuorten työpajan Vihreän Oksan Werstaan työ- ja yksilövalmentajina toimivat koko vuoden Mari 
Paakkinen ja Susanna Lagström sekä Riikka Terävä syyskuun loppuun. Työajat vaihtelivat 
valmentajilla 60-100 %, valtaosan vuodesta yksi valmentajista teki 60 prosenttista ja kaksi muuta 
täyttä työpäivää. 

Kumpulan koulukasvitarhan ympäristökasvattajana toimi toukokuusta alkaen Anu Ruohomäki 65 % 
työajalla. Marraskuussa työtehtävät vaihtuivat hankesuunnitteluun.

Puutarha nuorisotyön välineenä -hanketta koordinoi Mervi Lehmusoksa. Kasva ja opi puutarhassa 
-hankkeen materiaaleja tuotti Anna Pukema.

Kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Atope Oy/Hannu Lehtinen ja tilintarkastuksen hoiti 
tilintarkastusyhteisö Tiliextra Oy, vastaavina tilintarkastajina HTM Matti J Mäkinen ja HTM Susanna 
Ahola.

8.3.Toimitilat
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä (Jyrängöntie 2, 
00560 HKI). Lisäksi yhdistyksellä on kesäaikaan käytössä Kumpulan koulukasvitarhan tilat 
(Vähänkyröntie 2-4). Nuorten työpaja Vihreän Oksan Werstas hyödyntää lisäksi 
Hyötykasviyhdistyksen Annalan puutarhan ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tiloja.

Tiukan taloustilanteen vuoksi yhdistys vaihtoi alkusyksystä kasvitieteellisessä puutarhassa 
pienempään toimistohuoneeseen. Vaihtuvat toimitilat asettavat oman haasteensa arjen 
pyöritykseen ja vievät myös työaikaa.  Yksi yhteinen ympärivuotinen toimitila yhdistyksen koko 
henkilöstölle ja pajanuorille helpottaisi arjen sujuvuutta. 

9. Talous
Yhdistyksen merkittävimpiä rahoituslähteitä olivat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen 
ostopalvelu Kumpulan kesävirkistystoiminnasta, Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoitus 
työpajatoimintaan, OKM:n rahoitus Puutarha nuorisotyön välineenä -hankkeelle sekä pajan 
palvelutuotanto ja tuotemyynti. Pientä tuloa yhdistys sai jäsen- ja osallistumismaksuista, Helsingin 
kaupungin nuorisolautakunnan yleisavustuksesta sekä sosiaaliviraston avustuksista 
kehitysvammaisten lasten leiritoimintaan ja perhetoimintaan. 

Lasten leirimaksuja nostettiin kulujen kattamiseksi. Toimenpide oli välttämätön. Uudet 
osallistumismaksut eivät aiheuttaneet negatiivista palautetta. Tukitoimena päästiin myöntämään 
muutama vapaapaikka haastavimmassa tilanteessa oleville perheille.

Keskitien säätiöltä saatiin rahoitusta toiminnan tukemiseen yleisesti 5 000 € sekä 
Kulmakoulusäätiöltä 4800 € lasten ja nuorten viljelytoimintaan.

Merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut, työpajan ja kesävirkistyksen alueenhoidon 
tarvikkeet, toimintavälineet ja materiaalit leiriläisille ja pajalaisille, toimiston vuokra sekä 
ruokakulut kasvitarhalla.
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