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Johdanto 

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 2019 leiritoimintaa lapsille, 
nuorten työpajatoimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja tapahtumia. Lisäksi alueelle työllistettiin 
nuoria erimittaisiin työsuhteisiin. 
 

 

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.  

 

Nuorisotyö

• Nuorten työpaja, Vihreän Oksan Werstas
• Vapaaehtoistoiminta
• Kesätyöt, työharjoittelut

Ympäristökasvatus

• Leirit, kerho
• Kouluvierailut
• Tuki ja materiaalit
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Werstas toimi nonstop-periaatteella maaliskuusta joulukuuhun. Werstaan valmennuksessa 
oli yhteensä 25 nuorta, joista vastasi kolme valmentajaa. 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 yhdeksän nuorta. 

Vapaaehtoistoiminta jatkui STEA:n rahoittamassa Itua elämään -hankkeessa.  
Vapaaehtoiset osallistuivat Kumpulan koulukasvitarhan puutarhatöihin sekä kävivät 
yhteistyökumppanien talkoissa ja tapahtumissa. Yhteistyökumppaneille järjestettiin 
toimintaa myös koulukasvitarhalla. Kaksi nuorta vapaaehtoista oli Kumpulan 
siirtolapuutarhalla pihanhoidon apuna. Kymmenestä suoritetusta vapaaehtoispäivästä 
nuori sai todistuksen. Kaikkiaan 11 nuorta pääsi tähän tavoitteeseen. Vuonna 2019 
toteutettiin myös Nuorten puutarhavaikuttajien -ryhmä yhteistyössä Helsingin 
Luonnontiedelukion kanssa. 

Jatkuvamman vapaaehtoistoiminnan lisäksi järjestettiin työpajoja ja keväällä suosittuja 
villivihannesretkiä. Yläkoulujen vierailuilla tutustuttiin avomaanviljelyyn sekä kannustettiin 
mukaan vapaaehtoistoimintaan. Aktiivisina vapaaehtoisina toiminnassa oli mukana 94 
vapaaehtoista työpajoissa, koulutuksissa ja puutarhanhoidossa. Hankkeen vierailijoiden 
kautta osallistujamäärä nousee jo satoihin henkilöihin.  

PUUTARHA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA 

Kesällä 2019 oli yhteensä 18 lasten leiriä. Kumpulan koulukasvitarhalla järjestettiin lapsille 
kaikkiaan 14 leiriä. Kontula-Vesalassa järjestettiin neljä leiriä.  Kaikki leirit olivat viikon 
mittaisia paitsi juhannusviikon leirit, jotka kestivät Kumpulassa kolme päivää ja Itä-
Helsingissä neljä päivää. 

Lasten leireillä ohjattua leiritoimintaa oli Kumpulan koulukasvitarhalla klo 9-14 ja Kontula-
Vesalassa klo 9-15. Leiriläisiä oli kaikkiaan 318, joista 245 Kumpulan koulukasvitarhalla. ja 
73 leiriläistä Kontulan leiritoiminnassa. Leiripäivään sisältyi ohjauksen lisäksi lämmin lounas 
ja pidempiin leiripäiviin Kontulassa kevyt välipala. 

Varsinaisten leirien päätyttyä kesä jatkui vielä sadonkorjuulauantaisin syyskuun loppuun.  

Nuorten leirejä oli kaksi. Nuorille kehitysvammaisille oli oma leiri ja Narrin näyttämön 
kanssa yhteistyössä järjestettiin yksi draamaleiri. Nuorten leireillä osallistujia oli kaikkiaan 
15. Leirit olivat molemmat viikon mittaisia ja leiripäivät klo 10-15. 
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Koululaisilla oli mahdollisuus opastettuun päivään puutarhalla erityisesti elo-syyskuussa. 
Vierailukäyntejä oli yhteensä 12, joihin osallistui yhteensä 285 oppilasta. Ryhmiä vieraili 
yhteensä 16. Lisäksi nuorisopalvelut järjesti koulukasvitarhalla keväällä lähialueen kouluille 
RubuFest-tapahtuman, johon myös yhdistys osallistui. 

Innokkaimmille viljelijöille järjestettiin huhtikuusta elokuuhun viljelykerhoa, johon osallistui 
kuusi lasta. 
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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 1920-

luvun alusta 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. 

Kasvitarhan alue jakautuu Vähänkyröntien molemmin puolin, isoon ja pieneen puoleen. 

Kasvitarhan pienellä puolella oli vuonna 2019 lasten viljelyleirien palsta, Itua elämään -

vapaaehtoistoiminnan hankkeen palsta sekä yhteinen viherlannoituslohko ja 

kurpitsaviljelmät. Ison puolen viljelyksistä vastasi Vihreän Oksan Werstas. Varsinaisten 

viljelylohkojen lisäksi kasvitarhalla on marjapensaita, omenapuita, nurmikenttiä, pensaita, 

puita ja istutuksia. Lasten erityisessä suosiossa on pieni takametsä mustikoineen ja 

majanrakennuspaikkoineen.  

