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Kauklahden puutarhan toiminta
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Tässä esitteessä kuvataan Kauklahden puutarhan mahdollisuuksia
tarjota toimintaa eri tyyppisiä lähtökohtia huomioiden ja kerrotaan
puutarhalla olevista toimintatavoista. Lisäksi esitteestä löytyy
tietoa, mihin syksyllä on mahdollista jatkaa puutarhakauden
päättyessä. Esite on suunniteltu niin puutarhan toimintaan
osallistumisesta kiinnostuneille kuin myös hyödyksi työntekijöille ja
opiskelijoille.
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Kauklahden puutarhan toiminnan esittely
Kauklahden puutarha on ollut toiminnassa vuodesta 2014. Toiminta toteutuu
yhteistyössä Espoon mielenterveysyhdistyksen ja Espoon kaupungin
aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen kanssa. Puutarhalla työskentelee
kaksi ohjaajaa Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:ltä. Apuohjaajina toimii
pidempään puutarhalla käyneitä, kuntouttavassa työtoiminnassa olevia
kävijöitä. Sosiaaliohjaaja on tavattavissa puutarhalla yhtenä päivänä viikossa
ja häneltä saa ohjausta ja neuvontaa eri palveluihin tai etuuksiin liittyen.
Toimintaan osallistuvia kävijöitä on päivittäin kymmenestä viiteentoista.
Puutarhan toiminnassa on osallisina Espoon kaupungin sosiaalinen kuntoutus ja
Espoon mielenterveysyhdistys, Emy ry. HYKS Jorvin psykiatriselta osastolta on
ollut myös ajoittain vierailijoita tutustumassa toimintaan.
Puutarhalla on toimintaa toukokuusta syyskuun loppuun. Toimintaa on tarjolla
arkipäivisin 9-13. Töihin osallistuvat saavat maksutta lounaan Kauklahden Eläja Asu keskuksessa päivän lopuksi. Puutarhan toiminnan tarkoitus on tarjota
mielekästä tekemistä ja kuntoutumisen mahdollisuuksia.
Rahoituksellisesti puutarhan toiminta on Espoon kaupungin ja Emyn
yhteisvastuulla. Epoon kaupunki omistaa maa-alueen ja kaupungilta
puutarhalle toimitetaan mullat, hiekat ja hakkeet. Kasvien taimia saadaan
kaupungin puutarhalta. Emy puolestaan hankkii tarvittavat työvälineet ja
vastaa muista juoksevista kuluista. Kaupunki tarjoaa päivittäiset ruokailut
Kauklahden Elä ja Asu -keskuksessa.

Millä eri sopimuksilla puutarhalla voi työskennellä
Sosiaalinen kuntoutus
Halutessaan puutarhalle sosiaalisen kuntoutuksen kautta, toiminnasta
kiinnostunut voi ehdottaa tätä itse työntekijälleen. Kaikki puutarhalle
haluavat käyvät juttelemassa aiheesta niin sosiaalityöntekijän kuin Emy:n
puutarhaohjaajan kanssa ennen päätöstä palstalla aloittamisesta. Näin on
tarkoitus varmistua siitä, että puutarhan toiminta on soveltuvaa
tämänhetkiseen elämäntilanteeseen. Sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella
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puutarhan toimintaan on osallistuttava sovitusti, mikä tarkoittaa yleensä 1-3
päivää viikossa. Päivän pituus on normaalin puutarhan päivän mukainen,
yhdeksästä yhteen.
Sosiaalisen kuntoutuksen kautta puutarhalla kävijän toimeentulo voi olla
toimeentulotuki, sairaspäiväraha tai työkyvyttömyyseläke. Näin ollen
sosiaalisen kuntouksen päätöksellä olevalla kävijällä ei liity rajoituksia
suhteessa työmarkkina- tai tulotilanteeseen. Sosiaalisen kuntoutuksen
perusteella ei makseta muita etuuksia, vaan silloin on oikeutettu samoihin
etuuksiin kuin puutarhalla työskentelyä edeltävältäkin ajalta. Sosiaalisen
kuntoutuksen päätökseen liittyy myös tarvittava yksilöllinen sosiaalityö.
Pääosin tämä on ohjausta ja neuvontaa. Tällöin voi sopia sosiaaliohjaajan
kanssa tehtävää väliseurantaa, mikä antaa tukea omien asioiden edistämiseen.

