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Välkommen som frivillig till 
grönområdena i Helsingfors!
Parkfadderverksamhet är frivilligarbete som organiseras av Helsingfors 

stadsmiljösektor och utfö rs i stadens parker. Parkfaddrarna deltar i att  

sköta omgivningen och skydda naturen genom att  bland annat plocka skräp 

eller rensa främmande arter.

I stadens verksamhet betonas 

betydelsen av deltagande. En bra 

stad skapas tillsammans med in-

vånarna och de ges möjlighet 

att  påverka saker som rör dem. 

Parkfadderverksamheten ger möjlig-

het att  påverka trivseln i den egna 

boendemiljön och bevara den 

biologiska mångfalden.

Utvecklingen av parkfadderverk-

samheten inleddes 2005 i det 

dåvarande byggnadskontoret, ut-

ifrån ett  fullmäktigeinitiativ. Sam-

arbetet med frivilliga och fö retag 

fi ck ett  eget varumärke, Det goda växer i Helsingfors, och frivilligarbetet 

fi ck parollen För en god sak. År 2011 anställdes en koordinator fö r frivillig-

arbete med uppgift  att  samordna och utveckla verksamheten. 

Denna guide presenterar parkfadderverksamhetens principer och praxis.

Var jobbar parkfaddern?

Parkfaddrarna jobbar alltid i Helsingfors stads allmänna områden. De allmänna 

områdena består av stadens parker, skogar, ängar, vatt endragskanter, gator 

och gatugrönområden. Privata tomter, såsom husbolags gårdar, omfatt as 

inte av parkfadderverksamheten.

Parkfaddrarna arbetar främst i parker och naturområden. Också gatu-

grönområden kan vara möjliga, men då krävs extra fö rsiktighet på grund av 
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trafi ken. Om det endast är fråga om att  samla skräp, får varje parkfadder 

själv välja sitt  verksamhetsområde. Om faddern är intresserad av någon 

annan uppgift , till exempel att  sköta sommarblommor eller rosor, kan dett a 

göras på vissa platser som fastställts i fö rväg. Koordinatorn fö r frivillig-

arbete ger närmare information.

Vem kan bli parkfadder?

Vem som helst som är invånare i Helsingfors eller i någon av grannkommunerna 

och som vill utfö ra frivilligarbete på Helsingfors allmänna områden kan bli 

parkfadder.

Off entliga sammanslutningar och registrerade fö reningar (såsom invånar-

fö reningar, daghem, skolor, fö retag) kan bilda parkfaddergrupper. Någon i 

sammanslutningen anmäler sig i så fall som kontaktperson och hens namn 

och uppgift er registreras i parkfadderregistret. Kontaktpersonen sköter 

kontakterna med parkfadderledaren och koordinatorn fö r frivilligarbete 

samt rapporterar varje år gruppens parkfadderverksamhet till koordinatorn.

Anmälan

Du anmäler dig som parkfadder 

i stadsmiljösektorns kundtjänst 

(kontaktuppgift erna fi nns på sidan 

20 i handboken). Vid anmälan an-

tecknas fadderns uppgift er i ett  

register. Registret innehåller fadd-

erns namn, postadress, e-post-

adress och telefonnummer, eft ersom 

dessa uppgift er behövs fö r kontakten. 

Dessutom önskar vi att  parkfaddrarna 

anger sitt  fö delseår, så att  vi ska 

kunna fö ra statistik över faddrarnas 

åldersstruktur. Registret kan endast 

läsas av Helsingfors stads an-

ställda som kommer i kontakt med 

parkfadderverksamheten. Upp-

gift erna i registret lämnas inte ut till 

utomstående.
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Principer fö r parkfadderverksamheten

Parkfadderverksamheten bygger på frivillighet. Grundfö rutsätt ningen fö r 

frivilligverksamhet är att  den är oavlönad, så den som deltar i verksamheteten 

får varken lön eller kostnadsersätt ning fö r arbetet. Personerna deltar i 

verksamheteten av egen vilja och eft er egen motivation. Frivilligverksamhet 

utfö rs till fö rmån fö r samhället, miljön eller någon annan än de närmast anhöriga.