Viheralueiden hoidosta on vastannut yhdistyksen työpaja, Vihreän Oksan Werstas. 

Nurmikkoalueiden korjaus- ja maanparannustoimet ja puiden kunnosta huolehtiminen on 

tapahtunut yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Nurmialueiden leikkaus hoidettiin 

Werstaan, yhdistyksen kesätyönuorten ja vapaaehtoisten sekä nuorisopalveluiden 

kesätyönuorten yhteistyönä. Werstas aloitti kesällä 2019 herukkapensaiden kunnostuksen, 

ja työ jatkuu vielä ensi vuonna. Omenapuita leikattiin Itua elämään -hankkeen työpajassa. 

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. Työ on käsityövaltaista ja vaatii työvoimaa. 
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Maan muokkaus viljelytoimintaa varten hoidettiin hevostöinä kuten jo monena vuonna 

aiemmin.  Maankäännössä oli hevosten lisäksi apuna pieni jyrsin.  Lisäksi Werstaan nuorten 

ryhmä teki keväällä kuukauden ajan käsityönä viljelypenkkejä.  

Keväällä kasvitarhalle nousi Schetelig Oy:n lahjoituksen turvin kasvutunneli, jossa Werstas 

jatkossa pystyy kasvattamaan taimet eri ryhmien käyttöön. Jo kesällä 2019 kasvutunnelia 

hyödynnettiin muun muassa tomaattien ja yrttien kasvatuksessa. 

 

 

 

Koulukasvitarhan turvallisuutta ylläpidetään päivittämällä vuosittain 

turvallisuussuunnitelmaa.  
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2. Puutarha nuorisotyössä 

Vihreän Oksan Werstas 

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. 

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. 

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 
• lisää omaa hyvinvointia ja huolehtii jaksamisesta levon, liikunnan ja ravitsemuksen 

avulla 

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 
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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 25 nuorta. Työkokeiluun osallistui 11 henkeä ja 

kuntouttavaan työtoimintaan seitsemän henkeä. Kaksi nuorta oli sekä kuntouttavassa 

työtoiminnassa että työkokeilussa. Lisäksi Werstaalla oli työssä oppijoina yhdeksän 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 keväällä ja syksyllä.  

Kevään aikana pystytettiin koulukasvitarhalle Schetelig Oy:n lahjoittama kasvutunneli, jonka 

rakentamista varten oli otettu 15 000 € pankkilaina. Kasvutunnelin valmistelu 

käyttökuntoon työllisti koko Werstasta kesäkuun alun avajaisiin asti ja vielä sen jälkeenkin 

sähkö- ja muiden viimeistelytöiden osalta. Kasvutunneli on suuri helpotus Werstaan 

taimikasvatuksen ja laajentaa myös mahdollisuuksia kylmän arkojen vihannesten viljelyyn. 

Laina saadaan maksettua säästyneinä kasvihuoneen vuokrakuluina sekä kasvaneena taimi- 

ja satomyyntinä. 

Toiminnan päärahoitus tuli Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Kuntouttavasta 

työpajatoiminnasta saatiin päiväkohtaisia korvauksia sopimuksen mukaisesti. Budjettisyistä 

kuntouttavan työtoiminnan ostaja joutui rajoittamaan asiakaspaikkamääriä kaikissa 

kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikoissa. Werstas olisi voinut ottaa kuntouttavan 

sopimuksella enemmänkin nuoria. Toiminta jatkui kuitenkin läpi kauden. 
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Werstas hankki omarahoitusta 

hoitamalla Vallilan siirtolapuutarhan ja 

Snellman korkeakoulun piha-alueita ja 

myymällä taimia, satoa sekä 

jalostamiaan tuotteita.  Satokasseja 

myytiin jo vakiintuneen käytännön 

mukaan kerran viikossa heinä-elokuussa, 

lisäksi osallistuttiin myyntitapahtumiin 

sekä koulukasvitarhalla että muualla. 

Ravintolayhteistyö on voimistunut vuosi 

vuodelta. Ravintolat (ORA, Inari, Natura, 

Nolla) käyvät ostamassa satoa ja sadon 

oheistuotteita suoraan 

koulukasvitarhalta.  

Pajan itsearvioinnissa on käytössä Sovari 

– sosiaalisen vahvistumisen mittari. 

Lisäksi Werstas on mukana Party-

arviointijärjestelmässä ja raportoi 

OKM:lle työn tuloksista vuosittain.  

Vuoden 2019 nuorilta Sovariin kerätyssä palautteessa nousee selkeästi esiin tehtävien 

monipuolisuus, onnistumisen kokemukset ja uusien taitojen oppiminen. Yhteisöllisyys ja 
luottamus valmentajiin nähdään voimavarana. Itsetuntemus ja kyky toimia toisten kanssa 
on parantunut merkittävästi pajajakson aikana. Fyysinen kunto on kohentunut luonnossa 
työskennellessä, unirytmi löytynyt ja ruokahalu palannut. Oma-aloitteisuus 
kehittynyt ja elämän merkityksellisyys palannut. Werstaan toiminta on antanut voimaa 
lähteä kotoa, neljän seinän sisältä pois. Werstaalla on ystävystytty ja koettu yhteisöllisyyttä. 
 
