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SAAPAS-TOIMINTA NUORTEN TUKIJANA - ”Miten te viittitte kattoo meitä humalaisia 
nuorii joka viikonloppu?” 
 
1. Mitä on Saapastoiminta? 
 
Palveluoperaatio Saappaan toiminta on evankelisluterilaisten seurakuntien ensisijaisesti alle 
18-vuotiaisiin kohdistuvaa auttamis- ja sielunhoitotyötä. Toimintaa toteuttavat seurakunnan 
työntekijän johdolla yli 18-vuotiaat koulutetut vapaaehtoiset. 

Saapastoiminta on valtakunnallista toimintaa. Se alkoi vuonna 1972 festivaalitoimintana 
laajentuen myöhemmin suuremmissa kaupungeissa viikonloppuiltaisin tapahtuvaksi 
päivystystyöksi. Tällä hetkellä Saapasryhmiä on joka puolella Suomea, yhteensä noin 40.  

Saapasryhmien toiminta eri paikkakunnilla vaihtelee alueen resurssien ja tarpeiden 
mukaan. Perustoimintoina ovat viikonloppuiltaisin tapahtuvat katupäivystykset, suurissa 
nuorten tapahtumissa ns. nuorisonhuollollinen työ sekä monilla paikkakunnilla nuorten 
tukitoiminta yhteistyössä eri tahojen, kuten koulujen, lastensuojelun ja kunnan nuorisotyön 
kanssa. Tänä päivänä juuri yhteistyön merkitys alueen muiden toimijatahojen kanssa on 
noussut tärkeäksi.  

Saapastoiminta on saanut alkunsa nuorisonhuollollisesta festivaalitoiminnasta. 
Edelleenkin se on merkittävä osa Saappaan toimintaa. Joillakin paikkakunnilla työ 
Saappaan nimissä rajoittuukin juuri siihen yhteen toimintakertaan, jolloin seudulla 
järjestetään suuri nuorisofestivaali.  

Monissa paikoissa, pääasiassa suuremmissa kaupungeissa, Saapasryhmät päivystävät 
kaduilla viikoittain. Tärkein päivystyspäivä on tällöin perjantai. Lauantai-iltaisinkin 
partioidaan joillain paikkakunnilla, Itä-Helsinki yhtenä esimerkkinä. 

Itse vedän Mellunkylän Saapasryhmän toimintaa Itä-Helsingissä. Helsingin alueella toimii 
kaksi ryhmää. Toinen ja samalla valtakunnallisestikin yksi uranuurtajista on Snellu eli 
Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskus. Toinen on meidän Mellunkylän 
ryhmämme, jonka toimintahistorian syntyjuuret löytyvät vuoden 1986 maaliskuusta. 
 
2. Millaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä elämme? 
 
Suomalaista nyky-yhteiskuntaa leimaa väestön jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin. 
Asiasta on puhuttu jo vuosia ja yhä edelleen siitä esitetään monenlaisia mielipiteitä. Vaikka 
sosiaalipolitiikkamme tehtävä on ollut turvata kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen 
elämä kaikille suomalaisille, ei se ole kyennyt estämään huono-osaistumista monien 
kohdalla. Sen näkee myös monen nuoren elämästä. Vanhemmat ovat tottuneet työttömän 
ihmisen arkeen, pieneen toimeentuloon jne. Lapsille se on tällöin tutuin ja ehkä lähipiirin 
ainoa malli elämisen tavasta. Elämän arki periytyy sukupolvelta toiselle 

Tänä päivänä suomalainen nuori on suurien mahdollisuuksien ja samalla monien 
suoriutumis- ja menestymisvaatimusten edessä. Elämä ei ole helppoa, jos se koskaan on 
sitä ollut. Suuri osa nuorista omaa kuitenkin riittävät, ellei jopa hyvät edellytykset selvitä 
näistä haasteista. Nuoren kasvuympäristö on antanut hänelle valmiuksia selvitä vaikeistakin 
stressi- ja valintatilanteista. Ongelmatilanteiden vastaan tullessa lähiverkosto on tukemassa 
nuoren selviytymistä. 
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On kuitenkin kasvava joukko lapsia ja nuoria, joiden edellytykset elämän haasteista 
selviytymiseen yhteiskunnan arvostamalla tavalla ovat hyvin rajalliset. Uhka syrjäytymisestä 
on nähtävissä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Nuoren, itse asiassa jo lapsen eväät eivät 
yksin kanna kovin pitkälle. Epäsosiaalinen elämäntapa ja sen myötä elämän arvot ja 
ongelmanratkaisumallit siirtyvät sukupolvelta toiselle. Yhteiskunnan tukiyritykset ei tällöin 
aina kanna kovinkaan merkittävää hedelmää. Vaikka toki paljon onnistumisia tapahtuu, 
valitettavan monen lapsen ja nuoren tulevaisuuden voi ennalta aavistaa jo vuosia 
aikaisemmin. Yhteistyöneuvotteluissa on lukemattomia kertoja todettu se tosiasia, kuinka jo 
päiväkodissa tai leikkipuistossa on havaittu lapsen alkava syrjäytyminen. 