I parkfadderverksamheten tillämpas Helsingfors stads principer fö r 

frivilligverksamhet. Dessa är: 

• frivillig och oavlönad verksamhet 

• skillnaden mellan den frivilliga och den anställda

• konfi dentialitet och tystnadsplikt

• pålitlighet och fö rbindande

• jämlikhet och växelverkan 

• tolerans och likvärdighet

• deltagande och gemenskapsanda

• meningsfullhet och aktivt deltagande 

• fö rbindande till Helsingfors stads värden samt frivilligverksamhetens 

anvisningar och principer

• respekt fö r personen och/eller parten som får hjälp genom 

frivilligverksamheten och att  fö lja anvisningar

• rätt  till stöd och handledning

• glädje i verksamheten

Verksamhetens praxis och 
organisering

Förbindelse och uppgift er

Förhoppningen är att  parkfaddrarna ska engagera sig i minst ett  år. Parkfaddern 

deltar i verksamheten eft er hur mycket hen orkar och när det passar.

Parkfaddrarnas arbete består främst av att  samla skräp. Med tanke på trivseln 

i omgivningen är nedskräpningen ett  av dagens största problem, och här 

fi nns något att  göra fö r alla som vill göra en insats. Förutom att  plocka skräp 
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kan parkfaddrarna även utfö ra andra arbeten fö r skötsel av grönområden, 

där man inte behöver motordrivna redskap. Andra uppgift er än samling av 

skräp sker enligt överenskommelse med koordinatorn fö r frivilligarbete. 

I uppgift erna ska användnings- och skötselplanerna fö r parkerna fö ljas.

Självständiga uppgift er (kräver ingen introduktion):

• samla skräp

Andra möjliga uppgift er (kräver introduktion och handledning):

• rensa bort bland annat främmande arter

• avlägsna vatt enskott  från träd

• vatt na växter

• hjälpa till vid evenemang

• hjälpa till med ungskogsgallring

• plantera växter

• räfsa 

Om parkfaddern vill kan hen också delta 

i upplysning fö r att  främja välmående 

parker och i att itydfostran fö r att  

till exempel minska nedskräpning. 

Dett a ska ske i god och saklig anda. 

Vid upplysningsarbete är det på sin 

plats att  presentera sig som park-

fadder.

Grillkåtafaddrarna är en specialgrupp 

inom parkfaddrarna och de är 

verksamma i Nybondas friluft sområde 

i Nordsjö, i grillkåtan som rests upp 

i närheten av Skata gård. Faddrarna 

för grillkåtan håller den öppen 

under veckosluten fö r alla invånare. 

Faddrarnas uppgift  är att  öppna dörren, 

tända elden och hålla den i liv samt 

informera besökarna om sysslorna 

i grillkåtan. Om du är intresserad 

av att  bli grillkåtafadder, kontakta 

koordinatorn fö r frivilligarbete.
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I Stadsträdgården sköter parkfaddrarna bland annat rosenträdgården. 

Verksamheten sker under sommaren på vardagar klockan 8–14 och ett  

mycket begränsat antal frivilliga kan delta.  Du kan fråga om lediga platser 

av koordinatorn fö r frivilligarbete.

Parkfaddrarna kan också bistå vid olika evenemang som ordnas på allmänna 

områden. Parkfaddrarna har redan bistått  vid till exempel Kallio Block  

Party, det internationella gymnastikevenemanget Gymnaestrada och 

Helsingforsbiennalen. Koordinatorn fö r frivilligarbete meddelar per e-post, på 

parkfaddrarnas Facebook-sida och på webbplatsen vapaaehtoistoiminta.hel.fi  

om evenemang där man behöver frivilliga. Adresserna hitt ar du i slutet av 

denna handbok. 

Om du själv har idéer om hur möjligheterna fö r parkfadderverksamheten 

kunde utvidgas och gärna vill börja göra något som inte nämns i den här 

guiden, ber vi dig kontakta koordinatorn fö r frivilligarbete. Det är möjligt att  

ditt  fö rslag kan genomfö ras.

