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Johdanto 
 

LASTEN JA NUORTEN PUUTARHAYHDISTYKSEN 

MONIMUOTOINEN PUUTARHA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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 nuorisopalveluiden 
hallinnassa. Kumpulassa järjestettiin vuonna 2018 leiritoimintaa lapsille, nuorten työpajatoimintaa, 
vapaaehtoistoimintaa ja tapahtumia.  Lisäksi alueelle työllistettiin nuoria erimittaisiin työsuhteisiin. 
 
 
PUUTARHA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA 
 
Kesällä 2018 yhteensä 13 leiriä. Kumpulan koulukasvitarhalla järjestettiin kuusi viljelyleiriä, 
draamaleiri, seikkailuleiri, ympäristötaideleiri sekä kehitysvammaisten nuorten leiri. Kontula-
Vesalassa järjestettiin kolme puutarhaunelmia-leiriä. Ohjattua leiritoimintaa oli Kumpulan 
koulukasvitarhalla klo 9-14 ja Kontula-Vesalassa klo 9-15. Leiriläisiä oli kaikkiaan 173, joista 114  
Kumpulan koulukasvitarhalla. Leiripäivään sisältyi ohjauksen lisäksi lämmin lounas ja pidempiin 
leiripäiviin Kontulassa kevyt välipala. 
Varsinaisten leirien päätyttyä kesä jatkui vielä sadonkorjuulauantaisin syyskuun loppuun. 
 

NUORISO- 

TYÖSSÄ 

Luontosuhteen 

Voimistuminen, 

Tiedot, 

Taidot, 

Oma toiminta 

Kasvun ja 

Oppimisen 

Tukeminen, 

Yhdessä 

tekeminen, 

Vaikuttaminen, 

työllistyminen 

Vapaaehtoistoiminta 

Kesätyöt ja työ- 

harjoittelut 

Nuorisotalojen 

tuki 

Nuorten työpaja, 

Vihreän Oksan 

Werstas 

Lasten leirit, kerho 

Materiaalit, koulutukset, 

Tuki ja toimintamallien 

levitys 

PUUTARHA 
YMPÄRISTÖ- 

KASVATUKSESSA 
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Koulu- ja päiväkotilapsilla oli mahdollisuus opastettuun päivään puutarhalla erityisesti elo-
syyskuussa. Ryhmiä vieraili yhteensä 16. Lisäksi nuorisopalvelut järjesti koulukasvitarhalla keväällä 
lähialueen kouluille RubuFest-tapahtuman, johon myös yhdistys osallistui. 
 
Puutarhaperhekerhotoiminnan rahoitus päättyi ja kerho jäi toteutumatta. Korvaavaa rahoitusta 
etsittiin, mutta siinä ei toistaiseksi onnistuttu. 
 

 
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. Werstaan valmennuksessa oli 
yhteensä 18 nuorta, joista vastasi kolme valmentajaa. Lisäksi Werstaan vastuulla oli viisi 
työssäoppijaa. Nuoret saivat pajalla työ- ja yksilövalmennusta ja pajalta autettiin opiskelu- ja 
työpaikan haussa. Jatkoseurantaa jatketaan vuoden verran. 
 
Leiritoiminta mahdollisti työtä nuorille apuohjaajille sekä keittiöapulaisille. Puutarhatöihin 
työllistettiin viisi nuorta. 
 
Vapaaehtoistoiminta jatkui STEA:n rahoittamassa Itua elämään -hankkeessa.  Hankkeen 
päätavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen puutarhatoiminnan kautta eri-ikäisten ja 
eritaustaisten ihmisten kesken. Vapaaehtoiset osallistuivat Kumpulan koulukasvitarhan 
puutarhatöihin. Suomen Diakoniaopiston ja Sovinnon kautta tuli nuoria harjoitteluun lasten leirien 
ohjaukseen yhteensä seitsemän henkeä.  Lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat palvelutalojen talkoisiin 
ja toimintaan. Kaksi nuorta vapaaehtoista oli myös Kumpulan siirtolapuutarhalla pihanhoidon 
apuna. Kymmenestä vapaaehtoispäivästä nuori sai todistuksen. 
 

Jatkuvamman vapaaehtoistoiminnan lisäksi järjestettiin työpajoja ja keväällä suosittuja 
villivihannesretkiä. Yläkoulujen vierailuilla tutustuttiin avomaanviljelyyn sekä kannustettiin mukaan 
vapaaehtoistoimintaan.  Kaikkiaan vapaaehtoistoimintaan osallistui noin  650 henkilöä vuoden 
aikana. 
 

 

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 sittemmin nuorisopalveluiden kanssa. 

 

Alueen ylläpidosta ja viljelytoiminnasta on vastannut yhdistyksen työpaja, Vihreän Oksan Werstas.  

Nurmikkoalueiden korjaus- ja maanparannustoimet ja puiden kunnosta huolehtiminen on 

tapahtunut yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. 
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Viljelyalueet oli vuonna 2018 jaettu lasten viljelypalstaan, vapaaehtoisten palstaan sekä Werstaan 

hoitamiin ja yhteisiin viljelyalueisiin.  Lasten palstan paikka siirrettiin isolta puolelta pienelle 

puolelle entiselle koulujen ja nuorisotalojen palstalle, koska vanha palsta vaati kunnostusta.  

 

Vapaaehtoiset viljelivät vanhaa perhekerhon palstaa, jota ei perhetoiminnassa tarvittu rahoituksen 

päätyttyä. 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. 

Vuonna 2018 koulukasvitarhalla tehtiin myös palotarkastus sekä terveysviranomaisen tarkastus. 

