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2021 – Matka jatkui
Matteuksenkirkolle

Edellisinä kahtena vuotena, kun olen kirjoittanut tähän Snellun
vuosikertomuksen etusivulle, olen puhunut muutoksesta ja yllättävistä

tilanteista. Se tuntuu olleen hallitseva teema myös vuonna 2021.

Vuosi alkoi muutolla Alppilasta Matteuksenkirkolle. Muuttopäivänä oli
vuoden kovin lumimyräkkä, mikä ehkä kuvastikin sopivasti koko muuttojen
prosessia Kalliosta Alppilan kautta Itäkeskukseen. Välillä tuli lunta tupaan

ja auto jäi jumiin hankeen, mutta siitä selvittiin, ihan niin kuin on aina
ennenkin kaikesta selvitty.

Vuoden mittaan etätyötä on tehty enemmän ja vähemmän, mutta
pikkuhiljaa myös meidän Alppilasta muuttaneiden osalta uudet tilat ovat

alkaneet tuntua kotoisalta. Pitkän odotuksen jälkeen se, että saamme olla
kaikki samassa talossa, eikä Snellu Cafen työntekijöiden tarvitse olla enää
erillään meistä muista, on ehdottomasti vuoden paras asia tiimin kannalta.

Muutto toi meidät samalla myös osaksi Matteuksenkirkon Varustamoa.
Vaikka korona onkin varjostanut vielä tätäkin vuotta, on kuitenkin ollut jo

mahdollista nähdä pilkahduksia siitä, mitä kaikkea uutta Varustamon
osana olo voi mahdollistaa. Yhteinen talo ruotsin- englannin ja

venäjänkielisten kanssa avaa meille varmasti vielä monia mahdollisuuksia,
joista emme osaa edes haaveilla.

Toki yhteistyön tekeminen ei koskaan ole itsestään selvää. Se vaatii tahtoa,
kompromisseja ja opettelua, mutta parhaimmillaan se tuottaa jotain

sellaista, mikä on heittämällä kaiken sen vaivan arvoista.

Kiitos siitä lämpimästä vastaanotosta, minkä olemme Itä-Helsinkiin
saaneet, on ollut kiva tulla mestoille!

Jar lovar att försöka förbättra min svenska också 

Sanna Parkkinen



Voimavaraleiri

Koronatilanteen vuoksi järjestimme voimavaraleirin perheille, joissa
vanhempi on kuollut, viikonloppuleirinä Matteuksessa yhteistyössä
Terhokodin kanssa. Ohjelmassa lapsille ja aikuisille suunnattujen

pienryhmien lisäksi panostettiin
perhekunnittain tapahtuviin osioihin.
Rastirata, jossa perheenjäsenet tekivät
hauskoja tehtäviä ja keskustelivat perheen
asioista, sai myös teini-ikäiset innostumaan
ja heittäytymään mukaan. Leirin tarkoitus
on tukea perhettä, vahvistaa perheessä
surun käsittelyä, arjen jatkuvuutta,
voimavaroja ja vahvuuksia sekä lisätä
kuolleen perheenjäsenen muistelemista,
jotta kipeä menetys voisi yhdistyä perheen
voimavaroihin.

Kuoleman herättämien vaikeiden tunteiden
ja erilaisuuden, ehkäpä yksinäisyydenkin
kokemusten rinnalle vertaistuki ja
jakaminen voi palauttaa ja vahvistaa
kokemusta omasta perheestä erityisenä,
ainutlaatuisen ja hyvänä sellaisena kuin se

nyt on. Lapset hyötyvät siitä, että voivat leikkiä ja viettää aikaa
samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien lasten kanssa, jolloin
kokemuksellisesti tulee todeksi se, että menetyksestä huolimatta voi
pitää hauskaa ja leikkiä. Tämä on erittäin tärkeä asia lasten
mielenterveyden kannalta, että ryhmä vahvistaa lasten oikeutta olla
lapsia kaikkine tarpeineen ja tunteineen.

Lasten suru on hetkittäistä ja siirtymät surun ja ikävän kokemuksista
ilonpitoon vaihtuvat nopeasti. Jonkun lapsen on helpompi puhua
kuolemasta ja näyttää surua, jolloin ryhmässä lapsi, joka pidättyvämpi,
arempi ja jonka on vaikeampi ilmaista kokemuksiaan sanallisesti, hyötyy
toisen lapsen kyvystä sanoittaa. Ryhmissä myös tehdään käsillä,
askarrellaan, maalataan ja
liikutaan, jolloin myös
sanattoman, taiteellisen ja
kehollisen ilmaisun väylät ovat
tarjolla. Vertaisryhmä voi auttaa
siinä, että perhe saa tukea siinä,
miten perheen arjessa löytyy
jakamisen hetkiä luontevammin,
kun on voitu vertaisryhmässä
saada vinkkejä ja tapoja työstää
asioita.



