
Roskajoukko

Puistokummit tää onkin sakki oiva

puistoissa ja kaduilla ahkeroiva.

Aamuin, illoin, milloin vaan

lähdemme happea haukkaamaan.

Mukana tietysti pihdit ja keltainen liivi

ett emme haamuina pusikoissa hiivi.

Ulkoilu on meille asia tärkeä,

ja roskien keruussa paljolti järkeä.

Jos maassa vaikka vaan yksi roska,

niin päivän päästä jo koko moska.

Pitäähän ne silloin kerätä pois,

ett ä asukkailla puhdasta katsella ois.

Ei muuta kuin käteen koppa

ja liikkeelle koko kroppa.

Pihtien päähän roska tai viisi,

äkkiä taas se tunti kiisi.

Poskille puna ja iloinen mieli

se ainakin hyvästä olosta kielii.

Jokainen halukas voi mukaan tulla,

jos vain pientä luppoaikaa on sulla.

Siisti ympäristö on kaiken A ja O,

eiks´se vaan niin oo!

Lauha Pajunen, puistokummi
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Tervetuloa vapaaehtoiseksi 
Helsingin viheralueille!
Puistokummitoiminta on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan organisoi-

maa, puistoissa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan kehitt äminen 

aloitett iin vuonna 2005 silloisessa rakennusvirastossa, valtuustoaloitt een 

pohjalta. Vapaa ehtois- ja yritysyhteistyölle luotiin oma Hyvä kasvaa Helsin-

gissä -brändi, ja vapaaehtoistyö sai tunnuksen Hyvällä asialla. Vuonna 2011 

palkatt iin vapaaehtoistyön koordinaatt ori koordinoimaan ja kehitt ämään 

toimintaa. Hän on nykyään asukasyhteistyöstä vastaava projektipäällikkö.

Kaupungin strategiassa painotetaan 

osallisuuden merkitystä. Hyvää kau-

punkia tehdään yhdessä asukkai-

den kanssa ja heille annetaan mah-

dollisuuksia vaikutt aa heitä koske-

viin asioihin. Puistokummit osallis-

tuvat omasta ympäristöstään huo-

lehtimiseen ja viihtyisyyden lisäämi-

seen. Viheralueet ovat kovalla käy-

töllä. Kaikki apu, jonka puistokum-

mit antavat kaupungin työntekijöil-

le on tervetullutt a ja Helsingin kau-

punki arvostaa sitä. 

Tämä opas kertoo puistokummitoi-

minnan periaatt eista ja käytännöistä.

Missä puistokummi toimii

Puistokummien työn tulee aina kohdistua Helsingin kaupungin yleisille alueil-

le. Yleisiä alueita ovat kaupungin puistot, metsät, niityt, vesistöjen varret, ka-

dut ja katuviheralueet. Yksityiset tontit, kuten taloyhtiöiden pihat, eivät kuu-

lu puistokummitoiminnan piiriin. 

Puistokummit toimivat pääasiassa puistoissa. Myös katuviher alueilla toi-

miminen on mahdollista, kun kohteissa noudatetaan erityistä varovaisuut-



PUISTOKUMMIN KÄSIKIRJA   5

ta liikenteen vuoksi. Jokainen puistokummi saa valita itse alueen, jolla ha-

luaa toimia, mikäli kerää vain roskia. Jos kummia kiinnostaa joku muu teh-

tävä, esim. kesäkukkien tai ruusujen hoito, voi niitä tehdä ennalta määritel-

lyissä paikoissa. Näistä saa tietoa toimintaa koordinoivalta asukasyhteis-

työn projektipäälliköltä.

Kuka voi olla puistokummi

Puistokummiksi voi ryhtyä kuka tahansa helsinkiläinen tai muu lähikuntalai-

nen, joka haluaa toimia Helsingin yleisillä alueilla vapaaehtoisena. 

Asukasyhdistykset, päiväkodit, koulut, yritykset ja vastaavat voivat toi-

mia puolestaan puistokummiryhmänä. Tällöin joku yhteisöstä ilmoitt autuu 

yhdys henkilöksi ja hoitaa yhteydenpidon puistokummiohjaajan ja asukas-

yhteistyön projektipäällikön kanssa. Yhdyshenkilö ilmoitt aa vuositt ain ryh-

män puistokummien määrän ja heidän tekemänsä työtunnit asukasyhteis-

työn projektipäällikölle.