Kodin tarjoamia eväitä tai niiden puutetta muu tukiverkosto ei koskaan pysty 
korvaamaan, mutta paljon on kuitenkin tehtävissä, kunhan se aloitetaan aikaisin. Jos 
syrjäytymisen kaari on jo alkanut nuorella tai kuten tuli todettua, jo lapsella, olisi siihen 
puututtava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
 
3. Millaisia nuorten ongelmia saapaslaiset vapaaehtoistyössään viikonloppuisin 
kohtaavat? 
 
Huumeet ovat todella tulleet Suomeen jäädäkseen. Niiden käyttö on lisääntynyt 
merkittävästi viime vuosina. Valtaosa huumeiden käyttäjistä asuu Etelä-Suomessa ja 
pääkaupunkiseudun alueella. Asuuhan siellä myös suurin osa väestöstämme. 

Myös huumausaineiden aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti. 
Lainsäädäntömme vuoksi huumeet ovat kuitenkin pysyneet melko hyvin pois kaduillamme 
aivan viime aikoihin saakka. Tällä tarkoitan asiaa jokamiehen näkökulmasta tarkasteltuna. 
Toki tarkkasilmäinen on jo pitkään havainnut ja tarvittaessa pystynyt hankkimaan itselleen 
aineita melkein mistä tahansa. Vasta viimeisen vuoden aikana on päivystystilanteissa 
vastaamme tullut enenevässä määrin nuoria, valtaosa heistä jo hyvin syrjäytyneitä, joilla on 
pitkä ja rankka huumeiden käytön historia takanaan. 

Huumausaineiden käyttö liittyy Suomessa aktiiviseen muiden päihteiden käyttöön. 
Suomen vapaa suhteutuminen alkoholinkäyttöön on lisännyt myös nuorten alkoholin 
kokeilua ja käyttöä. Tämä näkyy myös nuorten lisääntyvinä huumausainekokeiluina. Selkein 
ja huolestuttavin havainto nuorten kanssa kaduilla asiasta keskusteltaessa on kuitenkin se, 
että yleinen asennoituminen varsinkin ns. mietoja huumeita kohtaan on selvästi tullut 
myönteisemmäksi. 

Alkoholin käyttö on kohtaamiemme nuorten kohdalla enemmän sääntö kuin poikkeus. Se 
kuuluu osana viikonlopun viettoon. Saapastoiminta tunnetaan nuorten keskuudessa 
monesti juuri siitä, että siinä toimitaan ennen kaikkea humalaisten nuorten parissa. Tämä 
näkyy myös nuorten kommenteissa. ”Me ollaan ihan kunnossa, kukaan ei oo niin 
humalassa, että tarvis apua!” Toki siellä, missä päivystys on aktiivista, ovat myös muut 
Saapastoiminnan elementit tulleet tutuiksi nuorille.  

Tutkimusten mukaan lasten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet ja tulleet 
vaikeammiksi. Tämä on varmaan useiden lasten ja nuorten kanssa työtä tekevien tahojen 
havainto myös käytännön tasolla. Yleinen levottomuus, aggressiivisuus, väkivalta ja 
kaikenlainen irrationaalinen käyttäytyminen on lisääntynyt. Se näkyy selvästi myös kaduilla. 

Edellistä laajempi ongelma tai ainakin selvästi nähtävä muutos nuorten käyttäytymisessä 
on rajojen höltyminen ja ehkäpä samalla myös yleinen arvojen muuttuminen. Lapselle ja 
nuorelle on ensiarvoisen tärkeää, että hänellä on elämää suojelevia ja ohjaavia rajoja. 
Rajoja, jotka luovat elämälle turvalliset puitteet. Jos lapselle ei ole asetettu rajoja, hän etsii 
ne itse. Ja tällaista rajojen etsintää tapahtuu myös suhteessa saapaslaisiin.  
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Yksi puhutuista ja tiedotusvälineissä esille nostetuista tämän ajan ilmiöistä on 
saatananpalvonta. Käytännön työssä kaduilla siihen kuitenkin törmää melko harvoin. 
Joidenkin nuorisokonserttien ja muutamien pienryhmien kohdalla on asia tullut esille. Kyse 
on marginaaliryhmistä.  Kuitenkin kaikessa karmeudessaan ja järjettömyydessään 
saatananpalvonta tuntuu kiehtovan nuorten lisäksi myös meitä aikuisia. Vaikka hyvin 
harvoin on kyse varsinaisesta saatananpalvonnasta ja vielä harvemmin satanismin 
aatteesta. 

Nuorten halu herättää huomiota ja tehdä aikuisten paheksuntaa aiheuttavia tekoja on 
useimmiten saanut virikkeensä juuri tiedotusvälineiden otsikoiden kautta. Me aikuiset 
olemme tänä päivänä nähneet jo niin monenlaisia asioita ja turtuneet sellaisiin juttuihin, 
jotka aikaisemmin olisivat vielä saaneet karvamme pystyyn. Nuorten on siksi tehtävä yhä 
hurjempia asioita herättääkseen paheksuntamme. Pystyäkseen osoittamaan kapinaansa 
aikuisia kohtaan. Pystyäkseen irrottautumaan lapsuuden kahleista. 