Sukupuolen moninaisuuden
teema

Snellussa on kokoontunut
ohjattu vertaistukiryhmä
15-22 –vuotiaille
sukupuoltaan pohtiville ja
sukupuolivähemmistöihin
kuuluville nuorille.
Ryhmässä nuorella on ollut
mahdollisuus pohtia omaa
sukupuoli-identiteettiään ja
osallistua ohjattuun
vertaiskeskusteluun

muiden saman tyyppisissä elämäntilanteissa olevien kanssa. Nuori on
saanut kokemuksen, että ei jää yksin asian kanssa. Nuoret, jotka ovat
kokeneet ulossulkemista seurakuntayhteydestä, ovat saaneet turvallisen
korjaavan kokemuksen seurakunnasta.

Ryhmä kokoontui yhteensä 15 kertaa toimintavuoden aikana. Suurin osa
kokoontumisista pidettiin etänä Teamsissa koronarajoitusten vuoksi.
Syyskaudella ryhmä kokoontui livenä neljä kertaa. Ryhmään osallistui 30
eri nuorta, yhteensä oli 104 osallistumista. Etäryhmiin osallistui nuoria
myös pieniltä paikkakunnilta eri puolilta Suomea. He eivät ole olleet
minkään vastaavan toiminnan tai palvelun piirissä aikaisemmin.
Jatkossakin aiomme pitää muutamia kertoja vuodessa ryhmää etänä,
jotta mahdollistamme näille tavoittamillemme nuorille kontaktin
säilymisen ja vertaistuen.

Nuorilla on ollut mahdollisuus
henkilökohtaiseen pidempiaikaiseen
tukisuhteeseen työntekijän kanssa
sukupuoli-identiteetin pohdinnassa
ja elämänhallintaan liittyvissä
asioissa. Tukisuhteessa nuorella on
mahdollisuus käsitellä ja siltä osin
helpottaa sukupuoliristiriidan aiheuttamaa dysforiaa, ympäristön
aiheuttamaa vähemmistöstressiä sekä psyykkisesti ja fyysisesti
kuormittavassa sukupuolen tutkimus- ja hoitoprosessissa selviämistä.



Korona ajan eristyneisyys sekä tutkimus- ja hoitoprosessien
hidastuminen ovat aiheuttaneet nuorille ylimääräistä henkistä kuormaa
ja ahdistuneisuuden lisääntymistä. Tukisuhteessa olevia nuoria on
autettu aiempaa enemmän ihan tavallisissa elämänhallintaan liittyvissä
asioissa. Osa nuorista on koronan aikana jäänyt entistä enemmän
kotiinsa. Näiden nuorten kanssa on tehty kävelytapaamisia heidän
kotinsa lähiympäristössä.

Jo toisena vuonna peräkkäin koronarajoitukset estivät Haave- leirin
toteuttamisen sukupuoltaan pohtivien tai sukupuoleltaan moninaisten
nuorten parissa leirikeskuksessa. Tilanteeseen ehdittiin kuitenkin
varautumaan ja järjestämään leiri etänä Discordissa. Tässä hyvänä
tukena olivat työntekijöiden lisäksi osaavat vertaisnuoret. Leiri rakentui
edelleenkin Espoon paikallisseurakuntien, Sukupuolenmoninaisuuden
osaamiskeskuksen, vertaisnuorten ja Snellun yhteistyönä.



MESSI – perheille
Varustamoissa projekti

Messi - projektin vuosi 2021

Projektisuunnitelmassa on "pitkän tähtäimen tavoitteena on myös
synnyttää vertaistuellisesti toimivia yhteisöjä". Olla yhdessä - toinen
toistaan tukien. Tämä "toinen korona vuosi" on paradoksaalisesti
todistanut Messi-projektin päämäärät todeksi ja tarpeellisiksi, jopa
välttämättömäksi. Pandemian eristäessä ihmiset koteihinsa, koulujen
siirtyessä etäopetukseen ja lähikontaktien välttämisen ollessa arkea,
perustimme arabiankielisen työn diakonin kanssa TGI tiistai - ryhmän
(Thank God It's tiistai). Päällimmäisenä ajatuksena oli tukea erityisesti
vieraskielisen taustan omaavia nuoria etäkoulun haasteiden kanssa. Aika
pian ilmeni, etteivät kotiläksyt olleet suurin huolenaihe, vaan yksinäisyys
ja fyysinen eristäytyminen. Niinpä jatkoimme live - tapaamisia
pienryhmässä läpi vuoden. Ei ole ns. kahta kysymystä työmme
merkityksellisyydestä!