Molemmat tarkastuskäynnit liittyivät kuntouttavan työtoiminnan kilpailutukseen, johon yhdistys 

osallistui. Tilat todettiin toimintaan sopiviksi. 
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2. Puutarha ympäristökasvatuksessa 
 

2.1. Kumpulan koulukasvitarhan leiritoiminta 
Päiväleiritoimintaa järjestettiin Kumpulan koulukasvitarhalla kesälomakauden 2018 ajan arkipäivi-

sin klo 9–14 peruskouluikäisille helsinkiläisille. Juhannuksen jälkeisellä viikolla ei ollut leiritoimin-

taa.   Heinä-elokuussa perjantait olivat viljelyleireillä vapaapäiviä. Koulujen alettua järjestettiin sa-

donkorjuuta lauantaisin syyskuun loppuun asti.  Sadonkorjuu oli tarkoitettu kaikille kesän aikana 

kasvitarhan leiritoimintaan osallistuneille sekä nuorille vapaaehtoisille. 

 

Alakouluikäisille oli viljely-, ympäristötaide-, seikkailu- ja draamaleirejä. Lisäksi nuorille 
kehitysvammaisille oli oma ryhmänsä heinäkuun alussa. 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. Pitkin kesää järjestettiin leiriryhmien 
yhteisiä tapahtumia kuten perjantaipiknikit ja juhannusjuhlat. Kesän aikana kehitettiin myös oma 
Kumpulan tähti -peli, muunnelma Afrikan tähdestä Kumpulaan. Lapset kehittivät pelin sääntöjä itse 
ja pelilautana oli kasvitarha. 
 

Kaikilla leiriläisillä oli mahdollisuus osallistua kokkikerhoon, joka toteutettiin kesän aikana Helsingin 
kaupungin ympäristölautakunnan avustuksen turvin. Kerhossa lapset kokkailivat kasvitarhan 
sadosta ja testailivat samalla uusia reseptejä, joista koottiin reseptivihkonen yhdistyksen 
nettisivuille. 
 
Leiritoiminnan rahoitus tuli Helsingin kaupungin nuorisopalveluilta sekä Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustuksesta. 
Kehitysvammaisten nuorten leiri toteutettiin osana Itua elämään -hanketta STEA:n rahoituksella. 
 
Osallistumismaksut leireille olivat jäsenhintaan 80 euroa/leiriviikko. Kehitysvammaisten nuorten 
leiriltä ei peritty osallistumismaksuja. Hintoihin sisältyi ohjattu leiripäivä, lounas, materiaalit ja 
vakuutukset. Ruoka oli osittain valmiina tilattua leikkipuistoruokaa ja osittain itse tehtyä. 
 

Viljelyleirit 
Yhdistys järjesti yhteensä kuusi viljelyleiriä, joihin osallistui yhteensä 66 lasta. Läpi kesän oli 
yhtaikaisesti pienten (7-9-vuotiaat) ja isojen (10-13-vuotiaat) viljelijöiden ryhmät. 
 

Lapset viljelivät ohjaajien avustuksella yhteistä lohkoa ja myös sato korjattiin yhdessä. 
Päivän aikana oli ohjatun toiminnan lisäksi mahdollisuus vapaaseen leikkiin sekä lepohetkeen 
lounaan jälkeen. Kesä 2018 oli kuuma ja kuiva, mikä koetteli niin lasten kuin ohjaajien jaksamista 
pellolla, mutta pienissä pätkissä jaksettiin tehdä puutarhatöitäkin. Lisäksi leikittiin, askarreltiin ja 
pidettiin tietokilpailuja. Isot viljelijät innostuivat rakentamaan myös hyönteishotelleja. 
 
Heinä-elokuussa viljelyleiriläiset viettivät perinteiseen tapaan keskiviikkoisin kerhopäivää, jolloin oli 
mahdollisuus uintiin, kokkailuun tai metsäretkeen. Leireihin mahtui myös retkipäiviä Kumpulan 
kasvitieteelliseen ja Vesalan koulun eläinkasvihuoneeseen. 
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Draamaleiri 
Draamaleiri järjestettiin 4. - 20.6. Leirille osallistui 10 lasta. 
 
Puutarhamiljöössä rakennettiin yhdessä lasten kanssa vihreää draamaa. Lapset saivat itse luoda 
omat hahmonsa näytelmään sekä ideoida esityksen juonta. Työtapana käytettiin divising-
menetelmää, eli lapset saivat itse suunnitella kohtauksia, joita ohjaajat ohjasivat eteenpäin. Lapset 
tykkäsivät työtavasta. 
 
Draamaleiri huipentui juhannusjuhlan esitykseen, johon oli kutsuttu mukaan myös läheiset. 
”Mysteeri Sirkuksessa” -esitys onnistui hyvin. Jokainen lapsi uskaltautui esiintymään jännityksestä 
huolimatta. 
 

Seikkailuleiri 
Seikkailuleiri järjestettiin 4. - 20.6. Leirille osallistui 21 lasta. 

Seikkailuleirillä yhdistyivät liikunnallisuus, taide ja kädentaidot sekä luonnon tutkiminen. 

Puutarhan alueesta muodostui leikin, hämmästelyn ja levon kautta ryhmän yhteinen 

luontoseikkailu, jossa retken tekeminen yhdessä oli lopputulosta tärkeämpää. Leiriläisiltä kerättiin 

pitkin leiriä omia toiveita leirin sisällöstä ja niitä lähdettiin mahdollisuuksien mukaan 

toteuttamaan. 

Leiriläiset pääsivät aamupäivisin suunnittelemaan ja toteuttamaan pienryhmissä omia pelejään, 

joita pelattiin ja testattiin kasvitarhan alueella. Samoin pelattiin jo valmiina olevia ja ohjaajien 

ideoimia pelejä kuten Kumpulan tähteä. Iltapäivät rakennettiin pikkukentällä jousipyssyjä, isoa 

tiipiitä, miekkoja ja pieniä majoja. Leiriläiset saivat myös yösijan rakentamishaasteen, joka 

toteutettiin köyden ja pressun avulla pienryhmissä. 

 

Ympäristötaideleiri 
Ympäristötaideleiri järjestettiin 30.7. - 3.8. Osallistujia leirillä oli 9.   