Ilmoitt autuminen

Puistokummiksi ilmoittaudutaan 

kaupunki ympäristön toimialan asiakas-

palvelussa (Yhteystiedot löytyvät sivul-

ta 20). Ilmoitt autumisen yhteydessä 

tietosi merkitään puistokummirekis-

teriin. Rekisteristä näkyy nimi, posti-

osoite, sähkö postiosoite ja puhelin-

numero, joita tarvitaan yhteyden-

pitoa varten. Lisäksi haluamme puisto-

kummien ilmoitt avan syntymävuoten-

sa tilastoidaksemme puistokummien 

ikä rakennett a. Rekisteri on vain kau-

pungin sisäiseen käytt öön niille henki-

löille, jotka työnsä puolesta ovat teke-

misissä puistokummitoiminnan kans-

sa. Rekisterissä olevia tietoja ei luovu-

teta ulkopuolisille.
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Toiminnan käytännöt ja 
organisointi
Puistokummitoiminta on jatkuvaa erotuksena kertaluonteisista talkoista. Toi-

mintaan toivotaan sitoudutt avan vähintään vuodeksi. Koska puistokummi-

toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, siitä ei makseta palkkaa eikä mui-

ta kulukorvauksia. Vapaaehtoistyön yleinen määritelmä on ”Organisoitua, 

yleishyödyllistä toimintaa, jota tehdään muun kuin ystäväpiirin tai suku-

laisten hyväksi. Sitä tehdään ilman pakkoa, eikä siitä saa rahallista kor-

vausta. ” Puistokummitoiminnassa noudatetaan yleisiä vapaaehtoistoimin-

nan periaatt eita. Näitä ovat mm. tasa-arvoisuus, vastavuoroisuus, palkat-

tomuus, ei-ammatt imaisuus, luotett avuus, sitoutuminen, yhteistyö sekä oi-

keus tukeen ja ohjaukseen.

Puistokummien apuna ja tukena kaupungin puolesta toimivat kaupunki-

ympäristön toimialan asukasyhteistyön projektipäällikkö sekä alueel liset 

puistokummi ohjaajat. 

Asukasyhteistyöstä 

vastaava 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Kaupunkiympäristö

Puistokummi-

OHJAAJA

Stara

Puistokummi-

OHJAAJA

Urakoitsijat

PUISTOKUMMIT
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Asukasyhteistyöstä vastaava projektipäällikkö 

Puistokummitoiminnan organisoinnista vastaa Helsingin kaupunkiympäris-

tön toimiala ja sitä koordinoi asukasyhteistyöstä vastaava projektipäällik-

kö. Hänen tehtävänsä on kehitt ää puistokummitoimintaa sekä toimia puisto-

kummien ja puistokummi ohjaajien tukena ja apuna. 

Projektipäällikkö pitää yhteytt ä sinuun vuoden mitt aan lähett ämällä tiedot-

teita tapahtumista sähköpostitse tai kirjeellä, mikäli sinulla ei ole sähkö-

postiosoitett a. 

Ole yhteydessä asukasyhteistyön projektipäällikköön 

• mikäli yhteystietosi muutt uvat tai lopetat toiminnan, 

näin rekisteri pysyy ajan tasalla

• jos sinulla on ehdotuksia puistokummitoiminnan kehitt ämiseksi

• jos haluat tehdä jotain muuta kuin kerätä roskia

• ellet tavoita puistokummiohjaajasi. 

Yhteystiedot löydät sivulta 20. 

Puistokummiohjaaja

Apuna käytännön työssä ovat alueelliset puistokummiohjaajat. Heidän työ-

paikkansa on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tai 

he ovat yksityisen urakoitsijan palveluksessa sen mukaan, miltä toimijal-

ta kaupunki ympäristön toimiala on alueen ylläpidon tilannut. Ole yhteydes-

sä puistokummiohjaajasi, kun tarvitset neuvoja tai apua esim. roskien pois 

viennissä. Saat oman alueesi puistokummiohjaajan yhteystiedot ilmoitt au-

tuessasi puistokummiksi. 

Puistokummiohjaajaan voi olla yhteydessä työpäivän aikana 

(ma–ke klo 9–15, to–pe klo 9–14) puhelimitse tai sähköpostitse. 
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Mitä voi tehdä ja milloin 

Puistokummi voi vapaasti valita työaikansa oman jaksamisensa ja aika-

taulujensa mukaan. Puistokummi tekee kuitenkin työtä useammin kuin kerta-

luontoisesti toimiva talkoolainen.

Puistokummit keräävät pääasiassa roskia. Ympäristömme viihtyisyyden kan-

nalta roskaantuminen on aikamme suurimpia ongelmia ja roskien poistami-

sessa riitt ää kaikille halukkaille tehtävää. Roskien keräämisen lisäksi työ voi 

olla kitkemistä, haravointia, kesäkukkien, ruusujen tai pensaiden hoitoa se-

kä muita asukasyhteistyön projektipäällikön tai puistokummiohjaajan kans-

sa sovitt uja tehtäviä. Kaikki viheralueiden hoitotyöt, joissa ei tarvitse moot-

toroituja työvälineitä kuten siimaleikkuria, ovat mahdollisia. Tehtävistä so-

vitaan asukasyhteistyön projektipäällikön tai puistokummiohjaajan kanssa. 

