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Gardenian alasajo ei kestävän kehityksen ja strategiaohjelman mukaista 
 
Olemme Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa seuranneet huolestuneina luontokoulu 
Töyhtöhyypän ja Gardenian elämistä epävarmuudessa, jossa aika menee elämässäolotaisteluun 
eikä kehittämiselle jää siten aikaa.  Nyt meidät yllätti päätösesitys, jonka mukaan Gardenian 
rakennukset myytäisiin, vuokrattaisiin tai purettaisiin. Tämä ei ole kestävän kehityksen mukaista.  
 
Vastaesityksen mukaan Gardenian toiminta saadaan kannattavaksi muotoilemalla vuokraehtoja, 
tähän Gardenian toimitusjohtaja Sari Oikarinen on antanut kolme eri vaihtoehtoista mallia. Jos 
esimerkiksi rakennuskustannusten kuoletusaikaa jatketaan 20 vuodesta 30 vuoteen, 
kuukausivuokra pienenee ja Helsinki saa silti investointinsa rahoitettua. Samalla vuokra pienenee 
lähemmäs saman alueen markkinahintaista vuokratasoa, ei sen alle. 
 
Helsingin strategiaohjelma 2013-2016 visioi luonnonläheisen kaupungin, jossa palvelut toimivat, 
tiede kukoistaa ja innovaatiot ovat keskeisiä. Ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus 
sekä osallisuus ja osallistuminen ovat keskeisiä arvoja. Gardenian ja Töyhtöhyypän luontokoulun 
lopettaminen sotii strategiaohjelmaa vastaan. Ympäristötietoisuuden lisääminen on myös yksi 
Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2012 vahvistaman ympäristöpolitiikan keskeisiä tavoitteita. 
Seuraavassa tarkennusta, kuinka Gardenia ja luontokoulutoiminta vastaavat kaupungissa tehtyihin 
sitoumuksiin. 

• Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja nuoret: Luontokoulut ovat edelläkävijöitä 
nuorten osallisuuskasvatuksessa ja monenlaisia vaikuttamisen menetelmiä harjoitellaan 
luontokoulupäivien aikana. 

• Hyvinvoinnin ja terveyden paraneminen ja liikunta:  Luontoliikunta monien tutkimusten 
mukaan yhdistää nämä molemmat: sekä fyysinen että henkinen terveys paranevat. 
Luontokoulu opettaa lapsia liikkumaan luonnossa. 

• Kaupunginosien kehittäminen ja palvelujen integrointi: Gardenia on yksi alueensa 
tunnusmerkeistä ja houkutteleva vierailukohde, jossa toteutuu sekä matkailun että 
ympäristökasvatuksen tavoitteet integroidusti samassa toimintaympäristössä. 

• Laadukkaat asukaslähtöiset tarpeiden mukaiset palvelut, jossa ympäristövaikutukset 
huomioitu: Luontokouluverkostossa tehtiin vuonna 2012 valtakunnallinen 
asiakastyytyväisyyskysely, jonka mukaan Töyhtöhyypän toimintaan ollaan tyytyväisiä. 
Kritiikkiä tuli siitä, että päiviä on liian vähän tarjolla ja luontokouluun on vaikea päästä, eli 
kaupunki on resursoinut luontokouluun liian vähän. Luontokoulu Töyhtöhyypällä on 
positiivisia ympäristövaikutuksia, eli luontokoulussa lapset ja nuoret oppivat vähentämään 
toiminnastaan koituvaa kuormitusta ympäristölle. 

• Taloudellinen, sosiaalinen sekä ympäristön huomioon ottava kehitys ja ilmastonmuutoksen 
torjuminen: Luontokoulu Töyhtöhyyppä ja luontokoulutoiminta on edelläkävijä 
perusopetuksen uuden opetussuunnitelman 2016 menetelmien kehittämisessä: 



luontokouluissa uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta on harjoitettu jo 
vuosikymmeniä. Luontokoulussa keskeisenä opetettavana asiana ovat uudessa 
opetussuunnitelmassa keskeisiksi nousevat kestävä elämäntapa, ympäristön huomioon 
ottaminen, ilmastonmuutoskysymykset ja globaalin vastuun asiat. 

Strategiaohjelman mukaan kaupungin toiminta on kestävää, vaikuttavaa ja tehokasta. Onko 
kestävää hukata tehdyt fyysiset ja henkiset investoinnit, vaikuttavaa lopettaa 
ympäristökasvatuksen toimipistetilanteessa jossa kaupunkilaiset kaipaavat tällaista toimintaa lisää, 
tai tehokasta, että Gardenian lopettamisasian kanssa puuhaillessa on käytetty varmasti 
kymmenien vuosien työpanos erilaisissa yksiköissä aikaa, jonka olisi voinut käyttää sisältöjen 
kehittämiseen, kun ratkaisuna olisi kaupungin talouden millään tavalla kärsimättä 
rakennuskustannusten jaksotus pidemmälle aikavälille?  
 
Perusteluna on kerrottu, että tällainen ratkaisu ei olisi tasa-arvoinen suhteessa muuhun kaupungin 
vastaavaan toimintaan. Luontokoulu Töyhtöhyypän kohdalla ei ole kysymys vain kiinteistöstöä 
vaan kaupunkilaisten tarpeista lähtevästä laadukkaasta toiminnasta, jota ei saa hukata, joten 
poikkeus yleisestä toimintalinjasta on perusteltavissa. Kaupunki tukee vastaavaa luonto- ja 
ympäristökoulutoimintaa muissa organisaatioissa (Luontokeskus Haltia, Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus). 
 
Helsingin ympäristöpolitiikan mukaan "Helsinkiläisten kestävää elämäntapaa tukeva 
palvelutarjonta tekee ympäristövalinnoista helppoja". Palvelutarjontaa supistamalla tämä ei 
onnistu. Hyvä maine on kaupungille tärkeä toimintaa ohjaava periaate. Maine ei varmasti parane, 
jos Gardenia ja Töyhtöhyyppä päätetään ajaa alas. 
 
Toivomme että käyttäisit vaikutusvaltaasi Gardenian ja luontokoulu Töyhtöhyypän toiminnan 
jatkamiseksi. 
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