 
4. Millä keinoin Saapas toimii nuorten hyväksi? 

 
Kuten aikaisemmin totesin, yleisin kuva Saapastoiminnasta on se, että se on humalaisten 
nuorten ”roudaamista”. Todellisuus on kuitenkin aika lailla monipuolisempi. Ja ennen 
kaikkea tärkeämpää kuin yksittäiset teot tai toimintatavat, on nähdä se laajempi merkitys, 
mikä Saapastoiminnan kaltaisella työllä on. 

Kaduilla ja festivaaleilla tapahtuvan päivystystoiminnan kautta pyritään konkreettisesti 
auttamaan akuutissa hädässä olevaa nuorta. Saappaan antama fyysinen ensiapu, 
lepopaikan tarjoaminen, kuljetus- ja keskusteluapu ovat ne yleisimmät keinot, joita 
saapaslaiset työssään käyttävät. Monesti avun saaminen on ollut nuoren tulevaisuuden 
kannalta ratkaisevan tärkeä asia. Joskus kyseessä on ollut se ratkaiseva kokemus, jonka 
jälkeen elämän suunta on kääntynyt. Ehkäpä se tilanne kotiovella, kun humalainen nuori 
kohtaa järkyttyneet vanhempansa voi aloittaa perheessä asioiden käsittelyprosessin. 
Puhumattomuuden ja välinpitämättömyyden ketju voi katketa.  

Moni saapaslaisten avun saanut muistelee sitä vielä vuosienkin kuluttua. Osa on täysi-
ikäiseksi tultuaan halunnut itse lähteä samalla tavoin toimimaan nuorten hyväksi. Ehkä 
haluten jakaa kokemaansa hyvää myös muille tai kokien maksavansa pois autetuksi 
tulemisen velkaa toimimalla vuorostaan muiden hyväksi. Joku tuntien sen kaltaisen 
toiminnan olevan lähellä omaa ajatustaan ihmisyyden toteuttamisesta. 

Nuorten kohtaaminen Saapastoiminnan iltapäivystyksessä on useimmiten 
kertaluonteista. Vuorovaikutus tapahtuu siinä hetkessä ilman tietoa jatkosta. Se korostaa 
kohtaamistilanteen tärkeyttä. Jälkikäteen on huomattu monesti, kuinka sen yhden 
keskustelun merkitys on todellakin ollut ennalta arvaamattoman suuri. Tapaamme saman 
nuoren ehkä vasta vuosien kuluttua ja silti hän haluaa tulla kiittämään ja kertomaan, kuinka 
tärkeä se yksi keskusteluhetki oli ollut hänelle. 

Käytännössä toki säännöllisen päivystystoiminnan myötä osa nuorista tulee hyvin pian 
tutuiksi. Samat kasvot ilmestyvät eteen useimpina iltoina. Tällöin voi syntyä pitkäaikaisiakin 
suhteita nuoren ja aikuisen välillä. Monesti olenkin miettinyt, kuinka tärkeää nuoren kannalta 
on se, että sama aikuinen tulee joka perjantai-ilta keskustelemaan hänen kanssaan, on 
tosissaan kiinnostunut hänen elämästään ja on myös valmis peilaamaan asioita aikuisen 
roolista käsin. Saapastoiminnan yksi tärkeimmistä merkityksistä onkin tuoda nuorelle 
kokemus siitä, että hän on tärkeä ja hyväksytty ihminen. Että hänestä välitetään ja hänet 
kohdataan tasavertaisena ihmisenä. 
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Olen usein pohtinut myös sitä, kuinka suuri merkitys nuorten maailmassa on sillä, että 
oranssiliiviset tai muulla tavoin joukosta erottuvat saapaslaiset näkyvät kaupungin kaduilla 
säännöllisesti jopa joka viikonloppu kuuluen sillä tavoin katukuvaan? Mistä se kertoo 
nuorille? Uskon, että aikuisten läsnäolo kaduilla on lisäämässä nuorten turvallisuutta, 
samoin ennalta ehkäisemässä monia kielteisiä ilmiöitä. Saapas pitkän historiansa vuoksi 
omaa useimpien nuorten mielessä positiivisen imagon. Kielteiset reaktiot liittyvät 
useimmiten normaaliin nuorten kapinaan aikuisuutta kohtaan. 

Kaduilla toimiessaan saapaslainen on ennen kaikkea vapaaehtoistyöntekijä eikä siinä 
roolissaan viranomainen, vaikka olisikin varsinaisessa palkkatyössään nuoriso-, sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattilainen. Se on eräs toiminnan ominaispiirteistä. 
Vapaaehtoistyöntekijänä saapaslainen  edustaa nuorelle ennen kaikkea aikuisen mallia. 
Aikuisen, joka toiminnallaan viestittää välittämistä nuorista. Nuoren silmissä aikuisuuteen 
liittyvä yhteiskunnan kontrollikoneiston osana oleminen ei ole saapaslaisuudelle leimaa 
antavaa. Nuorten antama palaute liittyykin usein juuri tähän. ”Te olette rentoja”, ”te 
ymmärrätte nuoria”, ”teidän kanssa voi sentään keskustella”. Nuorten kokemus on usein 
juuri se, että saapaslaiset ovat nuorten puolella. Toisaalta luotettavaan ja turvallisuuteen 
aikuisuuteen kuuluu myös rajojen asettamien. Aikuiset saapaslaiset työssään edustavat 
myös yhteiskunnan normeja ja niiden mukaista käyttäytymismallia. Oikean toimintatavan 
löytäminen ei ole kuitenkaan vapaaehtoistyöntekijälle aina ongelmatonta 