Mikäli sinulla on joitain erityistaitoja tai viherhoidon osaamista, kerro niistä 

omalle puistokummiohjaajallesi tai asukasyhteistyön projektipäällikölle. Esi-

merkkejä puistokummien erityistaidoista ovat purojen hoito, ruusu tarhan 

hoito Meilahden arboretumissa ja Talvipuutarhassa, opastaminen erikois-

puistoissa tai Uutelan kodan ”kipinämikot” eli kotakummit.

OMATOIMISET TEHTÄVÄT 

(ei vaadi mitään alkuohjeistusta)

• roskien siivoaminen.

MUITA MAHDOLLISIA TEHTÄVIÄ 

(sovitaan asukasyhteistyön projektipäällikön kanssa)

• kitkeminen

• haravointi

• vieraslajien kitkeminen

• puiden vesiversojen poisto

• puiden tyvialueiden kantt aukset ja rikkakasvien poisto

• kastelu

• apu lumitöissä

• apu hiekoitushiekan poistossa

• toimiminen puisto-oppaana

• toimiminen tapahtumissa

• autt aa metsien risusavotassa. 
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OHJATUSTI PUISTOKUMMIT VOIVAT 

(yhdessä puisto kummiohjaajan kanssa)

• istutt aa kasveja

• leikata pensaita

• autt aa pienvesien hoidossa (purokummit).

Halutessaan puistokummi voi tehdä myös puistojen hyvinvointia edistävää 

valistusta sekä asennekasvatusta mm. roskaamisen vähentämiseksi. Tämän 

tulee tapahtua hyvässä hengessä ja asiallisesti. On hyvä, ett ä puistokummi 

kertoo olevansa puistokummi valistusta tehdessään.

Jos haluaisit toimia puistokävelyoppaana, saat tehtävään koulutuksen. Var-

sinkin erityispuistoissa, kuten Haagan Alppiruusupuistossa, Meilahden ruusu-

tarhassa tai Roihuvuoren Kirsikkapuistossa, liikkuu paljon ihmisiä kukinnan 

aikaan. He haluaisivat kuulla mielellään kukkivista kasveista ja puiston ta-

rinoista. Ota yhteytt ä asukasyhteistyön projektipäällikköön, mikäli opasta-

minen kiinnostaa.

Kotakummit puolestaan toimivat Uutelan kodassa 

isäntinä ja emäntinä pitäen yllä tulta ja samalla val-

vovat, ett ä ilkivaltaa ei tapahdu. Jos sinua kiinnos-

taa ryhtyä kotakummiksi, ole yhteydessä asukas-

yhteistyön projektipäällikköön.

Puistokummit voivat olla myös apuna kaupunkitasoi-

sissa sekä kansallisissa ett ä kansainvälisissä tapah-

tumissa, jotka organisoidaan yleisille alueille. Puisto-

kummeja on jo ollut apuna esimerkiksi Kallio Block 

Partyssa ja kansainvälisessä voimistelu tapahtumassa 

Gymnaestradassa. Asukasyhteistyön projektipääl-

likkö ilmoitt aa sähköpostitse sekä puistokummien 

Facebook- ja Hyvä kasvaa -sivuilla tapahtumista, joi-

hin kaivataan vapaaehtoisia ja kehen ott aa yhteytt ä. 

Sivujen osoitt eet löydät kirjan lopusta.

Jos sinulla on itselläsi ajatuksia puistokummi toiminta 

mahdollisuuksien laajentamisesta ja haluaisit ryh-

tyä tekemään jotain, mitä tässä oppaassa ei mainita, 

ole silloinkin yhteydessä asukas yhteistyön projekti-

päällikköön. Ehdotuksesi voi olla toteutett avissa.
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Turvallisuus

Noudata toiminnassa aina varovaisuutt a ja huolellisuutt a, ett et itse joudu 

vaaraan tai aiheuta sitä toisille. 

On suotavaa käytt ää Hyvällä asialla -huomioliiviä töitä tehdessä. Näin myös 

muut alueella liikkujat tunnistavat sinut puistokummiksi eikä herää kysymys-

tä, millä asialla liikut. Tämä on tärkeää, varsinkin jos tehdään muuta kuin ke-

rätään roskia, esim. hoidetaan kesäkukkia. Liikenne- ja katualueiden varrel-

la liivin käytt ö on pakollista turvallisuuden takia. 

