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The thesis contains material for a lesson which includes PowerPoint 
presentation, brochure and a quiz and also material for briefing of how lessons 
are held. The thesis also contains a theory section. Theory contains information 
about youth, special youth work, Service Operation Saapas, process of the 
thesis and deliberation about the process and our occupational growth.   
 
The goal of the thesis was to increase the knowledge of the Service Operation 
Saapas among the young people in the eastern Helsinki. We made the material 
for the lesson and we held lessons about Service Operation Saapas in three 
schools in eastern Helsinki for eight-graders. We chose these three schools 
based on the service operation’s duty locations during weekend evenings. 
 
We also made a brochure about Service Operation Saapas that is given to 
young people met by the volunteers on duty and also affiliates. We will also 
organize briefing about how the lesson is held for people who are volunteering 
in Service Operation Saapas in eastern Helsinki. The material for these lessons 
is placed with Saapas in order for them to carry out these lessons later. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Olemme molemmat pitkän linjan vapaaehtoisia Itä-Helsingin Saappaassa. Pal-

veluoperaatio Saapas on kirkon tekemää auttamistyötä. Kävimme Saapas-

koulutuksen heti tultuamme täysi-ikäiseksi. Olemme molemmat kiinnostuneet 

nuorisotyöstä, etenkin seurakunnallisesta erityisnuorisotyöstä. Halusimme opin-

näytetyömme liittyvän Palveluoperaatio Saappaaseen, joten aihe oli meille sel-

villä jo opintojemme alussa.  

 

Itä-Helsingin alueella on paljon nuoria, jotka eivät tunne Saapastoimintaa kovin 

hyvin. Poikkeuksena on Helsingin Mikaelin seurakunnan rippikoulun käyneet 

nuoret, sillä heillä on rippikoulussa ollut Saapas- ja päihdetunteja jo muutaman 

vuoden ajan. Saapaspartioissa olemme havainneet, että muilla Itä-Helsingin 

nuorilla on harhaluuloja Saappaan toiminnasta. Nuoret esimerkiksi kuvittelevat 

saappaiden kaatavan alkoholijuomat maahan, jos he niitä nuorilla tapaavat. 

Myös opinnäytetyömme nimi ”TUOLTA NE VIHREÄT PÄIHDEPELASTAJAT 

SAAPUVAT” Saapastietoutta lisäämässä Itä-Helsingin yläkouluissa – tulee har-

haluuloista, joita vapaaehtoisina ollessamme olemme kohdanneet. Vihreä väri 

viittaa autoon, jolla Itä-Helsingin Saapas liikkuu viikonloppuiltaisin, ja päihdepe-

lastajat jo aiemmin mainittuun harhaluuloon alkoholijuomien maahan kaatami-

sesta. 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus on lisätä Itä-Helsingin alueen nuorten tietoutta Pal-

veluoperaatio Saappaasta ja siten helpottaa saapasvapaaehtoisten toimintaa 

alueella. Vuoden 2009 alussa Mellunkylän Saapas muutti nimensä Itä-Helsingin 

Saappaaksi, joten oppituntiemme aihe tuli ajankohtaisemmaksi tämän muutok-

sen myötä. Koska nimi koski muutoksen jälkeen koko Itä-Helsingin aluetta, oli 

suotavaa, että koko toiminta-alueen nuoret saisivat oikeaa tietoa Palveluope-

raatio Saappaasta. Työelämäyhteistyötahona toimi Helsingin Mikaelin seura-

kunta ja yhteyshenkilönä erityisnuorisotyön diakoni Juha Kasari, joka vastaa Itä-

Helsingin Saappaan toiminnasta. Yhteistyökumppanikouluina toimivat Vartioky-

län yläaste, Herttoniemen yhteiskoulu sekä Vuosaaren peruskoulu. 
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Palveluoperaatio Saapas on evankelisluterilaisen kirkon toteuttamaa etsivää 

erityisnuorisotyötä. Saapastoiminta on valtakunnallista, sitä tehdään kahdek-

sassa eri hiippakunnassa ja Saapasryhmiä on noin 30. Saapas on ensisijaisesti 

alle 18-vuotiaiden parissa tehtävää auttamis- ja sielunhoitotyötä. Saapasryhmät 

ovat liikkeellä pääasiallisesti viikonloppuiltaisin ja suuremmissa tapahtumissa, 

joissa on paljon nuoria läsnä. Päivystyksissä Saappaat käyvät nuorten suosi-

missa oleskelu- ja kohtaamispaikoissa. 

 

Teimme oppituntimateriaalit sekä toteutimme Saapasoppitunnit kolmessa Itä-

Helsingin koulussa kahdeksasluokkalaisille. Valitsimme kolme koulua, jotka si-

jaitsevat alueella, jolla Itä-Helsingin Saapas päivystää viikonloppuiltaisin. Koulu-

jen valintaan vaikutti myös se, etteivät ne sijaitse Helsingin Mikaelin seurakun-

nan alueella, koska tämän seurakunnan rippikoululaisille järjestetään Saa-

pasoppitunnit rippikoulussa. Oppitunnit pidettiin ensin Herttoniemen yhteiskou-

lussa. Sen jälkeen arvioimme oppitunteja ja kehitimme niitä ennen kuin lähdim-

me toteuttamaan niitä Vartiokylän yläasteelle ja Vuosaaren peruskouluun helmi-

maaliskuun vaihteessa 2010.  

 

Teimme nuorille ja yhteistyökumppaneille jaettavaksi Saapasesitteen, johon lai-

toimme perustietoa Saappaasta, Itä-Helsingin Saappaan yhteystiedot sekä ku-

van autosta, jolla Itä-Helsingin Saapas liikkuu viikonloppupäivystyksissä. Tarve 

esitteeseen nousi Saapasryhmän nimenmuutoksesta sekä siitä, että nuorille jäi-

si jotain konkreettista oppitunneista muistoksi.  

 

Oppituntien materiaali jää Itä-Helsingin Saapasryhmälle, jotta sen jäsenet pys-

tyvät myös myöhemmin toteuttamaan oppitunnit. Koulutimme myös tämänhetki-

siä saapaskurssilaisia ja -vapaaehtoisia pitämään suunnittelemiamme oppitun-

teja. Tämä sen takia, että oppitunneista on tarkoitus saada jokavuotinen tapah-

tuma ja näin tuntien pitäminen tulevaisuudessakin mahdollistuu. 

 

Opinnäytetyötämme voi hyödyntää tulevaisuudessa kuka tahansa, joka haluaa 

asianmukaista saapastietoutta. PowerPoint-esitys on tehty mahdollisimman 

mielekkääksi niin nuorille kuin aikuisillekin ja mukana tulevat oppitunnin ohjauk-

sen ohjeet mahdollistavat tunnin pitämisen, vaikkei olisi koskaan sitä aiemmin 
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tehnytkään. Opinnäytetyötämme voi tulevaisuudessa hyödyntää myös muut 

saapasryhmät hieman muokkaamalla oppituntia; samat periaatteethan kaikilla 

ryhmillä on. Opinnäytetyöstämme saa myös paljon tietoa saapastoiminnasta 

ylipäätään ja esimerkiksi Seurakuntayhtymän erityisnuorisotyössä työskentele-

vä nuorisotyönohjaaja on pyytänyt oppituntien ohjaamiseen liittyvät ohjeet itsel-

leen, koska koki tiedon selvänä ja yksinkertaisena.  

 

Aloitamme raportin kertomalla teoriaa nuoruudesta elämänvaiheena, sillä Pal-

veluoperaatio Saapas liittyy oleellisesti nuoriin. Esittelemme sen jälkeen kirkon 

erityisnuorisotyötä ja Palveluoperaatio Saappaan. Kerromme oppimisesta ja 

sen jälkeen opinnäytetyömme prosessista. Prosessin kuvaamisen aloitamme 

suunnitteluvaiheen kertomisesta, sitten toteutuksesta ja sen jälkeen arvioinnis-

ta. Liitteenä ovat oppituntimme PowerPoint–esitys ja oppituntiin liittyvät tietokil-

pailu ja esite. Pidimme myös saapasvapaaehtoisille ja -kurssilaisille opetus-

tuokion, jonka kaava ja materiaalipaketti ovat liitteenä. 
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2 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA 

 

 

2.1 Nuoruus ja murrosikä 

 

Nuoruusiällä tarkoitetaan ikävuosien 13/14–20/21 välistä aikaa. Nuoruusiässä 

on jo paljon merkkejä aikuisuudesta verrattuna kahteen aiempaan ikävaihee-

seen, varhaislapsuuteen tai kouluikään. Näiden nuoruusikävuosien aikana nuo-

ren maailma avartuu, ja tunne-elämässä, ajattelussa ja käyttäytymisessä alkaa 

olla aikuismaisia piirteitä. Nuoruusiän viimeiset vuodet muistuttavat paljolti seu-

raavaa ikäkautta, varhaisaikuisuutta. (Turunen 2005, 113.) 

 

Nuoruus on tänä päivänä laajentunut jopa kahden vuosikymmenen mittaiseksi 

ajanjaksoksi. Tästä kertoo esimerkiksi se, kuinka lastensaanti ja ensimmäisessä 

työsuhteessa aloittaminen siirtyvät koko ajan myöhemmälle iälle. Myös esimer-

kiksi suomalaisten koulutusajat ovat pidentyneet: korkeammasta koulutuksesta 

valmistutaan lähempänä 30. ikävuotta. (Pekkarinen 2007.) 

 

Nuoruusiässä nuoren elämänpiiri laajenee, eikä koti ole enää hänen koko maa-

ilmansa, vaikka yleensä se tärkeänä kiintopisteenä nuoren elämässä pysyykin. 