Kun live-tapaamiset olivat rajoitettuja, teimme sekä hybridi että
etätapaamisia Kansainvälisten perheiltojen osallistujaperheiden kanssa.
Etätapaamiset olivat etenkin monilapsissa perheissä haasteellisia ja
tekivät lisäksi myös näkyväksi ihmisten eriarvoistumista myös
digiloikassa. Meiltä helposti unohtuu, että kaikilla ei todellakaan ole
hyviä teknisiä laitteita, hyvää (tai ylipäätään) nettiyhteyttä kotona, eikä
myöskään vahvoja netti- ja sometaitoja, rohkeutta tai jaksamista. Niinpä
teimme myös vanhanaikaisesti: laitoimme kirjepostia koteihin sekä
kävimme asiakasperheiden kotona vierailuilla.

Todellinen "kirsikka
kakussamme"
vuodelta 2021 on
ehdottomasti tämä
kuvateksti, jonka
yksi nuori jakoi
omassa somessaan:
" 😍😍❤!! It's just
about loving one
another careless of
the nationality."
Kuvassa oli
ryhmäläisiä kolmelta
mantereelta ja
viidestä
kieliryhmästä❤



Snellun työryhmä vuonna
2021

Topi

Minna
Maria

Tiina

Sirpa

Hensku

Lennu

Sanna
Lissu

Taina

Mirva



Saapas
Saapas on osa kirkon nuorisotyötä, jonka toimijoina ovat vapaaehtoiset,
turvalliseksi tunnistettavat aikuiset. Saapaslaiset kohtaavat, kuuntelevat
ja auttavat nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla ja
sosiaalisessa mediassa.

Vapaaehtoisuus on mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä yhdessä
muiden kanssa. Saappaan kautta moni löytääkin paikkansa
seurakunnasta. Saapas on myös hyvä esimerkki siitä, miten seurakunta
voi konkreettisesti näkyä kaupunkilaisten arjessa – niin vapaaehtoisten
elämässä kuin työssä kohdattavien ihmistenkin arjessa.

Vuoden 2021 aikana Snellun Saappaassa lisättiin sellaisia tehtäviä, joita
vapaaehtoiset voivat hoitaa tai joissa he voivat käyttää osaamistaan
yhteiseksi hyväksi. Yhteistä suunnittelua, päätöksentekoa ja tehtävien
jakoa varten käynnistettiin kokoukset, Saappaan illat. Lisäksi sellaisten
päivystysten määrä kasvoi, jotka olivat ainoastaan vapaaehtoisten
toteuttamia. Tähän yhtenä syynä oli työntekijöiden työnkuvissa
tapahtuneet muutokset.

Kokemukset uusista kokeiluista olivat hyviä; saapaslaiset osoittivat
sitoutumista yhteisöön ja sen kehittämiseen. Vuoden aikana 32 mukana
olleesta vapaaehtoisesta 18 hoiti päivystämisen lisäksi jotain muutakin

tehtävää, joka tuki tavalla tai toisella
Saappaan perustehtävää. Näitä tehtäviä
olivat mm. virkistyspäivien tai tapahtumien
suunnittelu ja ohjelman toteutus, tilastointi,
päivystysvälineiden tarkastus ja
etäillanvietoista vastaaminen. Vapaaehtoiset
olivat myös mukana kouluttamassa uusia
saapaslaisia, mistä saatu palaute sekä
uusilta, että vanhoilta rohkaisee jatkamaan
käytäntöä jatkossakin.

Vapaaehtoiset antoivat palautetta, että
erilaiset tehtävät mahdollistavat
osallistumisen itselleen tärkeän yhteisön
toimintaan myös silloin, kun elämäntilanne

ei mahdollista myöhäisiä viikonloppuiltoja kaduilla. Oman ammattitaidon
hyödyntäminen nähtiin mukavana mahdollisuutena. Kouluttamassa
mukana oleminen mahdollisti tutustumisen uusiin vapaaehtoisiin
aikaisemmassa vaiheessa ja lisäsi kokemusta omasta Saapas-



osaamisesta. Uudet saapaslaiset kiittelivät kokeneempien tuomia
näkökulmia ja tarinoita päivystyksistä.

Kirkon Ovet auki -strategia korostaa osallisuutta, vapaaehtoisten
osaamista ja vapaaehtoisuuden merkitystä kirkkoon sitoutumisessa.
Strategia toteaa myös, että vapaaehtoisten rooli on edelleen monin tavoin
rajattu. Snellun Saappaassa otettiin vuoden 2021 aikana useita eri
kokoisia askeleita; jotkut kohti uudenlaista tapaa tehdä työtä ja toiset
kohti niitä nuoria, joita varten Saapas on.