Vapaaehtoiset eivät turvallisuussyistä saa käytt öönsä kaupungilta moott ori-

työvälineitä. Poikkeuksena moott orityövälineiden käytt ämisessä ovat omat 

työvälineet. Niitä käytett äessä sinulla tulee olla omat asianmukaiset suoja-

varusteet sekä omat vakuutukset kunnossa. Moott orityövälineiden käy-

töstä tulee aina sopia asukasyhteistyön projektipäällikön tai oman puisto-

kummiohjaajan kanssa.  

Roskia kerätessäsi varo niiden joukossa 

olevia teräviä esineitä kuten lasinsirpalei-

ta ja huumeneuloja. Lehti- tai roskakasoja 

ei tule kosketella käsin, vaan käytä haravaa 

tai roskapihtejä, ja poimi roskat aina pih-

deillä. 

Suositt elemme pitämään mukanasi korkil-

lista, pantitonta pulloa tai muuta suljett a-

vaa, tiivistä astiaa, johon voit laitt aa löytä-

mäsi huumeneulat. Huumeneuloja sisältä-

vät pullot tms. voi laitt aa sekajätt een se-

kaan. Neuloja ei saa laitt aa suojaamatt omi-

na roska-astioihin tai roskapusseihin, jot-

ta ne eivät pistä ketään säkkejä kerätessä. 

Jos sinulla ei ole astiaa, johon neulat voi ke-

rätä, jätä neulat paikoilleen ja ilmoita niistä 

puistokummiohjaajallesi tai asukasyhteis-

työn projektipäällikölle. Jos lähistöltä löy-

tyy ruiskujen keräysastia, voit laitaa löytä-

mäsi neulat sinne. Älä kuitenkaan kulje pit-

kiä matkoja kantaen mukanasi suojaamat-

tomia neuloja. 
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Vakuutus ja korvausvelvollisuus  

Puistokummit ovat kaupungin puolesta ryhmätapaturmavakuutett uja toi-

miessaan puistokummina. Vakuutus korvaa julkisen terveydenhuollon pii-

rissä olevat sairaanhoitokulut, esim. terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaala-

maksut. Vakuutuksen perusteella korvataan myös lääkekulut ja matkakulut. 

Vakuutukseen ei sisälly vastuuvakuutusta eli se ei korvaa kolmannelle osa-

puolelle aiheutuneita vahinkoja. 

Myös eläinten kuten koirien ja kyyn puremat sekä ampiaisen, mehiläisen 

tai kimalaisen pistot kuuluvat vakuutuksen piiriin, mutt a punkin puremat ei.

Mikäli loukkaannut työskennellessäsi niin, ett ä siitä aiheutuu terveydenhoito-

kuluja, ilmoita tapaturmasta välitt ömästi asukasyhteistyön projektipäälliköl-

le. Hän lähett ää sinulle korvaushakemuslomakkeen. Kulut maksetaan ensin 

itse ja korvausta haetaan kuitt eja vastaan.

Puistokummeilla ei ole korvausvelvollisuutt a rikkoontuneista työvälineistä. 

Jos puistokummin saamat välineet menevät rikki, uudet roskapihdit tai liivit 

voit noutaa asiakaspalvelusta. Mikäli Staran tai urakoitsijan lainaamat väli-

neet menevät työskenneltäessä rikki, ilmoita siitä puistokummiohjaajallesi.

Puistokummikalenteri on tuntikirjasi

Koska suurin osa puistokummeista toimii itsenäisesti, toivomme heidän 

merkitsevän tekemänsä tunnit Puistokummikalenteriin, joka postitetaan 

kaikille puistokummeille ennen vuoden vaihdett a. Näin kaupunkiympäristön 

toimiala saa käsityksen puistokummitoiminnan tuomasta lisäarvosta Hel-

singin kaupungille. Tämä on tärkeää tietoa, joka varmistaa sen, ett ä puisto-

kummitoimintaa arvostetaan, sen vaikutt avuus ymmärretään ja sen orga-

nisointiin resursoidaan. Tieto tehdyn työn määrästä on tärkeää myös Hel-

singin osallisuusraportoinnissa.  
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Ole siis ystävällinen ja ilmoita työtuntisi asukasyhteistyön projektipäällikölle 

vuoden päätt eeksi. Työtunnit ja muun palautt een voit antaa sähkö postitse, 

puhelimitse, tekstiviestillä tai lähett ämällä kalenterin lomakkeen postit-

se. Postitus on maksutonta. Kaikki palautt een antaneet osallistuvat leff a-

lippujen arvontaan.