Kun nuoren tunteet tulevat enemmän esille, saa nuori uusia kokemuksia sekä 

uutta sisältöä elämäänsä. Myös nuoren ajattelu saa uutta ainesta, jonka seura-

uksena hänen ajattelunsa vahvistuu sekä saa uusia käsityksiä todellisuudesta. 

(Turunen 2005, 115.) 

 

Kehityspsykologian eri teorioiden mukaan nuoruudessa keskeinen kehitystehtä-

vä on minäkuvan sekä maailmankuvan etsiminen ja löytyminen. Nuoruusvuodet 

ja niihin liittyviin kysymyksiin löytyneet vastaukset vaikuttavat siihen, millainen 

aikuinen nuoresta kasvaa. (Hyvén, Oksanen, Pesonen, Savolainen & Tokkari 

2001, 30–31.) 

 

Murrosiän alku vaihtelee yleensä nuoresta riippuen 13. ikävuodesta ylöspäin. 

Ajankohta on kuitenkin jokaisella nuorella yksilöllinen, toisilla murrosikä voi al-

kaa aiemmin ja toisilla myöhemmin. Murrosikä ei ole kovin tarkka käsite, mutta 
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kuten nimestä näkee, on kyseessä kehityksessä tapahtuva muutos. (Turunen 

2005, 114–115.) 

 

Fyysisesti nuori muuttuu sukukypsäksi ja tämä muuttaa nuoren elintoimintoja 

sekä muuttaa nuorta ulkomuodoltaan. Nuorisoiässä ajattelutapa itsenäistyy ja 

tunteiden esiintulo ja voimistuminen ovat nuorisoiän olennaisimpia kehityspiirtei-

tä. Tunteiden esiintulo voi aiheuttaa nuorelle monia eri asioita: tunteiden kuo-

huntaa, itsekorostusta, omapäisyyttä tai hämmennystä. (Turunen 2005, 114–

115.) 

 

Joskus murrosikä merkitsee nuorelle kriisiä elämässään; nuori saattaa sulkeu-

tua kuoreensa ja vetäytyä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Monesti kuitenkin 

käy päinvastoin, ja nuori lähtee mukaan maailman houkutuksiin. Nuori ei tällöin 

ehkä itse tunne läpikäyvänsä kriisiä, mutta hänen läheisensä voivat kokea tilan-

teen vaikeaksi. (Turunen 2005, 114–115.) 

 

On tehty tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, ettei valtaosa nuorista käy läpi mi-

tään erityistä kriisiä. Kehitys nähdään enemmänkin asteittaisena, jatkuvana ja 

jopa ennustettavana. Tämä tarkoittaa sitä, että nuori käyttäytyy tasaisemmin ja 

ennalta arvattavammin. (Pekkarinen 2007.) 

 

 

2.2 Ystävyyssuhteet  

 

Nuoruusikää ja erityisesti murrosikää on sanottu sosiaaliseksi syntymiseksi. 

Kun nuoren tunne-elämään tulee enemmän vivahteita, muuttuvat myös ystä-

vyyssuhteet erilaisiksi, tunteellisemmiksi. Nuori alkaa ottaa vaikutteita laajem-

min, mutta nuoret ovat usein epäitsenäisiä suhteessa läheisiin kaveripiireihin: 

tehdään helposti sitä, mitä muutkin. Ystäväporukat ovat sosiaalisessa kehityk-

sessä tärkeitä, koska nämä auttavat nuorta kehittymään sosiaalisen yhteisön 

jäseneksi sekä auttaa tätä itsenäistymään esimerkiksi vanhemmistaan. (Turu-

nen 2005, 115–116.) 
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Nuorille on ominaista käyttäytyä niin kuin vertaisryhmänsä, esimerkiksi kaveri-

porukat. Nuorisoiässä nuori herkistyy ympäristön vaatimuksille ja kokee helposti 

häpeän tunnetta vaikka vahingosta, jota ei tarkoittanut tehdä. Vaatimukset saat-

tavat toki olla hänen itsensä asettamia tai nuoren mielikuvituksen tuotteita. (Tu-

runen 2005, 116.) 

 

Hyväksytyksi tulemisen tunne on tärkeä osa nuoruusikää. Torjutuksi tai nolatuk-

si tuleminen pelottaa, ja tämän takia nuori voi tehdä tekoja, joilla voi olla ikäviä-

kin seurauksia. Esimerkiksi päihdekokeilut johtuvat usein tarpeesta olla hyväk-

sytty tai arvostettu jossain porukassa. Aiemmissa ikävaiheissa hyväksytyksi tu-

leminen ei ole vaikuttanut yksilöön yhtä henkilökohtaisesti kuin nuorisoiässä. 

(Turunen 2005, 116.) 

 

Nuori ei vielä tunne ympäristönsä kaikkia vaatimuksia. Hän joutuu usein enna-

koimaan tilanteita, joita ei tunne. Tämän vuoksi hän saattaa epäillä tai pelätä, 

ettei täytä vaatimuksia. Nuoruudessa arkuus on luonnollista ja joidenkin on hel-

pompi saada muut tuntemaan häpeän tunnetta suojellakseen omia arkuuksi-

aan. (Turunen 2005, 118–119.) 

 

 

2.3 Itsenäistyminen 

 

Vanhemmat sekä muut aikuiset ovat pitäneet ohjat käsissään nuoren elämästä 

koko tämän elämän ajan jo pelkällä läsnäolollaan ja elämäntavallaan. Jos aikui-

set ovat olleet vastuullisia kasvatustehtävässään, he ovat myös huolehtineet 

nuoresta ja opastaneet häntä erinäisten asioiden parissa vuosien saatossa. 

(Turunen 2005, 120.) 

 

Vihan tunne liittyy oleellisesti nuoren itsenäistymiseen. Vihan tunne liittyy muu-

tenkin tilanteisiin, jossa valtaa jaetaan tai sitä vastaan hyökätään. Nuorelle it-

senäistymiseen kuuluva viha purkautuu joko vihoitteluna vanhemmille tai vihan-

purkauksina. Vihan kohteeksi voi joutua myös jokin muu kuin alkuperäinen syy, 

joka on vain peittynyt muiden asioiden alle. (Turunen 2005, 121.) 
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Joskus nuoren viha voi kestää viikkoja tai kuukausia, minkä jälkeen nuoren viha 

alkaa laantua. Vaihe voi olla nuorelle vaarallinen, koska vihan tunteen ollessa 

päällimmäisenä mielessä voi nuori tehdä jotain järjetöntä, koska ei osaa välttä-

mättä arvioida tekojensa seurauksia. (Turunen 2005, 122.) 

 

Joskus suuria ristiriitoja ei ilmaannu, mutta nuoret rakentavat kuitenkin rajoja 

aikuisten ja itsensä välille, koska itsenäistyvä yksilö haluaa päättää omista asi-

oistaan itse. Nuoret eivät halua, että heidän elämäänsä kajotaan miten vain ja 

tämän takia he pistävät rajoja sille, kuinka pitkälle vanhempien valta heissä ulot-

tuu. (Turunen 2005, 122–123.) 

 

 

2.4 Nuorten päihteidenkäyttö 

 

Päihteiksi kuuluvat laajan määritelmän mukaan tupakka, huumeet, alkoholi sekä 

jotkut lääkeaineet. Päihteet aiheuttavat päihtymyksen tunteen ja/tai humalatilan. 

(Loimaan seutukunnallinen nuorisotiimi 2007.) Suomen alkoholilaissa sanotaan, 

ettei alle 18-vuotias saa ostaa eikä pitää hallussaan alkoholia sisältäviä juomia. 

Jos poliisi tapaa alaikäisellä alkoholia, on hänellä oikeus hävittää tämä juoma. 

(Alkoholilaki 8.12.1994/1143.) 

 

Päihteillä on erittäin merkittävä vaikutus nuorten terveyteen. Koko Euroopassa 

on päihteiden käyttö lisääntynyt 1990-luvulla, ja sama ilmiö on nähtävissä Suo-

messa. Käyttäjien määrä on noussut ja yhä nuoremmat käyttävät päihteitä. 

Kansainvälisissä väestötutkimuksissa on todettu päihdehäiriö ainakin viidellä 

prosentilla nuorista. 2000-luvulle siirryttäessä muutoksia on tapahtunut käytön 

ja haittojen suhteen. (Allianssi 2007.) Etelä-Suomen kaupungeissa kokeilukäyt-

tö ei ole enää viime vuosina lisääntynyt, mutta ongelmakäyttö on lisääntynyt 

huomattavasti (Aalto-Setälä, Marttunen & Pelkonen 2003). Suomalaisnuoret 

käyttävät alkoholia keskimäärin saman verran kuin nuoret muualla Euroopassa. 

Suomalaisnuorten käyttötapa on Euroopan humalahakuisempaa. Suomalais-

nuorten päihteiden käyttö lisääntyy selvästi kun nuori täyttää 14 vuotta.  Omi-
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naista suomalaisnuorten päihteiden käytölle on myös se, että lääkkeitä ja alko-

holia käytetään sekaisin. (Kylmänen 2005, 338–339.) 

 

Tupakointikokeilut ovat vähentyneet Suomessa vuosien 1977–2009 välisenä 

aikana. Tänä aikana on vuosittain järjestetty Nuorten terveystapatutkimus, jo-

hon vuonna 2009 osallistui 5 500 nuorta. Noin kaksi kolmasosaa Nuorten terve-

ystapatutkimukseen osallistuneista 18-vuotiaista oli kokeillut tupakkaa. (Lavikai-

nen, Lindfors, Pere, Rainio, Rimpelä & Saarni 2009, 13.) 