Puutarha-alan oppilaitoikset ovat monen helsinkiläisen nuoren näkökulmasta kaukana 
(Mäntsälä, Hyvinkää). Vihreän Oksan Werstas on antanut matalan kynnyksen vaihtoehdon 
tutustua alaan ennen oppilaitokseen hakeutumista. Varmistua alavalinnasta ja voimistua 
turvallisessa työpajaympäristössä. 

Werstaan strategiaa päivitettiin vuodenvaihteessa 2018-2019 ja päivitystyötä jatketaan 

edelleen vuoden 2020 alussa. 
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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 neljä nuorta sekä koulukasvitarhan 
alueenhoitoon neljä nuorta kaikki kahden viikon jaksolle.  Yhdistys pääsi mukaan myös 
Kesätyö OP:n piikkiin -rahoitukseen, minkä avulla palkattiin heinäkuulle neljä nuorta kahden 
viikon jaksolle koulukasvitarhan alueenhoitoon. Yksi nuori työllistyi viikoksi Plan Suomen 
kautta. 

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 yhdeksälle 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.  

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 ja Kinaporin palvelukeskuksessa.   

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.  

Kumpulan koulukasvitarhalla vapaaehtoisilla oli mahdollisuus osallistua säännöllisesti 
puutarhatöihin tiistaisin ja torstaisin kesäkuun alusta elokuun loppuun. Työpäivän pituus oli 
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neljä tuntia, klo 10-14 ja siihen sisältyi lämmin lounasruoka. Lisäksi syyskuussa oli neljänä 
iltana syystöitä ja sadonkorjuuta. Kymmenestä vapaaehtoispäivästä sai todistuksen, jota voi 
jatkossa hyödyntää työnhaussa, kaikkiaan 11 nuorta suoritti todistuksen.  

Yhteisöllisen viljelypalstan hoitaminen on osoittautunut erittäin toimivaksi muodoksi 
saavuttaa hankkeen tavoitteita. Vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille tehtyjen 
palautekyselyjen vastauksista ilmenee, että toiminnan tuloksena yhteisöllisyys hankkeen 
kohderyhmissä ja kohderyhmien välillä on vahvistunut. Toimintaan osallistuneiden rohkeus 
kohdata eri-ikäisiä ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä on lisääntynyt. Osallistujien hyvinvointi 
on parantunut puutarhassa tapahtuvan yhteisen tekemisen kautta. 

Kumpulan koulukasvitarhalla järjestettiin myös koulutuksia ja työpajoja. 
Vapaaehtoistoiminnan koulutuksia oli toukokuussa yhteensä neljänä 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 mahdollista tulla mukaan pitkin vuotta koulutusten jälkeenkin.  

Vuonna 2019 vapaaehtoiset olivat iältään 14-71 -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 2019 järjestettiin seuraavat teematyöpajat/-kurssit  

• Villivihanneskurssit 20.5. ja 5.6. Ensimmäinen kurssi järjestettiin yhteistyössä 
Hortoilun Jouko Kivimetsän kanssa ja toinen kurssi oli suunnattu Kinaporin 
palvelukeskuksen maahanmuuttajaryhmälle.  

• Omenapuiden leikkaus -työpaja 15.7. 

• Työkalujen huolto- ja teroituspaja 23.7. 

• Säilöntäkurssi 3.9. ja 10.9. 

Kehitysvammaisille nuorille järjestettiin oma Aistielämyksiä puutarhassa! -kesäleiri 1.-5.7. 
Leirin teemana oli aistipuutarhan rakentaminen sekä keholliset aistihetket. Aistipuutarhan 
suunnittelussa ja teossa hyödynnettiin kesän 2018 leirin kokemuksia, mm. tehtiin edellisen 
kesän malliin pop up -paljasjalkapolku. Aistihetkiin sisältyi luottamusharjoituksia, 
aistimatkoja silmät kiinni tunnustellen tuntoaistia hyödyntäen, metsäkävely, 
mielikuvitusmatka ja rentoutushetki luonnossa, kädentaitoja sekä omakuvia.   
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Draamaa puutarhassa- teatterileiri nuorille 24.-28.6. järjestettiin yhteistyössä Narrin 
Näyttämön kanssa. Leirikokonaisuus ja konsepti oli suunnattu 12-14 -vuotiaille nuorille ja se 
toteutettiin ensimmäistä kertaa. Leiri sisältöä olivat: ryhmäytyminen, kasvu teemaan 
syventyminen (mm. omakuvat), improvisaatio, ryhmässä käsikirjoittaminen, 
hahmotyöskentely, esityksen harjoitteleminen ja esitys. Sekä osallistujat ja ohjaajat pitivät 
leiriä erittäin onnistuneena ja toivovat jatkossakin mahdollisuutta pitää vastaavanlaisia 
teatterileirejä. 