Keskusteluapua tarjolla
Snellussa tehdään monimuotoista asiakastyötä sekä perheiden että alle
29v nuorten parissa. Asiakastyö on vierellä kulkemista, tukipalveluita,
keskusteluapua ja terapiaa. Yksi
Snellun työntekijöistä on myös osa-
aikaisten perheneuvojien tiimissä,
jonka kautta ohjautuu lähinnä
perheneuvonnan asiakaspareja
terapiaan. Samainen työntekijä
valmistui vuonna 2021 perhe- ja
paripsykoterapeutiksi, joten
resursseja on ohjattu entistä
enemmän asiakastyöhön ja kirkon
uuden innovaation, Walk In – terapian suunnitteluun.

Kuluneelle vuodelle suunnittelimme sekä kevääksi ryhmämuotoisena että
syksylle leirimuotoisena SUHDE-
ryhmää alle 29- vuotiaille nuorille.
Ryhmä on suunnattu kaikille, joille
moninaisuus on ongelmatonta ja jopa
edellytys. Ryhmää suunniteltiin
yhteistyössä koulutuspalvelu
Aktuaalin kanssa ja tarkoituksena oli
luoda alusta minä -työskentelylle
oman suhdehistorian valossa.
Osanottajien vähyyden takia
siirsimme ryhmän vuodelle 2022.

Pohdintojen tuloksena päätimme myös suunnata sen edelleen
selkeämmin sateenkaariväelle, koska sille on ilmeinen tarve edelleen.

Nuoria kohdataan säännöllisesti myös Sekasin- chatissa, missä Snellun
työntekijöitä on ollut mukana jo useamman vuoden. Vuoden 2021 kirkon
työntekijöistä koulutettiin valtakunnallisesti yli 80 uutta Sekasin-
päivystäjää, minkä avulla kirkko on pystynyt kantamaan oman kortensa
kekoon jonojen lyhentämiseksi ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi.
Valtakunnallista kirkon Sekasin- päivystäjien joukkoa koordinoidaan
kolmen hengen tiimillä, jossa on mukana työntekijät kirkkohallituksesta,
Snellusta ja Meri-Porin seurakunnasta. Sekasin- päivystyksissä
konkretisoituu se maailma, missä nuoret elävät ja ne haasteet, joiden
kanssa monet elävät. Vaikka keskustelu on kertaluontoinen, tulee
kuitenkin usein sen jälkeen
tunne, että työntekijänä on
pystynyt luomaan edes hiukan
toivoa toivottoman tuntuiseen
tilanteeseen tai luomaan
uskoa tulevaan.



Kehollinen työskentely
puhumisen tukena

Silmänliiketerapiaa eli emdr:ää on Snellun psykologi tarjonnut jo
vuodesta 2016 osana terapeuttista työskentelyä. Lähes kaikissa
psykoterapioissa psykologi on työssään hyödyntänyt emdr:ää keinona
vahvistaa turvallisuuden tunnetta, voimavaroja ja käynnistää adaptiivisen
informaation prosessoinnin vaikeiden elämänkokemusten ja
traumaattisten muistojen poisherkistämisessä ja
uudelleenorganisoitumisessa. Psykoterapiakäyntejä oli psykologilla
vuoden aikana 333, joista toteutui etänä 95 ja loput lähikontaktissa.
Emdr- työskentely on mahdollista myös etäkontaktissa.
Vuoden aikana toteutettiin muutaman ryhmäkerta Snellu cafen nuorille
emdr:n ryhmäsovelluksella. Ryhmässä vahvistettiin itsesäätely- ja
rauhoittumistaitoja ja työskenneltiin yksilöllisesti jonkin kohtalaisesti
häiritsevän asian parissa. Pyrkimyksenä oli antaa välineitä oppia
rauhoittamaan kehoa ja mieltä häiritsevän muiston noustessa mieleen tai
stressaavassa elämäntilanteessa.

Jooga Snellu cafen nuorille on löytänyt oman paikkansa viikoittaisessa
työrytmissä. Jooga tarjoaa mahdollisuuden rauhallisiin kehoa huoltaviin
liikkeisiin sekä tilan harjoittaa mielen rauhoittumista ja keskittymistä
läsnä olevaan hetkeen. Lempeä, jokaisen keholle sopiva Hiljaisuuden
jooga ® vahvistaa parasympaattisen hermoston toimintaa, hidastaen
hengitystä ja leposykettä. Snellu cafen nuorille suunnattu jooga on ollut
vakaumuksellisesti tilaa antavaa, kiitollisuuden, rakkauden ja
itsemyötätunnon teemoihin virittävää kehomielen hoitoa. Joogaa on
pidetty kaksi ryhmää, keväällä 11 kertaa kahdelle osallistujalle ja
syksyllä 13 kertaa viidelle nuorelle. Jooga on ollut joko tuolijoogaa tai
matolla tehtävää joogaa osallistujien toiveiden mukaan.