 

Paine päihteiden kokeiluun on useimmilla nuorilla suuri. Monilla nuorilla on halu 

kuulua johonkin ryhmään, aikuistua, juhlia aikuisilta saadun mallin tavoin, kokea 

jännitystä sekä seikkailuja, joita ei ole aiemmin kokenut. (Hyvén ym. 2001, 40.) 

Monet nuoret tyypillisesti kokeilevat alkoholia, mutta tämä harvemmin johtaa 

kuitenkaan ongelmakäyttöön. Nuori etsii itseään, pyrkii itsenäistymään ja kehit-

tää vapaa-aikaansa. Nuoret saavat alkoholia haltuunsa suhteellisen helposti. 

Vanhemmat kaverit välittävät nuoremmille juomia, ja ikäistään kypsemmältä 

näyttävä nuori saa itse ostettua kaupasta alkoholia. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen 

& Vilèn 2003, 292–294.) 

  

Alkoholin kulutus on kasvanut nuorten keskuudessa. Vuonna 2004 kulutus kas-

voi voimakkaasti. 2000-luvulla alkoholikokeilut ovat siirtyneet myöhempään 

ikään. (Allianssi 2007.) Humalajuominen oli 12-vuotiailla vuonna 2009 harvinais-

ta ja 91 % 12-vuotiaista Nuorten terveystapatutkimukseen osallistuneista kertoi, 

ettei juonut lainkaan alkoholia (Lavikainen ym. 2009, 37–38). 

 

Vuodesta 1991 Nuorten terveystapakyselyssä on kysytty huumeiden tarjonnas-

ta. Tarjonta lisääntyi 1990-luvun loppupuolella, lähti laskuun vuosituhannen 

vaihteen jälkeen, mutta vuonna 2009 lähti uudestaan nousuun. Vuosituhannen 

vaihteen jälkeen yli puolet huumaavien aineiden tarjonnasta on tullut nuorien 

tuttavapiiristä. Ennen vuosituhannen vaihdetta tuntemattomien kauppaajien 

osuus oli suurempi. (Lavikainen ym. 2009, 42–46.) 

 

Ainakin yhden huumekokeilijan tuttaviensa keskuudessa tietävien 14–18-

vuotiaiden määrä on lisääntynyt vuoden 1987 jälkeen aina vuoteen 2001 asti. 
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Tämän jälkeen osuus lähti laskuun, joka jatkui vuoteen 2005 asti. Vuosien 2005 

ja 2007 välillä lasku pysähtyi ja vuosien 2007–2009 välillä osuus kääntyi uudel-

leen lievään nousuun pojilla ja tyttöjen pysyi ennallaan. (Lavikainen ym. 2009, 

42–46.)  

  

Nuoret tarvitsevat tietoa päihteiden vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen. 

Kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan tukea nuoria elämänhallinnan taitojen op-

pimisessa. Kaikkien nuorten kanssa työskentelevien tahojen tulisi yhteistyössä 

puuttua päihdeongelmaan. (Nikkarinen 2007.) Jatkuvasti päihteitä käyttävän 

nuoren käyttäytymiseen tulisi puuttua ajoissa ja tiukasti.  Nuori tarvitsee ymmär-

rystä, mutta selkeitä rajoja elämälleen. Päihteiden käyttämisen tilalle tulisi löytää 

joku tyydytystä tuova tekeminen, kuten vaikka harrastus. Nuoren on helpompi 

muuttaa käyttäytymistään, jos tilanteeseen puututaan tarpeeksi ajoissa. (Aalto-

nen ym. 2003, 295–300.) 
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3 KIRKON ERITYISNUORISOTYÖ 

 

 

Kirkon erityisnuorisotyön tarkoitus on auttaa ja tukea nuorta tilanteissa, jotka 

ovat tälle ongelmallisia. Työ on nuorten tarpeista ja toiveista lähtevää nuoriso-

työtä, jonka kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat tai ohimenevää kriisiä 

elävät nuoret. Erityisnuorisotyön muotoja ovat yhteistyötahojen kanssa suunni-

teltavat ja toteutettavat uudet toimintamallit ja nuorten elämänhallinta. Yksi eri-

tyisnuorisotyön toimintamuoto on etsivä työ, jota Palveluoperaatio Saapas myös 

on. (Allianssi 2010.) 

 

Kirkko pyrkii pysymään nuorisokulttuurin ilmiöiden mukana ja reagoimaan niihin. 

Nuorisokulttuuri on osa nuoren elämää ja kasvua, joten perillä olo siitä helpottaa 

työskentelyä nuorten parissa. Ehkäisevässä työssä nuorisokulttuurin tuntemus 

on tärkeää. On tärkeää myös huomioida kulttuurin muoti-ilmiöt, joilla voi olla 

haittavaikutuksia nuoren elämään. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2005.) 

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon erityisnuorisotyössä yhdistyvät kasvatus ja 

diakonia. Erityisnuorisotyötä tekemällä kirkko toteuttaa kristillistä kasvatustehtä-

väänsä ja lähimmäisenrakkaudesta kumpuavaa diakonista tehtäväänsä. (Kin-

nunen 2005, 7–12.) Seurakunnissa on tehty erityisnuorisotyötä jo vuodesta 

1968 lähtien. Aluksi työstä käytettiin nimitystä ”jengityö”, mutta jo 1970-luvun 

alkupuolella nimeksi vakiintui ”erityisnuorisotyö”. (Ojala 2010, 3.) 

 

Erityisnuorisotyössä toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka 

tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Kirkon erityisnuorisotyön tarkoituksena 

on pyrkiä turvaamaan erilaisissa riskiolosuhteissa elävän nuoren kasvu- ja kehi-

tysedellytykset. Erityisnuorisotyön tavoitteena on vahvistaa nuoren kykyjä ja 

valmiuksia elämänhallintaan, sekä antaa hänelle myönteisiä kokemuksia itses-

tään. (Kinnunen 2005, 7–12.) Erityisnuorisotyö pyrkii tukemaan nuorta myös 

löytämään tämän elämänsä mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. 

Nuoren itsetuntoa pyritään vahvistamaan, jotta hän pystyisi elämään omaeh-

toista ja vastuullista elämää sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitai-

sessa maailmassa. (Ojala 2010, 3.) Erityisnuorisotyössä nuoret tulee hyväksyä 
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sellaisina kuin he ovat, ei sellaisina kuin heidän toivottaisiin olevan. Nuoret tulee 

hyväksyä silloinkin, kun he ovat tehneet väärin, vaikka itse tekoa ei voisikaan 

hyväksyä. Kriminaalityö edustaa hyvin tätä näkökulmaa. Hyväksytyksi tulemi-

nen ilman ehtoja on nuorelle elintärkeää, se on armon ja rakkauden kokemus.  

(Nivala 2005, 138–142.) 

 

Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan lähimmäiskeskeistä nuoriso- ja varhaisnuoriso-

työtä. Työ kohdistuu nuoriin, joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai jotka 

ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö liikkuu siellä, missä nuoret viettävät ai-

kaansa ja kohtaa heitä. Nuorille tarjotaan apua, tukea ja palvelua kasvamisen, 

jaksamisen, ihmissuhteiden, kodin, koulun ja itsenäistymisen kynnyksellä.  "Eri-

tyisnuorisotyö menee arkeen, kohtaa ihmisiä ja tarvittaessa hakee heille tuki-

toimia ja ohjaa yhteiskunnan tarjoamaan apuun". (Kinnunen 2005, 7–12.) Eri-

tyisnuorisotyö toteutuu paikallisseurakunnissa monella tapaa. Vapaaehtoiset 

ovat erityisnuorisotyössä tärkeä voimavara. Erityisnuorisotyön ominaispiirre on 

nimenomaan kansan keskuuteen tuleminen konkreettisesti.  Jalkautuminen 

seurakuntalaisten vapaa-aikaan ja arkiseen elämään ovat ominaista erityisnuo-

risotyölle. (Nivala 2005, 141–146.) 

 

Kirkon erityisnuorisotyö painottuu diakonian ja sielunhoidon kohtaamisen, tu-

kemisen ja auttamisen menetelmiin. Ulkoisen auttamisen merkitystä ei pidä vä-

heksyä, mutta tärkeämpää on, että nuori löytää oman paikkansa yhteisössä. 

Seurakunnan erityisnuorisotyön toiminta ei kohdistu pelkästään nuoriin, vaan 

myös heidän vanhempiinsa ja perheisiin. (Kinnunen 2005, 13.) 

 

Kirkon ongelmana on erityisesti tukea tarvitsevien nuorien tavoittaminen. Vaikka 

kirkko tekee erilaisin keinoin erityisnuorisotyötä (kuten etsivää työtä), ei nuorta 

silti voi auttaa ilman hänen suostumustaan ja motivaatiotaan. Kirkon nuoriso-

työn vaikuttamisen ulkopuolelle jäävät helposti nuoret, jotka suhtautuvat kirkon 

apuun ja yleiseen toimintaan kielteisesti. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

2005.) 
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3.1 Erityisnuorisotyön teologiaa 

 

Kirkon erityisnuorisotyössä lähetyskäsky sekä rakkauden kaksoiskäsky ovat 

suuressa roolissa. Näiden ohjeiden avulla erityisnuorisotyöntekijät kohtaavat 

nuoret arjessa ilman ehtoja. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2005.) Kirkon 

erityisnuorisotyössä pidetään Jeesuksen persoonaa esimerkkinä siitä, kuinka 

nuoria pitäisi kohdata. Jeesuksen vertauksia pohjana käyttäen erityisnuoriso-

työntekijät saavat esimerkkejä siitä, kuinka vaikeuksissa olevaa nuorta tulee 

opettaa hyväksymään itsensä ja kannustaa eteenpäin hänen etsiessään omaa 

elämisen tapaansa. (Hyvén ym. 2001, 46–47.) 