Kokkikerhoa pidettiin kuutena iltapäivänä heinäkuussa, 9.7-11.7. sekä 16.7. ja 18.7. 
Kerhossa valmistettiin erilaisia kasvisruokia hyödyntäen vapaaehtoisten viljelypalstan satoa. 
Kokkikerhon ruokareseptit on koostettu yhdistyksen nettisivuille.   

Talkoot ja tapahtumat Kumpulan koulukasvitarhalla 

• Linnunpönttötalkoot 11.4. 

• Rubufest 23.5. 

• Suomen luonnonpäivän puutarhatapahtuma 31.8. yhteistyössä Plan Suomen kanssa 

• Syystalkoot 11.9. 
 

Vapaaehtoisten kanssa osallistuttiin myös yhteistyökumppaneiden talkoisiin 

• Kevättalkoot Käpyrinteen palvelutalon aisti- ja perinnepuutarhassa 13.5. 

• Kinaporin palvelukeskuksen kesäkukkien istutustalkoot 7.6. 

Puutarhakaveri eläkeläiselle – ajatusta ylläpidettiin Kumpulan siirtolapuutarhassa, jossa 
kaksi vapaaehtoista sekä vanhustyön harjoittelussa ollut geronomiopiskelija kävivät 
auttamassa neljää 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. Geronomiopiskelija teki 
myös projektitehtävän Vanhuksen toimintaympäristön kehittäminen, josta saatuja 
konkreettisia parannusehdotuksia ja kehittämisideoita sekä eläkeläinen että 
siirtolapuutarhayhteisö voivat jatkossa hyödyntää.  

Vapaaehtoisten kanssa retkeiltiin kevään ja syksyn aikana pääkaupunkiseudulla 

• Linturetki Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan 4.4. 

• Sieniretki Sipoonkorpeen 5.9. 

• Onkiretki Vanhankaupunginkoskelle 24.9. 
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• Metsäretki Mustavuoren luonnonsuojelualueelle 8.10. 

• Jouluretki Talvipuutarhaan 13.12. 

Nuorten puutarhavaikuttajien -ryhmä saatiin toteutettua yhteistyössä Helsingin 
luonnontiedelukion kanssa. Kurssin toteutuksesta yhdistyksen puolelta vastasi Anu 
Ruohomäki tuntityönä. Nuoret kokoontuivat yhteensä 11 kertaa huhtikuusta syyskuuhun, 
joista valtaosan Kumpulan koulukasvitarhalla.  Toiminnasta rakennettiin lukion kurssi, jonka 
suoritti kymmenen nuorta. Nuoret pääsivät tutustumaan muun muassa maissin ja basilikan 
viljelyyn, kompostointiin ja villivihanneksiin. Kurssin perimmäisenä tavoitteena oli miettiä ja 

kehittää Kumpulan koulukasvitarhan toimintaa nuorten näkökulmasta. Nuorilta tulikin 
ideoita uusista kursseista ja retkistä. Lisäksi alue tuli tutuksi ja sen arvo alkoi hahmottua. 
Kurssi on kopioitavissa muualle ja se on jaettu Innokylään yhtenä Itua elämään -hankkeen 
toimintamallina. 
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3. Puutarha ympäristökasvatuksessa 

 

Kumpulan koulukasvitarhan leiritoiminta 

Yhdistys järjesti Kumpulan koulukasvitarhalla alakouluikäisille viljely-, ympäristötaide-, 

draama-, seikkailu- ja tiedeleirejä.  Lasten leiripäivä oli kello 9-14, päivään sisältyi ohjatun 

toiminnan, vakuutusten ja materiaalien lisäksi lämmin lounas.  

Leirikonseptia uudistettiin siten, että kaikki leirit draamaleiriä lukuun ottamatta olivat 

viikon mittaisia. Vanhemmat ottivat uudistuksen hyvin vastaan ja leirit täyttyivät 

ennätysvauhtia. Uudistus mahdollisti monipuolisen leirikesän, kun jo kesäkuulle pystyi 

rakentamaan kolmen viikon leiripaletin vaikka viljelystä, ympäristötaiteesta ja seikkailusta. 

Kaikki leirit viettivät kuitenkin vähintään puoli päivää viikossa viljelyn parissa. Näin haluttiin 

varmistaa kaikkien lasten kosketus viljelyyn. Samalla leirien yhteisöllisyys voimistui. 

Yhteisen viljelyn lisäksi yhteisöllisyyttä toivat yhteiset perjantaipicnicit, pelit ja leikit, 

ympäristötaideleirien järjestämät metsäretket, Kumpulan tähden pelaaminen sekä tietysti 

yhteinen juhannusjuhla. 