Tarinateatteri
Tarinateatteri Pyhä
Solmu treenasi 11
kertaa, noista noin
puolet etänä, puolet
livenä. Esiintymisiä
oli kolmissa
työntekijöiden
syntymäpäiväjuhlissa
tarinateatterillisen
onnittelun
merkeissä.

Live-esiintymisiä oli
sovittu loppuvuoteen,
mutta
koronatilanteen
johdosta toinen
tilaisuus jouduttiin
perumaan ja toiseen
ideoimme ja
toteutimme
hybridimuotoisen
esityksen.

Esityksessä ohjaaja
oli livenä läsnä ja
esiintyjät isolla

skreenillä Teamsissä. Esitys oli englanninkielinen. Hybridiesityksen
kokemukset olivat vaikuttavat. Esityksessä kuultiin kolmen kertojan
tarinoita joulun merkityksestä ja sukuyhteydestä. Pienessä ryhmässä
kerrotut tarinat olivat hyvin henkilökohtaisia ja tarinateatteri toimi
hoitavalla tavalla luoden tilanteeseen korjaavan kokemuksen
jouluyhteydestä, kun ilta vielä jatkui läsnäolevan ryhmän jouluaterialla.

Näiden etätreenien ja esityksen innoittamana olemme suunnitelleet
mahdollisuutta tarjota esiintymistä pienryhmille vuonna 2022
riippumatta siitä, onko esitys mahdollista järjestää livenä vai etänä.



Odottavien toiminta

Snellussa on jo usean vuoden ajan järjestetty vertaistukiryhmiä yksin
lastaan odottaville vanhemmille. Kuluneen vuoden aikana valmistuivat
kohderyhmää koskevat tulokset mielen hyvinvoinnista ja vertaisryhmän
merkityksestä kertovassa tutkimuksessa. Tulokset puoltavat vahvasti
vertaisryhmien positiivista merkitystä vanhemmalle. Vertaisryhmä lisää
vanhemman mielen hyvinvointia ja tuo tämän elämään monipuolisia
positiivisia hyötyjä. Vanhemman hyvinvoinnin kohentuminen vähentää
stressiä ja lisää näin kohtuvauvan hyvinvointia. Tulokset tukevat aiempia
tutkimuksia, joiden mukaan vanhemman raskausaikana saama tuki
näyttäytyy perheen ja lapsen hyvinvoinnissa vielä myöhemminkin.

Helsingin seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa on aloitettu odottavien
toiminnan laajempi kehittämistyö. Snellu on ollut tässä omalta osaltaan
mukana tuomassa omaa kokemustaan ja asiantuntijuuttaan
kehittämistyöhön. Yhteistyössä on valmisteltu toiminnalle yhteiset
periaatteet ja ryhmänohjaajakoulutus, joka toteutuu helmikuussa 2022.



Taimi

Kesällä järjestettiin
retkipäivä Taimi-
ryhmiin aiemmin
osallistuneille lapsille.
Taimi- ryhmät on
suunnattu lapsille,
joiden perheenjäsen
suorittaa
rikosseuraamusta.

Koronan tuoman tauon jälkeen toimintavuonna pystyttiin järjestämään
myös lasten vertaisryhmä syksyllä. Ryhmään saatiin osallistujat aiempaa
nopeammin. Tämä kertoo osaltaan perheiden tilanteesta, jossa he ovat
joutuneet odottamaan apua kauan. Ryhmään ilmoittautui 7 lasta, mutta
sairastumisten myötä ryhmään pääsi osallistumaan 4 lasta. Kaikki
perheistä olivat täysin uusia kontakteja. Ryhmästä syksyllä poisjääneet
osallistuvat vertaisryhmään vuoden 2022 puolella.



Pride
Helsinki Pride toteutui toistamiseen
hybridimallisena, mikä selkeästi
vaikutti sateenkaariväen
osallistumiseen kyseisen viikon
tapahtumiin. Tämä vuonna Pride
Housena toimi Helsingin
kaupungintalo ja Kasarmitorin
kesäterassi oli koko viikon
ulkoilmatapahtumapaikka.

Snellu järjesti k-18 Suhdeluennon
yhdessä Vantaan ja Espoon
seurakuntayhtymien kanssa. Aiheena
oli kiintymyssuhdehistorian vaikutus
suhteisiin, hengellinen väkivalta ja
sukupuolivähemmistöjen kokema
kehodysforia. Tapahtuma järjestettiin
Facebook livestreamina.