Rapportering av verksamheten

Eft ersom de fl esta parkfaddrar jobbar självständigt, önskar vi att  de i slutet av 

året informerar koordinatorn fö r frivilligarbete om parkfadderverksamheten 

som utfö rts under året. Det fi nns många sätt  att  rapportera. Enklast är 

att  rapportera om din verksamhet med ett  elektroniskt formulär. En länk 

till formuläret skickas i slutet av året. Om du inte vill rapportera med ett  

elektroniskt formulär, kan du även informera koordinatorn fö r frivilligarbete 

per e-post, telefon eller textmeddelande. Till villiga parkfaddrar skickar vi 

dessutom varje år en parkfadderkalender, där de kan anteckna utfö rda 

timmar. I kalendern fi nns en blankett  där du kan anteckna respons på din 

parkfadderverksamhet under året och skicka den per post. Portot är betalt. 

Koordinatorn fö r frivilligarbete skickar beställningsblankett en fö r kalendern 

till faddrarna i slutet av året. 
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Koordinatorn 

fö r frivilligarbete

Stadsmiljösektorn

Parkfadder-

LEDARE

Stara

Parkfadder-

LEDARE

Entreprenörer

PARKFADDRARNA

Stöd och hjälp

Parkfaddrarna får stöd och hjälp av stadsmiljösektorns koordinator fö r 

frivilligarbete och av parkfadderledaren i respektive område. 

Koordinatorn fö r frivilligarbete ansvarar fö r parkfadderverksamheten inom 

stadsmiljösektorn. Koordinatorn har till uppgift  att  utveckla och fö rvalta  

parkfadderverksamheten.

Koordinatorn håller kontakt med parkfaddrarna under året i form av 

meddelanden om evenemang per e-post. Om en parkfadder inte har 

e-postadress, skickas meddelandena per brev.

Kontakta koordinatorn fö r frivilligarbete om

• dina kontaktuppgift er ändras eller du upphör med verksamheten – 

dett a fö r att  registret ska hållas aktuellt

• du har fö rslag på hur parkfadderverksamheten kunde utvecklas

• du vill göra något annat än samla skräp

• du inte får tag på din parkfadderledare. 

Kontaktuppgift erna fi nns på sidan 20 i handboken. 
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Parkfadderledarna bistår i det praktiska arbetet. De är anställda av 

Helsingfors stads byggtjänst Stara eller en privat entreprenör, beroende 

på av vilken aktör stadsmiljösektorn har beställt underhållet fö r det aktuella 

området.

Kontakta din parkfadderledare om du behöver råd eller hjälp med att  till 

exempel forsla bort skräp. Du får kontaktuppgift erna till parkfadderledaren 

i ditt  område när du anmäler dig som parkfadder.

Under arbetsdagar kan parkfadderledaren kontaktas per telefon eller 

e-post (mån–ons kl. 8–15 och tor–fre kl. 8–14). 

Säkerhet

Var alltid fö rsiktig och noggrann, så 

att  du inte utsätt er dig själv eller andra 

fö r fara. 

Det är önskvärt att  du använder 

varselvästen med texten Hyvällä asialla 

(För en god sak) när du jobbar. På 

så sätt  vet också andra som rör sig i 

området att  du är parkfadder och det 

uppstår inga frågor om vad du sysslar 

med. Det här är viktigt, i synnerhet 

om du gör annat än samlar skräp, till 

exempel sköter sommarblommor. Vid 

trafi k- och gatuområden är västen 

mycket viktig av säkerhetsskäl. 

Se upp fö r vassa fö remål, såsom glass-

kärvor och narkotikasprutor, när du 

samlar skräp. Hantera inte löv- eller 

skräphögar med händerna – använd 

räfsa eller skräpplockare, också då 

du plockar skräp. 

Vi rekommenderar att  du har med dig en pantlös fl aska med kapsyl, eller 

en burk med lock, där du kan lägga eventuella narkotikasprutor. Flaskor 

och burkar med narkotikasprutor kan läggas bland blandavfall. Oskyddade 

nålar får inte läggas i sopkärl eller sopsäckar, så att  ingen kan sticka sig på 
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dem när säckarna forslas bort. Om du inte har en behållare fö r nålarna, 

är det bäst att  lämna dem på platsen och informera din parkfadderledare 

eller koordinatorn fö r frivilligarbete. Om det fi nns ett  insamlingskärl fö r 

nålar i närheten, kan du fö ra dit nålarna. Gå ändå inte långa sträckor med 

oskyddade nålar. 

