
Varustamo    
uutiset  

Waste&Feast    
vuoden  nostoja

Vapaaehtoinen Marja 
kutsuu mukaan!    

Varustamoita 
rakennetaan yhdessä    



 Aamukaste ennustaa poutaa 

 
 

Hyvää huomenta. Tällä kertaa täältä Malmin 
Varustamolta aamukahvin merkeissä.

Varustamoiden elämä on kärvistellyt koronan 
varjossa, niin kuin koko yhteiskunta. 

Tässä kohtaa kun katsoo taaksepäin, niin voi 
kuitenkin hyvin huomata, että se ei ole toiminnan 
käynnistymistä varsinaisesti haitannut. On löydetty 
ja kokeiltu ehkä toisenlaisia keinoja yhteisten 
asioiden ja toimintojen edistämiseksi, kuin mitä 
olisi löydetty ilman koronaa. On tapahtunut paljon 
myös hyviä asioita vallitsevasta tilanteesta 
huolimatta. Siitä iloitsen joka päivä. 

Kiitos jokaiselle kävijälle ja toimijalle yhteisen työn 
edistämisestä, kokeilemisesta ja kehittämisestä. 
Tätä matkaa on hyvä tehdä yhdessä.

Tämä vihkonen sisältää joitakin nostoja 
Varustamojen elämästä eilen ja tänään. 

Tervetuloa poikkeamaan!
Mare Kinanen 
Projektipäällikkö



Varustamo on kirkon matalan kynnyksen paikka toimia ja liittyä 
yhteisöön.  Yhteisen työn äärellä ovat niin kirkon toimijat kuin 
yhteiskunnalliset vastuun kantajat, kansalaisjärjestöt ja alueen 
ihmiset.   

Varustamo on myös alusta, joissa toimijat eri tahoilta voivat 
tehdä yhdessä työtä ihmisten ja yhteisöjen hyväksi. Luodaan 
mahdollisuuksia  yhdistää palveluja ja sitä kautta parannetaan 
yhdessä hyvinvointia alueella.  

Kirkko on hengellinen yhteisö.  Varustamo tarjoaa mielen ja 
sielun ravinnon ohella vaikkapa oman taloudenhallinnan 
kohentamista,  mahdollisuuden osallistua taidepajaan tai vaikka 
kohdata toisia samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Se on 
paikka olla, tulla ja vaikuttaa. 

 Toisenlainen työtapa kutsuu yhteiseen työhön 
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 Hyvää tekevää ravintolatoimintaa 

YK:n ja EU:n asettama tavoite on 
puolittaa ruokahävikki reilussa 
kymmenessä vuodessa. Se vaatii 
jokaisen ruuan tuottajan, 
yrityksen, kaupan, ravintolan ja 
kuluttajan panostusta. Olemme 
jakamassa ja jalostamassa 
hävikkiä yhteiseksi hyväksi.  
Waste&Feast toimii 
Varustamoiden lisäksi viidessä 
seurakunnassa Helsingissä.  

Waste kertoo siitä, että 
sitoudumme ekologisiin arvoihin, 
hyödynnämme hävikkiä sekä 
suosimme kierrätystä ja 
uusiokäyttöä.  
Feast kertoo juhlasta. Aina kun 
ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa, 
vaikka hyvän ruuan ympärillä, on 
kyse juhlasta.  

Tuemme nuoria tarjoamalla työtä 
ja työkokeilua.  
Päätoimiset työntekijämme 
vastaavat ravintoloiden 
toiminnasta ja perehdyttävät 
nuoret työhön sekä valmentavat 
koulutus- ja työpolulle. 
Tavoitteena on vahvistaa nuoren 
elämänhallintaa mielekkäällä 
tekemisellä ja tuella.  

Toiminnassa on mukana myös 
Työraiteet hanke, joka on 
Euroopan sosiaalirahaston tuella 
käynnistetty työllisyyden 
edistämisen projekti. 

Tule ja tuo kaverisikin, teet 
samalla monella tapaa hyvää! 

 Hyötyruokaa Hermannissa 
Hyötyruokaa jaetaan Hermannin 
Varustamolla viikottain. Monelle jonoon 
saapuminen on merkittävä sosiaalinen 
hetki ja päivän kuulumiset tulee 
vaihdettua samalla.  
Jaon alkamista on odoteltu välillä 
liikunnallisissa merkeissä ja tanssiva 
jono on liikuttanut myös muita kulkijoita.  

