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Pikku Puutarhurit-projekti 
1.6.-8.8.2021 
 
Loppuraportti 

Pikku puutarhurit -hanke toteutettiin Veräjälaakson Kohtaamon ja Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan ylläpitämän asukastalon Oulunkylän Seurahuoneen kanssa yhteistyössä. 
Asukastalo tarjosi viljelypalstan sekä omia fasiliteetteja projektin käyttöön. Viljelyprojekti sai 
myös elintärkeän multa-avustuksen Kekkilältä “Kasvatetaan iloa”-kampanjasta. Avustuksen 
ansiosta kasvimaan sadosta tuli runsas. Kekkilä tuki projektia yli 240 litralla multaa! 

 

Pikku puutarhurit- projektin tavoitteet ja yhteenveto  

Hankkeella oli kaksi keskeistä tavoitetta: Ensimmäiseksi sen tuli tarjota alueen lapsille 

mielekästä kesätoimintaa, tutustuttaa lapset hyötykasvien kasvatukseen ja tunnistamiseen, 

ohjata lapsia ympäristöystävälliseen ja luontoa kunnioittavaan toimintaan sekä opastaa lapsia 

näkemään omalta asuinalueelta löytyvät mahdollisuudet ruoan tuottamiseen.  

Toisena tavoitteena oli tuoda eritaustaisia lapsia ja heidän vanhempiaan mukaan tekemään ja 

oppimaan yhdessä ja siten edistää yhteisymmärrystä ja yhteisöllisyyttä monikulttuurisella 

alueellamme.  

 

Tästä lähdettiin liikkeelle. Kekkilän multaa saapui palstalle 240 litraa. Seuraavaksi puutarhuri Eija Nyman ja Ben 
laittoivat palstan kaulukset ojennukseen. Kuvat: Eija Nyman. 

 

Tavoitteemme toteutui kohdan yksi osalta varsin hyvin. Hankkeeseen otettiin mukaan 20 lasta 

kahteen eri ryhmään. Ikähaarukka vaihteli 2 ikävuodesta 14 ikävuoteen. Molemmissa ryhmissä 

oli aktiivisia kävijöitä noin kymmenen. Hankkeen ohjaajat (kaksi per ryhmä) olivat 

Veräjälaaksossa asuvia vapaaehtoisia.  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
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Lapset osallistuivat koko kasvimaan sykliin 

paitsi raskaimpaan aloitustyöhön. He kylvivät 

siemeniä ja taimia, istuttivat perunoita, 

kastelivat kasveja, kitkivät rikkaruohoja ja 

harvensivat porkkanoita. Lisäksi he koristelivat 

palstaa maalatuilla kivillä sekä 

kierrätysmateriaaleista tehdyllä 

linnunpelättimellä.  

Stadin safka tarjosi lapsille välipalat palstalla, 

joista riitti yllin kyllin puhtia palstalla 

työskentelyyn helteisinä päivinä. Palstalla 

tutustuttiin hyötykasveihin, rikkakasveihin ja 

hyönteisiin. Leena Lehtivihreä – alias Stadin 

asukastalojen puutarhuri Eija Nyman - oli 

mukana kertomassa lapsille aiheesta.  

Lapset osallistuivat myös ahkerasti 

sadonkorjuuseen, nostivat perunoita ja 

keräsivät marjoja.  Osa lapsista osallistui myös 

sadon säilömiseen Seurahuoneella – teimme 

mm. säilykekurkkuja, marjahilloa ja 

raparperimehua. 

Sadonkorjuujuhlassa nautimme palstan sadosta ja itse leivotuista herkuista sekä yhteisestä 

tekemisestä kasvien tunnistuksen, perunaviestin, pantomiimin ja “kasvatetaan iloa” katuliituilun 

merkeissä.  Vanhemmille näytettiin kuvia palstalta. Puutarhureille jaettiin lopuksi diplomit sekä 

porkkanat kiitokseksi hienosta työstä ja osallistumisesta! 