Olet rakastettu –hybriditilaisuus
järjestettiin Helsingin
kaupungintalolla, jossa oli työntekijä sekä Snellusta että
perheneuvonnasta keskustelemassa omassa identiteetissään kohdatuksi
ja rakastetuksi tulemisen tärkeydestä. Snellussa järjestettiin
livetapahtumana ohjattu vertaistukitapaaminen sukupuolivähemmistöihin
kuuluville nuorille. Tapahtuman merkittävyyttä kuvaa se, että kauimpaa
saapunut nuori ajoi yli 200 km suuntaansa osallistuakseen vain
ryhmään.

Jo toistamiseen pride- kulkuetta ja
puistojuhlaa ei järjestetty koronan
vuoksi, mikä jätti ison aukon
Prideviikon kokemukseen.
Yhteisöllisyydellä ja näkyväksi
tulemisella on iso merkitys seksuaali-
ja sukupuolivähemmistöille, joten
mennyt vuosi jätti ison nälän ja
odotukset tulevan vuoden tapahtumaa
kohtaa.



Kriminaalityötä koronan
puristuksessa

Vankiloissa oli tiukat koronarajoitukset lähes koko vuoden ajan.
Ulkopuolisia toimijoita ei päässyt Uudenmaan alueen vankiloihin
lokakuun loppuun saakka. Sen jälkeen pääsi vain välttämättömästä
syystä tapaamaan yksittäisiä vankeja. Marraskuun alusta pääsimme
viikoittain pitämään alaikäisille ryhmää Vantaan vankilaan. Ryhmä ehti
kokoontua 7 kertaa. Olimme ainoa Risen ulkopuolinen toimija, joka piti
ryhmää Vantaan vankilassa viime vuoden aikana, joten kaikessa
koronakurimuksessa tätä voinee pitää onnistumisena. Menimme sinne,
minne kukaan muu ei mennyt!

Henkilökohtaisia livetapaamisia vankiloissa järjestyi vain kaksi, toinen
Keravan ja toinen Helsingin vankilaan marraskuussa. Nämä lukeutuivat
välttämättömiksi tapaamisiksi. Lisäksi järjestyi myös kaksi Teams-
tapaamista liittyen yhden nuoren koevapauden järjestelyihin Helsingin
seurakuntayhtymässä. Avovankiloissa pitkiä tuomioita istuvien jo

aiemmilta vuosilta tuttujen
kahden nuoren kanssa olemme
pitäneet säännöllisesti
puhelintapaamisia. Toinen
heistä pääsi koevapauteen
vuoden aikana. Hänen kanssaan
tapasimme säännöllisesti koko
koevapauden ajan ja tuomion
päätyttyä yhteydenpito on
jatkunut aktiivisena. Myös viiden
muun jo vapautuneen nuoren
kanssa olemme pitäneet
yhteyttä, näistä kahden kanssa
säännöllisesti koko vuoden ajan.
Näistä rikostaustaisista nuorista
monilla on jo lapsia, joten
perhetyön näkökulmaa ja
käytännön auttamistyötä on
ollut mukana kontakteissa.

Toimintavuoden aikana Snellu
cafessa työskenteli kaksi

yhdyskuntapalvelijaa ja yksi koevapauden työvelvoitetta suorittava nuori
sekä kaksi jo tuomionsa suorittanutta siviilissä olevaa nuorta, joihin
alkuaan henkilökohtainen kontakti oli luotu vankilassa.



Suljetun kasvuryhmän, Horisontin, tiimoilta käytiin neuvotteluja sekä
Keravan avovankilan että Helsingin vankilan nuoriso-osastojen kanssa.
Kummatkin ryhmät kuitenkin peruuntuivat vuonna 2021 Koronan takia.
Helsingin vankilassa toteutettiin vuoden aikana vain  heidän omia
pakollisia valmentavia kurssejaan.

Kriminaalityö naisten parissa vaikeutui korona-aikana. Hämeenlinnan
uuteen vankilaan pääsimme vierailemaan ainoastaan 2 kertaa. Tämän
lisäksi lähetimme infovideon, jossa esittelimme toimintaa. Yhteydenottoja
tuli neljä. Vanajan avovankilassa vierailimme kolme kertaa. Tämän lisäksi
pidimme kahden päivän voimavaraleirin, johon osallistui maksimimäärä,
eli 10 henkilöä. Työntekijävaihdosten sekä uuden Hämeenlinnan
naisvankilan takia olemme suunnitelleet uusia toimintamuotoja erilaisille
ryhmille, yhdessä henkilökunnan kanssa. Toivon mukaan pääsemme
toteuttamaan suunnitelmat.