Saapastoimintaan liittyvät termit vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus ovat myös nuorten 
mielestä arvostettuja ja tärkeitä asioita. Itse asiassa ne ovat Saappaan toiminnan 
onnistumisen kannalta olennaisia tekijöitä. Toiminnan uskottavuus lepää niiden varassa. 
”Ettekste saa mitään palkkaa tästä?” on tuttu hämmästelevä kommentti. Samoin ”tehän ette 
kerro tästä muille?”. 

Toisinaan on jollain paikkakunnalla heitetty ilmaan kysymys siitä, että mahdollistavatko 
saapaslaiset säännöllisellä katupäivystämisellään nuorten päihteiden turvallisen käytön? 
Kun nuoret tietävät, että apua on saatavilla. En usko sen kuitenkaan olevan ongelma. 
Päihteiden käytössään ja kokeilussaan nuori pyrkii ennenkaikkea tavoittelemaan aikuisuutta 
ja itsenäisyyttä. Silloin saapaslaisten avun kohteeksi joutuminen on useimmiten häpeällinen 
kokemus. Se viestittää epäonnistumisesta, epäaikuismaisuudesta. 

Saapaspäivystysten toimenpiteistä pidetään yllä seurantaa. Vuosien aikana ovat 
muutokset oman toimintamme osalta ovat olleet melko pieniä, mutta johdonmukaisia ollen 
samansuuntaisia monien tutkimustulosten ja käytännön työtä tekevien 
yhteistyökumppaneiden kokemuksen kanssa. Elämänhallintaan ja nuoren syrjäytymiseen 
liittyvät ongelmat ovat syventyneet ja ilmenevät yhä nuoremmilla. 

Asiakkaistamme tavallisessa viikonloppupäivystyksessä on alle 18-vuotiaita noin 75%. 
Alle 15-vuotiaita on noin 20%, joten suurin osa asiakkaistamme sijoittuu 15-17-vuoden 
välille. Täysi-ikäisten osuus on koko ajan laskenut. 

Toimenpiteistä valtaosa eli noin 75-80% on keskusteluja. Keskusteluiksi merkitään 
sellaiset vuorovaikutustilanteet, joissa kommunikointi menee pidemmälle kuin ”hyvää päivää 
kirvesvartta” tasolle. Noin 10% on ensiavun antamista tai asiakkaan tilan tarkistamista. 
Loppu toimenpiteistä jakautuu erilaisten kuljetusten (kotiin, sairaalaan, nuorten turvataloon 
tms.), muihin avun lähteisiin ohjaamisen tai joidenkin muiden toimenpiteiden kesken. 
Keskustelujen suhteellinen osuus on laskenut hieman. Tämä on kuitenkin tilastollinen 
harha, sillä käytännössä syynä laskuun on muiden toimenpiteiden kasvanut määrä eikä 
niinkään keskustelujen vähentyminen.  

Asiakkaistamme 40-50% on päihtyneitä. Tytöt ovat tässä tilastossa viime vuosina 
kunnostautuneet eli lähes ajaneet pojat kiinni.  
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Viime vuosina ovat yleistyneet erilaiset projektityöskentelyt yhteistyössä muiden nuoriso- 
ja lastensuojelukentän tahojen kanssa. Koulutettujen ja motivoituneiden aikuisten tarve 
tämän kaltaisessa työssä on suuri. Saapaslaiset osaltaan vastaavat tähän tarpeeseen. 
Projektit takaavat intensiivisemmän työskentelytavan ja sitä kautta suuremman 
mahdollisuuden toimia tukena nuorelle. 

Parhaimmillaan Saapastoiminta on paljon enemmän kuin toimenpiteittensä summa. 
Olennaisempaa kuin yksittäinen toimenpide on ihmisten välinen todellinen vuorovaikutus ja 
kohtaaminen.  
 
5. ”Mä en haluu apua miltään vitun seurakunnalta!” 
 
Kirkon sanoma on kautta vuosisatojen tuonut ihmisille tukea ja lohdutusta elämään. Kirkko 
on tarjonnut kristillisiä arvoja ja ohjenuoria siitä, kuinka elää suhteessa itseensä ja 
ympäröivään maailmaan.  Lisäksi kristillinen usko on antanut selitysmallin elämän 
mysteeriin ja kaaokseen.  