Sekä palstalla että projektin 

juhlissa huomioitiin 

koronaturvallisuus, ja vanhempia 

oli ohjeistettu hygienia-asioista 

asiaankuuluvasti. Välipalojen 

valmistamisessa ja tarjoamisessa 

noudatettiin hyvää hygieniaa. 

Tavoitteemme saada alueen 

monikulttuurinen väestö mukaan 

yhteiseen toimintaan onnistui vain 

osittain. Pohdittavaksi jääkin, miten 

eri kulttuureita edustavat perheet 

tulisivat mukaan yhteisön 

toimintaan. Ne eri kulttuureita 

edustavat pikku puutarhurit ja 

heidän vanhempansa, jotka nyt 

olivat mukana, ovat arvokas alku 

monikulttuurisen, yhteisen 

toiminnan lisäämiselle 

Veräjälaaksossa.  

 

Pikku puutarhurit tositoimissa: perunan istuttaminen oli            
jännää ja hauskaa puuhaa. Kuva: Hannakaisa 
Markkanen. 

Viljelypalsta kukoistaa heinäkuun puolivälissä pienten puutarhureiden 
ahkeran kastelun ja Kekkilän muhevan mullan ansiosta. Kesän aikana 
luonto antoi avustusta vain yhden kesäsateen verran. Kuva: Hannakaisa 
Markkanen. 

http://www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
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Projektin mainostaminen ja tiedotus  

Tapahtuman aloituksesta vietiin mainosjuliste 

melkein kaikkiin Veräjälaakson kerrostalojen 

rappukäytäviin, siirtolapuutarhan ilmoitustaululle, 

paikalliseen päiväkotiin sekä koulun 

ilmoitustaululle. Myös Oulunkylän Seurahuoneella 

oli ilmoitus projektista. Lisäksi projektista 

tiedotettiin Veräjälaakson Kohtaamon Facebook-

ryhmässä ja Veräjälaakson Facebook-ryhmässä.  

Projektin etenemisestä tiedotettiin Veräjälaakson 

Kohtaamon Facebook-ryhmässä ja Veräjälaakson 

Facebook-ryhmässä. Vertsun kohtaamon 

Instagram-tili (@vertsunkohtaamo) aktivoitiin 

yhdeksi Veräjälaakson kohtaamon 

tiedotuskanavaksi. Kekkilä tägäsi pikku 

puutarhureiden projektia omissa tarinoissaan 

muutamaan otteeseen Instagramissa.  

Toimittajia kutsuttiin vierailemaan palstalla ja 

sadonkorjuun valmisteluissa. Tiedottaminen 

hoidettiin yhteistyössä Stadin asukastalojen 

tiedottajan kanssa. Paikallislehti Oulunkyläisen 

lokakuun numerossa julkaistiin juttu toiminnasta. 

Tiedottamisesta vastasi projektissa nimetty henkilö, mikä oli toimiva ratkaisu. Lapsilta ja 

vanhemmilta kerättiin kuvausluvat, mikä helpotti kuvaamista palstalla. Saadun palautteen 

perusteella rappukäytäväilmoitukset olivat olleet kanava, josta lapset tai vanhemmat olivat 

huomanneet ilmoitukset parhaiten. Ryhmät täyttyivät ennen määräaikaa, joten tiedotus oli 

riittävää ja onnistunutta siihen nähden.  

Jatkoa ajatellen projektista voisi tiedottaa 

enemmänkin, ja toimittajia voisi kutsua 

mahdollisesti sadonkorjuujuhlaan tai 

esimerkiksi perunanistutukseen tai 

muuhun aktiiviseen toimintaan. Myös 

kolumniehdotusta tai kuulumisia palstalta-

juttusarjaa voisi viritellä paikallislehteen, 

ja lapset voisivat itse kirjoittaa 

kokemastaan.  