Hyvä puistokummi!Puistokummikalenteriin 2018 toivomme sinun merkitsevän puistoissa tekemäsi työtunnit. Helsingin 
kaupunki arvostaa puistokummien tekemää työtä. 
Se lisää puistojemme ja muiden yleisten alueiden kauneutta ja viihtyisyyttä. Kaupunkiympäristö haluaa 

tehdä työn näkyväksi ja kertoa siitä päättäjille ja medialle. Työtunnit ovat näkyvyyden mittari. Kaikkien tunti- ja muun palautteen lähettäjien kesken 
arvomme 12 kpl kahden elokuvalipun paketteja. Lähetä palaute tammikuun 2019 loppuun mennessä. 

Puistokummitoiminta: www.hyvakasvaa.fiPuistokävelyt: www.vihreatsylit.fi Palaute: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/  Anna palautetta

Fanita puistoja: www.facebook.com/puistot NIMIPÄIVÄT © HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO

Työtunnit ja palautteen voi laittaa myös  puistokummit@hel.fi, tai tekstiviestinä  numeroon 040-7190824, 31.1.2019 mennessä.  Täytä nimesi ja osoitteesi, jos haluat osallistua elokuvalippujen arvontaan.                
Nimi   

Osoite

Puistokummipalaute 2018Työtunnit yhteensä   h
Alue, jossa työskentelen

Muu palaute

Helsingin kaupunki 
Kaupunkiympäristö
Info: Hyvis 
Tunnus 5001629 
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja  
maksaa  

postimaksun
Mottagaren  

betalar 
portot
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2018
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KALLIO
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KIITOSTA PUISTON KÄYTTÄJILTÄ. MINUS-TA ROSKAAMINEN ON VÄHENTYNYT - JA KUNTONI KOHENTUNUT.

OLEN SAANUT PALJON
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Hyvä tietää 
puistojen hoidosta
Helsingissä on erityyppisiä viheralueita, joiden hoidon laatutasossa on eroja. 

Laatutasolla kaupunkiympäristön toimiala määritt elee hoidon tavoitt eet. 

Viher alueet jaetaan rakennett uihin puistoihin, avoimiin alueisiin (pellot ja 

niityt) ja metsäisiin alueisiin. Eniten hoitotöitä tehdään rakennetuissa puis-

toissa, jotka puolestaan jaetaan laatutasonsa mukaan edustuspuistoihin, 

käytt ö-/oleskelu puistoihin ja suojaviheralueisiin. 

Puistokummin ei tarvitse huolehtia laatutasosta. Roskienkeruutyössä sitä 

ei tarvitse huomioida, ja muita tehtäviä suoritett aessa puistokummiohjaaja 

tai asukasyhteistyön projektipäällikkö opastaa työn suoritt amisessa laatu-

tason mukaisesti.

Puistokummi on 
”puistoagentt i”
Puistokummi on ylimääräinen, aktiivinen silmäpari maastossa ja mainio apu 

yleisten alueiden ylläpidossa. Mikäli havaitset viher- tai katualueilla vaurio-

ta rakenteissa, kalusteissa, varusteissa tai kasvillisuudessa tai jos löydät 

suuri kokoista jätett ä, ilmoita niistä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. 

Jos haluat esitt ää toiveita liitt yen puistoihin ja katuihin, tee tämäkin asiakas-

palvelun kautt a. Sieltä palaute ohjautuu oikealle taholle. Asiakas palvelun 

yhteys tiedot löytyvät sivulta 20. 

Puistokummit ja kaikki muutkin helsinkiläiset voivat esitt ää ideansa puistojen 

suunnitt eluun asukaskyselyissä ja -tilaisuuksissa, joita järjestetään ajoitt ain. 

Kaupungilla on myös Kerrokantasi-palvelu, jossa kuntalaiset voivat kertoa 

mielipiteensä ja tulla kuulluksi erityyppisissä valmisteluun tulevissa tai valmis-

telussa jo olevissa asioissa. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä, kommentoita-

vina ja suosikkejaan voi äänestää. Kerrokantasi-palvelun löydät osoitt eesta 

htt ps://kerrokantasi.hel.fi /. 
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Esitt eet ja käyntikortt i       
Puistokummitoiminnasta on tehty esite, jota myös puistokummit saavat hyö-

dyntää halutessaan esitellä toimintaa. Voit pitää esitt eitä mukanasi toimies-

sasi puistokummina. Jos joku tulee kysymään, ett ä ”Mitä sä oikein teet?” voit 

kertoa hänelle olevasi puistokummi ja kysyä, haluaisiko hän esitt een toimin-

nasta. Esitt eitä saat asukasyhteistyön projetipäälliköltä tai asiakaspalvelusta.