Kuntouttava työtoiminta
Jos puutarhatoimintaan haluavan toimeentulo on työttömyysetuus, on hänen
kannaltaan järkevä ratkaisu hakea kuntouttavan työtoiminnan päätöstä.
Kuntouttavaa työtoimintaa varten tulee olla tehtynä suunnitelma TE toimiston tai Espoon työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun,
ETYPin, kanssa. Haettaessa kuntouttavaan työtoimintaan Emyyn, sopimuksen
toiminnan aloittamisesta tekee välityömarkkinoista vastaava työntekijä.
Aktivointisuunnitelma on kolmikantainen sopimus, johon osallistuvat kunnan
työntekijä, TE-virkailija ja asiakas. Toisena vaihtoehtona
aktivointisuunnitelmalle on ETYPissä tehtävä monialainen
työllistymissuunnitelma. Sopimus lähetetään kuntouttavan työtoiminnan
tiimille. Tämän jälkeen voidaan haastattelussa niin päätettäessä tehdä
sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta Emyssä.
Kuntouttavan työtoiminnan sopimus velvoittaa kävijää osallistumaan
puutarhan toimintaan sovitusti, yleensä kolmena päivänä viikossa, neljä tuntia
päivässä eli puutarhalla tämä toteutuu yhdeksästä yhteen. Kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuvalla kävijällä on velvoite olla paikalla työpäivinä ja
sairauspoissaolot vaativat lääkärin todistuksen. Näin ollen
haastattelutilanteessa on hyvä harkita, onko puutarhan toiminta kannattavaa
aloittaa heti alussa kuntouttavana työtoimintana vai kenties sosiaalisen
kuntoutuksen toimintana sosiaalitoimen kautta.
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Vapaaehtoistyö
Puutarhalla olevaan toimintaan voi osallistua myös Emyn kautta
vapaaehtoistyöntekijänä. Vapaista paikoista voi kysellä Emyn työntekijöiltä.
Myös vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa sovitaan tietyt puutarhalla käynnin
päivät, jotta vältytään ruuhkapäiviltä ja työskentely on kaikille sujuvampaa.

sosiaalinen kuntoutus
on mahdollista jos olet
esimerkiksi
toimeentulotuella tai
sairauspäivärahalla
kuntouttava
työtoiminta
on mahdollista
esimerkiksi työttömille
vapaaehtoistyö
on mahdollista
esimerkiksi
sairaseläkkeellä
olevalle

keskustele oman
sosiaalityöntekijäsi
kanssa

ole yhteydessä
Emyn puutarhan
ohjaajaan

ole yhteydessä TEtoimistoon tai
ETYPiin

ole yhteydessä
Emyyn ja tiedustele
vapaita paikkoja

ole yhteydessä
Emyn
henkilökuntaan tai
suoraan puutarhan
ohjaajaan

6

Toimintatavat puutarhalla
Puutarhalla toiminta on yhteisöllistä. Puutarha on syrjinnästä vapaa alue,
toiminta on tasa-arvoista ja kaikilla on oikeus imaista omia mielipiteitään.
Ristiriitatilanteiden ilmetessä puuttumisoikeus on ainoastaan puutarhan
ohjaajilla. Ohjaajat ja sosiaaliohjaajat ovat puutarhalla tavoitettavissa
kävijöitä varten ja kaikesta voi tulla puhumaan luottamuksellisesti. Puutarhan
toimintaan osallistuminen vaatii sitoutumista ja siksi toimintaan osallistumista
seurataan. Mikäli sitoutuminen työskentelyyn ei onnistu tai toimintatapoja
vastaan rikotaan, on mahdollista, että toiminta päätetään kävijän kohdalta.
Puutarhalla harjoitellaan tiimityötä ja yhdessä toimimista. Tarkoituksena on,
että toiminta on kaikille mukavaa yhdessä tekemistä.