Av säkerhetsskäl kan frivilligarbetare inte använda stadens motorredskap. 

Vi kan inte heller bevilja tillstånd fö r att  använda egna motorredskap på 

allmänna områden. 

Försäkring och ersätt ningsskyldighet

Staden fö rsäkrar parkfaddrarna med en gruppolycksfallsfö rsäkring. 

Försäkringen gäller medan parkfaddrarna arbetar frivilligt och vid tur- och 

returresor med direkt anknytning till arbetsuppgift erna. Parkfadderns uppgift er 

måste fi nnas i registret över parkfaddrar fö r att  fö rsäkringen ska gälla. 

Försäkringen ersätt er sjukvårdskostnader, till exempel hälsocentrals-, 

poliklinik- och sjukhusavgift er, inom den off entliga hälsovården. Försäkringen 

täcker också läkemedels- och resekostnader. Försäkringen innefatt ar inte 

en ansvarsfö rsäkring, den ersätt er med andra ord inte skador som orsakats 

tredje part. 

Även djurbett , till exempel hund- eller ormbett , och insektstick av till exempel 

geting, humla eller bi, omfatt as av fö rsäkringen, men inte fä stingbett .

Om du skadar dig under arbetet så att  det medfö r hälsovårdskostnader, 

ska du omedelbart underrätt a koordinatorn fö r frivilligarbete. Koordinatorn 

skickar dig en blankett  fö r ansökan om ersätt ning. Du betalar kostnaderna 

fö rst själv och ansöker sedan om ersätt ning mot kvitt on.

Parkfaddrarna behöver inte ersätt a redskap som går sönder. Om redskap går 

sönder, kan nya skräpplockare och västar hämtas från stadsmiljösektorns 

kundtjänst. Om ett  redskap som Stara eller entreprenören har lånat ut går 

sönder, underrätt a utlånaren eller koordinatorn fö r frivilligarbete.

Medlemmarna i en parkfaddergrupp ska vara fö rsäkrade av den organisation 

som gruppen arbetar fö r, till exempel en registrerad fö rening, ett  daghem 

eller en skola. Om man vill att  alla medlemmar i gruppen ska omfatt as av 

fö rsäkringen fö r parkfadderverksamheten, ska varje deltagare registrera 

sig som parkfadder.
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Kommunikation

Du får information om aktuella frågor och evenemang inom parkfadder-

verksamheten  

• per e-post eller per brev, om du inte har e-postadress 

• på webbplatsen fö r frivilligverksamheten, 

vapaaehtoistoiminta.hel.fi /sv/

• på sociala medier (på fi nska)

 facebook.com/helsinginpuistokummit 

 facebook.com/VapaaehtoistoimintaHelsinki 

• genom frivilligverksamhetens elektroniska nyhetsbrev, som du kan 

beställa på gruppo.fi /tilauslomake/vapaaehtoisenuutiskirje.html 

(på fi nska)

Tackfest och fö rmåner

Stadmiljösektorn bjuder in alla faddrar till en gemensam tackfest i slutet av 

året. Under evenemanget bjuds vi på en presentation av året som gått , trevlig 

samvaro, servering och ett  varierande program. Tidigare år har vi gått  på bio 

och teater samt lyssnat på musikfö reställningar. Också parkfadderledarna, 

koordinatorn fö r frivilligarbete och andra representanter fö r staden som är 

intresserade av verksamheten kommer till evenemanget. Du får en särskild 

inbjudan i god tid. Eft ersom vi är många, är det viktigt att  anmäla sig så att  

serveringen och lokalerna kan dimensioneras rätt . 

Helsingfors stad ordnar utbildningar, fö reläsningar och olika rekreationer fö r 

alla som deltar i stadens frivilligverksamhet. Information om dessa evenemang 

och anvisningar om hur du anmäler dig fi nns på frivilligverksamhetens 

webbplats vapaaehtoistoiminta.hel.fi  (på fi nska).
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Bra att  veta om parkunderhåll
Det fi nns olika typer av grönområden i Helsingfors och underhållet av dem 

är indelat i olika kvalitetsnivåer. Genom kvalitetsnivån fastställs målen fö r 

underhållet. Grönområdena är indelade i byggda parker, öppna områden 

(åkrar och ängar) och skogsklädda områden. Mest underhåll utfö rs i byggda 

parker, vilka i sin tur är indelade eft er kvalitetsnivå i representationsparker, 

vardags-/vistelseparker och skyddsgrönområden.