Hyvä kasvaa Helsingissä -brändillä on myös oma käyntikortt i, johon on koot-

tu kaikki netistä löytyvät sivustot, joissa on tietoa puistokummitoiminnasta, 

talkoista sekä muista asukasyhteistyöhankkeista. Myös puistokummit saa-

vat jakaa käyntikortt eja näistä asioista kiinnostuneille. Pyydä käyntikortt eja 

asukasyhteistyön projektipäälliköltä.

HALUATKO toimia vapaaehtoisena Helsingin 
puistojen hyväksi? Voit ilmoitt autua puisto-
kummiksi kaupunki ympäristön asiakaspalve-
lussa, osoitt eessa Sörnäistenkatu 1.

ILMOITTAUTUMISEN yhteydessä täyte-
tään sähköinen lomake, joka liitt ää sinut 
puistokummirekisteriin. Samalla saat roska-
pihdit, Hyvällä asialla- huomioliivin, puisto-
kummin käsikirjan, Puistokummikalente rin 
työtuntiesi merkitsemistä varten ja vakuutus-
kortin. Kaikki puistokummit ovat ryh mä -
tapaturmavakuutuksen piirissä.

Lisätietoa:
puistokummitoiminta: 
www.hyvakasvaa.fi 
www.facebook.com/helsinginpuistokummit
puistokävelyt: 
www.vihreatsylit.fi 
palaute puistoista ja kaduista: 
09 310 22 111 
htt ps://www.hel.fi /kaupunkiymparisto/fi /
yhteystiedot/
fanita puistoja: 
www.facebook.com/puistot

PUISTOKUMMIOHJAAJA on alueellinen 
yhdys henkilösi, joka työskentelee Starassa tai 
yksityisellä urakoitsijalla. Hänen kanssaan voit 
sopia käytännön puisto töistä. Hänen yhteys-
tiedot saat ilmoitt autuessasi puistokummiksi.

VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORI 
ohjaa koko puistokummitoimin taa. Ole yh-
teydessä häneen, mikäli haluat tie tää lisää. 

Sähköposti: puistokummit@hel.fi  
p. 040 719 0824

Hei, minä olen 
puistokummi! 

Haluatko kuulla 
enemmän?

Puistokummitoiminta: www.hyvakasvaa.fi  •  puistokummit@hel.fi
www.facebook.com/helsinginpuistokummitPuistokävelyt: www.vihreatsylit.fiPalaute puistoista ja kaduista: 09 310 22 111

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
yhteystiedot/
Fanita puistoja: www.facebook.com/puistot

kasvualustan tarjoaa
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Talkoot 

Kaupunki järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa erilaisia talkoita, joihin 

toivomme mukaan myös puistokummeja. Esimerkkejä näistä ovat haravointi-

talkoot, puronkunnostustalkoot, kitkentätalkoot, niitt otalkoot ja siivous talkoot.

• Kevätsiivoustalkoot järjestetään vuositt ain huhti-toukokuussa. 

Silloin kaikki kaupunkilaiset voivat järjestää siivoustalkoita haluamal-

laan alueella, kunhan se on yleistä aluett a. Talkoissa siivotaan luontoon 

kuulumatonta jätett ä. Kaupunki lainaa työvälineet ja hakee jätt eet pois. 

Lisätietoa Hyvä kasvaa -sivuilta.

• Rantojen siivoustalkoilla pyritään ehkäisemään vesistöjen roskaan-

tumista. Tietoa vesistöjen roskaantumisen vaikutuksista, rantojen 

siivous talkoista ja ohjeita omien talkoiden järjestämiseksi saa sivuilta 

www.itamerihaaste.net sekä www.siistibiitsi.fi .  

• Vieraslajitalkoista tiedotetaan Hyvää kasvaa - sivuilla ja Facebookissa. 

• Puron kunnostustalkoita järjestetään yhdessä Virhon eli Virtavesien 

hoitoyhdistyksen kanssa. Lisätietoa www.virtavesi.com.

• Tuomarinkylän kartanon heinätalkoot järjestetään vuositt ain heinä-

kuun alussa. Tiedotusvälineet ja kaupungin nett isivut ilmoitt avat ajan-

kohdasta. Talkoojärjestäjänä toimii Helsingin kaupungin Stara. 

Lisätietoa www.hel.fi /stara.

• Ruususeuran Helsingin paikallisyhdistyksen kitkentätalkoista Mei-

lahden arboretumissa löydät tietoa Hyvä kasvaa -sivuilta tai osoitt eesta  

www.ruususeura.fi /a-suomi/paikallisryhmat/helsinki-paikallisr.html.  