Viljelyleirit 

Yhdistys järjesti yhteensä viisi 

viljelyleiriä, joista kahteen 

viimeiseen oli yhdistettynä myös 

ympäristötaidetta. Leirit olivat 

viikon mittaisia, paitsi 

juhannusviikon leiri kesti kolme 

päivää. Kesän jälkeen, koulujen 

alettua, jatkettiin sadonkorjuu- ja 

syystyölauantaiden merkeissä. 

Kaikkiaan viljelyleireillä oli 90 

lasta. 

Lapsilla oli viljelyssä yhteinen 

lohko, jota lapset viljelivät suunnitelman mukaisesti ohjaajien opastuksella ja sato korjattiin 

yhdessä.  Päivien mittaan tutustuttiin myös kastematoihin, kovakuoriaisiin ja lintuihin. 
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Mukavinta puuhaa oli kastelu, istuttaminen ja ruohonleikkuu (saksilla tai kelaleikkurilla) 

Myös leikkiin ja pelailuun sekä seikkailuun takametsässä oli varattu aikaa.  

Leiriläiset myös retkeilivät muun muassa tutustumaan Kontula-Vesalan leiritoimintaamme, 

erityisesti Vesalan koulun eläinkasvihuoneeseen. Vastaavasti Kontula-Vesalan leiriläiset 

kävivät vierailulla Kumpulan koulukasvitarhalla. 

Ympäristötaideleirit  

Ympäristötaideleirejä järjestettiin yhteensä kolme. Lapsia leireillä oli yhteensä 56. Kaksi 

ensimmäistä leiriä oli viikon mittaisia ja viimeinen juhannusviikon leiri kolmen päivän 

mittainen. 

Leireillä tehtiin erilaisia maataideteoksia yksin ja yhdessä hyödyntäen alueen 

luonnonmateriaaleja. Lapset myös huovuttivat hienoja otuksia ja metsään rakennettiin 

majakylä, johon tehtiin polku maalatuista kivistä ja kodit huopaotuksille. Muut leirit 

kutsuttiin tutustumaan majakylään leiriviikon päätteeksi. 

Draamaleiri 

Draamaleiri järjestettiin 3. - 19.6. Leirille osallistui 15 lasta.  

Draamaleiri järjesti perinteisesti näytelmän leirien yhteiseen juhannusjuhlaan. Leiri 

aloitettiin erilaisilla draamaharjotteilla ja lämppäreillä, jotka ovat teatterin maailmassa 

jokapäiväisiä juttuja. Ensimmäisellä leiriviikolla keskityttiin ryhmäytymiseen, tutustumiseen 

ja esityksen ideointiin. Toisella leiriviikolla aloitettiin esityksen harjoitukset. Esitys syntyi 

kokonaan leiriläisten omista ideoista ja improvisaatiosta. Jokainen leiriläinen sai luoda 

oman hahmonsa esitykseen. Perjantai-piknikeillä draamaleiri esitti maistiaisia muille 

leireille tulevasta juhannusjuhlan esityksestä. Leiri huipentuikin Kadonneen timantin 

arvoituksen esitykseen kasvitarhan juhannusjuhlassa. Esitystä saapui katsomaan myös 

leiriläisten vanhempia ja muita läheisiä. 

Seikkailuleirit 

Seikkailuleiri järjestettiin alkukesästä kolme kappaletta. Kaksi leireistä oli viikon mittaisia, 

viimeinen juhannusviikon leiri oli kolmipäiväinen. Leireille osallistui 62 lasta. 

Seikkailuleirillä yhdistyivät liikunnallisuus, taide ja kädentaidot sekä luonnon tutkiminen. 

Leiriläisiltä kerättiin pitkin leiriä omia toiveita leirin sisällöstä ja niitä lähdettiin 

mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. 
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Leiriläiset loivat omat seikkailijahahmonsa, jotka lähtivät seikkailemaan leirille. 

Leiriviikkoihin mahtui paljon retkeilyä, pelailua ja yhteistä leikkiä. Kumpulan tähteä, viime 

vuoden suosikkipeliä, pelattiin jälleen. 

Tiedeleirit 

Kesän uutuutena loppukesästä järjestettiin kaksi viikon mittaista tiedeleiriä. Lapsia leireillä 

oli 22. 

Leirien aikana lapset pääsivät tutkimaan ötököitä niin hyönteispyydyksistä kuin 

kompostista. Lisäksi rakennettiin 

pienoispuutarhoja, mitattiin maaperän pH-

arvoja, pelattiin ympäristöbingoa, hoidettiin 

viljelypalstaa, retkeiltiin ja leikittiin. Parasta 

lasten mielestä oli ötököiden tutkiminen, 

pienoispuutarhojen rakentaminen ja vierailu 

geologisiin kokoelmiin Kumpulan 

kasvitieteellisessä puutarhassa. 

Hyönteispyydyksistä saatiin kovakuoriaisia, 

hämähäkkejä ja muurahaisia. Kompostista 

kaivettiin mm. tuhatjalkaisia, kastematoja, 

tarhasiiroja ja kotiloita.  