Waste&Feast Snellu Cafe
Nuorten kokonaisvaltainen tukeminen on vuoden aikana onnistunut
hyvin. He löysivät nopeasti oman paikkansa Snellu Cafen toiminnasta ja
tulivat osaksi Varustamon tiimiä. Työraiteet- hanke ja Stadin AO tukivat
omalta osaltaan nuoria miettimään, mitä he tekisivät Snellu Cafe- jakson
jälkeen. Nuoret saivat myös lähes viikoittain Jooga- hetken. Avoin
keskusteluilmapiiri, kaikkien huomioiminen sekä hyväksyminen ja
konflikteihin puuttuminen (niin nuorten keskinäisten kuin heidän omissa
elämissään tapahtuvien) auttoi osaltaan tukemaan nuoria. Snellu Cafen
työkokeilijoilta on kokeilun loppuessa pyydetty sekä suullista että
kirjallista palautetta ja se on ollut positiivista.

Snellu Cafen voimavara on paljolti mutkattomassa
työilmapiirissä. Luovuus ja oman ideoiden
esittäminen vaatii rohkeutta ja sitä ei löydy ilman
turvallista ilmapiiriä, jossa myös heikkoudet voidaan
tuoda esiin ilman tuomitsemista.

Myös yhteistyön rakentaminen muiden toimijoiden
kanssa edistyi hyvin, olemme saavuttaneet hyvät keskusteluyhteydet,
mukavan työskentelyilmapiirin ja kehittäneet viestintää. Päivittäiset
“puoli kahden kahvit” ovat olleet menestys ja keränneet paikalle
edustajia myös talon ulkopuolisista toimijoista. Talossa olevat toimijat
tutustuvat kahvilla toisiinsa myös muiden kuin työasioiden puitteissa.
Snellu Cafe- connecting people.

Koronavuosi #2 alkoi selvillä sävelillä kun päätettiin siirtyä take away-
palveluun ja saatiin ravintola näin
auki asiakkaille. Työmäärä väheni
selvästi ja oli tärkeää keksiä
oheistoimintaa nuorten arjen
rytmin säilyttämiseksi.
Tyhjäkäyntiäkin tuli kuitenkin
väistämättä.

Keväällä mukana ohjelmassa olivat
ravintolatoiminnan lisäksi myös
Stadin AO:n kautta tulevat
koulutuspäivät ja Työraiteet-
hankkeen Kaapeli- koulutus.
Virkistyspäiviä, jolloin nuorten
kanssa käytiin mm. keilaamassa ja
syömässä pidettiin kolme, minkä
lisäksi myös mainoskuvaukset
uusiin julisteisiin saatiin tehtyä
maaliskuun lopussa.



Hävikkiä hyödynnettiin runsaasti lounaan valmistuksessa.
Salaattipöytään kaikki tehtiin hävikistä, lämpimän lounaan
hävikkiprosentti pysyi korkeana (n. 80%) Jaossa oli asiakkaille
normaaliin tapaan leipää ja hedelmiä sekä satunnaisesti myös muuta.

Matteuksenkirkon Varustamon toiminta alkoi uuden toiminnanjohtajan
myötä konkretisoitua uudella tavalla ja myös Snellu Cafe osana sitä.
Vanha tuttu yhteistyökumppanimme Herttoniemen Rotaryt ry jatkoi myös
entiseen malliin nuorten tukemista stipendeillä, kiitos siitä!

Koko kevään Snellu Cafe oli auki Take Away myynnillä. Uusista ideoista
kokeiltiin myös ”Kello viiden teen” kattausta pieniin tapaamisiin ja
kokouksiin. Sen saimme järjestää 3 kertaa kevään aikana, myös tässä
tarjottavat tuotteet oli tehty hävikistä.

Kauden päätöspäivä järjestettiin yhdessä Waste&Feast Malmin kanssa.
Kuljetimme tavarat ja nuoret Kallvikin uimarannalle, missä pelattiin
mölkkyä, käytiin kahlaamassa ja syötiin hyvin. Metsäpalovaara aiheutti
vähän lisäjärjestelyjä makkaranpaiston suhteen mutta siitäkin selvittiin
hienosti. Rannalta lähdettiin pois juuri ennen kesän kovinta
ukkosmyrskyä. Viimeinen
ravintolan aukiolopäivä
oli 22.6. jonka jälkeen
kesäkahvilan porukat
valtasivat keittiön.

Ravintola avattiin jälleen
16.8. Ravintolaa
pystyttiin pitämään auki
myös ruokailijoille, Take
awayn jatkuessa rinnalla.
Rauhallisen alun jälkeen
asiakasmäärät nousivat
tasaisesti vaihdellen 50 -
70 hlön välillä päivittäin. Joulukuun alussa siirryimme jälleen korona-
tilanteen kiristyessä take away myyntiin.