 

Ympäristötaideleirillä askarreltiin huovuttamalla mielikuvitushahmoja, joille rakennettiin metsään 
majat. Lisäksi leiriläiset ehtivät kokeilla graffitien tekoa penkkeihin ja suuremmille maalauspohjille, 
askarrella luonnonmateriaaleista unisiepparit ja jokainen sai tuunata oman kangaskassin ja 
kukkaruukun, johon huovutettiin mielikuvituskukat. Viikon aikana lapset myös täyttivät itsetehtyä 
havaintovihkoa, johon sai piirrellä esim. päivän aikana nähtyjä kasveja. 
 

Lapset innostuivat kovasti huovuttamisesta. Viljelyleirin vierailu majakylään oli kaikille hieno 

kokemus – majaryhmät olivat valmistaneet esityksiä ja ohjelmaa, ja lopuksi tarjoiltiin itsetehtyä 

mustaherukanlehtimehua. 

 

Kehitysvammaisten nuorten leiri 
Nuorille kehitysvammaisille järjestettiin leiri 2. -6.7. klo 10-15. 
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Nuorille kehitysvammaisille 
järjestettiin leiri 2. - 6.7. klo 
10-15. Leirille osallistui 
kahdeksan nuorta ja kaksi 
nuorta saatiin vapaaehtoiseksi 
avuksi leirin järjestämiseen. 
Kuokkaleiri rakensi 
aistipuutarhan 
koulukasvitarhan sinisten 
konttien koristukseksi. 
Tavoitteena oli rakentaa 
esteetön puutarhapolku, 
johon istutettiin eri aisteja 
kutkuttavia kasveja. Leiriläiset 
saivat olla myös mukana 
valitsemassa kasveja ja yrttejä 
istutuksiin. Aistipuutarhaa 
esiteltiin ja hyödynnettiin jo elokuun sadonkorjuujuhlassa, jolloin vierailijoiden oli mahdollisuus 
käydä testaamassa muun muassa paljasjalkapolkua. 

 

Leirillä oli mukana aistihetkiä ohjaamassa myös teatteri-ilmaisun ohjaaja -opiskelija. Aistihetkiin 
sisältyi luottamusharjoituksia, aistimatkoja silmät kiinni tunnustellen tuntoaistia hyödyntäen, 
metsäkävely, mielikuvitusmatka ja rentoutushetki luonnossa, kädentaitoja sekä omakuvia. 
 
Kehitysvammaisten nuorten leiri sai rahoitusta STEAlta. Toiminta oli näin ollen osallistujille 
maksutonta ja päivään sisältyi lämmin lounas kuten muihinkin leireihin. 

 

2.2. Itä-Helsingin leiritoiminta 
 

Kaupunkipuutarha ja sen asukit -leirit sijoittuivat lasten omaan lähiympäristöön Kontulan 
nuorisotalolle ja Vesalan koululle. Tavoitteena on löytää lapsille mielekästä ja luonnonläheistä 
puuhaa oman kodin läheltä ja näin antaa kaupunkilaislapsille vihreää vapaa-aikaa 

Leirit olivat viikon mittaisia, kolme kesäkuun ensimmäistä lomaviikkoa ennen juhannusta. Elokuun 
alkuun suunniteltu leiri jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Jatkossa kokeillaan 
neljännen leiriviikon järjestämistä kesäkuun lopulla. 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 Suomen Diakoniaopiston kautta tullut harjoittelija sekä kolme nuorta kesäsetelin 
turvin. Perusrahoitus tuli nuorisopalveluilta loma-ajan leiriavustuksista, lisäksi kerättiin pienet 
leirimaksut. Leiriläisiä oli kaikkiaan 59. 

 

2.3. Leiritoiminnan palautetta ja tunnuslukuja 
Toimintaa dokumentoitiin säännöllisesti henkilöstökokousten muistioiden ja toiminnan 
valokuvaamisen avulla. Ohjaajat laativat viikkoraportit toiminnasta. Näissä nostettiin esille 
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haasteita, kehittämiskohtia ja onnistumisia. 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 
yhteinen arviointi- ja palautepäivä. Lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja keräsi henkilöstöltä 
sähköistä palautetta. 
 

Suoraa palautetta leiriläisiltä: 
 
”Siel on salaattia ja sipulia ja yrttejä. Marjat on hyvii. Ihan paras, koska on marjoja.” 
“Laittaa kaikkii siemenii ja miten kasvattaa niitä ja miten laittaa perunoita ja on hauskaa kastella ja on 

hauskaa kattoo miten ne kasvaa hitaasti.” 

“Tykkään leikkii sadettimen alla, ja olen oppinut, että sadettimeen ei kannata koskea. Sadettimella on 

ihana leikkii. Aina.” 

 
Yhdistys teki päiväleiriläisille ja heidän vanhemmilleen leirin lopulla tyytyväisyyskyselyn myös netin 
kautta. Kyselyyn vastausprosentti jäi kuitenkin suhteellisen alhaiseksi. Ehkä kuumana kesänä 
nettikyselyyn vastaaminen ei ollut ykköskiinnostuksen kohde.   
 

Palautteen pohjalta voi kuitenkin todeta, että leiritoimintaan oltiin tyytyväisiä ja ohjaajat sekä 
apuohjaajat saivat kiitosta. Osa toivoi halvempia hintoja ja pidempiä päiviä, mikä on taloudellisesti 
aika vaikea yhtälö ratkaista. Kyselyssä kartoitettiin myös vanhempien kokemusta siitä lisäsikö leiri 
kipinää viljelyyn/puutarhaharrastukseen. Vastanneista vajaa 80 prosenttia koki näin, mikä 
yhdistyksen toiminnan tavoitteiden kannalta positiivinen tulos. 
 

Syksyllä lähdettiin leirikokemusten ja palautteen pohjalta kehittämään leiritoimintaa vuodelle 
2019. 
 