Lapset oppivat näkemään ympäristön uusin 

silmin ja kiinnittämään huomiota erilaisiin 

pieniin ja isoihin havaintoihin. Tärkeintä ei 

ole havainnon nimeäminen, vaan luonnon 

monimuotoisuuden huomaaminen. Samalla lapset oppivat arvostamaan luontoa ja 

suojelemaan sitä.  

Itä-Helsingin leiritoiminta 

Kaupunkipuutarha ja sen asukit -leirit toteutettiin Kontulan nuorisotalolla ja Vesalan 

koululla jo neljättä kesää. Leirejä oli neljä, 3.-7.6., 10.-14.6, 17.- 20.6. ja 24.6.-28.6. 

Leiripäivä oli kello 9-15 ja siihen sisältyi lämmin lounas sekä välipala. Aamupäivä puuhailtiin 

Kontulan nuorisotalolla ja lounaan jälkeen siirryttiin Vesalan koululle hoitamaan 

eläinkasvihuoneen eläimiä ja kasveja. 
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Leirit sijoittuivat lasten omaan lähiympäristöön itähelsinkiläiseen lähiöön. Tavoitteena oli löytää 

lapsille mielekästä ja luonnonläheistä puuhaa oman kodin läheltä ja näin antaa kaupunkilaislapsille 

vihreää vapaa-aikaa. 

Leirit myös retkeilivät. Mukava retkiympäristö oli lähimetsä, mutta kauempanakin käytiin: 

Kumpulan koulukasvitarhalta haettiin innotuista viljelyyn ja muuhun puutarhatoimintaan, Viikin 

pelloilla tutustuttiin lehmiin ja Lammassaaren retkellä nähtiin Kuusiluodon lampaat. Retkikohteet 

vaihtelivat leireittäin.  

Kesäkuun alun leirit täyttyivät ennätysnopeasti ja otimme pari lasta vielä extrapaikoille. Kesäkuun 

viimeinen viikko oli hiljaisin 

ja saimme juuri ja juuri 

leiriryhmän täyteen. 

Ajankohta tuntui kuitenkin 

toimivan paremmin kuin 

edellisten kesien yritykset 

järjestää leiri elokuun 

alussa. 

Hyvä yhteistyö Vesalan 

koulun kanssa on ollut 

keskeistä leirien 

mahdollistumisen osalta. 

Yhteistyö on hyödyttänyt 

sekä koulua että yhdistystä 

ja ennen kaikkea alueen 

lapsia ja nuoria. 

Leiritoiminnan palautetta ja tunnuslukuja 

Toimintaa dokumentoitiin säännöllisesti henkilöstökokousten muistioiden ja toiminnan 

valokuvaamisen avulla. Ohjaajat laativat viikkoraportit toiminnasta. Näissä nostettiin esille 
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 henkilöstölle arviointi- ja palautepäivä. Lisäksi yhdistyksen 
toiminnanjohtaja keräsi henkilöstöltä ja leiriläisten vanhemmilta sähköistä palautetta. 

Palautetta leiriläisiltä ja vanhemmilta: 
"Parasta oli kasvihuone, kun siellä sai hoitaa eläimiä."  

”Oli mahtava seikkailla omalla koululla piilosta leikkiessä. Eläinten hoitaminen oli mahtavaa”  
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”Kiitos paljon leiristä. Lapsemme olivat jo kolmatta kesää ja viihtyivät taas oikein hyvin. Henki 

on yleensä hyvä ja ohjaajat motivoituneita. Ihanaa kun tämä leiri on myös kohtuuhintainen, 

leiritettäviä kun on kaksi.”  

”Kiitos leiristä, kaikin puolin kiva kokonaisuus! Lapsi tykkäsi kovasti, ja paikka oli myös 

vanhempien näkökulmasta helposti saavutettavissa julkisillakin liikennevälineillä.” 

”Tosi kiva kokemus lapsille! Parasta ilmeisesti henki, viljely vähän oheisjuttu tuttuna meidän 

lapsille mutta tulevat mielellään ensi kesänä myös” 

”Oikein ihana leiri ja lapsi nautti kovasti.” 

LEIRITOIMINNAN LUKUJA 
 

Leirien määrä Leiripäiviä yhteensä Leiriläisiä 

Viljelyleiri 5 23 90  

Ympäristötaideleiri 3 13 56 

Draamaleiri 1 13 15 

Seikkailuleiri 3 13 62 

Tiedeleiri 2 10 22 

Kaupunkipuutarha 
ja sen asukit 

4 19 73 

YHTEENSÄ 19 91 318 

Viljelykerho 

Huhtikuulta elokuulle järjestettiin innostuneimmille 9-13-vuotiaille viljelykerho, jossa pääsi 
syvemmin oppimaan ja harrastamaan viljelyä ja puutarhanhoitoa. Kerho kokoontui kerran 
viikossa maanantai-iltaisin klo 17-19 yhteensä 12 kertaa, koulujen kesäloman aikana oli 
osittain taukoa. Kerhoon osallistui kuusi lasta. 