Saapastoiminta on seurakuntien tekemään työtä, joten sen arvomaailma ja ihmiskäsitys 
nousee samoista lähtökohdista kuin kirkon työ yleensäkin. Edellä mainitut elementit ovat 
varmasti mukana myös niissä tilanteissa, joissa saapaslaiset vapaaehtoistyössään toimivat. 
Kyse on kokonaisvaltaisesta ihmisen kohtaamisesta. Olennaista on, että toiminta tapahtuu 
kohdattavan ihmisen ehdoilla. Asiakas, oli hän sitten nuori tai aikuinen, saa itse oikeuden 
rajata sen, millaista apua tai tukea hän sillä hetkellä tarvitsee tai haluaa ottaa vastaan. 
Elämän ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat keskeisiä piirteitä toiminnalle. Niiden kautta 
kristillinen usko tulee käytännön tasolle ja todeksi.  

Tämän päivän yhteiskunnallisessa murroksessa monet perinteiset arvot 
kyseenalaistuvat. Ainakaan niiden olemassaolo ei ole enää itsestään selvää tämän päivän 
ihmiselle, varsinkaan nuorelle. Arvot kuitenkin ohjaavat ihmisen elämää, ovat tukena 
elämän eri valinnoissa. Siinä mielessä on huolestuttavaa kohdata yhä useammin sellaisia 
nuoria, jotka ainakin näyttävät elävän jonkinlaisessa arvotyhjiössä. Saapaslaiset edustavat 
toiminnallaan toisenlaisten arvojen todeksi elämisen mallia. 

Saapastoiminta ei voi toisen ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisenkaan 
vuoksi laistaa velvollisuuksiaan toimia ajoittain asiakkaan toiveiden vastaisesti. Lapsen ja 
nuoren etu ajaa ohitse monien muiden asioiden. Huonokuntoista tai muuten välttämätöntä 
apua tarvitsevaa asiakasta ei voi jättää auttamatta tai hänen tilanteeseensa reagoimatta, 
vaikka asiakas esittäisikin sellaisen toiveen. Lastensuojelulaki on yksi näistä myös 
saapaslaisia velvoittavista tekijöistä. 

Valtaosa nuorten vuosittaisesta ikäryhmästä käy yhä edelleen rippikoulun. Tämän päivän 
rippikoulussa käydään läpi kirkon perusopetusten ohella paljon sitä, millä tavoin selviytyä 
elämän haasteista ja kuinka tehdä oikeita valintoja? 

Rippikoulu onkin se kanava, jonka kautta nuoret parhaiten saavat tietoa myös 
Saapastoiminnasta. Se lähes poikkeuksetta osataan yhdistää osaksi seurakunnan 
toimintaa. Hyvän maineensa vuoksi Saapastoiminta on varmasti monien mielessä 
kohottanut kirkon arvostusta. Toki kirkon toiminta herättää joillakin kielteisiä mielikuvia ja 
Saapaslogo yhdistettynä tekstiin ”seurakunta” voi saada aikaan monenlaisia reaktioita. 
Todennäköisesti on myös jonkin verran pelkoa siitä, että toiminnan perimmäisenä 
tarkoituksena onkin nuorten uskonnollinen manipulointi. Osa keskustelemaan tulleista on 
ilmiselvästi siinä vakaassa käsityksessä, että seurakunnan toiminnassa mukana olevat ovat 
todellisesta elämästä vieraantuneita, eivät siis tiedä, mistä elämässä oikeasti on kyse.  



 6

Osa Saapastoiminnasta liitetyistä kommenteista ja käsityksistä on hyvinkin kummallisia. 
Että saapaslaiset esimerkiksi ottavat humalaisten nuorten juomat ja kaatavat ne maahan tai 
jopa juovat ne itse. Vaikka tuollaiset käsitykset perustuvat monien välikäsien kautta 
kulkeneisiin ja vääristyneisiin tarinoihin, voivat ne joskus istua yllättävän syvässä aiheuttaen 
monenlaista hankaluutta itse toiminnalle. 
 
6. Onko Saapastoiminnalla todellisia mahdollisuuksia tukea nuorta hänen 
elämässään? 
 
Syrjäytymisprosessissa jo pitkälle joutuneen nuoren kohdalla Saapastoiminnan 
mahdollisuudet auttamiseen vapaaehtoisten toteuttamana työnä ovat hyvin rajalliset. 
Syrjäytyminen ei koskaan ole yksittäisen tekijän aikaan saamaa, vaan monien eri 
osatekijöiden summa. Muutamalla yksittäisellä tapaamiskerralla ei ole merkittäviä 
mahdollisuuksia muuttaa nuoren pitkälle edennyttä elämänhallinnan katoamista. Toisaalta 
on kuitenkin hyvä todeta, että monesti yksikin hyvä ihmissuhde voi olla nuorelle kantava 
voima elämässä.  

Jotta kaduilla tapahtuva päivystystoiminta ei jäisi irralliseksi saarekkeeksi nuorisotyön 
kentällä, on tiivis yhteistyö muiden tahojen kanssa välttämätöntä. Käytännössä 
merkittävimmät tahot lienevät työntekijät kunnan nuorisotaloilta, lastensuojelusta sekä usein 
myös kouluista. On tärkeää, että tieto siitä, missä mennään, on yhteistyötahojen 
käytettävissä.  