LEIRITOIMINNAN LUKUJA 

 Leirien määrä Leiripäiviä yhteensä Leiriläisiä 

Viljelyleiri 6 2x13+2x12+2x8=66 66 

Ympäristötaideleiri 1 5 9 

Draamaleiri 1 13 10 

Seikkailuleiri 1 13 21 

Kehitysvammaisten 
nuorten leiri 

1 5 8 

Kaupunkipuutarha ja 
sen asukit 

3 14 59 

YHTEENSÄ 13 116 173 

 

Viljelyleiriläisten määrä on jonkun verran laskenut edellisestä vuodesta. Lisäksi kehitysvammaisten 
lasten leiri jäi toteuttamatta, koska siihen ei saatu sosiaalilautakunnan rahoitusta. Seikkailuleiri oli 
selvästi suosituin leirityyppi Kumpulassa. Itä-Helsingin leiritoiminta kasvatti merkittävästi 
suosiotaan – leirit olivat täynnä juhannukseen asti ja osallistujia kaikkiaan 16 enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Alkukesä vetää parhaiten niin Kumpulassa kuin Kontula-Vesalassa. Vanhemmilla 
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on silloin kovin tarve leiripaikoille, kun pienet koululaiset jo lomilla ja itse vielä töissä. 

2.4. Koulu- ja päiväkotitoiminta 
Koulukasvitarhalla vieraili yhteensä 16 koulu- tai päiväkotiryhmää. Suurin osa vierailuista toteutui 

elo-syyskuussa. Yläkoululaisia vieraili 214 oppilasta viidestä eri koulusta. Alakoululaisia vieraili kaksi 

ryhmää, yhteensä 49 oppilasta. 

Itua elämään -hankkeen puutarha- ja vapaaehtoistyön 
koordinaattorit vetivät vuoden 2018 kouluvierailut 
markkinoiden samalla hankkeen vapaaehtoistoimintaa. 
Ohjelma vierailulla jakautui kahteen osioon: ensimmäinen 
osa sisälsi opastetun kasvitarhakierroksen ja toinen osio oli 
enemmän käytännön toimintaa. 

Opastetulla kierroksella käsiteltiin kasvitarhan historiaa, 

luonnonmukaisen viljelyn perusteita ja eroja 

tavanomaiseen viljelyyn, eri viljelykasveja ja kasvibiologiaa, 

Ymppi-ympäristökasvatuksen rastirataa, 

aumakompostointia (ravinteiden kierrätystä). Pidemmän 

vierailuajan puitteissa ehdittiin tutustua myös yrttimaahan 

ja maissin viljelyyn. Osa koululuokista pääsi myös 

nostamaan perunaa ja oppilaat saivat viedä perunoita 

mukanaan kotiin ja kouluun. 

Käytännön osiossa oppilaat keräsivät ja lajittelivat omenoita 
koreihin, ja saivat samalla teoriatietoa omenan tuholaisista, kasvitaudeista ja niiden torjunnasta 
sekä kompostoinnista. Oppilaat tutustuivat myös yrtteihin ja saivat kerätä niitä sekä omenoita 
mukaansa kotiin ja koululle. 
  

Virallisten kouluvierailujen lisäksi koulukasvitarhalla kävi opastetulla vierailulla kesäkuussa Planin 
Voimanaiset (maahanmuuttajaäitejä ja -tyttäriä), elokuussa Stadin ammattiopiston luonto- ja 
ympäristöalan opiskelijoita sekä jo keväällä ryhmä Helsingin Luonnontiedelukiosta. Myös Werstaan 
kumppaneita oppilaitoksista, työvoiman palvelukeskuksesta ja ravintoloista vieraili useampaan 
otteeseen koulukasvitarhalla. 
 
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. Päivän aikana koulukasvitarhan toimintapisteillä kierteli 
nuoria useammasta eri koulusta. Yhdistys tutustutti nuoret käytännössä maankääntötöihin. 
 

2.5. Kukka ja mauste – ideoita sadon käyttöön 
 Ympäristölautakunnan tuhannen euron avustuksella toteutettiin lasten reseptivihko Kukka ja 
mauste, joka julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla, www.lastenpuutarha.fi.  Reseptivihko on koottu 
kesällä 2018 yhdessä Kumpulan koulukasvitarhan leiriläisten kanssa. Leiriläiset ovat päässet 
kokkikerhon kautta maistelemaan itse kasvatettua satoa sekä kehittämään ja kokeilemaan 
mieleisiään reseptejä. Ruoan tie pellolta lautaselle on koettu omakohtaisesti, mikä toivottavasti 
lisää kiinnostusta viljelyyn ja ruoanlaittoon jatkossakin. Sähköisen reseptivihon kautta halutaan 
jakaa mainiot reseptit kaikkien kokeiltavaksi. 

 

http://www.lastenpuutarha.fi/
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3. Puutarha nuorisotyössä 
 

3.1. Vihreän Oksa Werstas – puutarhatyöpaja 16-29 -vuotiaille 

Vihreän Oksan Werstas on puutarhatyöpaja vailla koulutus- tai työpaikkaa oleville tukea 

tarvitseville alle 29-vuotiaille nuorille. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajalla 

opetellaan erilaisia työtaitoja arjenhallinnan harjoittelun lisäksi. Puutarhatyöpaja toimii nuoren 

työelämän tuntemusta kartuttavana työympäristönä. Werstas tarjoaa nuorelle kasvupaikan oman 

elämänhallinnan perustaitojen hankkimiseen, uuden oppimiseen sekä osallisuuteen ja sosiaaliseen 

vahvistumiseen ympäröivässä yhteisössä. 