Toimintaa kouluille 

Ylä- ja alakouluille järjestettiin toiminnallisia vierailuja Kumpulan koulukasvitarhalle. 

Vierailujen sisältö painottui toiminnalliseen tekemiseen, jonka ohessa käsiteltiin myös 

luonnonmukaisen viljelyn perusteita, eri viljelykasveja ja kasvibiologiaa. 

 

Keväällä yläkoulujen oppilaiden kanssa tehtiin maankääntöä, lämpöpenkkejä kurpitsoille ja 

kurkuille sekä purjojen ja perunoiden istutusta. Syksyllä ohjelmassa oli perunoiden nostoa, 

omenoiden keruuta ja lajittelua sekä yrtteihin tutustumista. Oppilaat saivat viedä 

perunoita, omenoita ja yrttejä mukanaan kotiin ja kouluun. Alakoululaisten kanssa tehtiin 

maankääntöä, tutustuttiin yrttimaahan sekä kierrettiin Ymppi-ympäristökasvatuksen 

rastirataa ja pelattiin Ympäristöbingoa.  
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Yläkoululaisten vierailukäyntejä oli keväällä ja syksyllä 2019 yhteensä 10, viidestä eri 

koulusta. Mukana oli myös erityisopetuksen ryhmiä. Oppilaita osallistui yhteensä 190. 

 

Alakoululaisten vierailukäyntejä oli keväällä yksi sekä syksyllä yksi, kahdesta eri koulusta. 

Oppilaita osallistui yhteensä 95. 

 

Kouluvierailujen lisäksi Kumpulan koulukasvitarhalla kävivät opasteluilla toiminnallisilla 

vierailuilla Helsingin Luonnontiedelukion Nuoret puutarhavaikuttajat -ryhmä, 

Toimintakeskus Cäpsän ryhmä, KSL:n Kotoutujat, Metropolian ammattikorkeakoulun 

Vahvistava luonto ja virkistävä puutarha -kesäkurssin opiskelijat, Stadin ammattiopiston 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon opiskelijat sekä Ammattiopisto Liven Telma-

ryhmät. 
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4. Tapahtumat ja koulutukset 

Vanhaan malliin vietettiin kaikille avointa sadonkorjuujuhlaa 21.8.2019. Juhlassa oli elävää 
musiikkia, työpajoja lapsille, kaksi kahvilaa, letunmyyntiä ja Werstaan satoa myynnissä. 
Tapahtumaan osallistui noin 550 henkeä. 

Kumpulan koulukasvitarhan koko henkilöstön koulutukset kahtena arkipäivänä 
toukokuussa (7.5. ja 27.5.): leiritoiminnan järjestelyt, käytännöt koulukasvitarhalla, 
turvallisuus, kestävä kehitys, viestintä 

Kesätyönuorten perehdyttämispäivä: kesätyönuoret osallistuivat samaan koulutukseen 
muun henkilöstön kanssa, mutta heille oli varattu oma osio päivässä 

Viljelykoulutukset lasten leirien ohjaajille ja apuohjaajille pidettiin toukokuussa kahtena 
tiistai-iltana (14.5. ja 21.5. klo 17-19). . 

Biologian ja maantieteen liiton, BMOL ry:n puutarhakoulutus 6.9., jossa yhdistys toteutti 

perehdytyksen koulukasvitarhan viljelyyn. 

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 toiminta perustuu 

puutarha-alan opetussuunnitelmaan. Lisäksi osana Itua elämään -hanketta järjestettiin 

lukuisia koulutuksia ja työpajoja. 
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5. Viestintä, vaikuttaminen ja yhteistyö 

Yhdistyksen toiminnasta viestittiin omilla nettisivuilla www.lastenpuutarha.fi sekä 

sosiaalisen median eri kanavissa: facebook (yhdistys ja Werstas), instagram (Werstas, Itua 

Itua elämään -hanke) ja Lanttu-blogi, jonne koottiin erityisesti leiritoiminnasta kirjoituksia.  

Veikkaus esitteli Itua elämään – hankkeen toimintaa lyhyessä videossa lottoarvonnan 

yhteydessä kesäkuun alussa.  

Puutarha ja kauppa -lehti uutisoi kesäkuussa kasvutunnelin lahjoituksesta ja Kamppi-Eira 

julkaisi Sadonkorjuuta Stadissa jutun syyskuussa. 

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. 

 
 

http://www.lastenpuutarha.fi/
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6. Hallinto ja henkilöstö 

 

Hallitus 

Hallitukseen kuului puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

Hallitus vastasi toimintasuunnitelman toteuttamisen seurannasta sekä yhdistyksen 

talouden seurannasta.  