 

Jeesuksen ja langenneen naisen vertaus on esimerkkinä siitä, kuinka nuorten 

tekemiin tekoihin tulisi suhtautua. Nuoren tulisi nähdä, että aikuisten maailmasta 

voi löytyä rinnallakulkija ja auttaja silloin, kun nuori alkaa rakentaa elämäänsä. 

Nuoren hyväksyminen sellaisenaan liittyy vahvasti vertaukseen langenneesta 

naisesta. (Hyvén ym. 2001, 47.) 

 

Isä meidän -rukouksen eri pyynnöt ovat osa erityisnuorisotyötä. ”Tulkoon sinun 

valtakuntasi” sekä ”Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin an-

teeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet” -pyyntöihin liittyy tieto 

siitä, että Jumalan valtakunnassa kaikki ovat tasa-arvoisia ja hyväksyttyjä, aivan 

kuten erityisnuorisotyössäkin. Erityisnuorisotyössä täytyy ottaa huomioon ja hy-

väksyä myös niin sanotut häiriköt. Työntekijät ovat valmiita hyväksymään heidät 

ja ovat valmiita luomaan heille edellytyksiä elämään, jossa he ovat itse tyytyväi-

siä elämänsä tasoon niin kuin itseensäkin. (Hyvén ym. 2001, 49–51.) 
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4 PALVELUOPERAATIO SAAPAS 

 

 

4.1 Historia ja nykypäivä 

 

Saapastoiminta on saanut alkunsa vuonna 1972 Vantaan Keimolan moottorira-

dan rock-konsertissa. Tällöin toiminnan nimenä oli vielä Festivaalitoiminta, mut-

ta vuonna 1975 nimi muuttui Palveluoperaatio Saappaaksi toiminnan muuttues-

sa pelkästä festivaalitoiminnasta paikkakuntakohtaiseksi etsiväksi työksi, jota 

toteutettiin ympäri vuoden. (Nuorten keskus 2010.) 

 

Valtakunnallisesti Saappaan toimintaa koordinoi Nuorten Keskus Ry. Paikka-

kunnilla toimintaa ohjaa evankelisluterilaisen kirkon työntekijä tai työntekijät. 

Toimintaa on kahdeksassa eri hiippakunnassa ja toiminnassa on tällä hetkellä 

noin 30 eri Saapasryhmää pitkin Suomea. (Nuorten keskus 2010.) 

 

Palveluoperaatio Saapas on Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien toimin-

taa, joka kohdistuu ensisijaisesti alle 18-vuotiaiden auttamiseen ja sielunhoi-

toon. Saapastyötä toteutetaan viikonloppuiltaisin nuorten suosimissa paikoissa, 

kuten esimerkiksi uimarannoilla, kentillä ja muissa oleskelu- ja kohtaamispai-

koissa. Toimintaa on vielä tänäkin päivänä festivaaleilla, siellä työ on ensiapuun 

ja selviämisteltan ylläpitämiseen keskittynyttä, kun taas viikonloppupäivystys 

keskittyy enemmän keskusteluun ja nuorten kohtaamiseen. (Nuorten keskus 

2010.) 

 

Saapas-ryhmien toiminta perustuu avoimuuteen, luottamukseen, jokamiehenoi-

keuksiin ja velvollisuuksiin sekä vapaaehtoisuuteen. Saappaan toiminta noudat-

taa lastensuojelulain velvoitteita. Lastensuojelulaissa sanotaan, että seurakun-

nan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa 

olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä olevat henkilöt ovat ilmoitusvelvollisia, 

jos kohtaavat lapsen tai nuoren, kenen turvallinen kasvu vaikuttaa olevan uhat-

tuna. Saapaspäivystyksessä ilmoituksen aiheena saattaa olla se, että lapsen 

huolenpidossa havaitaan puutteita, joka vaarantaa lapsen hyvinvointia, esimer-

kiksi nuori lapsi on myöhään yksin ulkona, koska ei uskalla mennä kotiin. Myös 
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lapsen tai nuoren oma päihteiden käyttö, rikollinen käytös tai itsetuhoisuus saat-

tavat olla syitä, miksi saapasvapaaehtoiset työntekijän johdolla tekevät lasten-

suojeluilmoituksen. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) Saapasvapaaehtoisilla ei 

ole ilmoitusvelvollisuutta samalla tavalla kuin seurakunnan palkatuilla työnteki-

jöillä, mutta he toimivat kuten kuka tahansa muukin vastuuntuntoinen aikuinen 

mahdollisessa lastensuojelutapauksessa; he tekevät lastensuojeluilmoituksen.    

 

Saappaalla ei ole viranomaisten oikeuksia ja jokainen saapastoiminnassa mu-

kana oleva 18 vuotta täyttänyt aikuinen on vapaaehtoisesti omalla ajallaan toi-

minnassa mukana. Palveluoperaatio Saappaan vapaaehtoiset aikuiset ovat 

nuoria varten, milloin he sitä tarvitsevat. Saapasvapaaehtoiset kuuntelevat nuo-

ria, antavat sielunhoitoa ja tarvittaessa ensiapua, ohjaavat nuorta yksilöllisesti ja 

tarvittaessa kuljettavat nuoren kotiin, mikäli hän ei itse siihen kykene. (Nuorten 

keskus 2010.) 

 

Katupartiointi on etsivää työtä iltaisin, viikonloppuisin ja erilaisten tapahtumien 

yhteydessä. Se voi olla ensiapua, nuorten kutsumista mukaan toimintaan tai yli-

päätään heidän kanssaan olemista ja heidän tukemistaan. Katupartiotoiminnas-

ta Saapas-toiminta on ehkä tunnetuin ja näkyvin seurakunnan erityisnuorisotyön 

muoto. (Kinnunen 2005, 13.) 

 

Saapastoiminta on vapaaehtoistoimintaa. Ainoa palkkaa saava henkilö on toi-

minnasta vastaava seurakunnan työntekijä. Saappaana toimiminen edellyttää 

Saapas-kurssin käymistä, joka toteutetaan eri tavalla eri seurakunnissa. Saa-

pas-kurssit ovat eripituisia, mutta jokaisen saapasryhmän kursseilla käydään 

läpi ensiaputaitoja sekä nuorten kohtaamista. Vapaaehtoisuutta ohjaavat erilai-

set periaatteet ja eettiset säännöt. Vapaaehtoinen on kanssakulkija, hän jakaa 

omaa aikaansa sekä on kuuntelija ja huolten jakaja. (Koskiaho 2002, 457–460.) 

 

Vuonna 2008 Suomessa toimi 27 eri saapasryhmää ja viikonloppupäivystyksiä 

toteutettiin valtakunnallisesti yhteensä 327. Yhteensä vuoden 2008 päivystyk-

sissä tavattiin hieman alle 8000 nuorta, joista tyttöjä oli 42 % ja poikia 58 %. 

(Helsingin Mikaelin seurakunta 2010.) Vuonna 2009 kaikista päivystyksissä 

kohdatuista henkilöistä alaikäisiä oli 86 % (Ojala 2010, 11). 
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Vuonna 2008 toteutettiin 44 festivaalipäivystystä, joissa kohdattiin noin 7000 

nuorta. Festivaalitoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka tapahtuu nuorten suo-

simissa suurtapahtumissa, kuten musiikkifestivaaleilla, koulujen päättäjäisissä 

ja muissa erityistapahtumissa, jotka poikkeavat tavallisista viikonloppupäivys-

tyksistä. (Helsingin Mikaelin seurakunta 2010.) 

 

Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta on asettanut kirkon erityisnuoriso-

työn strategian vuodelle 2015. Kirkon erityisnuorisotyön strategiassa on neljä 

tärkeää linjausta tai teemaa, joita ovat välineetön välittäminen, läsnäolon elä-

mänpiiri, nuorisokulttuurin jäljillä sekä aktiivinen yhteistyökumppani. Strategia 

on viitoitettu tie nykytilanteesta tavoitteeseen. (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko 2005.) 

  

Välineetön välittäminen tarkoittaa kirkon erityisnuorisotyössä nuoren kohtaamis-

ta tasa-arvoisena ja aidosti. Saapastoiminnassa vapaaehtoisten persoonan tu-

lee välittyä kohtaamisessa ja hänellä tulee olla aikaa nuorelle sekä hänen ky-

symyksilleen ja tunteilleen. Nuori tulee hyväksyä omana itsenään ja hänelle tu-

lee osoittaa hyväksyntää. Tärkeässä osassa ovat myös palaute ja nuoren roh-

kaiseminen. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2005.) 

 

 

4.2 Itä-Helsingin Saapas 

 

 

4.2.1 Itä-Helsinki 

 

Itäiseen suurpiiriin kuuluvat Vartiokylän, Mellunkylän, Vuosaaren, Östersundo-

min sekä Myllypuron peruspiirit. Itäisessä suurpiirissä asui vuonna 2008 yh-

teensä 101 648 asukasta, joista eniten Mellunkylän peruspiirissä ja vähiten Myl-

lypuron peruspiirissä. Asukkaista ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia oli 

vuonna 2008 päälle 24 000. Itäisen suurpiirin lisäksi Itä-Helsingiksi luetaan 

myös Kaakkoinen suurpiiri, johon kuuluvat Herttoniemen, Laajasalon sekä Ku-

losaaren peruspiirit. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 172–175.) 
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Työpaikkoja alueella oli vuonna 2008 19 815, joista eniten oli Vartiokylän pe-

ruspiirissä ja vähiten Myllypuron peruspiirissä. Kaupan alalle näistä työpaikoista 

oli vuonna 2008 sijoittunut noin 25 %, kun taas lähes 40 % kaikista työpaikoista 

oli yhteiskunnallisten palveluiden alalla. Yhteiskunnallisilla palveluilla tarkoite-

taan julkista hallintoa ja maanpuolustusta, koulutusta ja tutkimusta, terveys- ja 

sosiaalipalveluita, virkistys- ja kulttuuripalveluita, järjestö- ja uskonnollisia palve-

luita sekä mahdollisia muita palveluita, joita ei erikseen ole määritelty. (Helsin-

gin kaupungin Tietokeskus 2008, 172–175.) 