Ruokajako toteutetaan yhdessä 
Paavalin seurakunnan kanssa
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Uudet työvaatteeet ilahduttavat. 
Yhdessä tekeminen tällaisessa 
huippujengissä on kyllä etuoikeus - 
totesi nuori, joka oli päättämässä 
työkokeilujaksoaan ravintolassa. 

Snellu Cafe, Turunlinnantie 3, Itäkeskus

Konditoriatuotteiden valmistus on 
hurmannut asiakaskunnan 
totaalisesti.  
W&F Malmi on Helsingin kaupungin 
ja kirkon vahvaa yhteistä työtä.

Waste&Feast Malmi, Pekanraitti 16

Cafe Hermanni siirsi toiminnan 
kesäksi ulos grillin ääreen. Kiitos 
kaikille tuntemattomille lahjoittajille, 
jotka mahdollistivat maukkaat 
tarjottavat koko kauniiksi kesäksi.

Cafe Hermanni, Hämeentie 73

Kallion seurakunnan ylläpitämän 
Waste&Feast  Alppilan ateriakassit 
ovat olleet menestys! Valmiiksi pakattu 
kassi, josta kotona on ollut helppo 
loihtia ravitseva ateria perheelle.  

Waste&Feast Alppila, Kotkankatu 2

Ajankohtaiset Varustamoiden ja seurakuntien W&F kuulumiset: 
Facebook ja Instagram sekä www.wastefeast.fi

http://www.wastefeast.fi
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Tule keskustelemaan, jos olet 
huolissasi omasta tai lähimmäisesi 
päihteiden käytöstä tai muut 
elämän asiat mietityttävät.  
Johanilla on kokemusta myös 
ryhmien kanssa toimimisesta ja 
urheilusta. 	

Johan erbjuder samtalshjälp på 
både finska och på svenska 

Kokemusasiantuntijat 

Ulla toimii kohtaajana ja 
keskustelijana kolmena päivänä 
viikossa Matteuksen Varustamolla. 
Ullan sydäntä lähellä on erityisesti 
naisten kanssa tehtävä työ. 
Ryhmätoimintaa käynnistetään 
yhteistyössä Vihreän Keitaan 
kanssa.  
Tehtäviin kuuluu myös 
vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaus ja 
koulutus. Kysy ihmeessä lisää.  

JOHAN

ULLA

Kiinnostaako kokemusasiantuntijana toimiminen? Kysy  Varustamosta 
tai lähetä sähköpostia varustamot.helsinki@evl.fi 

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta 
mielenterveyden häiriöistä, riippuvuussairauksista tai muista 
elämänkriiseistä. He ovat koulutettuja ja voivat toimia moninaisissa 
tehtävissä Varustamoilla.

mailto:varustamot.helsinki@evl.fi


Olen toiminut Snellu Cafen 
vapaaehtoisena pari vuotta. 

Aikaisempaa kokemusta keittiö- tai 
ravintolatyöstä minulla ei ollut. 
Sain hyvää perehdytystä ja ohjausta 
sopivissa erissä alkuvaiheessa. 
Ensimmäiseksi keskityin vain 
tarkkailemaan mitä tapahtuu.  

Vähitellen osallistuin mukaan 
yhteiseen työhön. Tänä päivänä olen 
tarvittaessa mukana kaikenlaisissa 
tehtävissä.  

Työtä on parina päivänä viikossa 
muutama tunti. Vuorot valitsen muun 
elämäntilanteni mukaan. 

On aina innostavaa tulla töihin. 
Snellu Cafessa on hyvä ja kaikki 
huomioiva ilmapiiri. Se kertoo 
minulle, että olen odotettu avustaja 
joka kerta.  

…ja vapaaehtoiset

Haemme vapaaehtoisia!
Waste&Feast kahvilatiimit hakevat 
vapaaehtoisia joukkoonsa.  
Luvassa on keittiö ja kahvilapalvelua 
1-2 kertaa viikossa, 2-4h kerrallaan 
tai sopimuksen mukaan muuten.  

Jos innostut, niin ole yhteydessä 
sähköpostilla 
varustamot.helsinki@evl.fi tai kysy 
lisää Varustamon työntekijöiltä

MARJA

Kolme tärkeintä asiaa työssäni on: 
: 

• Vapaus valita itselle sopivat työajat 
• Hyvä ilmapiiri, johon on ilo liittyä 

mukaan 
• Työpaikka on lähellä kotia, 

matkoihin ei mene aikaa eikä rahaa

mailto:varustamot.helsinki@evl.fi


 Walk-in - terapia 

Matteuksenkirkon Varustamolla on käynnistynyt 16–29-vuotiaille 
nuorille suunnattu maksuton Walk-in-terapia. Terapiaan pääsee 
ilman ajanvarausta saapumalla paikan päälle. 