Man strävar eft er att  bevara naturliga områden, såsom ängar och skogar, 

i ett  så naturligt tillstånd som möjligt fö r att  öka och trygga den biologiska 

mångfalden.

Parkfaddern är en ”parkagent”
Parkfaddern innebär ett  extra, aktivt par ögon i terrängen och är en utmärkt hjälp 

vid underhållet av de allmänna områdena. Om du på grön- eller gatuområden 

upptäcker skador på byggkonstruktioner, inredning, utrustning eller växter, 

eller hitt ar större avfall, rapportera dessa till stadsmiljösektorns kundtjänst. 

Om du dessutom vill framfö ra önskemål i anslutning till parkerna eller gatorna, 

gör även det via kundtjänsten. Där fö rmedlas responsen vidare till rätt  

mott agare. Kundtjänstens kontaktuppgift er fi nns på sidan 20 i handboken.

I de invånarenkäter och invånarträff ar som tidvis ordnas kan parkfaddrarna 

– liksom alla andra Helsingforsbor – framfö ra idéer om hur parkerna 

ska utvecklas. Staden har också en tjänst vid namnet Säg din åsikt, där 

kommuninvånarna kan framfö ra sina åsikter och höras i frågor som bereds 

eller som ska komma till beredning. Åsikterna kan ses och kommenteras av 

andra, och man kan rösta på sina favoriter. Tjänsten Säg din åsikt fi nns på 

kerrokantasi.hel.fi /?lang=sv.

Broschyrer och 
Parkfadder-kortet
Det fi nns en broschyr över parkfadderverksamheten, som parkfaddrarna 

kan använda när de vill presentera verksamheten. Det kan vara bra att  ha 
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VILL DU arbeta som frivillig fö r Helsingfors 

parkernas väl? Du kan anmäla dig som 

parkfadder på stadsmiljösektorns kundtjänst, 

Verkstadsgatan 8. Parkfaddrarna deltar i 

att  sköta om den egna omgivningen och öka 

trivseln i den, till exempel genom att  plocka 

skräp, eft ersom grönområdena används fl itigt 

och den anställda arbetskraft en har fullt upp 

med att  hålla parkerna i skick.

I SAMBAND MED anmälningen fylls dina 

uppgift er i ett  elektroniskt formulär som 

antecknar dig i registret över parkfaddrar. 

Samtidigt får du en skräpplockare, en 

refl exväst, Parkfadderkalendern fö r att  

anteckna dina arbetstimmar och ett  fö r-

säkringskort. Alla parkfaddrar omfatt as av 

en gruppolycksfallsfö rsäkring.

KOORDINATORN FÖR FRIVILLIGARBETET  
styr hela parkfadderverksamheten. Kontakta 

honom eller henne om du vill veta mer. 

E-post: puistokummit@hel.fi  

tfn: 040 719 0824

Mer information
Parkfadderverksamheten: 

vapaaehtoistoimita.hel.fi /sv/

facebook.com/helsinginpuistokummit 

(på fi nska)

Respons om parker och gator:  

tfn 09 310 22 111 

hel.fi /kaupunkiymparisto/sv/

kontaktuppgift er-och-respons/

Gilla parkerna: 

facebook.com/puistot (på fi nska)

(på fi nska 

eller engelska)

Hej, jag är 

en parkfadder! 

Vill du veta mer?

några till hands när man jobbar som parkfadder. Om någon frågar dig vad 

det är du egentligen håller på med, kan du säga att  du är parkfadder och 

fråga om personen vill ha en broschyr om verksamheten. Broschyrerna får 

du av koordinatorn eller kundtjänsten.