 

Vuonna 2007 alueella asui 12 961 toimeentulotuen saajaa, lastensuojelun 0-17-

vuotiaita asiakkaita samana vuonna on ollut 2 146 ja perheneuvoloiden 0-17-

vuotiaita asiakkaita on ollut 325. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 172–

175.) 

 

 

4.2.2 Saapastoiminta Itä-Helsingissä 

 

Itähelsinkiläinen saapastoiminta sai alkunsa vuonna 1986, kun silloiseen Mel-

lunkylän seurakuntaan palkattiin erityisnuorisotyöntekijä Juha Kasari. Seura-

kunnan nuorten joukossa oli muutamia, jotka olivat käyneet Helsingin seurakun-

tayhtymän järjestämän saapaskoulutuksen ja he toivoivat oman saapasryhmän 

perustamista. Alueen tarve- ja resurssikartoituksen jälkeen työntekijä päätyi va-

paaehtoisten kanssa aloittamaan toiminnan. Ensimmäinen päivystys toteutui 1. 

maaliskuuta 1986. (Kasari 2010.) 

 

Itä-Helsingin Saapas on toinen Helsingin Saapasryhmistä. Itä-Helsingin Saap-

paan toiminta-alueena on koko Itä-Helsinki. Itä-Helsingin Saapas liikkuu kaduilla 

perjantai- ja lauantai-iltaisin. Saapas liikkuu nuorten tavallisissa kohtaamispai-

koissa, kuten nuorisotaloilla, yökahviloissa ja puistoissa. Päivystykset alkavat 

kello 19.30 jatkuen noin 01–02:een. (Helsingin Mikaelin seurakunta 2010.) 

 

Valtaosa Itä-Helsingin Saappaan päivystystoiminnasta koostuu tapaamisista 

nuorten kanssa, ja pääpaino on keskusteluissa ja yleensäkin vuorovaikutustilan-
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teissa (Kasari 2001). Itä-Helsingin Saappaalla on vuonna 2010 noin 40 aktiivista 

vapaaehtoista. Mukana on erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Ikähaarukka on 

juuri täysi-ikäistyneistä lähes eläkeikäisiin. (Kasari 2010.) 

 

Toukokuussa 2007 Mellunkylän seurakunnan isoskoulutuksessa olevat nuoret 

osallistuivat kyselyyn, jossa heiltä kysyttiin saapastoiminnasta. Kyselyn perus-

teella kaikki kyselyyn osallistuneet tunsivat saapastoiminnan. Noin 80 % oli 

kuullut siitä rippikoulussa, osa yökahvilassa. Eräs kertoi olleensa aina tietoinen 

saappaan toiminnasta. 39 % nuorista oli sitä mieltä, että saapas näkyy katuku-

vassa liian vähän, 36 % koki näkyvyyden kaduilla sopivaksi ja loput olivat sitä 

mieltä, että toiminta näkyy katukuvassa liian paljon. Suurin osa nuorista piti 

saapasvapaaehtoisten läsnäoloa kaduilla tarpeellisena. Kolme neljäsosaa vas-

taajista koki kohtaamisen vapaaehtoisten kanssa rennoksi. Pari nuorista oli 

epätietoisia saappaan toimintatavoista luullen vapaaehtoisten päivystäjien otta-

van haltuunsa kohtaamiensa nuorten alkoholijuomat. (Kasari 2010.)  

 

Tavallisessa viikonloppupäivystyksessä Itä-Helsingissä asiakkaista alle 18-

vuotiaita on noin 75 %. Alle 15-vuotiaita on noin 20 %, joten suurin osa asiak-

kaista sijoittuu 15–17 ikävuoden välille. (Kasari 2001.) Vuonna 2008 päivystyk-

sissä kohdatuista henkilöistä 48 % oli päihtyneitä. Päihtyneeksi saapasvapaa-

ehtoiset tilastoivat henkilön, jonka he epäilevät nauttineen päihteitä. (Kasari 

2010.) 

 

Itä-Helsingin Saappaan toimenpiteistä noin 75–80 % on keskusteluja. Keskuste-

luiksi merkitään sellaiset vuorovaikutustilanteet, joissa kommunikointi menee 

tervehtimistä pidemmälle. Noin 10 % kontakteista on ensiavun antamista tai 

asiakkaan tilan tarkistamista. Loput toimenpiteistä jakautuvat erilaisiin kuljetuk-

siin (kotiin, sairaalaan, nuorten turvataloon tms.) tai ohjaamiseen muihin avun 

lähteisiin. Itä-Helsingin Saappaan asiakkaista lähes puolet on päihtyneitä. Tyttö-

jä ja poikia kontakteissa on ollut lähes yhtä paljon päihtyneinä. (Kasari 2001.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

 

 

5.1 Lähtökohdat 

 

Itä-Helsingin alueella on paljon nuoria, jotka eivät tunne Palveluoperaatio Saap-

paan toimintaa. Poikkeuksena ovat Helsingin Mikaelin seurakunnan rippikoulun 

käyneet. Heidän rippikouluunsa on jo vuosien ajan kuulunut Saapas- ja päihde-

tunnit. Tämän vuoksi harhaluulot saapastoiminnasta ovat yleisempiä muulla 

itäisessä Helsingissä. Silloin tällöin vastaamme tulee tilanteita, joissa nuoret 

lähtevät saapaspäivystäjiä pakoon. Alkoholia hallussaan pitävien nuorten koh-

dalla yleisin syy on tällöin se, että nuoret pelkäävät saapasvapaaehtoisten kaa-

tavan heidän juomansa maahan. Toinen harhaluulo liittyy kotiinkuljetuksiin. Osa 

nuorista pelkää, että Saappaat ottavat heidät kyytiin ja vievät kotiin tai muualle 

ilman nuorten suostumusta. Saapas ei kuljeta nuoria mihinkään ilman heidän 

omaa suostumustaan, ja tämän tiedon ymmärtäminen on auttanut monia nuoria 

muuttamaan mieltään saapastoiminnasta negatiivisesta positiiviseksi. Saapas-

vapaaehtoiset pyrkivät painottamaan sitä, etteivät he ole viranomaisia. 

 

Mellunkylän seurakunta koki isoja muutoksia vuoden 2009 aikana. Vuoden 

2009 aikana Helsinkiin liitettiin alue Sipoosta. Tämä liitosalue liitettiin Mellunky-

län seurakuntaan. Mellunkylän seurakunnan nimi muutettiin saman vuoden ke-

väällä Helsingin Mikaelin seurakunnaksi. (Mellunkylästä tulee Helsingin Mikaelin 

seurakunta 2009). Mellunkylän seurakunnan Saappaasta tuli vuoden 2009 

alussa Itä-Helsingin Saapas. Seurakunnan nimenmuutos oli osasyy Saappaan 

nimenmuutokseen. Helsingin Mikaelin seurakunnan Saapas olisi ollut vähän 

turhan hankala nimi. Uusi nimi, Itä-Helsingin Saapas, kuvaa toiminta-aluetta pa-

remmin. Nimenmuutos myös innoitti meitä hankkeessamme. Nimenmuutoksen 

vuoksi Itä-Helsingin Saappaan alue kasvoi ja laajempi saapastietous myös Hel-

singin Mikaelin seurakunnan alueen lisäksi muualla Itä-Helsingissä olisi suota-

vaa. 

 

Juha Kasarin mukaan Itä-Helsingin saapastoiminnan alkuvaiheista lähtien koet-

tiin tärkeäksi, että työtä tehdään koko Itä-Helsingin alueella. Kasari myös ker-
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too, kuinka oli kuitenkin merkille pantavaa ero siinä, miten nuoret tunsivat toi-

minnan silloisen Mellunkylän, nykyisen Helsingin Mikaelin seurakunnan, alueen 

ulkopuolella. Saapastuntien pitäminen Helsingin Mikaelin seurakunnan rippikou-

lulaisille oli tehokasta, mutta tieto toiminnasta ei toivotussa määrin levinnyt alu-

een ulkopuolelle. Sen vuoksi oli vuosien ajan vireillä ajatus informaation jakami-

sesta koko Itä-Helsingin alueelle, tai ainakin osaan siitä. Päivystystoiminta it-

sessään ei ollut riittävää tiedonvälityksen kannalta. Kasarin mielestä totuuden-

mukainen informaatio toiminnan periaatteista vaikuttaa suoraan nuorten suhtau-

tumiseen saapasvapaaehtoisia kohtaan päivystystilanteissa sekä viikonloppui-

sin että suuremmissa tapahtumissa. (Kasari 2010.)  

 

 

5.2 Tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä nuorten tietoutta Saappaasta. Helsingin 

Mikaelin seurakunnan alueella liikkuvat nuoret tietävät rippikoulunsa takia 

Saappaasta enemmän kuin esimerkiksi Vuosaaren alueen nuoret. Tavoit-

teenamme oli kertoa saapastoiminnasta laajasti koko toiminta-alueella ja tätä 

kautta helpottaa saapasvapaaehtoisten työtä viikonloppuiltaisin. Nuoriakin saa-

pastietous auttaa, sillä silloin he osaavat pyytää vapaaehtoisilta asiallista apua, 

eivätkä juokse karkuun luullen aikuisilla vapaaehtoisilla olevan samat valtuudet 

kuin poliiseilla.  Jos isommasta porukasta jo muutamalla on oikeaa tietoa saap-

paasta, on työ saapasvapaaehtoisena helpompaa. 