Halutessaan tapaamiseen voi tulla myös anonyymisti, kertomatta 
omaa nimeään. Keskustelulle varataan tunti aikaa. 

– Jo yksi kerta voi riittää, lupaa Hensku Kettusaari. 
Hensku on kirkon erityisnuorisotyönohjaaja, perhe- ja 
paripsykoterapeutti ja on mukana Walk in -terapian työryhmässä. 

Pohjana on ratkaisukeskeinen lyhytterapia 

Walk-in-terapia on menetelmä, jossa käytetään ratkaisukeskeisen 
lyhytterapian periaatteita. Walk-in-terapiassa nuoren kanssa voi 
olla keskustelemassa psykologin tai psykoterapeutin koulutuksen 
saanut henkilö tai muu kirkon työntekijä, kuten diakoni 
tai erityisnuorisotyönohjaaja. 

Jos nuori haluaa, hänelle voidaan lähettää tapaamisen jälkeen 
sähköpostiviesti, johon on kirjattu, mistä tapaamisessa on juteltu 
ja mitä on sovittu kokeiltavaksi tilanteen eteenpäin viemiseksi. 
Tarvittaessa nuori voi tulla uuteen tapaamiseen. 

Maksuton Walk in- terapia 16-29- vuotiaille  
maanantaisin klo 12-16.  
Käynti Turunlinnantien ja Olavinlinnantien risteyksestä. 
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 Etävastaanotto 

Perheneuvonta 

Etävastaanotto on puhelimen välityksellä 
tapahtuva keskustelu työntekijän kanssa. 

Etävastaanotto tarjoaa tilaisuuden pohtia omaa 
elämäntilannetta, saada apua tai tukea asioihin, 
selvittää oman taloudenhallinnan kysymyksiä 
sekä käydä luottamuksellista keskustelua. 
Vastaanoton tarjoaa kirkon työntekijä. 

Ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat kuuntelijaa, 
olet yksinäinen, toivot että puolestasi rukoillaan 
tai olet huolestunut jostakin elämääsi 
koskettavasta asiasta. Puhutaan yhdessä. 

Ajanvaraus 
www.helsinginseurakunnat.fi/varustamo    

Tunnistatko haasteita vuorovaikutuksessa tai onko jokin muu mieltä 
vaivaava asia parisuhteessa tai perheessä? Tunnin neuvottelussa 
perheneuvojan kanssa voit jäsentää omaa tilannettasi. 

Seurakuntien perheneuvonta tarjoaa kertaluonteisia, tunnin kestoisia 
neuvotteluaikoja. Neuvottelu auttaa hahmottamaan vaihtoehtoja 
parisuhteen tai perheen ristiriitatilanteessa.  
Jo tästä on kokemuksen mukaan monesti iso apu. 

Ajanvaraus 
https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi/home  

https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi/home
http://www.helsinginseurakunnat.fi/varustamo
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 Fattaluuta auttaa asioinnissa 
Tarvitsetko tukea asioidessasi palveluissa 
tai virastoissa? 
Etkö tiedä, mihin sinun pitäisi ottaa 
yhteyttä? Koetko, että ongelmien 
jakaminen ja tuen saaminen auttaisi 
elämässäsi eteenpäin? 

Fattaluuta on koulutettu 
vertaispalveluohjaaja, joka opastaa ja 
neuvoo virastoasioinnin viidakossa. He 
auttavat sinua löytämään oikeat palvelut, 
tukee täyttämään hakemuksien hieroglyfit 
oikeaoppisesti ja voi jopa tulla mukaasi 
asiointiavuksi. 

Palvelun tarkemmat ajankohdat voi tarkistaa paikan päältä. 
Fattaluudan tunnistaa iloisesta hupparista, nykäise hihasta.  

 Digitaitoja harjoitellaan yhdessä 
Digidigi - siinä on välillä pulmaa jos 
toistakin. Onneksi ei tarvitse jäädä yksin 
ihmettelemään. Varustamoilta löytyy apua! 

Erilaiset yhteiskunnan toiminnot ja palvelut 
ovat enenevissä määrin digitaalisia. 
Asiointiapua ja muuta neuvontaa antavat 
vapaaehtoiset ja työntekijät.  

Tarkemmat tiedot ja ajat Varustamoilta.  



Isä kertoo: 

”Tämä Malmin Varustamo oli iloinen yllätys. Paikka jossa 
oli muitakin vauvoja. Meidän viisikuinen lapsemmekin oli 
ihan ihmeissään. Täällähän on ihmisiä, jotka näyttää 
suurin piirtein samalta kuin minä itsekin.  