 

 

 
Tavoitteena on, että nuori pajajakson aikana: 

• tutustuu puutarha-alan eri töihin, kuten avomaavihannesviljelyyn, 
kasvihuonetyöskentelyyn, viheralueiden hoitoon, viherrakentamiseen, puutöihin ja 
floristiikkaan, sadon jatkojalostukseen ja yritystoimintaan 

• kohtaa työelämän arvoja työskentelemällä osana työyhteisöä 

• sitoutuu työpajatoiminnan kautta yhteisöön ja vahvistaa omaa osallisuuttaan sekä 
omassa elinpiirissään että yhteiskunnassa 

• löytää oman jatkopolun, opiskelu- tai työpaikan 

• oppii arjenhallintaa ja elämänhallintataitoja sekä vahvistuu sosiaalisesti 
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• lisää omaa hyvinvointia ja huolehtii jaksamisesta levon, liikunnan ja ravitsemuksen 
avulla 

 

Työskentely Werstaalla pohjaa puutarhatalouden opetussuunnitelmaan, jota on muokattu 

pajatoimintaan sopivaksi. Nuori harjoittelee hahmottamaan ja havainnoimaan ympäristöään, 

minkä kautta hän oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään puistoa ja puutarhaa eri 

vuodenaikoina. Nuorille oli toimintaa tarjolla maaliskuun alusta jouluun. Tammi-helmikuussa 

valmentajat pitivät vuosilomansa ja lisäksi valmistelivat tulevaa kautta ja raportoivat 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 autetaan nuorta löytämään vahvuutensa, 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. 

 

Pajajakson päätyttyä nuorten seurantaa jatketaan vuoden ajan. Yhteisiä tapaamisia järjestetään 

kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan tuetaan opiskeluissa ja jatkopoluissa.  Pajanuorten 

jatkoseuranta on koettu tärkeäksi ja sitä kautta on pystytty tukemaan nuorten jatkopolutusta. 

Entisiä Werstaslaisia työllistetään myös Werstaalle mahdollisuuksien mukaan tuntitöihin. 

 

Werstaalla oli valmennuksessa yhteensä 18 nuorta. Työkokeiluun osallistui 13 henkeä ja 

kuntouttavaan työtoimintaan viisi henkeä. Lisäksi Werstaalla oli työssä oppijoina viisi henkeä.  

 

Werstas työskenteli kasvukauden ajan Kumpulan koulukasvitarhalla vastaten viljelyalueiden 

hoidosta. Alkuvuosi toimittiin Kumpulan kasvitieteellisessä, missä on myös yhdistyksen toimisto. 

Kasvukauden jälkeen palattiin jälleen kasvitieteellisen tiloihin. Lisäksi hyödynnettiin Kontulan 

puutyöverstasta pari viikkoa keväällä ja pari viikkoa syksyllä. Taimikasvatus tapahtui Viikissä 

yliopiston kasvihuoneella. Vaihtuvien toimitilojen ja pajan omarahoituksen edellyttämän 

liikkumisen takia jokaiselle nuorelle mahdollistettiin tasapuoliset liikkumisedellytykset korvaamalla 

matkakustannukset HSL:n matkakortin muodossa. 

 

Tulevaan vuoteen toivotaan liikkumisen vähenemistä ja toiminnan tiivistymistä kasvitarhalle 

rakennettavan kasvutunnelin myötä. Tällöin ei enää tarvita Viikin kasvihuonetiloja. 
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Toiminnan päärahoitus tuli Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Kuntouttavasta työtoiminnasta on 

uusi ostopalvelusopimus työvoiman palvelukeskuksen kanssa kevääseen 2020. Vanha sopimus 

päättyi toukokuussa 2018 ja kesäaika olikin katkosta pajan kuntouttavassa työtoiminnassa ennen 

kuin uudet sopimukset saatiin voimaan syyskuussa. 

 

Werstas hankki omarahoitusta hoitamalla Vallilan siirtolapuutarhan ja Snellman korkeakoulun piha-

alueita ja myymällä jalostamiaan tuotteita. Myös muutama ravintola käy ostamassa kasvitarhalta 

Werstaan tuotteita. 

 

Pajan itsearvioinnissa on käytössä Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari, josta saatiin 

ensimmäisiä tuloksia loppuvuodesta 2018. Palautteen mukaan Werstaan sisällöt, toiminnan 

merkityksellisyys ja oikea tekeminen nousevat vahvoiksi voimavaratekijöiksi. Nuorten 

elämänhallinta ja usko tulevaan on selkeästi vahvistunut pajalla, samoin päivärytmi. Ohjaajia ja 

yhteisöllisyyttä kiitetään. Paja on antanut onnistumisen kokemuksia, joita osalla nuorista ei ole 

ollut aiemmista työ- tai koulupaikoista. 

 

Suoria lainauksia nuorilta Sovari-kyselystä: 

”Työpajajakso on antanut minulle sellaisen fiiliksen, että kykenen olemaan viisi päivää viikossa töissä, mikä 

on aiemmin tuntunut mahdottomalta ajatukselta. Tunnen olevani kokemukseni vuoksi valmiimpi työelämään. 

Olen oppinut pelottomammaksi, mitä tulee uusien työtehtävien tekemiseen, koska pajalla on hyvin 

monipuolisesti tehtävää.” 

”Tuonut elämääni paljon iloa, elämänlaatuni on parantunut. Uskon nykyään itseeni enemmän ja 

tulevaisuuteni näyttää valoisammalta kuin pitkään aikaan.” 

”Päivärytmi parempi, sosiaalisten tilanteiden pelko hellittänyt, terveellisemmät elintavat ja kouluun puutarha-

alalle.” 

Lisäksi Werstas on mukana Party-arviointijärjestelmässä ja raportoi OKM:lle työn tuloksista 

vuosittain. 

 

Werstaan strategian päivitys aloitettiin ulkopuolisen fasilitaattorin ohjauksessa. Työtä jatketaan 

2019. 

 

 

3.2. Kesätyöt ja työharjoittelut 
Kumpulan koulukasvitarhalta löytyy paljon erilaisia töitä, joiden tekemiseen on hyvä ottaa nuoria 
mukaan. Yhdistys mahdollisti nuorisopalveluiden palkkaamille nuorille kesätyön leiriryhmien 
ohjaajina sekä keittiöapulaisina. Yhdistys vastasi nuorten ohjauksesta ja kaupunki palkkauksesta. 
Kuusi nuorta toimi apuohjaajina ja neljä nuorta keittiöapulaisina.   
 