Eri kulttuureista tulevien ihmisten 

tavoittamiseksi henkilökohtaiset kontaktit 

saattaisivat toimia paremmin kuin yleiset 

ilmoitukset. Jos kieli on ollut esteenä 

osallistumiselle, on jatkoa ajatellen 

tiedottaminen ja puutarhuritoiminnan 

järjestäminen osittain esimerkiksi englanniksi harkinnan arvoista. Palstalla puhuttiin jo nyt 

englantia ja saksaa suomen lisäksi. Yhteistiedotusta voisi lisätä Ogelin Plantaasien ja viereisen 

puutarhan kanssa, ja järjestää mahdollisesti jotakin yhteistä toimintaa, kuten kasveihin 

tutustumista yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 

Pikku puutarhureiden mainos, jota jaettiin rappukäytäviin 
ja asukastalolla. Kuva: Vertsun Kohtaamo. 

Linnunpelätin askarreltiin lasten ja aikuisten yhteistyöllä 
kierrätysmateriaaleista, joita kotoa löytyi. Kuva: Änisa Jansson. 

http://www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
https://www.facebook.com/groups/verajalaakso/
https://www.instagram.com/vertsunkohtaamo/
https://issuu.com/oulunkylainen/docs/oulunkylainen_06_21_vedos
https://issuu.com/oulunkylainen/docs/oulunkylainen_06_21_vedos
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Palautteiden yhteenveto vanhemmilta ja lapsilta 

Palautteiden perusteella projektimme sai 

arvosanaksi erinomainen. Palautetta jätti 

kymmenen ihmistä kahdestakymmenestä. 

Tyytyväistä sanallista palautetta tuli pitkin 

kesää.  Erityisesti arvostettiin sitä, että 

kaupunkilaislapset saivat kosketuksen siihen, 

mistä ruoka tulee, ja näkivät koko kasvukauden 

alusta loppuun saakka.  

Vanhemmat kiittivät kahta osallistumisaikaa, 

joista valita perheelle sopiva, ja sitä toivottiin 

jatkossakin. Teemoittelua pidettiin hyvänä, jotta 

tiedettiin, mitä on seuraavalla kerralla luvassa. 

Kerran viikkoon nähtiin hyvänä tahtina.  Lapset 

olisivat halunneet istuttaa ja kylvää 

enemmänkin sekä valmistaa sadosta lisää hilloa 

ja mehua. Perunan istuttaminen ja sadonkorjuu 

olivat lasten suosikkeja, mikä näkyi 

innokkuutena palstallakin!   

Suurin osa palautteen antaneista lapsista 

haluaisi osallistua uudestaan ensi kesänä. 

Vanhemmista muutama haluaisi tulla mukaan 

ohjaamaan siitäkin huolimatta, ettei 

kasvitietoutta ennestään ole. Kohtaamon 

toiminnan kehittämisessä erilaiset tapahtumat 

ja perhekahvila/asukaskahvila olivat suosikit. 

Muutama aikuinen haluaisi myös tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään toimintaa. Vapaa 

sana kiitteli vielä projektista ja ihanista ja huumorintajuisista ohjaajista ja toivottiin, että ensi 

kesänä nähdään taas. 

 

Lapset kirjoittivat puutarhapuuhien päätteeksi päiväkirjaan mitä olivat tehneet ja saivat piirrellä päiväkirjaan. Kuva: 
Vertsun Kohtaamo. 
 

Sadonkorjuujuhlaa vietettiin kauden päätteeksi ja 
tarjolla oli mm. omia perunoita, kurkkuja ja 
herneitä. Kuva: Hannakaisa Markkanen. 

http://www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
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Palstaviljelyprojekti tuki asukastalotoiminnan tavoitteita 
Palstaviljelyprojekti oli osa Stadin asukastalojen hyvinvointia ja osallisuutta edistävää, 

yhteisöllistä toimintaa tukevaa työtä. Asukastalotyön tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä 

ihmisten arjessa, ja ennaltaehkäistä siten sosiaalisten ongelmien syntymistä. Yhteisö, johon 

liittymisen ihminen kokee mielekkääksi, ja jonka toiminta on hänelle tärkeää, parantaa ihmisen 

sosiaalista hyvinvointia. 

Yhteinen puuhailu 

mukavan asian, kuten 

yhteisen kasvimaan, 

parissa, on paljon 

tärkeämpää, kuin ehkä 

tullaan ajatelleeksi. 