Tänne tullaan kyllä tulevaisuudessakin. Vauvatreffit, 
muskarit ja isien oma päiväkerho on osoittautunut meille 
sopivaksi tavaksi olla yhdessä toisten perheiden kanssa.  
Silloin kun ei ole aikaa laittaa ruokaa, niin Waste&Feast 
ravintolasta voi noutaa sapuskat mukaan.” 

    Isäjengi ja muuta perhetoimintaa  

Isäjengin kokoontumiset tiistaisin klo 9.30. Liity isien WhatsAppin QR-koodilla 
Perhekahviloiden ajankohdat Malmin seurakunnan verkkosivuilta  
https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/perhekerhot  

https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/perhekerhot


Pohditko hengellisiä kysymyksiä? Kaipaatko 
yhteyttä ihmisiin, joiden kanssa voi keskustella 
hengellisistä asioista?  
Onko hengellisyys kantanut sinua elämässä, vai 
onko siinä ollut jotakin haavoittavaa, josta olet 
vaijennut? 
Olemme valmiina keskustelemaan kanssasi 
hengellisistä kysymyksistä. Niistä vaikeistakin.  

Hengellisyys on kokonaisvaltaista. Se kumpuaa 
ihmisen kaipauksesta. Se toteutuu elämän 
moninaisuuden ja rosoisuuden keskellä.  
Usko on rakastamista ja palvelemista ja  
niissä kasvamista läpi elämän. 
  
Jokainen lähestyyJumalaa niillä tavoilla, jotka 
ovat itselle läheisiä. Joku tahtoo tulla messuun 
tai kokoontua ryhmässä, toinen tuntee pyhän 
läsnäolon luonnossa tai yksinäisyydessä. 
 

 Tilaa hengellisyydelle 

• Matteuksen Lounasmessu pe klo 12
• Hermannin Pullakirkko su klo 10

• Hiljaisuuden jooga Malmilla ja Matteuksessa
• Pappi on tavattavissa keskusteluun Varustamoilla
• Sielunhoitoa ja hengellistä keskustelua voi varata myös  
etävastaanoton verkkokalenterin kautta 

Tapahtuma- ja ajanvarauskalenteri
 www.helsinginseurakunnat.fi/varustamo

http://www.helsinginseurakunnat.fi/varustamo


 Urbaani pyhiinvaellus  

Kesällä 2021 toteutettiin kolme pientä pyhiinvaellusta urbaanista 
kaupunkiympäristöstä ulkoilupolkujen kautta viljelypalstoille.  
Pyhiinvaellukset toteutettiin yhteistyössä Vartiokylän seurakunnan 
kanssa.  

Jumala, minne sinä menet, sinne minäkin menen, 
ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään.
Anna minulle tänään minun jokapäiväinen leipäni, 
mieleni, sieluni ja ruumiini ravinnoksi. 
Anna luottamus siihen, että se on kaikki mitä tarvitsen
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Pullakirkon klubi on matalan kynnyksen taideilta Hermannin 
Diakoniatalon Varustamolla.  

Illoissa on mm. trubaduureja, duoja, pieniä yhtyeitä, runoja, 
workshoppeja eli avoimella mielellä tarjoamme erilaisia taidekokeiluja.  

Klubi-ilta toteutuu keskiviikkoisin. Cafe Hermanni edullisine tarjoiluineen 
on avoinna klo 18 saakka, jonka jälkeen alkaa ohjelmallinen osuus. 

Tervetuloa kuulemaan, kokemaan, katsomaan tai toteuttamaan iltaa! 
Tarkemmat tiedot Facebookista 

Klubi-illat



Kulttuurikeskus Stoa on Matteuksenkirkon Varustamon luontainen 
kumppani. Yhdessä toteutetaan vuoden varrella eri tapahtumia. Erilaisten 
kädentaitojen kautta on tutustuttu toisiin kulttuureihin ja luotu uusia 
kontakteja ihmisten välille.  
Stoan aukio kutsuu ihmisiä yhteen varsinkin kesäaikaan monine 
tapahtumineen.  
Siellä mukana myös Varustamo!

Väriä arkeen
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Kansalaistoimintaa ja vaikuttamista

Lännen Varustamo on lähtenyt rakentumaan vauhdilla vuoden 2022 
alusta. Paikkaa on suunniteltu ja rakennettu yhteistoimin alueen 
ihmisten kanssa.  