Kesäsetelin avulla palkattiin Kontulan leiritoimintaan kolme nuorta sekä Kumpulan alueenhoitoon 
viisi nuorta kaikki kahden viikon jaksolle. Kolme alueenhoitoon palkattua nuorta oli mukana Planin 
Matkalla -hankkeessa. 
 
Lisäksi leiritoiminnassa oli mukana Suomen Diakoniaopiston ja Sovinnon kautta tulleita 
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harjoittelijoita yhteensä seitsemän henkeä. 

Leiritoiminnan onnistumisessa sekä apuohjaajilla, keittiöapulaisilla että harjoittelijoilla oli iso rooli. 
Nuoret olivat reippaita ja ottivat hyvin vastuuta tehtävistään ja leiriläisistä. 

Vihreän Oksan Werstas tarjosi 
työssäoppimispaikan viidelle henkilölle. 

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 
Vapaaehtoistoiminta jatkui STEA:n 
rahoittamassa Itua elämään -hankkeessa 
(2017-2019). Hanke kokoaa yhteen nuoria, 
eläkeläisiä ja maahanmuuttajia 
puutarhatoimintaan. Toiminnalla lisätään 
yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta eri-
ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken. 
Yhteisen viljelyn kautta tutustutaan ja 
jaetaan arjen kuulumisia. 
Maahanmuuttajien kielitaito kehittyy ja 
yksinäisyys vähenee kaikilla. 

Hanke toimi Kumpulan koulukasvitarhalla, 
Kumpulan siirtolapuutarhalla, Käpyrinteen 

palvelutalossa, Kinaporin ja Töölön palvelukeskuksissa sekä alkuvuodesta Pauligin huvilalla. 

Toimintaa markkinoitiin ja siitä tiedotettiin yhdistyksen netti- ja fb-sivujen sekä hankkeen oman 
Instagram-tilin kautta. Lisäksi tuotettiin esitemateriaalia ja mainoksia. Yksi keskeinen kanava 
markkinointiin oli yläkouluikäisten kouluvierailut Kumpulan koulukasvitarhalle. Hiihtolomaviikolla 
osallistuttiin myös Reaktoriin yhteisellä Kumpulan koulukasvitarhan osastolla, jonka kautta 
tavoitettiin tuhansia helsinkiläisiä nuoria. 

 

Kumpulan koulukasvitarhalla vapaaehtoisilla oli mahdollisuus osallistua säännöllisesti 
puutarhatöihin tiistaisin ja torstaisin kesäkuun alusta elokuun loppuun. Työpäivän pituus oli neljä 
tuntia, klo 10-14 ja siihen sisältyi lämmin lounasruoka. Lisäksi syyskuussa oli neljänä iltana syystöitä 
ja sadonkorjuuta. Kymmenestä vapaaehtoispäivästä nuori sai todistuksen, jota voi jatkossa 
hyödyntää työnhaussa. Aktiivisessa toiminnassa oli mukana 20 nuorta, joista seitsemän nuorta 
suoritti todistuksen.  

Kumpulan koulukasvitarhalla järjestettiin myös koulutuksia ja työpajoja. Vapaaehtoistoiminnan 
koulutuksia oli toukokuussa yhteensä viitenä arki-iltana. Koulutukset antoivat pohjan yhdistyksen 
vapaaehtoisena toimimiseen. Niissä tutustuttiin yhdistyksen toimintaan, eri 
toimintamahdollisuuksiin ja -paikkoihin sekä viljelyyn. Samalla vähintään yhtä tärkeää oli 
vapaaehtoisten tutustuminen toisiinsa ja koordinaattoreihin.  Toimintaan oli kuitenkin mahdollista 
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tulla mukaan pitkin vuotta koulutusten jälkeenkin. 

Vuonna 2018 vapaaehtoiset olivat iältään 13-70 -vuotiaita. Parhaimmillaan puutarhan 
vapaaehtoispäivissä toteutui hyvin hankkeen perusajatus eri-ikäisten ja eritaustaisten ihmisten 
kohtaamisesta ja yhdessä tekemisestä. Suurikaan ikäero tai kielitaidon hataruus ei haitannut 
tekemisen iloa puutarhassa. 

Vuonna 2018 järjestettiin seuraavat teematyöpajat/-kurssit 

• Villivihanneskurssit 14.5., 21.5., 28.5. ja 31.5. 

Viimeinen näistä oli suunnattu nimenomaan maahanmuuttajille 

• Graffitipaja 13.6. 

• Betonityöt 4.7. 

• Omenapuiden leikkuu 17.7. 

• Säilöntäkurssi 4.9. 

• Salvapaja 19.11. (Sovinnon toimintakeskuksessa) 

Kehitysvammaisille nuorille järjestettiin oma viikon leiri, jossa toteutettiin aistipuutarha Kumpulan 
koulukasvitarhalle (kts. 2.1. Kumpulan koulukasvitarhan leiritoiminta) Aistipuutarhaa on tarkoitus 
laajentaa kesällä 2019. 

Koulukasvitarhalla järjestettiin useammat talkoot puutarhatöiden merkeissä. Huhtikuussa oli myös 
kahdet linnunpönttötalkoot. Osa talkoista toteutettiin yhteistyökumppanien kuten Plan Suomen 
kanssa ja osa oli avoimia kaikille. Kumpulan koulukasvitarhan lisäksi talkoiltiin Käpyrinteen 
palvelutalon Käpylän pysäkin aisti- ja perinnepuutarhan kevättalkoissa 17.5. ja 14.6. Lisäksi 
autettiin palvelutaloja kasvivalinnoissa ja -hankinnoissa. Kinaporin ja Töölön palvelukeskuksissa 
järjestettiin Yrttien tunnistus -työpajat. Töölössä osallistuttiin myös juhannusjuhlan koristeluihin 
keräämällä luonnonkukkia sekä Joulupolku-tapahtumaan Jouluntuoksut-työpajalla. 

