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Puistokummitoiminta on Keravan kaupungin organisoimaa, puistoissa tapahtuvaa
vapaaehtoistoimintaa. Viihtyisää kaupunkia tehdään yhdessä asukkaiden kanssa ja
puistokummitoiminnan avulla asukkaat saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan
lähiympäristöönsä: puistokummi osallistuu omasta ympäristöstään huolehtimiseen
ja sen viihtyisyyden lisäämiseen.
Viheralueet ovat kovalla käytöllä. Kaikki apu, jonka puistokummit antavat kaupungin
työntekijöille on tervetullutta ja kaupunki arvostaa sitä. Puistokummi on ylimääräinen, aktiivinen silmäpari maastossa ja mainio apu yleisten alueiden ylläpidossa.

TULE PUISTOKUMMIKSI!
KUKA VOI OLLA PUISTOKUMMI
Puistokummiksi voi ryhtyä kuka tahansa keravalainen, joka haluaa toimia vapaaehtoisena Keravan kaupungin yleisillä alueilla. Asukasyhdistykset, päiväkodit, koulut, yritykset
ja vastaavat voivat toimia puolestaan puistokummiryhmänä.
MITÄ PUISTOKUMMITOIMINTA ON
Puistokummitoiminta on jatkuvaa erotuksena kertaluonteisista talkoista. Toimintaan
toivotaan sitouduttavan vähintään vuodeksi. Koska puistokummitoiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen, siitä ei makseta palkkaa eikä muita kulukorvauksia.
Kaupunki tukee puistokummia antamalla hänelle puistokummiliivin, roskapihdit ja työhanskat. Lisäksi puistokummi saa käyntikortteja, joita hän voi halutessaan jakaa puistokummitoiminnasta kiinnostuneille. Käyntikortteja saat puistokummiohjaajalta.
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MISSÄ PUISTOKUMMI TOIMII
Puistokummin työn tulee aina kohdistua Keravan kaupungin yleisille alueille. Yleisiä
alueita ovat kaupungin puistot, metsät, niityt, päiväkotien ja koulujen pihat, kadut sekä
katuviheralueet. Yksityiset tontit, kuten taloyhtiöiden pihat, eivät kuulu puistokummitoiminnan piiriin.
Puistokummi toimii pääasiassa puistossa. Myös katuviheralueilla toimiminen on mahdollista, kun kohteissa noudatetaan erityistä varovaisuutta liikenteen vuoksi. Jokainen
puistokummi saa valita itse alueen, jolla haluaa toimia.
MITÄ PUISTOKUMMI VOI TEHDÄ JA MILLOIN
Puistokummi voi vapaasti valita työaikansa oman jaksamisensa ja aikataulujensa
mukaan. Puistokummi tekee kuitenkin työtä useammin kuin kertaluontoisesti toimiva
talkoolainen.
Pääasiassa puistokummi kerää roskia. Ympäristön viihtyisyyden kannalta roskaantuminen on aikamme suurimpia ongelmia ja roskien keräämisessä riittää tehtävää kaikille
halukkaille. Muista tehtävistä, kuten haravoinnista, sovitaan erikseen puistokummiohjaajan kanssa.
Puistokummi voi järjestää myös talkoita, mutta niistä pitää ensin sopia puistokummiohjaajan kanssa. Erittäin tervetulleita talkoita ovat haitallisten vieraslajien kitkeminen ja
viheralueiden siivoaminen.
Mikäli havaitset puistokummitoiminnan ohessa viher- tai katualueilla vauriota rakenteissa, kalusteissa, varusteissa tai kasvillisuudessa tai jos löydät suurikokoista jätettä, ilmoita
niistä puistokummiohjaajalle.
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ILMOITTAUDU!
bit.ly/puistokummi
040 318 2866
puistokummi@kerava.fi

ILMOITTAUTUMINEN
Puistokummiksi ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa
bit.ly/puistokummi tai ottamalla yhteyttä Keravan puistokummiohjaajaan,
puistokummi@kerava.fi tai puh 040 318 2866.
Ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot tallennetaan puistokummirekisteriin.