Aikaisemmin mainitsemani lastensuojelulaki ja lastensuojeluilmoitusten tekeminen on 
asia, joka ajoittain voi olla riidassa nuorille annetun luottamuslupauksen kanssa. 
Käytännössä se on kuitenkin harvemmin ollut ongelma, lapsen etu menee tietysti muun 
edelle. Ja useimmiten lapsi tai nuori, jos ei hyväksy, niin ainakin jollain tasolla ymmärtää 
asian merkityksen. 

Saapaslaisilla on yleensä hyvä tuntemus paikallisista olosuhteista, siitä millaisia palveluja 
ja harrastusmahdollisuuksia alueella on nuorille. Se antaa mahdollisuuden ohjata nuorta 
tarpeenmukaisten palvelujen pariin. Nuoren motivoiminen toimimaan oman etunsa hyväksi 
ei ole kuitenkaan aina helppoa tehtävä. 

Projektityöskentelyissä nuori saa kokemuksen terveen aikuisen tavasta toimia ja 
reagoida elämän eri asioihin. Nuori voi oppia uudenlaisia ongelmaratkaisutapoja. Hänen 
elämänsä turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ja tukea itsetunnon kehittymistä. Kyse ei 
ole niinkään uusista ja ihmeellisistä toimintamenetelmistä, vaan ennen kaikkea 
läsnäolemisesta ja yhdessä tekemisestä, siis aivan tavallisista elämän asioista. Monella 
nuorella on suuri aikuisen ihmisen nälkä. 

Olen vapaaehtoisten saapaslaisten kanssa ollut toteuttamassa monenlaisia projekteja 
lasten ja nuorten parissa.  Esim. toissa vuonna toteutimme projektin, johon osallistui neljän 
ala-asteen koulun oppilaita. Olin yhteyksissä kouluihin ja kerroin, että meillä olisi tarjolla 
puolen vuoden projekti, jonka tarkoituksena on tukea nuoria ja heidän koulupärjäämistään, 
itsetuntoaan ja itseilmaisuaan. Ja ennen kaikkea tarjota luotettavia, turvallisia aikuissuhteita. 
Koulut saivat itse valita pienryhmään kuuluvat nuoret. Valinnan yhteydessä oltiin 
tekemisissä myös vanhempien kanssa. Ainoa ehto ryhmien valinnalle oli, että ryhmän tuli 
olla joko tyttö- tai poikaryhmä. Kolme koulua neljästä valisti tyttöryhmän. Valtaosa näistä 
nuorista oli, ei suinkaan häiriköiviä, vaan ennemminkin hiljaisia ja vetäytyviä. Opettajat ja 
kuraattorit olivat eniten juuri heistä huolissaan. Kaikki koulut ottivat hankkeemme erittäin 
mielellään vastaan. Itse asiassa toivottiin useita samanlaisia ryhmiä. Lastensuojelun kanssa 
kävimme vielä läpi nuorten erityistarpeet tuen suhteen. Tämä on mielestäni selvä merkki 
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siitä, että hätä nuorista ja heidän tulevaisuudesta on yhteinen, samoin kuin kokemus siitä, 
että yhdenkään tahon voimavarat eivät yksinään riitä pitkälle. 

Tällä hetkellä Saapasryhmämme toteuttaa projektia yhteistyössä erään alueemme ala-
asteen koulun kanssa. Kohderyhmänä ovat tietyn kolmannen luokan pojat, joista suuri osa 
on maahanmuuttajataustan omaavia. Sekä luokanopettajan että kuraattorin näkökulmasta 
tärkein tavoite on poikien ryhmäyttäminen, erilaisuuden hyväksyminen ja sitä kautta 
yhteistyön kehittäminen. Nuorten ryhmä on koulun itsensä valitsema.  

Saapastoiminnan mahdollisuudet nuoren tukemiseen toteutuvat kuitenkin parhaiten sen 
liittyessä kiinteästi ja aktiivisesti osaksi alueellista eri toimijatahojen muodostamaa 
yhteistyöverkostoa. Tämän hetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ei yksikään taho 
kykene yksinään muodostamaan nuoren ympärille pitävää tukiverkostoa. Sellaisen aikaan 
saaminen onnistuu vain siten, että kaikki yhteistyötahot yhteistuumin sitoutuvat tämän 
kaltaiseen ajatteluun ja kokevat sen oman työnsä kannalta välttämättömäksi. 
Parhaimmillaan yhteistyö on silloin, kun eri tahojen parhaimmat osaamiset ja vahvuudet 
tulevat hyödynnettyä kaikkien ja ennen kaikkea lasten ja nuorten yhteiseksi parhaaksi. 
 