I samband med registreringen får parkfaddern ett  Parkfadder-kort, med 

vilket hen kan bevisa sitt  deltagande i parkfadderverksamheten. Du behöver 

inte bära med dig kortet hela tiden när du arbetar som parkfadder. Skriv 

ditt  namn på kortet.
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Talkon

Tillsammans med sina samarbetspartner organiserar staden olika talkon, 

som vi hoppas att  också parkfaddrarna ska delta i. Det kan till exempel vara 

odlingstalko, rensningstalko eller städtalko. Mer information om talkon som 

ordnas av stadsmiljösektorn fi nns på webbplatsen vapaaehtoistoiminta.hel.fi /

sv/tasks/talko/. Koordinatorn fö r frivilligarbete bjuder in parkfaddrarna till 

talkon per e-post. 

Parkfaddrarna kan också själva ordna talkon. Talkon fö r att  rensa bort skadliga 

främmande arter eller städa grönområden är mycket välkomna. Städtalkon 

kan anmälas via webbplatsen puistotalkoot.hel.fi /sv. Om en parkfadder är 

intresserad av att  ordna ett  talko fö r att  rensa bort främmande arter, kan hen 

kontakta koordinatorn fö r frivilligarbete. Observera att  staden inte fö rsäkrar 

andra talkodeltagare än registrerade parkfaddrar. Området som talkot gäller 

måste befi nna sig på stadens mark – inte på en privat tomt. Be koordinatorn 

fö r frivilligarbete om råd gällande talkoobjekt. Även arbetsgemenskaperna 

kan ordna talkoevenemang till exempel som en del av sin arbetshälsodag.

Vanliga frågor

Var ska jag lägga skräp?

• Om du hjälper till med parkrenhållningen, släng insamlat skräp i 

parkernas sopkärl.
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• Om parken är fö rsedd med stora sopkärl eller djupbehållare, släng 

skräpet i dem. 

• Om sopkärlen i parken är fulla eller du fyller fl era säckar, kan du lämna 

de skräpfyllda säckarna intill ett  sopkärl. Om det inte fi nns några 

allmänna sopkärl i närheten, lämna skräpet du har samlat på ett  ställe 

som är lätt  att  hitt a. Meddela senast nästa dag sopsäckarnas exakta 

läge fö r din parkfadderledare. Lämna helst inte säckar i terrängen 

på fredagar eller lördagar, eft ersom de bara hämtas på vardagar. 

Säckarna lockar till sig fåglar och andra djur och kan leda till att  det 

samlas mer skräp på platsen.  

Vad är skadliga 

främmande arter? 

Skadliga främmande arter hotar våra 

inhemska naturliga växter, eft ersom 

de sprider sig så aggressivt. Skadliga 

främmande arter är bland annat jätt e-

balsamin, vresros, slideväxter (såsom 

parkslide och hybridslide), lupin och gull-

ris.

Staden sköter bekämpningen av den 

gift iga jätt elokan. Anmäl varje fö rekomst 

av jätt eloka till stadsmiljösektorns kund-

tjänst, så att  bekämpningen kan göras på 

så bred front som möjligt.

En grupp parkfaddrar kan ordna talko fö r 

att  bekämpa främmande arter genom att  

komma överens med koordinatorn om 

talkot och bortforslingen av avfall. 

Mer information om främmande arter 

fi nns på vieraslajit.fi / och hel.fi /helsinki/

sv/boende-och-miljo/natur/naturvard/

frammande-arter.
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Jag vill räfsa i närparken – hur ska jag gå till väga?

Om en parkfadder vill räfsa i grönområden, lönar det sig att  fö rst kontakta 

antingen koordinatorn eller parkfadderledaren. Det behövs säkert hjälp med 

att  räfsa höstlöv, men fråga fö rst var din hjälp gör störst nytt a.

Att ityden till höstlöv har fö rändrats. Numera fö rsöker man låta löven fö r-

multna i terrängen om det är möjligt. På så sätt  fungerar löven som jord-

fö rbätt ringsmedel och gröngödsel samt ökar mängden humus. Fallna löv är 

inte skräp. De hör till naturen och är viktiga i naturens kretslopp.  