Tallennettuja tietoja tarvitaan kaupungin ja puistokummin välistä yhteydenpitoa varten.
Lisäksi tilastoimme puistokummien ikärakennetta. Ilmoittautumislomakkeella näkyvät
myös jo valitut puistokummialueet.
Puistokummirekisteri on vain kaupungin sisäiseen käyttöön niille henkilöille, jotka työnsä puolesta ovat tekemisissä puistokummitoiminnan kanssa. Rekisterissä olevia tietoja
ei luovuteta ulkopuolisille. Puistokummirekisterin tietosuojaselosteeseen voit tutustua
kaupungin verkkosivuilla.

PUISTOKUMMIOHJAAJA
Puistokummin apuna käytännöntyössä on puistokummiohjaaja. Ole yhteydessä puistokummiohjaajaan, kun tarvitset neuvoja tai apua esim. roskien pois viennissä.
Mikäli sinulla on joitain erityistaitoja tai viherhoidon osaamista, kerro niistä puistokummiohjaajalle. Jos sinulla on itselläsi ajatuksia puistokummitoiminnan laajentamisesta ja
haluaisit ryhtyä tekemään jotain, mitä tässä oppaassa ei mainita, ole silloinkin yhteydessä puistokummiohjaajaan.
Puistokummiohjaajan tavoitat arkisin (ma–pe klo 9–15) puhelimitse tai sähköpostitse,
puistokummi@kerava.fi tai puh 040 318 2866.
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TURVALLISUUS
Noudata toiminnassa aina varovaisuutta ja huolellisuutta, jotta et itse joudu vaaraan
tai aiheuta sitä toisille. Puistokummina toimiessa tulee käyttää puistokummiliiviä. Näin
myös muut alueella liikkujat tunnistavat sinut puistokummiksi eikä herää kysymystä,
millä asialla liikut. Tämä on tärkeää, varsinkin jos tehdään muuta kuin kerätään roskia.
Liikenne- ja katualueiden varrella puistokummiliivin käyttö on pakollista turvallisuuden
takia.
Roskia kerätessäsi varo niiden joukossa olevia teräviä esineitä, kuten lasinsirpaleita ja
huumeneuloja. Lehti- tai roskakasoja ei tule kosketella käsin, vaan käytä haravaa tai
roskapihtejä sekä poimi roskat aina pihdeillä.
Suosittelemme pitämään mukana korkillista, pantitonta pulloa tai muuta suljettavaa,
tiivistä astiaa, johon voit laittaa löytämäsi huumeneulat. Huumeneuloja sisältävät pullot
tai muut astiat voi laittaa sekajätteen sekaan.
Neuloja ei saa laittaa suojaamattomina roska-astioihin tai roskapusseihin, jotta ne eivät
pistä ketään säkkejä kerätessä. Jos sinulla ei ole astiaa, johon neulat voi kerätä, jätä
neulat paikoilleen ja ilmoita niistä puistokummiohjaajalle. Jos lähistöltä löytyy ruiskujen
keräysastia, voit laitaa löytämäsi neulat sinne. Älä kuitenkaan kulje pitkiä matkoja kantaen mukanasi suojaamattomia neuloja.
VAKUUTUS JA KORVAUSVELVOLLISUUS
Puistokummilla pitää olla oma voimassa oleva vakuutus.
Puistokummilla ei ole korvausvelvollisuutta rikkoontuneista työvälineistä, jotka hän on
saanut kaupungilta puistokummitoimintaa varten. Jos puistokummin saamat välineet
menevät rikki, uudet roskapihdit tai liivit voi noutaa Sampolan palvelukeskuksen
infopisteestä. Mikäli työvälineet menevät työskenneltäessä rikki, ilmoita siitä puistokummiohjaajalle.
Omien välineiden käyttö on omalla vastuulla eikä kaupunki korvaa omia välineitä niiden
rikkoutuessa.