7

Minne puutarhakauden jälkeen
Kesän aikana on jo hyvä alkaa miettiä, miten oma elämä jatkuu syksyllä
puutarhakauden päättyessä. Sosiaalisen kuntoutuksen jaksolta jatketaan oman
työtekijän kanssa sovitusti esimerkiksi erilaisiin ryhmätoimintoihin.
Puutarhakauden jälkeen voi olla mahdollista jatkaa kuntouttavaan
työtoimintaan tai työkokeiluun. Näistä kannattaa kysellä TE-toimistosta ja
toimintaa tarjoaviin paikkoihin voi myös olla yhteydessä ja tiedustella vapaita
paikkoja.
Työ- ja oppimiskeskuksia sijaitsee Espoossa Leppävaarassa, Soukassa ja
Suomenojalla. Keskuksissa on monenlaista pajatoimintaa, jossa pääsee
kokeilemaan oman kiinnostuksensa mukaisia töitä. Esimerkiksi tietotekniikkaa,
kädentaitoja, pakkaustöitä, puutöitä ja pintakäsittelyä, remontointia,
kuljetustyötä, pyörien korjausta, keittiötöitä, pesulatöitä tai siivousta.
Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan paikat sekä alat vaihtelevat
toimipisteittäin. Mikäli kuntouttava työtoiminta tai työkokeilu ikäihmisten
parissa kiinnostaa, on mahdollista päästä ryhmämuotoiseen toimintaan
Kauklahden tai Leppävaaran Elä- ja asu -keskukselle tai Viherlaakson
muistipalvelukeskukseen.
Työkokeilun paikkoja voi tiedustella myös vaikkapa Espoon kierrätyskeskuksista
Nihtisillasta tai Suomenojalta. Kierrätyskeskuksissa on tarjolla monipuolisesti
erilaisia työtehtäviä osaamisalueittain, kuten myymälätöitä, lajittelua,
siivousta tai verstastöitä. Edistia Työelämän työvalmennuspalveluissa Kilossa
on mahdollisuus päästä kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun.
Edistiassa voi olla tarjolla palkkatuetun työn paikkoja. Työkokeilun paikat ovat
apuohjaajan tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksina on
tuotanto- ja huoltotöitä, kädentaitoja ja palvelutöitä. Työkokeilusta ja
erityisesti palkkatuetusta töitä kiinnostuneille on vaihtoehtona hakea paikkaa
SPR:n Kontista Muuralasta.
On myös mahdollista, että kaikilla puutarhan toimintaan osallistuneilla ei ole
jatkosuunnitelmia. Jos olet sairauspäivärahalla tai kuntoutustuella, voi
tekemistä löytyä erilaisista ryhmistä ja harrastustoiminnasta. Espoon Kipinän
sosiaalisen kuntoutuksen järjestämistä syksyllä alkavista ryhmistä voi
tiedustella palstan sosiaaliohjaajalta. Häneltä saa myös tietoa muista
kaupungin tarjoamista vapaa-ajan toiminnoista, kuten liikuntapalveluista ja
Kaikukortista. Emy:n toimintaan on aina mahdollista osallistua ja sen kautta
voi löytää itselleen mielekästä tekemistä syksyyn vaikkapa harrastusryhmistä.
Emyn kohtaamispaikkoja ovat Lilla Karyll Espoon keskuksessa, Meriemy
Kivenlahdessa ja Valoemy Olarissa. Lilla Karyllissa tehdään päivittäin yhteisiä
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talkootöitä, Meriemyssä talkootöitä on maanantaina, keskiviikkona ja
perjantaina. Talkoisiin osallistuneille tarjotaan maksuton lounas. Valoemy
tarjoaa monipuolista ryhmätoimintaa sekä avoimia ovia. Asukastalo
Kylämajassa Matinkylässä sekä Raitin pysäkillä Leppävaarassa on tarjolla
päivittäin erilaisten ryhmien toimintaa. Edistian toimintakeskus Oodi Kilossa
järjestää myös monenlaisia maksuttomia ryhmiä. Toimijoiden vaihtuviin
viikko-ohjelmiin ja kurssitarjontoihin kannattaa tutustua netissä tarkemmin.
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