 

Itä-Helsingin Saapas halusi kattavan opetuspaketin, jota voisi jatkossakin käyt-

tää. Eräs tavoitteemme oli luoda kaikin puolin hyvä oppitunnin mittainen infopa-

ketti Palveluoperaatio Saappaasta. Tavoitteenamme oli tehdä sellainen aineis-

to, jota kuka tahansa saapasvapaaehtoinen voisi käyttää, riippumatta siitä, kau-

anko hän on ollut mukana toiminnassa. Teimme PowerPoint–esityksen (LIITE 

1) ja siihen liittyvän selitysosion (LIITE 5), jossa kerrottiin tarkasti se, mitä olim-

me kunkin dian kohdalla puhuneet. Itä-Helsingin Saapas pyrkii tekemään näistä 

oppitunneista jokavuotisen perinteen. Näin ollen tulevaisuudessakin tavoitettai-

siin Itä-Helsingin alueen nuoria laajasti ja saapastietous lisääntyisi vuosi vuodel-

ta ja nuorten olisi helpompi kohdata saapasvapaaehtoisia ja tosin päin. 
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Henkilökohtaisina tavoitteina meillä oli nuorten saapastietouden lisääminen ja 

oman saapas- sekä ammatti-identiteettimme vahvistuminen. Tavoitteenamme 

oli luoda 8-luokkalaisille mielenkiintoinen oppitunti, josta he muistaisivat myö-

hemminkin asioita, kun kohtaisivat saapasvapaaehtoisia viikonloppuisin. Henki-

lökohtaisesti pyrimme kehittämään omia vuorovaikutus-, ohjaus- ja opetustaito-

jamme. Pyrimme pitämään koko ajan mielessämme nuorten yksilöllisen koh-

taamisen ja oman ammatillisen kasvumme. 

 

Eräs opinnäytetyömme tavoitteista oli tavoittaa mahdollisimman kattavasti 14–

15 vuotiaita nuoria, joiden saapastietoutta lisäisimme. Paras keino kohdata hei-

dät oli heidän luonnollisessa elinympäristössään: koulussa. Uskonnontunnit va-

litsimme sen takia, että Saapas-toiminta on Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

tekemää auttamistyötä. Tarkoitus oli myös, että tulevaisuudessa Itä-Helsingin 

Saapas jatkaisi näiden oppituntien järjestämistä kouluissa. Pohdinta-osuudessa 

olemme miettineet, kuinka oppitunnit saataisiin toteutettua mahdollisimman te-

hokkaasti ja helposti. 

 

Itä-Helsingin Saappaan toiminta-alueena on koko Itä-Helsinki. Halusimme ta-

voittaa nuoria niistä kaupunginosista, joissa olimme saapasvapaaehtoisina koh-

danneet eniten niitä nuoria, jotka eivät tiedä mitään tai hyvin vähän saapastoi-

minnasta. Näitä olivat Vuosaari, Herttoniemi ja Vartiokylä. Niinpä nämä koulut 

valikoituivat luonnollisella tavalla yhteistyökouluiksi. Nämä koulut toimivat myös 

alueensa lähikouluina, joten suurin osa tavoitetuista nuorista asuu alueella, jos-

sa käyvät koulua. 

 

 

5.3 Oppitunnin suunnittelu 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on usein työelämälähtöinen ja käytännönläheinen. 

Sen tulisi olla myös tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja alan tietojen ja tai-

tojen hallintaa riittävällä tasolla osoittava. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.) 

Produktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos, produkti. Samalla tulisi kehittää 

käytännön toimintaan sopivia työvälineitä. Produkti voi olla esimerkiksi video, 
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musiikkiesitys tai informaatiopaketti. Toiminnallinen opinnäytetyö muodostu itse 

produktista ja siihen liittyvästä kirjallisesta raportista. (Kuokkanen, Kivirinta, 

Määttänen & Ockenström 2007, 32–22.) 

 

Saapas-oppitunti täytti toiminnallisen opinnäytetyön kriteerit. Oppitunti on itses-

sään tuotos, jonka tarjosimme Itä-Helsingin alueella osalle 8-luokkalaisista. 

Tuotos on oppitunti ja siihen sisältyvä muu materiaali (kysely ja esite), jonka jä-

timme Itä-Helsingin Saappaalle, jotta he voivat jatkossa halutessaan toteuttaa 

tunteja uudestaan. Koulutimme myös saapasvapaaehtoisia pitämään oppituntia 

ja teimme heille tarkat ohjeet oppitunnin kulusta. 

 

Perinteisesti ajateltuna luento tai oppitunti tarkoittaa sitä, että yksi lukee ja muut 

kuuntelevat. Asiantuntija välittää informaatiota ja muut kuuntelevat. On tärkeää 

muistaa, että ihmisen kyky ymmärtää vastaanotettua tietoa on rajatumpi kuin 

tiedon lähettämisen kyky. Luento on oppimistilanne, ei opettajan esiintymis-

tuokio. (Pruuki 2008, 82.) 

 

Luennon suunnitellussa on huomioitava monia eri asioita. On pohdittava opetet-

tavan asian olennaisia piirteitä, sekä opetettavan asian käsitteitä. Jos opetetta-

va asia ei ole opetettaville laisinkaan tuttu, olisi tämä huomioitava ja käsitteiden 

avaaminen erittäin tärkeää. Luennon rakennetta on myös hyvä pohtia, jotta se 

olisi mahdollisimman mielekäs luennon seuraajille. (Pruuki 2008, 82–83.) 

 

Hyvä valmistautuminen usein myös takaa oppitunnin onnistumisen. Hyvä val-

mistautuminen edellyttää asian kokoamista ja karsimista. On myös huomioitava 

esitys: muistettava jaksottaa sitä ja kiinnittää huomiota aloitukseen ja lopetuk-

seen. Usein nämä asiat ratkaisevat hyvän esityksen. (Koskimies 2002, 55–77.) 

Käytimme paljon aikaa oppitunnin suunnitteluun ja kokoamiseen: mietimme 

esimerkiksi, mikä pitäisi nuoret kiinnostuneina asiaan koko tunnin ajan. Aloituk-

sen halusimme olevan napakka, lopetuksena kertasimme perusasiat ja ker-

roimme tositapahtumia päivystyksistä.  

 

Opetushallituksen laatima Opetussuunnitelman perusteet perustuu oppimiskäsi-

tykseen, jossa oppiminen mielletään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja 
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taitojen keräämisprosessiksi. Oppiminen toteutuu opiskeluna erilaisissa tilan-

teissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa tai vuorovaikutuksessa opettajan ja 

vertaisryhmän kanssa. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoit-

teellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietojensa pohjalta käsittelee opitta-

vaa asioita. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)  

 

Opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että opetuksessa tulee käyttää mo-

nipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työ-

tapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, 

työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen 

tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtapojen tulee 

antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan. Op-

pilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset 

kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. (Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet 2004.) 

 

 

5.4 Yhteistyökoulut ja alueen kuvaus 

 

Pidimme oppitunnit kolmessa itähelsinkiläisessä yläkoulussa: Herttoniemen yh-

teiskoulussa, Vartiokylän yläasteella ja Vuosaaren peruskoulussa Koukkusaa-

rentien yksikössä. Tavoitimme koulujen kahdeksasluokkalaisista kaikki, jotka 

osallistuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon uskonnontunneille. Kerromme 

jokaisen koulun kohdalla alueen erityispiirteitä koulun tietojen lisäksi. 

 

 

5.4.1 Herttoniemen yhteiskoulu 

 

Herttoniemen yhteiskoulussa on toiminnassa sekä yläaste että lukio. Yläaste 

toimii oman alueensa lähikouluna. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen ala-asteilta 

haetaan paljon Herttoniemen yhteiskoulun yläasteelle. Oppilaita koulussa on 

yhteensä 650; lukiossa heistä on noin 300, joten yläasteella on noin 350 koulu-

laista. Koulun yläasteella on kaksi painotuksellista luokkaa: latina- sekä urheilu- 

(jalkapallo)luokat. Latina- ja urheiluluokille haetaan soveltuvuuskokeiden kautta. 
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Herttoniemen yhteiskoulu on mukana kiusaamisen vastaisessa toimenpideoh-

jelmassa, nimeltään KiVa Koulu, joka on Opetusministeriön rahoittama hanke 

koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi (Herttoniemen yh-

teiskoulu 2010). 

 

Herttoniemen peruspiiri kuuluu Kaakkoiseen suurpiiriin, joka lasketaan Itäisen 

suurpiirin tavoin Itä-Helsingiksi. Herttoniemen peruspiiriin kuuluvat Länsi-

Herttoniemi, Tammisalo, Roihuvuori, Herttoniemen teollisuusalue sekä Hertto-

niemenranta. Alueen pinta-ala on hieman päälle 6 km2 ja asukasluku kokonai-

suudessaan vuonna 2008 oli 26 042. Vuonna 2008 alueella asui 2 345 7–15-

vuotiasta lasta ja nuorta sekä 790 16–18-vuotiasta nuorta. Alueella on kolme 

yläastetta, yksi lukio sekä nuorille suunnattuja tiloja kolme. Alueelta löytyy myös 

ruotsinkielinen ala-aste sekä yläaste. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 

164–169.) 

 

Alueella oli vuonna 2008 2 687 toimeentulotuen saajaa. Lastensuojelun 0–17 -

vuotiaita asiakkaita on ollut vuonna 2008 326 sekä perheneuvoloiden 0–17-

vuotiaita asiakkaita 143. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 164–167.) 