Uusimman Varustamon ytimenä toimii diakoninen kauppa Pitäjänmäen 
kirkolla. Kauppa toimii koronan vuoksi ajanvarauksella. Valittavana on 
peruselintarvikkeita sekä kodinhoito- ja hygieniatarvikkeita.  

Lännen Varustamo jalkautuu säännöllisesti isompiin kauppakeskuksiin 
ja alueellisiin tapahtumiin. Heiltä saa tietoa ja ohjausta myös muiden 
toimijoiden palveluista.  

Kansalaisaktiivisuus lähtee usein liikkeelle arjesta. Siitä, että joku 
huomaa elämässään tai ympäristössään jonkin asian, johon olisi 
hyvä saada muutosta. Tutkitaan, voisiko joku taho olla avuksi.  Ehkä 
useampikin löytyy ja kootaan saman asian osaajat yhteisen pöydän 
ääreen. Varustamot ovat alusta yhteiselle keskustelulle ja pelin 
avauksille.  

Yhtenä esimerkkinä kansalaistoiminnasta on ViisNolla 
Tuki ry, joka tukee yli 50-vuotiaiden 
työllistymistä, haastaa päättäjät ja meidät kaikki 
ikäsyrjintää vastaan. Korvataan ikääntynyt työntekijä 
positiivisemmilla termeillä, kuten kokenut työntekijä. 
Toimijoita voi löytää Malmin Varustamolta. 

Lännen Varustamo  
rakentuu 
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Täältä löydät Varustamot

Matteuksenkirkon Varustamo
Turunlinnantie 3, Itäkeskus

Anne Maria Maunuksela
varustamo-matteus.helsinki@evl.fi

Hermannin Diakoniatalon Varustamo
Hämeentie 73

Marita Nummelin
varustamo-hermanni.helsinki@evl.fi

Malmin Varustamo
Pekanraitti 16

Heta Kiiski
varustamo-malmi.helsinki@evl.fi

Lännen Varustamo 
Turkismiehenkuja 4

Pia Saarela
Olga Nurminen
lannenvarustamo.hsrky@evl.fi

mailto:varustamo-matteus.helsinki@evl.fi
mailto:varustamo-matteus.helsinki@evl.fi
mailto:varustamo-matteus.helsinki@evl.fi
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Malmin Varustamon suntio Sari toimii työpaikkaohjaajana 
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Toimintaa on kehitetty 
yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston kanssa.  

Opiskelijat osallistuvat Varustamon toimintaan ja liittyvät oman 
tehtävänsä kautta yhteiseen työhön. Opiskelijoiden sopimukset 
räätälöidään kuhunkin oppikokonaisuuteen sopivaksi.  

Syksyllä 2021 saimme juhlistaa opiskelija Halan valmistumista.  

Työssä 
oppimassa

Kokemukset ovat rohkaisevia, 
vaikka välillä on haasteita havaittu 
niin yhteisen kielen kuin 
työelämätaitojenkin hiomisessa. 
Yhteinen matka opiskelijan 
kanssa antaa paljon myös 
ohjaajalle. 

Kiinnostaako työpaikkaohjaajana 
toimiminen?  

Kysy lisää ja liity mukaan!



Waste&Feast ja Varustamot 
tarjosivat 47 nuorelle tai nuorelle 
aikuiselle työkokeilu- tai työssä 
oppimispaikan.   
W&F Malmi ja Snellu Cafe tuottivat 
kaikkiaan 22 500 ruoka-annosta.

2021 - huomioita

Hermannin Varustamon 
Pullakirkoissa - livenä tai striiminä - 
oli osallistujia 4536 henkilöä. 
Cafe Hermanni palveli kaikkiaan 
8137 asiakasta vuonna 2021.

En tullut Hermanniin etsimään 
Jumalaa. Minä tulin etsimään ihmistä  
- ja löysin! 
Vapaaehtoistyöntekijän antama 
palaute Varustamo-toiminnasta.  

Varustamopappi Ulla kohtasi ja 
keskusteli n. 5000 ihmisen kanssa 
kasvokkain tai ajanvarauksella. 
Elämän kirjo näyttäytyy yhtä 
moninaisena kuin tämä Snellun 
kappelin alttaritaulu Matteuksessa.  



Mare Kinanen,  
Varustamoiden käynnistäminen, projektipäällikkö 

Sähköposti: mare.t.kinanen@evl.fi 
Puhelin. 050 5727541 

Kuvat: Mare Kinanen, Leena Nygård, Melissa Reenkola,  
Kimmo Kajos, Markku Huhta ja Kirkon kuvapankki, Varustamoiden arkistot sekä sosiaalinen media

2022

mailto:mare.t.kinanen@evl.fi