Koulutuspäiviä syksyllä oli useita sekä henkilökunnalla että nuorilla.
Myös jooga jatkui ja sen lisäksi oli nuorille tarjolla pienimuotoinen kurssi
liittyen stressin hallintaan. Myös syksyllä järjestettiin virkistyspäivät
yhteistyössä Waste&Feast Malmin kanssa, joista ensimmäisellä käytiin
tutustumassa Korkeasaareen. Myöhemmin syksyllä kävimme keilaamassa
ja lounaalla Puotilan kartanossa. Joulukuussa kokoonnuimme
Matteuksen tiloihin pelaamaan ja syömään.

Yhteistyö jatkui seurakuntien kanssa niin diakonian kuin nuorisotyönkin
tiimoilta. Meiltä hoituivat ruuat, kuljetukset sekä kahvitarjoilut yhdessä
Varustamo- tiimin kanssa. Tilaustarjoiluja oli vuoden aikana mukavasti ja
saimme tehdä yhteistyötä myös Matteus församlingenin kanssa
erilaisissa tilaisuuksissa.



Vuosi 2021 lukuina

Henkilökohtaisia
asiakastapaamisia oli
vuoden aikana 2 111

Snellun
ryhmätoimintoihin

osallistuttiin 459 kertaa,
joista 54 oli vankilassa

Palveluoperaatio
Saapas kohtasi 1 658

nuorta.

Tapahtumiin ja
koulutuksiin osallistui

254 henkilöä

Työnohjausta annettiin
27 kertaa

Leireille ja retkille
osallistui 77 henkilöä

Vapaaehtoisia oli vuoden
aikana mukana 35

Snellu Cafe myi 11 000
lounasannosta ja toimitti

seurakuntiin lisäksi 700 annosta

Töissä oli 19 eri tavoin
työllistettyä nuorta

Yhteistyötä vuoden 2021
aikana tehtiin 64 eri

tahon kanssa



Myös ihanaa palautetta
saatiin

”Halusin kertoo, että älkää ikinä aliarvioiko sitä merkitystä, mitä
pelkällä läsnäololla ja ymmärryksellä voi toiselle olla. Elin todella

pitkään pelossa ja häpeässä siitä, mitä mun pään sisällä alkoi
tapahtumaan. Olin vakuttunut, että olin kirjaimellisesti ’hullu’, koska

en enää tunnistanut niitä ajatuksia, joita mun päähän tunkeutui.
On henkilökohtanen helvetti elää vuorokauden jokasta hetkeä

murehtimalla omia kammottavia ajatuksia, joista ei vaan pysty
päästämään irti. Ihanku joku hyttynen inisis 24/7 mun korvassa, enkä

vaan saa sitä lopettamaan. Mun onneksi, mulla oli tukihenkilö,
joka osas kohdata mun pelon ja ahdistuksen lämmöllä ja

ymmärryksellä. Se tuntu fyysisesti siltä, että olisin pystynyt
hengittämään ekaa kertaa todella pitkään aikaan. Se

jätti muhun lähtemättömän jäljen. // Mistä mä sain keskusteluapua?
Täältä: @snelluevl Kysyttiinkö mun vakaumusta? Ei. Kenelle apua

tarjotaan? Kaikille alle 29v helsinkiläisille. Puhutaanko siellä
JEESUKSESTA?? Siellä puhutaan kuule just siitä, mitä mielenpäällä on.
Tietty voihan se jeesuski olla tai sitte vaikkapa jatkuva epäonnistumisen
tunne tai se, kuinka tää heteronormatiivinen yhteiskunta vituttaa. Mitä

maksaa ja millasta apua voi saada? Nooo esim kirkollisverolla
se varmaanki pyörii, mutta ilmanen :) siellä on esim.

nuorisotyöntekijöitä, joiden kanssa voi keskustella sekä psykologi ja
monia muita, keitä en edes tiedä! 💚” 

-Nuoren palaute Instagramissa-

https://www.instagram.com/snelluevl/


Näin löydät meidät:

Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyö Snellu
Turunlinnantie 3
00900 Helsinki

Toimisto – Topi Laanti
09 2340 2352
ysk.snellu@evl.fi

www.snellu.info

Snellu erityisnuorisotyö

snelluevl

Waste&Feast - Snellu Cafe
Matteuksenkirkko

        Turunlinnantie 3
        00900 Helsinki

        050 4059 589
snellucafe@evl.fi

Waste&Feast Snellu Café

  wastefeast

mailto:ysk.snellu@evl.fi
http://www.snellu.info/
mailto:snellucafe@evl.fi