 

 

5.4.2 Vartiokylän yläaste 

 

Vartiokylän yläasteella on 420 koululaista ja koulussa painotetaan viestintää 

kaikissa oppiaineissa. Koulussa toimii erityisluokka. Jokaisella luokka-asteella 

on erikseen viestintäluokka, jonne pyritään soveltuvuuskokeiden kautta. Kou-

lussa on myös LUMA-luokka, joka painottuu luonnontieteellis-matemaattisiin 

aineisiin. Luokalle pyritään viestintäluokan tavoin soveltuvuuskokeiden kautta. 

Vartiokylän yläaste on mukana kiusaamisen vastaisessa toimenpideohjelmas-

sa, nimeltään KiVa Koulu. (Vartiokylän yläaste 2010.) 

 

Vartiokylän peruspiiriin kuuluvat Vartioharju, Puotinharju, Puotila, Itäkeskus, 

Marjaniemi sekä Roihupellon teollisuusalue. Alueen pinta-ala on 10 km2, ja 

vuonna 2008 siellä asui 21 063 henkilöä, joista 7–18-vuotiaita olit noin 2 800. 

Työpaikkoja oli vuonna 2008 alueella yhteensä 10 594. Alueella on kaksi kaup-
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pakeskusta, joten suurin osa alueen työpaikoista (hieman päälle 30 %) on kau-

pan alalla. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 176–179.) 

 

Alueella on kolme suomenkielistä ala-astetta, kaksi suomenkielistä yläastetta 

sekä yksi lukio. Ruotsinkielisiä kouluja löytyy ylä- ja ala-asteita molempia yksi. 

Alueella ei ole yhtään erikoiskoulua. Nuorille suunnattuja tiloja Vartiokylän pe-

ruspiiristä löytyy yksi; Itäkeskuksen nuorisotalo. (Helsingin kaupungin Tietokes-

kus 2008, 176–179.) 

 

Vartiokylän peruspiirissä oli vuonna 2008 2 167 toimeentulotuen saajaa. Las-

tensuojelun 0–17-vuotiaita asiakkaita oli 356 ja perheneuvoloiden 0-17-vuotiaita 

asiakkaita oli 47 vuonna 2008. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 176–

179.) 

 

 

5.4.3 Vuosaaren peruskoulu 

 

Vuonna 2010 Vuosaaren peruskoulussa toimivat luokat ensimmäisestä yhdek-

sänteen ja koulussa on 550 opiskelijaa, joista yläkoulun puolella hieman päälle 

puolet. Koulussa painotetaan musiikki-, luonto- ja tiedeopetusta. Koulussa on 

myös valmistava luokka sekä erityisopetusluokka mukautetun opetussuunnitel-

man mukaan opiskeleville koululaisille. Vuosaaren peruskoulussa on menossa 

kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, nimeltään KiVa Koulu. Koulu on 

mukana myös valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa, jossa on tarkoitus luo-

da Erityisopetusstrategian mukaisia rakenteita, toimintamuotoja ja menetelmiä, 

joilla voidaan taata koululaisille tarvittavat tukitoimet perus- ja lisäopetuksessa. 

(Vuosaaren peruskoulu 2010.) 

 

Vuosaaren peruspiiriin kuuluvat Mustavuoren, Niinisaaren, Uutelan, Nördsjon 

kartanon, Keski-Vuosaaren, Aurinkolahden, Kallahden, Meri-Rastilan sekä Ras-

tilan alueet. Alue on Sipoon liitosalueen jälkeen Helsingin toisiksi uusin kaupun-

ginosa, joka on Helsinkiin Helsingin maalaiskunnasta liitetty vuonna 1966. (Hel-

singin kaupungin Tietokeskus 2008, 188–191.) 
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Pinta-alaa Vuosaaressa on hieman päälle 15 km2 ja asukkaita alueella oli 

vuonna 2008 35 010. Eniten asukkaita asui Keski-Vuosaaren alueella, vähiten 

puolestaan Nördsjon kartanon alueella. 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria alueella 

asui vuonna 2008 hieman päälle 5 000. Nuorille suunnattuja tiloja alueella oli 4, 

joista kaksi on nuorisotaloja, jotka ovat käytössä ympäri vuoden. Ulkomaalaisia 

tai ulkomaalaistaustaisia samaisena vuonna Vuosaaressa asui 7 800. (Helsin-

gin kaupungin Tietokeskus 2008, 188–191.) 

 

Vuokra-asuntoja kaikista alueen asunnoista vuonna 2008 oli 43 % ja asuntojen 

keskikoko oli samaan aikaan 65,7m2. Työttömyysaste alueella oli vuoden 2007 

lopussa 9,8 % ja asukkaiden keski-ikä oli noin 37 vuotta. (Helsingin kaupungin 

Tietokeskus 2008, 188–191.) 

 

Vuonna 2008 alueella asui 4 422 toimeentulotuen saajaa, lastensuojelun 0–17-

vuotiaita asiakkaita oli 714 ja perheneuvoloiden 0-17-vuotiaita asiakkaita oli 144 

(Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 188–191). 

 

Alueella oli vuonna 2008 7 suomenkielistä ala-astetta, 4 suomenkielistä yläas-

tetta ja yksi lukio. Ruotsinkielisiä ala-asteita alueella on vuonna 2008 ollut yksi, 

jossa on ollut 140 oppilasta. Alueelta ei löydy yhtään ruotsinkielistä yläastetta, 

eikä erikoiskoulua. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2008, 188–191.) 

 

 

5.5 Oppitunnin toteutus 

 

Oppitunnit toteutettiin kolmessa eri itähelsinkiläisessä yläkoulussa. Kohderyh-

mänä olivat pääsääntöisesti kahdeksasluokkalaiset, mutta pidimme Vartiokyläs-

sä yhden oppitunnin myös seitsemäsluokkalaisille ja kaksi oppituntia yhdeksäs-

luokkalaisille. Yhteensä oppitunteja oli 18. Ensimmäinen oppitunti pidettiin Hert-

toniemessä helmikuun 2010 alussa. Kaikki Herttoniemen oppitunnit pidettiin en-

nen vuoden 2010 hiihtolomaa, jonka aikana kehitimme oppitunteja saadun pa-

lautteen pohjalta. Loput oppitunnit pidettiin hiihtoloman jälkeisillä viikoilla. Palau-

tetta saimme jokaisen koulun paikalla olleelta uskonnon opettajalta ja Juha Ka-

sarilta, joka oli myös mukana useimmilla oppitunneilla. 
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Olemme rakentaneet oppitunnit ottaen huomioon sen, kuinka paljon asiaa kan-

nattaa mahduttaa mukaan ja kuinka mielekkäästi saamme sen toteutettua. Op-

pitunneille olimme ottaneet lähtökohdaksi sen, etteivät nuoret tienneet Palve-

luoperaatio Saappaasta mitään. Esimerkiksi erilaiset yleispätevät käsitteet 

(esimerkiksi empatiakyky) avasimme ja niin sanottua ammattisanastoa (esimer-

kiksi päivystys) käyttäessämme huomioimme myös sen, etteivät nuoret etukä-

teen tienneet asiasta mitään. 

 

Oppituntimme kesti 45 minuuttia eli oli yhden koulun oppitunnin mittainen. Py-

rimme rakentamaan oppitunnin siten, ettemme olisi koko ajan itse äänessä ja 

tunti olisi kaikille nuorille mielekäs. Vaikka PowerPoint-esitys toimikin tuntimme 

raameina, otimme mukaan myös keskustelua sekä aktivoimme nuoria parityös-

kentelyyn. 

 

Saavuimme kouluille hyvissä ajoin, jotta ehdimme käydä oppitunnin vielä päälli-

sin puolin läpi, sekä varmistimme, että multimedialaitteet ovat toiminnassa. 

Ajoissa olo edesauttoi tuntiemme toteutusta, sillä tietoteknisiä ongelmia tuli vas-

taan kahteen otteeseen. Ensimmäisellä kerralla tietokone sammui syystä tai toi-

sesta kesken oppitunnin ja toisella kerralla emme osanneet laittaa videotykistä 

tietokonenäkymää esille. Jouduimme esimerkiksi muuttamaan diaesitystämme 

koululla, koska koulun tietokoneohjelma erosi siitä, jolla olimme tämän esityk-

sen alun perin tehneet. Multimedialaitteet ja niiden toimiminen toivat oman 

haasteensa tuntien toteutukseen, koska oppituntimme pohjautui PowerPoint-

esitykseen. 

 

PowerPoint-esitykseen (LIITE 1) varasimme 25–30 minuuttia. Aika riippui oppi-

laiden aktiivisuudesta sekä siitä, oliko tuntien pitäjiä kaksi vai enemmän. Diasar-

jamme värimaailma valittiin oranssin logon sekä Itä-Helsingin Saappaan vihreän 

auton pohjalta. Esityksessä oli paljon kuvia ja vähän tekstiä, koska hyvä Po-

werPoint-esitys on luotu tukemaan esitystä, ei suinkaan hallitsemaan sitä (Ho-

peavuori 2004). 
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Hyvän PowerPoint-esityksen jokaisella dialla on oma funktionsa. Visuaalinen 

suunnittelu on erittäin tärkeää. Selkeys olisi huomioitava kokonaisuudessaan. 

Värien ja kuvien tulisi olla yksinkertaisia ja fontin riittävän iso ja tekstiä vähän. 

Diaesityksen tulisi olla suunnattu kuulijakunnalleen. (Hopeavuori 2004.) 

 

Ensimmäinen dia : Kävimme läpi, keitä olemme, mistä tulemme ja miksi olim-

me tunteja pitämässä. Tässä kerroimme tuntien olevan opinnäytetyömme ja 

kerroimme hieman myös siitä, mitä opinnäytetyö tarkoittaa. Nuorilta kysyimme 

onko Saapas heille tuttu sekä myös sen, ovatko he kaikki Itä-Helsingin alueelta. 