Vuosikokouksessa maaliskuussa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Silvia Modig. Hän oli 

kuitenkin estynyt käytännössä hoitamaan tehtävää, minkä vuoksi syyskuussa järjestettiin 

ylimääräinen vuosikokous, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin silloinen 

varapuheenjohtaja Satu Rumbin. 

Yhdistyksen hallitus 2019 

Puheenjohtaja: Satu Rumbin 

Varsinaiset jäsenet: Timo-Matti Fahmy (varapj), Elina Mähönen, Anu Ruohomäki, Jenni 

Jelkänen, Saara Hirvonen, Annakaisa Oksava, Ella Siltavuori 

Varajäsenet: Lauri Sarpaneva, Oskari Pikkarainen 

 

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.  

Nuorten työpajan Vihreän Oksan Werstaan työ- ja yksilövalmentajina toimivat Mari 

Paakkinen ja Susanna Järvi (11.2.2019-). Kuntouttavan työtoiminnan tukena oli Riikka 

Terävä, joka hoiti tehtävää ensin keväällä kaksi kuukautta 60 prosentin työajalla ja sitten 

tuntitöinä. Vili Leskinen oli työvalmentajana maaliskuusta lokakuun loppuun.  
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Kumpulan koulukasvitarhan alueenhoidon tehtäviä ja pieniä kunnostustöitä hoiti Jussi 

Heikkinen huhtikuulta lokakuulle. 

Itua elämään -hankkeessa oli kaksi puutarha- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria. 

Pirjo Sillanpää toimi hankkeessa koko vuoden. Eeva-Stiina Smolander jäi äitiyslomalle 

tammikuussa ja hänen sijaisenaan aloitti huhtikuussa Minna Sauvala, jonka työsuhde jatkui 

marraskuun loppuun. Lisäksi hankkeessa maksettiin tuntipalkkoja muun muassa retkien ja 

työpajojen vetämisestä, palstan hoidosta sekä kehitysvammaisten ja nuorten draamaleirin 

vetämisestä. 

Kesäkauden aikana henkilöstöä oli parhaimmillaan yhdistykseen palkattuna yhtaikaa yli 20 

henkeä, kun kaikki leiriohjaajat olivat töissä. Kumpulan koulukasvitarhan leiritoiminnassa oli 

kesän aikana 11 leiriohjaajaa, keittiövastaava sekä alueenhoidossa neljä kesäsetelinuorta ja 

neljä nuorta OP:n rahoituksella (Kesätyö OP:n piikkiin). Itä-Helsingin leiritoiminnassa oli yksi 

leiriohjaaja ja neljä kesäsetelinuorta apuohjaajina.  

Henkilöstön osaamista pyrittiin päivittämään sopivin lähinnä yhteistyökumppanien (TPY) ja 

rahoittajien (STEA) järjestämin koulutuksin. Toiminnanjohtaja aloitti maaliskuussa 

Ammattimainen varainhankkija -koulutuksen oppisopimuksella Rastorilla ja työ-ja 

yksilövalmentaja Mari Paakkinen suoritti samoin oppisopimuksella puutarhurin tutkinnon. 

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

Toimitilat  

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä 

(Jyrängöntie 2, 00560 HKI). Myös nuorten työpaja, Vihreän Oksan Werstas, toimii 

kasvukauden ulkopuolella samoissa tiloissa. Huhtikuusta lokakuuhun Werstas toimii 

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

toiminnasta. Lisäksi hyödynnetään nuorisopalveluiden tiloja kuten Kontulan 

puutyöverstasta.  
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7. Talous 

Yhdistyksen merkittävimpiä rahoituslähteitä olivat STEAn avustus Itua elämään -hankkeelle, 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustus työpajatoimintaan sekä Helsingin kaupungin 
nuorisopalveluiden ostopalvelu Kumpulan kesävirkistystoiminnasta. Merkittävä osa 
rahoituksesta tulee myös Werstaan omavarainhankinnasta (pihakohteiden hoito, taimien, 
sadon ja jatkojalosteiden myynti) sekä leirien osallistumismaksuista.  

Pienet avustukset tulivat Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja Helsingin kaupungilta 
leiritoimintaan sekä Stiftelsen 7nde Mars Fondenilta leiristipendeihin. Lisäksi saatiin 
korvausta kuntouttavasta työtoiminnasta, palkkatukea ja Helsinki-lisää sekä kerättiin 
osallistumismaksuja. 

Merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut, alueenhoidon tarvikkeet, toimintavälineet 
ja materiaalit leiriläisille ja pajalaisille, vuokrakulut, ruokakulut kasvitarhalla, sähköinen 
viestintä ja kirjanpito.  

Yhdistys sai lahjoituksena kasvutunnelin, mutta sen rakentamiseen otettiin pankkilaina 
15 000 euroa. Kasvutunneli vähentää tulevien vuosien vuokrakuluja ja mahdollistaa 
nykyistä laajemman taimi- ja satomyynnin, jonka avulla laina on tarkoitus maksaa takaisin. 

 

 