7. Monikulttuurisuus uutena haasteena 
 
Yhteiskuntamme monikulttuuristuminen on saattanut meidät uuden tilanteen eteen. Oman 
tutun arvomaailmamme rinnalle on tullut uusia tapoja ajatella, uusia kulttuureita, uusia 
uskontoja. Sopeutuminen tähän ei ole itsestään selvää, eikä se tapahdu missään nimessä 
hetkessä eikä ilman vaikeuksia. Kyse on haasteesta, joka vaatii molemmilta osapuolilta 
paljon. Sekä meiltä valtaväestöltä, suomalaisilta, että maahanmuuttajilta. 
Maahanmuuttajista puhutaan yleisesti yhtenä ryhmänä. Tosiasiassahan maahamme on 
muuttanut hyvin erilaisista lähtökohdista ja olosuhteista tulleita ihmisiä. Joiltakin 
sopeutuminen vaatii enemmän kuin toisilta. Suurimmat yhteiset ongelmat tuntuvat kuitenkin 
painottuvan vanhempien ja lasten erilaiseen tilanteeseen. Vanhemmat kantavat mukaan 
oppimiaan elämän arvoja ja tapoja, nuoret ovat vasta opettelemassa niitä. 

Uusi ympäristö ja sen vaikutukset imeytyvät nuoriin aivan eri lailla kuin heidän 
vanhempiinsa. Vanhemmat usein tarrautuvat omaan kulttuuriinsa liittyviin arvoihin 
jaksaakseen uudessa tilanteessa. Nuorten kohdalla tilanne on toisen kaltainen. 
Sopeutuakseen ja saadakseen ikä- ja koulutoveriensa hyväksynnän ei nuorella useimmiten 
ole muuta keinoa kuin ottaa omakseen uudet käyttäytymismallit ja arvot. Toimia samalla 
tavoin kuin muut. Vaikeinta nuoren kohdalla onkin usein se, että hän joutuu päivittäin 
elämään kahden eri kulttuurin välillä. Olemaan kahdessa eri roolissa. Toinen kotona, toinen 
ikätovereiden muodostamassa vertaisryhmässä. Monesti nuori onnistuukin siinä, ei 
kuitenkaan lähes aina. 

Muutama viikko sitten erään koulun ulkomaalaiskuraattori jakoi minulle huolensa 
maahanmuuttajalapsista. Useimmilla on kouluun tullessaan kielen kanssa ongelmia ja se 
tuo mukanaan vaikeuksia pysyä mukana luokan opintosuunnitelmassa. Saamiaan läksyjä ei 
ymmärrä, joten ei ole mitään mahdollisuuksia selviytyä niistä. Sen lisäksi, että on 
puutteellinen kielitaito, joutuu maahanmuuttajanuori vajavaisen koulupärjäämisen vuoksi 
silmätikuksi. Hänellä ei ole kielellisiä mahdollisuuksia vastata koulutovereittensa kiusaan, 
joten varsinkin poikien kohdalla ainoa tapa antaa samalla mitalla takaisin on turvautua 
nyrkkeihin. Ja se tie harvoin johtaa mihinkään hyvään. Kuraattori, somalimies, pyysi minua 
tai saapaslaisia seurakunnan edustajina eräänlaiseksi tukiopettajaksi muutamille 
maahanmuuttajanuorille. Kävisimme yhdessä lasten ja nuorten kanssa läpi äidinkieleen ja 
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matematiikkaan liittyviä perusasioita. Koulun antama tukiopetus ei riitä mitenkään 
korvaamaan nuorten kielellisiä ja sitä kautta myös muita puutteita. 
 
8. Millaista saapastoiminta on Mellunkylän alueella? 
 
Saapastoimintaan pääsee mukaan vain koulutuksen kautta. Koulutus alkaa syyskuussa 
jatkuen aina huhtikuun loppuun saakka. Se koostuu kerran viikossa tapahtuvasta 
koulutusillasta, kahdesta viikonloppuleiristä, ensiapukoulutuksesta, väkivallan 
kohtaamiskoulutuksesta sekä käytännön opiskelusta sisältäen osallistumisen vähintään 
kolmeen päivystysiltaan, yhteen nuorisonhuolto-operaation, yhteen nuorten yökahvilailtaan 
sekä yhteen nuorten projektitoiminnan kerhotapaamiseen. Koulutuksen pituus lähentelee 
200 tuntia. 

Toimintaan liittyvät perusperiaatteet on melko helppo omaksua eikä niitä varten 
koulutuksen tarvitsisi olla kovinkaan pitkä. Valtaosa päivystystoiminnastamme koostuu 
tapaamisista nuorten kanssa ja pääpaino on keskusteluissa ja yleensäkin 
vuorovaikutustilanteissa. Se edellyttää perehtymistä vuorovaikutustaitojen perusteisiin. 
Lisäksi toimintaryhmän sisäiset luottamus- ja turvallisuuskysymykset ovat olennaisen 
tärkeitä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Niiden kehittyminen ei synny nopeasti, vaan on 
prosessi, joka edellyttää sitä, että ryhmä on ollut tarpeeksi yhdessä, että sen jäsenet 
tuntevat toisensa ja kokevat voivansa myös luottaa toisiinsa. 