Puutarhakaveri eläkeläiselle – ajatusta ylläpidettiin Kumpulan siirtolapuutarhassa, jossa kaksi 
vapaaehtoista kävi auttamassa kahta iäkästä siirtolapuutarhuria. Eläkeläiset pystyivät jatkamaan 
rakasta harrastustaan, kun saivat apua palstan hoitoon. Parhaimmillaan kyse ei ole vain avun 
antamisesta ja saamisesta vaan ystävystymisestä yli sukupolvien. 

Vapaaehtoisten kanssa retkeiltiin Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisiin puutarhoihin sekä 
Talvipuutarhaan. Syksyllä käytiin opastetutulla sieniretkellä Nuuksion Siikaniemessä. 

Jo edellisenä vuonna alkaneet Ruokatreffit jatkuivat Pauligin huvilalla tammikuusta huhtikuuhun. 
Kaiken kaikkiaan kokoontumisia oli yksitoista. Tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa 
ystävyys yli ikärajojen. Ruoanlaiton lomassa kielenoppiminen oli luontevaa. Ruokaa tehtiin 
satokauden raaka-aineista ja tutustuttiin lähiruokaan sekä suomen luonnon marjoihin, sieniin ja 
villivihanneksiin. Eri kulttuureihin tutustuttiin kokkaamalla suomalaisia ja ryhmäläisten omien 
kulttuurien perinteisiä ruokia. Kumpulan koulukasvitarhan satoa hyödynnettiin niin pitkälle kuin 
mahdollista. 

Parhaimmillaan tavoitteet yhteisen tekemisen kautta kotoutumisesta toteutuivat Ruokatreffeillä 
hyvin. Haasteena kuitenkin oli ryhmän kokoonpano. Ryhmä muodostui lähes pelkästään 
Käpyrinteen Jade-projektin kautta tulleista ikääntyneistä maahanmuuttajista. Tavoite saada 
riittävästi osallistujia eri kohderyhmistä ei toteutunut.  Toimintaa ei enää syksyllä jatkettu vaan sen 
sijaan tarjottiin säilöntäkurssia Kumpulassa. 

Vuoden lopussa järjestettiin nuorten puutarhavaikuttajien ryhmän ensimmäinen infotapaaminen 



16 

 

yhteistyössä Helsingin Luonnontiedelukion kanssa. Ryhmä lähtee kehittämään Kumpulan 
koulukasvitarhan toimintaa nuorten näkökulmasta ja yhdistellen vaikutteita muualta maailmasta. 

Vuosi 2018 oli hankkeen toinen toimintavuosi ja perustoiminta koulukasvitarhalla sekä 
yhteistyökumppanien kanssa on muotoutunut hyvin. Hanke on tarjonnut maahanmuuttajille, 
nuorille ja eläkeläisille virkistäytymistä yhteisen puutarhaharrastuksen kautta, vihreää iloa keskellä 
Helsinkiä. Edelleen haasteena on tavallisten nuorten tavoittaminen ja varsinkin sitouttaminen 
toimintaan. Helsingissä on paljon toimintaa tarjolla. Todistuksen saaminen toiminnasta on ollut 
yksi onnistunut ratkaisu sitouttamiseen. 

 

 

4. Tapahtumat ja koulutukset 
 

4.1. Tapahtumat 
Kumpulan koulukasvitarha osallistui Avoimet puutarhat -tapahtumaan 1.7.2018. Samalla 
juhlistettiin Kumpulan koulukasvitarhan 90-vuotista taivalta. Osallistujilta kerättiin muistoja 
kasvitarhavuosilta ja niitä julkaistiin omilla nettisivuilla sekä muun muassa Kumpostissa. Alueella 
vieraili noin 100 henkeä 

Vanhaan malliin vietettiin kaikille avointa sadonkorjuujuhlaa 22.8.2018. Juhlassa oli elävää 
musiikkia, työpajoja lapsille, kaksi kahvilaa ja Werstaan satoa myynnissä. Tapahtumaan osallistui 
noin 550 henkeä. 

4.2. Koulutukset 
- Kumpulan koulukasvitarhan koko henkilöstön koulutukset kahtena arki-iltana 8.5. ja 30.5. : 
leiritoiminnan järjestelyt, käytännöt koulukasvitarhalla, turvallisuus, kestävä kehitys ja viestintä. 
Koulutukset oli tarkoitettu niin yhdistyksen kuin nuorisopalveluiden henkilöstölle. 

- Viljelykoulutukset lasten leirien ohjaajille ja apuohjaajille kahtena arki-iltana 15.5. ja 22.5. 

-Vapaaehtoistoiminnan koulutukset viitenä arki-iltana 2.5., 9.5., 17.5., 23.5. ja 30.5. 

-Villivihanneskurssit 14.5., 21.5., 28.5., 31.5. ja perheiden oma kurssi 10.5. 

-Säilöntäkurssi 4.9. 

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. 

Itua elämään -hankkeessa järjestettiin vapaaehtoistoiminnan koulutusten lisäksi työpajoja 

 

5. Viestintä, vaikuttaminen ja yhteistyö 
 
Yhdistyksen toiminnasta viestittiin omilla nettisivuilla www.lastenpuutarha.fi sekä sosiaalisen 

median eri kanavissa: facebook (yhdistys ja Werstas), Itua elämään -hankkeen instagram ja Lanttu-

blogi, jonne koottiin erityisesti leiritoiminnasta kirjoituksia. Yhdistyksen nettisivujen uudistustyö 

saatiin päätökseen ja uudet sivut avautuivat heti alkuvuodesta 2018. 

http://www.lastenpuutarha.fi/
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Käpylä-lehti julkaisi keväällä kaksi juttua Kumpulan koulukasvitarhan toiminnasta. Helsingin Uutiset 

julkaisi jutun Kumpulan koulukasvitarhan 90-vuotisen taipaleen kunniaksi. Samoin Kumposti 

kirjoitti historiallisesta puutarhasta sekä julkaisi nettisivuillaan kuvia ja tekstiä aiheesta. 