• Kaivopuiston haravointitalkoot järjestetään lokakuun lopulla ja niistä 

tiedotetaan kaupunkiympäristön nett isivuilla (www.hel.fi /kaupunki-

ymparisto/fi /), Hyvä kasvaa -sivuilla ja Facebookissa.
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Puistokummit voivat myös itse järjestää talkoita. Eritt äin tervetulleita tal-

koita ovat haitallisten vieraslajien kitkeminen ja viheralueiden siivoaminen. 

Mikäli puistokummi innostuu järjestämään talkoita, hän voi olla yhteydessä 

asukasyhteistyön projektipäällikkö. Huomioitavaa on, ett ä kaupunki ei va-

kuuta muita talkoolaisia kuin rekisteröityneet puistokummit. Talkookohtei-

den tulee olla kaupungin maalla olevia alueita, ei yksityisiä tontt eja. Talkoo-

kohteet sovitaan yhdessä asukasyhteistyön projektipäällikön kanssa. Myös 

työyhteisöt voivat järjestää vaikka työhyvinvointipäivän talkootempauksia.

Vuoden lopussa 
on juhlan aika
Kaupunkiympäristö kutsuu kaikki kummit yhteiseen kiitostilaisuuteen mar-

ras-joulukuussa. Tilaisuudessa kerrotaan kuluneesta vuodesta ja nautitaan 

yhdessäolosta, tarjoiluista sekä vaihtelevasta ohjelmasta. Vuosien varrella 

olemme olleet elokuvissa, teatt erissa ja kuunnelleet musiikkiesityksiä. Tilai-

suudessa ovat läsnä myös puistokummiohjaajat, asukasyhteistyön projekti-

päällikkö ja muita toiminnasta kiinnostuneita kaupungin edustajia. 

Saat tilaisuuteen erillisen kutsun hyvissä ajoin. Meitä on monta, siksi tilai-

suuteen on ilmoitt audutt ava tarjoilujen ja tilojen oikean mitoituksen vuoksi. 
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Minne roskat?

• Jos autat puistojen puhtaanapidossa, laita keräämäsi roskat puistojen 

roska-astioihin.

• Mikäli puistossa on suuria jäteastioita tai syväsäiliötä, laita jäte niihin. 

• Mikäli puiston jäteastiat ovat täynnä, jäteastioita ei ole tai keräät 

useamman säkillisen, säkitetyt roskat voi jätt ää astian viereen. Ilmoita 

jätt ämiesi säkkien tarkka sijainti puistokummiohjaajallesi viimeistään 

seuraavana päivänä. Mieluiten säkkejä ei jätetä maastoon perjantaina 

tai lauantaina, sillä ne haetaan aikaisintaan maanantaina, ja sillä aikaa 

ne houkutt elevat lintuja ja muita eläimiä sekä saatt avat kerätä lisää 

roskaa paikalle. 

Mitä ovat haitalliset vieraslajit? 

Haitalliset vieraslajit uhkaavat kotoperäi-

siä luonnon kasvejamme aggressiivisella 

leviämisellään. Erityisesti jätt ipalsami on 

iso ongelma. Muita haitallisia vieraslajeja 

ovat mm. lupiini, kurtt uruusu, tatt aret sekä 

piiskut. 

Myrkyllisen jätt iputken torjunnasta huoleh-

tii kaupunki. Ilmoita kaikista havaitsemista-

si jätt iputki esiintymistä kaupunkiympäris-

tön asiakaspalveluun, jott a torjuntaa voi-

daan tehdä mahdollisimman laaja-alaisesti. 

Puistokummit voivat järjestää porukalla 

vieras lajitalkoita sopimalla talkoista ja jät-

teen poisviennistä asukasyhteistyön projekti-

päällikön kanssa. 

Lisätietoja vieraslajeista löytyy osoitt eesta 

htt p://www.ymparisto.fi /vieraslajit.
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Haluaisin haravoida lähipuistoani, miten toimin?

Jos puistokummi haluaa haravoida viheralueita, kannatt aa olla ensin yhtey-

dessä joko asukasyhteistyön projektipäällikköön tai puistokummiohjaajaan.  

Apua syksyn lehtien haravoinnissa kyllä tarvitaan, mutt a kysy ensin, missä 

kohteessa avustasi on eniten hyötyä.

Puiden pudott amiin syksyisiin lehtiin on alett u viime aikoina suhtautua eri 

tavalla kuin aiemmin, ja nykyään lehdet pyritään mahdollisuuksien mukaan 

jätt ämään maastoon maatumaan. Näin ne toimivat maanparannusainee-

na humuksenlisääjänä sekä viherlannoitt eena. Pudonneet lehdet eivät ole 

roskia, vaan ne kuuluvat luontoon ja ovat tärkeitä luonnon kiertokulussa.  