Viikon aikana Saapastoimintaan liittyviä aktiviteetteja on ryhmällämme kolmena päivänä, 
parhaimmillaan (tai pahimmillaan) voimme tavata jopa joka päivä. Kesällä toimintamme ei 
ole niin vilkasta. Joka tapauksessa toimintaan sitoutuneiden vapaaehtoisten kohdalla kyse 
on mitä suurimmassa määrin elämäntavasta eikä vain harrastustoiminnasta 
 
9. Millaisia auttajia vapaaehtoiset saapaslaiset ovat? 
 
Joukossa on hyvin erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Osa on jatkamassa 
”seurakunnallisella liukuhihnalla” eli käynyt isoskoulutukset yms. siirtyen täysi-ikäiseksi 
tultuaan Saapastoimintaan. Osalla ei ole minkäänlaisia sidoksia kirkollisiin kuvioihin. Myös 
ikäskaala vaihtelee 18-vuotiaasta keski-ikäiseen saakka, joskin valtaosa lienee 20-30-
vuotiaita.  Toimintaan mukaan tulemisen motiiveista löytyvät ne yhdistävimmät tekijät. 
Valtaosalla on voimakas halu toimia nuorten parissa ja auttaa heitä.  

Toiminnassa vuosia mukana olleiden jaksamisen lähteet ainakin Mellunkylässä ovat 
suorittamani kartoituksen mukaan seuraavan kaltaisia: Suurin osa kokee yhä edelleen, että 
Saapastoiminta antaa hyvät puitteet toimia mielekkäällä tavalla oman 
elämänkatsomuksensa mukaisesti nuorten auttamiseksi. Mitä pidempään saapaslainen on 
ollut mukana toiminnassa, sitä tärkeämpään rooliin astuu myös ryhmän merkitys. Useimmat 
kokevat, että Saapasryhmässä on eräänlainen perheyhteisö, jossa on tilaa ilmaista itseään 
vapaasti, jossa tuetaan ja kannustetaan ja hyväksytään sinut sellaisena kuin olet. 

Ryhmän hyvin- ja pahoinvointi näkyy myös ulospäin, niinkuin kaikissa ryhmissä.  Monesti 
on saanut huomata, kuinka suuri imu ryhmällä tuntuu olevan. ”Mä halusin tulla mukaan, 
koska teillä näytti olevan niin hyvä henki keskenänne!” 

Saapastoiminta ei valtakunnallisellakaan tasolla mitattuna ole mitään massojen 
harrastusta. Ei kuitenkaan ole mielestäni aivan vähäpätöinen seikka se, että Suomessa on 
yhä kasvava joukko ihmisiä, joilla on aikuisen näkökulmasta kokemus siitä todellisuudesta, 
mitä nuorten elämä kaduilla on. He ovat myös melko hyvin tietoisia siitä, mitä nuorten 
hyväksi tehdään ja mitä on tehtävissä. Kolmantena eikä varmaan vähäisimpänä tekijänä 
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yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta on se, että meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka 
haluavat kantaa vastuuta yhteisistä asioistamme käytännön tasolla. 
 
10. Millaista on Saapastoiminta tulevaisuudessa? 
 
Näyttää siltä, että olemme Suomessa menossa yhä enemmän sellaiseen suuntaan, että 
yhteiskunta tietoisesti siirtää vastuuta lasten ja nuorten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista 
kolmannelle sektorille. Tämä näkyy myös suhteessa Saapastoimintaan. Tarve hyödyntää 
koulutettuja saapaslaisia erilaisissa alueellisissa yhteistyökuvioissa lastensuojeluun ja 
kasvatuksen kysymyksiin liittyen on koko ajan kasvanut. Tämä asettaa vaatimuksia 
vapaaehtoisten koulutuksen suhteen ja on toki samalla haaste seurakunnille. Miten me 
suhtaudumme tällaiseen kehitykseen? Onko meillä  resursseja tai edes intressejä lähteä 
ottamaan yhteiskunnalta osaa sen vastuusta nuorten hyvinvoinnista?  

 Jo vuosia sitten on suurempien nuorisotapahtumien yhteydessä monesti tullut pohdittua, 
millaisia niistä muodostuisi seurauksiltaan, jos saapaslaiset, SPR ja muut vapaaehtoistahot 
eivät olisikaan paikalla toimimassa apua tarvitsevien hyväksi. Ajatusleikkiä on kuitenkin 
harvemmin uskallettu viedä käytännön tasolle. Ei voi kuitenkaan välttyä kysymästä, missä 
on menty pieleen, kun nuorten hyvinvointi lepää näinkin paljon vapaaehtoistoiminnan 
varassa? Millaisia puutteita yhteiskuntamme rakenteessa on, jos se ei pysty tai halua 
huolehtia kaikista alaikäisistä jäsenistään? 

Näitä kysymyksiä joudutaan pohtimaan varmasti sekä alueellisissa että valtakunnallisissa 
yhteyksissä. Samalla on tärkeää selvittää yhteistyön pelisääntöjä.  Hahmottaa tarkoin, 
millaisiin saappaisiin olemme astumassa? Kuinka voimme olla kehittämässä alueellista 
yhteistyötä eri tahojen kanssa niin, että yhdessä pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin 
sillä tavoin, että eri tahojen parhaimmat osaamiset ja vahvuudet tulisivat hyödynnettyä 
kaikkien ja ennen kaikkea lasten ja nuorten yhteiseksi parhaaksi. Olemme jo ottaneet monia 
askeleita tähän suuntaan, mutta matkamme on vielä kesken. 
 