 

Sisäinen viestintä rakentui erilaisten henkilöstökokousten, ilmoitustaulujen ja suoran 

vuorovaikutuksen varaan. Whatsapp-ryhmät olivat varsin käteviä eri työryhmien väliseen ja 

sisäiseen viestintään, kun kaikille piti saada nopeasti tieto ja ihmiset olivat eri paikoissa. 

 

Yhdistyksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin nuorisopalvelut sekä 

opetus-, sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelut, Hyötykasviyhdistys, 4H, Plan Suomi, Sovinto ry, 

Valtakunnallinen Työpajayhdistys, Puutarhaliitto ja Sininauhaliitto (Vihreä Veräjä), 

Kehitysvammatuki 57, TE-toimistot, Helsingin työvoiman palvelukeskus, puutarha-alan 

oppilaitokset, Metropolia ja Suomen Diakoniaopisto.  Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä koulujen, 

päiväkotien, palvelutalojen (Kinapori, Käpyrinne ja Töölö) ja leikkipuistojen kanssa. 

 

6. 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. 

Kumpulan koulukasvitarhalla noudatetaan omaa Kestävän kehityksen ohjelmaa. Ohjelma etenee 
vuosi vuodelta tavoitteiden asettamisen, toiminnan, arvioinnin ja taas uusien tavoitteiden 
asettamisen mukaisesti.   

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. 
 
 

7. Hallinto ja henkilöstö 
7.1. Hallitus 
Hallitukseen kuului puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus 

vastasi toimintasuunnitelman toteuttamisen seurannasta sekä yhdistyksen talouden seurannasta. 

 

Hallitus 2018 (valittu maaliskuussa vuosikokouksessa) 

Puheenjohtaja Elli Korpela 

Varapuheenjohtaja Satu Rumbin 

Muut jäsenet 

Tiina Humaloja, Saara Hirvonen, Annakaisa Oksava, Elina Mähönen, Anu Ruohomäki, Timo-Matti 

Fahmy, Jenni Jelkänen, Susanna Palo (vara), Lauri Sarpaneva (vara) 

 

7.2. Henkilöstö 
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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. 

 

Nuorten työpajan Vihreän Oksan Werstaan työ- ja yksilövalmentajina toimivat Mari Paakkinen ja 

Susanna Järvi (ent. Susanne Lagström). Susanna Järvi siirtyi muihin tehtäviin syyskuussa. Samaan 

aikaan aloitti kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori Riikka Terävä, jolle kuului myös työ- ja 

yksilövalmennusta. Vili Leskinen oli työvalmentajana huhtikuusta vuoden loppuun.  Lisäksi 

Werstaalla toimi kevätkaudella tuntitöina ohjaajana kuvataidekasvattaja Tiina Humaloja. Tuntitöitä 

tarjottiin myös yhteensä kolmelle entiselle Werstaan nuorelle, joista kaksi teki puutarhatöitä 

kasvukaudella ja kolmas veti nuorille salvapajan loppuvuodesta. 

 

Itua elämään -hankkeessa oli kaksi puutarha- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria: Pirjo 

Sillanpää ja Eeva-Stiina Smolander. Sillanpää vastasi eläkeläisten ja nuorten toiminnasta, 

Smolander maahanmuuttajien ja nuorten toiminnasta. Lisäksi hankkeessa maksettiin tuntipalkkoja 

muun muassa retkien vetämisestä, palstan hoidosta, kehitysvammaisten leirin vetämisestä sekä 

mediapajasta. 

 

Kesäkauden aikana henkilöstöä oli parhaimmillaan yhdistykseen palkattuna yhtaikaa yli 20 henkeä, 

kun kaikki leiriohjaajat olivat töissä. Kumpulan koulukasvitarhan leiritoiminnassa oli kahdeksan 

leiriohjaajaa, keittiövastaava ja alueenhoidossa viisi kesäsetelinuorta. Itä-Helsingin leiritoiminnassa 

oli yksi leiriohjaaja ja kolme kesäsetelinuorta apuohjaajina. 

 

Henkilöstön osaamista pyrittiin päivittämään sopivin lähinnä yhteistyökumppanien (TPY) ja 

rahoittajien (STEA) järjestämin koulutuksin. Toinen työ- ja yksilövalmentaja suorittaa puutarhurin 

tutkintoa Keuda Mäntsälässä oppisopimuksella. 

 

Työssä jaksamista tuettiin myös ulkopuolisen työnohjaajan avulla kevään aikana. 

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

7.3.Toimitilat 

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä (Jyrängöntie 2, 

00560 HKI). Alkuvuodesta kasvitieteellisestä saatiin tilat myös Werstaan käyttöön kasvukauden 

ulkopuoliselle ajalle, jolloin koulukasvitarhalla ei voida toimia. Huhtikuusta lokakuuhun Werstas 

toimii Kumpulan koulukasvitarhalla (Vähänkyröntie 3-6), jossa järjestetään valtaosa myös muusta 

toiminnasta. Lisäksi hyödynnetään nuorisopalveluiden tiloja kuten Kontulan puutyöverstasta. 

 

8. Talous 
Yhdistyksen merkittävimpiä rahoituslähteitä olivat Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden 
ostopalvelu Kumpulan kesävirkistystoiminnasta, STEA:n rahoitus Itua elämään -hankkeelle sekä 
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoitus työpajatoimintaan. Pienet avustukset tulivat Etelä-
Suomen aluehallintovirastolta leiritoimintaan sekä Helsingin kaupungilta Itä-Helsingin 
leiritoimintaan ja lasten reseptivihkoseen. Lisätuloa yhdistys sai jäsen- ja osallistumismaksuista 
sekä Werstaan omavarainhankinnasta. 
 
Merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut, alueenhoidon tarvikkeet, toimintavälineet ja 
materiaalit leiriläisille ja pajalaisille, toimiston ja kasvihuoneen vuokra, ruokakulut kasvitarhalla, 
sähköinen viestintä ja kirjanpito. 