Useimmiten viherhoitajat murskaavat lehdet nurmen sekaan ruohonleikku-

rilla tai haravoivat ne istutusalueille. Paikoissa, joissa laatuvaatimus edellyt-

tää lehtien poiston, lehdet kasataan mahdollisimman suurille kasoille teiden 

ja muiden kulkuväylien reunaan, josta ne voidaan hakea koneilla. Pieniä ka-

soja sinne tänne ei toivota tehtävän, sillä niiden kerääminen on työlästä ja 

aikaa vievää. Lehtien pakkaamista muovisäkkeihin tulisi vältt ää, siitä syntyy 

turhaa muovijätett ä. Haravoitaessa kivituhkapintoja on varott ava kivien ja 

hiekan sekoitt umista lehtiin. Luontomaisilta alueilta, kuten metsistä ja nii-

tyiltä, lehtiä ei kerätä eikä niitä edes murskata, vaan ne saavat maatua rau-

hassa kasvillisuuden sekaan.

Mitä jos toimitt aja kysyy jotain?

Puistokummitoiminnan medialle tapahtuvasta tiedotuksesta ja lausunnoista 

vastaa asukasyhteistyön projektipäällikkö. Voit toki kertoa omasta kummi-

toiminnastasi tiedotusvälineille, mutt a koko toiminnan tiedott amisesta vas-

taa asukasyhteistyön projektipäällikkö. Mikäli julkiset tiedotusvälineet ott avat 

sinuun yhteytt ä liitt yen puistokummitoimintaan, ohjaa heidät asukasyhteis-

työn projektipäällikölle. On tärkeää, ett ä mediayhteydet ovat yksissä käsissä.
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Nett isivut kertovat enemmän

HYVÄ KASVAA

www.hyvakasvaa.fi -sivuilta löytyy tietoa ja vi-

deo puistokummitoiminnasta, talkoista, yritys-

yhteistyöstä, ympäristökasvatuksesta ja vuo-

sitt ain järjestett ävistä opastetuista puistokäve-

lyistä. Sivut ovat myös ruotsiksi ja englanniksi.

FACEBOOK

www.facebook.com/helsinginpuistokummit 

on puistokummien oma Facebook-sivusto, 

jossa ilmoitellaan ajankohtaisista asioista. Si-

vustolla voi myös keskustella ja kysyä mieltä 

askarrutt avista asioista. 

www.facebook.com/puistot on Helsingin puis-

tojen oma Facebook-sivusto. Sieltä löytyvät 

puistojen tapahtumailmoitukset, kuten puisto-

kävelyt ja ajankohtaiset asiat puistojen kasvil-

lisuuteen liitt yen. 

VIHREÄT SYLIT

www.vihreatsylit.fi   on puistotiedon lähde, joka 

päivitt yy vuositt ain uusilla puistoilla. Puistot on 

ryhmitelty käveltäviksi reiteiksi. Avaa sivusto 

mobiililaitt eeseesi ja valitse sopiva retki kohde, 

tiedot ovat luett avissa ja osin myös kuunnelta-

vissa älylaitt eessasi. Sivustot ovat myös eng-

lanniksi, joten ulkomaalaisen ystävän opasta-

minenkin onnistuu. 
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YHTEYSTIEDOT
Asukasyhteistyön projektipäällikkö 

p. 040 719 0824, puistokummit@hel.fi 

Kaupunkiympäristö toimiala, asiakaspalvelu

p. 09 310 22 111

htt ps://www.hel.fi /kaupunkiymparisto/fi /yhteystiedot

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Postiosoite: PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki

Oman ohjaajani yhteystiedot



Roskajoukko

Puistokummit tää onkin sakki oiva

puistoissa ja kaduilla ahkeroiva.

Aamuin, illoin, milloin vaan

lähdemme happea haukkaamaan.

Mukana tietysti pihdit ja keltainen liivi

ett emme haamuina pusikoissa hiivi.

Ulkoilu on meille asia tärkeä,

ja roskien keruussa paljolti järkeä.

Jos maassa vaikka vaan yksi roska,

niin päivän päästä jo koko moska.

Pitäähän ne silloin kerätä pois,

ett ä asukkailla puhdasta katsella ois.

Ei muuta kuin käteen koppa

ja liikkeelle koko kroppa.

Pihtien päähän roska tai viisi,

äkkiä taas se tunti kiisi.

Poskille puna ja iloinen mieli

se ainakin hyvästä olosta kielii.

Jokainen halukas voi mukaan tulla,

jos vain pientä luppoaikaa on sulla.

Siisti ympäristö on kaiken A ja O,

eiks´se vaan niin oo!

Lauha Pajunen, puistokummi
PUISTOKUMMIN 

KÄSIKIRJA