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PUISTOKUMMIKALENTERI
ON TUNTIKIRJASI
Koska suurin osa puistokummeista toimii itsenäisesti, toivoo kaupunki kummien
merkitsevän tekemänsä tunnit puistokummikalenteriin. Näin kaupunki saa käsityksen
puistokummitoiminnan tuomasta lisäarvosta kaupungille. Tämä varmistaa sen, että
puistokummitoimintaa arvostetaan, sen vaikuttavuus ymmärretään ja sen organisointiin resursoidaan. Tieto tehdyn työn määrästä on tärkeää myös kaupungin osallisuusraportoinnissa.
Puistokummikalenterin löydät oppaan viimeisiltä sivulta. Kalenteriin merkitään päivä,
tehtävä ja tehtävän tekemiseen mennyt aika täysinä tunteina. Aktiivisuudesta palkitaan
kauden lopussa pinssillä, jonka voi kiinnittää puistokummiliiviin.
Puistokummikalenteri palautetaan kauden lopussa puistokummiohjaajalle sähköpostitse, puhelimitse ottamalla täytetystä kalenterista kuva tai jättämällä kalenteri
puistokummiohjaajan nimellä varustetussa kirjekuoressa Sampolan palvelukeskuksen
infopisteeseen.
KAUDEN LOPUSSA JUHLITAAN
Kauden lopussa, helmi-maaliskuussa, järjestetään kaikille puistokummitoimintaan
osallistuneille juhlat. Tilaisuudessa kerrotaan kuluneesta vuodesta ja nautitaan yhdessäolosta, tarjoiluista sekä vaihtelevasta ohjelmasta.
Saat tilaisuuteen erillisen kutsun hyvissä ajoin. Meitä on monta, siksi tilaisuuteen on
ilmoittauduttava tarjoilujen ja tilojen oikean mitoituksen vuoksi.
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USEIN KYSYTTYÄ
1. MINNE ROSKAT?
Jos autat puistojen puhtaanapidossa, laita keräämäsi roskat 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 jättää astian viereen. Ilmoita jättämiesi säkkien tarkka sijainti puistokummiohjaajalle viimeistään seuraavana päivänä. Mieluiten säkkejä ei jätetä maastoon perjantaina tai lauantaina, sillä ne haetaan aikaisintaan maanantaina, ja sillä aikaa
ne houkuttelevat lintuja ja muita eläimiä sekä saattavat kerätä lisää roskaa paikalle.
2. MITÄ OVAT HAITALLISET VIERASLAJIT?
Haitalliset vieraslajit uhkaavat kotoperäisiä luonnon kasvejamme aggressiivisella
leviämisellään. Haitallisia vieraslajeja ovat muun muassa lupiini, jättipalsami ja
kurtturuusu. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kerää vieraslajihavaintoja Keravalta.
Vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa myös valtakunnalliseen vieraslajiportaaliin.
Myrkyllisen jättiputken torjunnasta huolehtii kaupunki. Ilmoita kaikista havaitsemistasi
jättiputkiesiintymistä sähköpostitse kuntateknisetpalvelut@kerava.fi, jotta torjuntaa
voidaan tehdä mahdollisimman laaja-alaisesti.
Puistokummit voivat kerätä porukan ja järjestää vieraslajitalkoita sopimalla talkoista ja
jätteen poisviennistä puistokummiohjaajan kanssa.
3. HALUAISIN HARAVOIDA LÄHIPUISTOANI, MITEN TOIMIN?
Jos puistokummi haluaa haravoida viheralueita, kannattaa olla ensin yhteydessä puistokummiohjaajaan. Apua syksyn lehtien haravoinnissa kyllä tarvitaan, mutta kysy ensin,
missä kohteessa avustasi on eniten hyötyä.
4. MITÄ JOS TOIMITTAJA KYSYY JOTAIN?
Puistokummitoiminnan medialle tapahtuvasta viestinnästä vastaa kaupunki ja lausunnoista puistokummiohjaaja. Voit toki kertoa omasta kummitoiminnastasi tiedotusvälineille, mutta koko toiminnan viestinnästä vastaa kaupunki.
Mikäli julkiset tiedotusvälineet ottavat sinuun yhteyttä liittyen puistokummitoimintaan,
ohjaa heidät ottamaan yhteyttä puistokummiohjaajaan.
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