Yhteisöstä voi 

muodostua suuri 

voimavara, vaikka itse 

toiminta olisikin 

pienimuotoista ja arkista. 

Yhteisen sadon lisäksi 

viljelypalstaprojektiin 

osallistuneet ihmiset 

jakoivat yhteisiä 

kokemuksia ja 

muodostivat uusia 

ihmissuhteita. Projektin 

tulokset edistivät 

asukastalotyön tavoitteita 

luomalla puitteet yhdessä 

toimimiselle, itsensä toteuttamiselle, mukavien hetkien jakamiselle muiden kanssa, sekä 

yhteisön muodostamiselle.  

 

 

Tekijät: Pikku puutarhurit -projektiryhmän jäsenet  
sosiaaliohjaaja Elina Pentikäinen 
projektipäällikkö Marinka Räsänen 
ohjaaja Outi Mononen 
tiedottaja/ohjaaja Hannakaisa Markkanen 

 

Kuvausluvat ovat tallessa Asukastalotyön yksikössä. 

 

 

 

 

 

Pikku puutarhureiden ohjaajat vasemmalta oikealle: projektipäällikkö Marinka 
Räsänen, Pathmapiriya rajan, tiedottaja Hannakaisa Markkanen ja Outi Mononen. 
Kuva: Sami Kustila. 

http://www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
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Palautelomake aikuisille ja lapsille 

1. Lapsille: Mikä oli kivaa? 

2. Lapsille: Mitä olisit halunnut tehdä enemmän? 

3. Aikuisille: Mikä oli projektissa hyvää?  

4. Aikuisille: Mikä ei toiminut? Olisi voinut tehdä toisin? 

5. Aikuisille: Oliko kerran viikkoon hyvä tahti? Entä aamu- ja iltaryhmä, olisiko hyvä 

olla jatkossakin? Entä viikkojen teemoittelu?  

6. Aikuiset ja lapset: Minkä arvosanan antaisitte koko projektille? Erinomainen, 

kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä  

7. Lapset: Haluaisitko osallistua ensi kesänä uudestaan? Kyllä, ehkä, ei  

8. Aikuiset: Haluaisitko olla mukana ohjaamassa tai osallistua jollakin muulla tavalla? 

Kyllä, ehkä, ei, en tiedä kasveista mitään, mutta kiinnostaisi kyllä, muu. 

9. Aikuiset: Mitä toivoisit, että Vertsun kohtaamon kautta voitaisiin Veräjälaaksossa 

yhdessä järjestää? Tähän mennessä on järjestetty siivouspäivä ja kirppis, jotka 

järjestetään uudelleen 18.9. Lauantaina. Vaihtoehdot:   

a. Lapsille ohjattua toimintaa; esim. Jalkapalloa, käsitöitä, olympialaiset, 

yhdessä ulkoilua  

b. Tapahtumia; kirppis, siivouspäivä, ystävänpäivä, laskiainen jne.  

c. Perhekahvila/ asukaskahvila  

d. Ylipäänsä tilaisuuksia/ tapahtumia kohdata ihmisiä 

10. Mitä näistä haluaisit olla ideoimassa ja toteuttamassa? Vaihtoehdot: 

a. Lapsille ohjattua toimintaa 

b. Tapahtumia  

c. Perhekahvila/ asukaskahvila  

d. Ylipäänsä tilaisuuksia  

e. En halua olla mukana  

f. En halua olla mukana, mutta osallistun/ osallistutaan esim. tapahtumiin  

 

Kiitos vastauksistanne! Sana on vielä vapaa, jos haluat sanoa jotakin Pikku puutarhurit-

projektista tai Verstun kohtaamon toimintaan liittyen. Ja voit jättää yhteystietosi, jos 

mikäli haluat tulla mukaan ideoimaan tai kehittämään mahdollista ensi kesän Pikku 

puutarhurit-projekti tai ylipäänsä kohtaamon toimintaa. T. Marinka, Pathmapiriya, 

Hannakaisa ja Outi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/
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