Vanligen krossar grönskötarna in löven bland gräset med gräsklippare eller 

räfsar in dem på planteringsområden. På ställen där kvalitetskravet fö rut-

sätt er att  löven avlägsnas, samlas de i så stora högar som möjligt intill vägar 

och gångleder så att  de sedan kan forslas bort med maskiner. Små högar 

lite varstans är inte önskvärt, eft ersom det blir arbetsamt och tidskrävande 

att  forsla bort dem. Likaså bör man undvika att  samla löv i plastsäckar, 

eft ersom det leder till onödigt plastavfall. När man räfsar stenmjölsbelagda 

ytor ska man vara noga så att  inte sten och sand blandas med löven. På 

naturliga områden, såsom skogar och ängar, varken samlas eller krossas 

löv, utan de får multna i lugn och ro bland växterna.

Vad gör jag om en journalist ställer frågor?

Koordinatorn fö r frivilligarbete sköter information och utlåtanden om park-

fadderverksamheten till media. Du kan dock berätt a om din egen verksamhet 

som parkfadder fö r media, men du behöver inte svara på frågor som gäller 

hela parkfadderverksamheten. Om off entliga medier kontaktar dig med 

frågor om parkfadderverksamheten, be dem vända sig till koordinatorn fö r 

frivilligarbete. Det är viktigt att  mediakontakterna sköts av en och samma 

person.
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Nytt iga webbplatser

VAPAAEHTOISTOIMINTA.HEL.FI

vapaaehtoistoiminta.hel.fi /sv/ är webbplatsen fö r Helsingfors stads 

frivilligverksamhet. Här hitt ar du alla former av frivilligverksamhet som staden 

erbjuder. På webbplatsen hitt ar du därmed även parkfadderverksamhet, 

grillkåtafadderverksamhet och talkon. 

Direktlänkar till webbplatserna:

vapaaehtoistoiminta.hel.fi /sv/tasks/parkfadder/

vapaaehtoistoiminta.hel.fi /sv/tasks/talko/

vapaaehtoistoiminta.hel.fi /tehtävä/kotakummi (på fi nska)

PUISTOTALKOOT.HEL.FI

På puistotalkoot.hel.fi /sv kan du anmäla egna städtalkon i omgivningen. 

På så sätt  kan du låna städredskap, och skräpet som ni samlar in på talkot 

forslas bort.

FACEBOOK (på fi nska)

facebook.com/helsinginpuistokummit är parkfaddrarnas egen Facebooksida 

med information om aktuella frågor. Här kan man också diskutera eller 

ställa frågor.

På sidan facebook.com/VapaaehtoistoimintaHelsinki fi nns information om 

all frivilligverksamhet som Helsingfors stad erbjuder. 

Kaupunkiluonto Helsingissä (Stadsnatur i Helsingfors, facebook.com/puistot, 

är Helsingfors grönområdens egen Facebooksida. Här hitt ar du meddelanden 

om evenemang i parkerna, såsom parkpromenader, och aktuella frågor om 

parkernas växtlighet.
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Min parkfadderledares 
kontaktuppgift er

KONTAKTUPPGIFTER
Koordinatorn fö r frivilligarbete,  

tfn 040 719 0824, puistokummit@hel.fi 

Stadsmiljösektorn, kundtjänst

tfn 09 310 22111

Besöksadress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

hel.fi /kaupunkiymparisto/sv/

kontaktuppgift er-och-respons 



Skräpfolket

Vi parkfaddrar är ett  fö rträffl  igt folk minsann;

jobba fl itigt fö r snygga gator och parker är nåt vi kan.

Morgon, middag och kväll, allting går,

bara vi ut i friska luft en komma får.

Plockare och väst är såklart alltid med,

så vi inte liknar spöken som skrämmer iväg.

Att  få vara ute i det fria är det som är viktigt,

och att  samla upp skräp är ju alltid riktigt.

Redan ett  skräp på marken – ett  enda –

blir en hel hög innan dan är till ända.

Visst måste sånt bort genast eller fort,

så att  ingen alls ska behöva se nån lort.

Det är bara att  ta en korg eller kasse

och sätt  a igång, både Lisa och Lasse.

Några bitar skräp ryms i vår plockartång,

och snabbt har nästa timme ren rullat igång.

Röda kinder och gott  humör,

det är vad dett a alltid medfö r.

Var och en kan göra sitt  till,

bara man tar sig tid och vill.

En snygg miljö är A och O

det är det väl inte så svårt att  tro!

Lauha Pajunen, parkfadder