Kehotimme myös nuoria kysymään viittaamalla heti, jos tulee jotain aiheesta 

mieleen, johon kaipasi vastausta. (LIITE 5.) 

 

Toinen dia : Esittelimme Palveluoperaatio Saappaan yleisesti nostaen esille 

sen, että työ on auttamistyötä, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jär-

jestämää. Kerroimme Saapastoiminnan historiasta sen verran, että nuoret sai-

vat tietää, milloin työ on Suomessa alkanut. (LIITE 5.) 

 

Kolmas dia : Kerroimme, mistä nimi Saapas tulee. Nimenä Saapas tuntuu he-

rättävän hilpeyttä nuorissa, joita olemme kohdanneet, joten päätimme tuoda ilmi 

nimen syntytarinan. Tässä diassa nostimme myös esille Palveluoperaatio 

Saappaan nimen raamatullisen perusteen. Efesolais–kirjeen kuudennessa lu-

vussa sanotaan: ”sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia”. 

(Raamattu 1992.) Tällä viitataan jalkineisiin ja siihen, että saapasvapaaehtoiset 

ovat työllään levittämässä rauhan ja rakkauden sanomaa. (LIITE 5.) 

 

Neljäs dia : Esittelimme saapastoimintaa valtakunnallisesta näkökulmasta. Ker-

roimme esimerkiksi siitä, kuinka joillain paikkakunnilla päivystäminen tapahtuu 

pelkästään festivaaleilla, kun taas toisilla toimintaa on joka viikonloppu. Mainit-

simme pikaisesti myös siitä, että Suomessa toimii muitakin auttamispalveluita, 

joissa ovat yhteistyötahoina kaupunki sekä seurakunta. Oppituntien aikana ke-

väällä 2010 televisiosta tuli Kuorosota – niminen ohjelma. Kerroimme, että Van-

taan kuoro voittaessaan antaisi rahat hyväntekeväisyyskohteellensa, eli Van-

taankosken Saappaalle. (LIITE 5.) 
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Viides dia : Kerroimme Helsingin saapastoiminnasta. Kerroimme Helsingin kah-

den ryhmän eroavaisuuksista. Avasimme tässä vaiheessa käsitteitä, jotka ovat 

Saapastoiminnan kannalta oleellisia, kuten esimerkiksi päivystys. Päivystykses-

tä kerroimme sen, millä liikumme, missä ja mihin aikaan Itä-Helsingin Saapas 

on liikenteessä. (LIITE 5.) 

 

Kuudes ja seitsemäs dia : Kävimme tarkemmin läpi Itä-Helsingin Saappaan 

toimintaa ja erityispiirteitä. Aloitimme ensin kertomalla Itä-Helsingin Saappaan 

historiasta ja nimenmuutoksesta vuonna 2009. Kerroimme milloin olemme liik-

keellä ja missä tilaisuuksissa meidät olisi mahdollisuus tavata. Kerroimme myös 

konkreettisia esimerkkejä siitä, miten festivaalityö on erilaista verrattuna tavalli-

siin viikonloppupäivystyksiin. Festivaaleilla työ painottuu ensiapuun sekä sel-

viämisteltan ylläpitoon, kun taas viikonloppupäivystyksissä keskusteluihin. (LII-

TE 5.) 

 

Kahdeksas dia : Ennen diaa 8 aktivoimme nuoria osallistumaan oppituntiin. Ky-

syimme nuorilta, missä heidän mielestään nuoret liikkuvat viikonloppuisin. Tä-

män jälkeen kerroimme sen, missä me olemme nuoria tavanneet ja minkälaisis-

sa paikoissa me käymme päivystysten yhteydessä. (LIITE 5.) 

 

Yhdeksäs dia : Kerroimme, mitä Palveluoperaatio Saapas tekee ja mitä ei tee. 

Otimme esille sen, että Saapas toimii jokamiehen oikeuksin ja velvollisuuksin ja 

kerroimme, mitä nämä asiat konkreettisesti tarkoittavat. Toimme esille lasten-

suojeluilmoitusvelvollisuuden ja keskustelimme siitä nuorten kanssa. (LIITE 5.) 

 

Kymmenes dia : Kävimme läpi sitä, keitä Saappaat ovat ja miten kauan tuntien 

pitäjät ovat itse olleet mukana toiminnassa ja miksi ovat vieläkin. Nostimme esil-

le sen, että Saappaassa mukana olevat henkilöt ovat vapaaehtoisia. Tämä tun-

tuu herättävän nuorissa aina paljon kysymyksiä ja ihmettelyä. (LIITE 5.) 

 

Yhdestoista dia : Diassa on kaksi kuvaa, joissa ovat Itä-Helsingin Saappaan 

tunnusmerkit: vihreä auto ja liivit, jotka saapasvapaaehtoisilla on päällä päivys-

tyksissä. Kerroimme vielä, että saapasvapaaehtoiset tunnistaa näistä tuntomer-

keistä. (LIITE 5.) 
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Diaesityksen jälkeen kerroimme muutamia tapahtumia, jotka ovat jääneet saa-

paspäivystyksistä mieleen. Nuorille tuli kokemus siitä, että saapaspäivystyksis-

sä voi todellakin tapahtua mitä tahansa. Saapaskertomukset esitettiin niin, ettei 

asianomaisia pysty tunnistamaan. Muutimme esimerkiksi kertomuksessa olevan 

henkilön ikää, sukupuolta tai tapahtumapaikkaa.  Olemme esimerkiksi kertoneet 

tapahtuman siitä, kuinka 11-vuotias poika oli kaatunut diskossa niin, että tikkarin 

tikku oli mennyt alahuulesta läpi. Kerroimme miehestä, joka oli nähnyt hirven 

juoksevan seinään, sekä siitä, kuinka iso nuorisoporukka oli pitänyt kovaa ääntä 

Mellunmäen metroasemalla ja kuinka seuraavana päivänä yksi heistä oli pyytä-

nyt käyttäytymistään anteeksi edellisenä iltana paikalla olleelta saapasvapaaeh-

toiselta. 

 

Kun kertomukset oli kerrottu, oli visailun (LIITE 2) vuoro, joka toteutettiin joko 

pareittain tai kolmen hengen ryhmässä. Noin viisi minuuttia varattiin tähän ai-

kaa. Vastaukset käytiin yhdessä läpi. Joku saapasryhmäläinen luki kysymyksen 

ja nuoret saivat vastausvuoron viittaamalla. Lopuksi kysyttiin nuorilta, kuinka 

monta kysymyksistä meni oikein. Kysymyksiin sai oikeat vastaukset, jos oli 

kuunnellut tunnilla. 

 

Oppitunnin päätteeksi annoimme jokaiselle nuorelle vielä muistoksi esitteen 

(LIITE 3), jossa on tietoa Saapastoiminnasta. Kerroimme saapaspuhelimesta ja 

siitä, että siihen saisi viikonloppuisin soittaa jos on tarvetta. Kehotimme nuoria 

myös tallentamaan numeron omaan kännykkäänsä, koska esitteillä on tapana 

hävitä nopeasti. 

 

 

5.6 Esite 

 

Ennen kuin alkaa toteuttaa esitettä, tulee tietää kohdeyleisö, jotta saa toteutet-

tua juuri sellaisen esitteen, joka vetoaa kohderyhmään. Kuvia ei tule käyttää lii-

kaa, ainoastaan jos niillä on jokin tarkoitus. (Zubrinsky 1996.) Esitteessämme 

on kuvat oranssista Saappaan logosta sekä Itä-Helsingin Saappaan vihreästä 
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autosta, jolla saapasvapaaehtoiset liikkuvat viikonloppupäivystyksissä, jotta 

esitteen vastaanottaja näkee heti, mihin asia liittyy.  

 

Esitteen teossa kannattaa myös muistaa se, että vain oleellinen tieto tulee nä-

kyviin: liian paljosta tekstistä tulee helposti sekavan näköinen, eikä ensisilmäyk-

sellä saa kuvaa siitä, mikä on esitteen tarkoitus (Zubrinsky 1996). Esitteen 

suunnittelussa tulee myös muistaa tekstin tyylin valitseminen. Esimerkiksi suu-

rilla kirjaimilla ei kannata kirjoittaa paljon, koska siitä tulee mielikuva huutami-

sesta eikä tekstiä jaksa silloin lukea kovin pitkään. Yhteystietojen liittäminen 

loppuun kertoo lukijalle sen, että hän voi ottaa yhteyttä jos tulee lisäkysymyksiä 

aiheesta. (McDunn 2004.) Itä-Helsingin Saappaan esite (LIITE 3) on pieni, kir-

janmerkin mallinen lehtinen, jossa lukee molemmilla puolilla tietoa yleisesti 

Saappaasta sekä hieman Itä-Helsingin Saappaasta. Esitteessä on myös Itä-

Helsingin Saappaan puhelinnumero, johon voi soittaa, jos asiasta on lisäkysy-

myksiä tai viikonloppuisin tulee tarve saada apua (tarvitsee esimerkiksi en-

siapua tai ystävä on niin huonossa kunnossa, ettei pysty itse omin neuvoin me-

nemään kotiin). 

 

Esitteen tarkoitus on antaa kompaktia tietoa Saappaasta taskuun mahtuvassa 

muodossa. Itä-Helsingin Saappaan vanhoissa käyntikorteissa lukee Mellunky-

län Saapas, eikä niistä saa muuta tietoa kuin puhelinnumeron. Nämä esitteet 

helpottavat myös saapasvapaaehtoisten työtä, koska joka kerta ei tarvitse kaik-

kea selittää alusta alkaen, vaan esitteessä on perustiedot, joilla nuori tai aikui-

nen, jolle esite jaetaan, saa nopeasti kuvan toiminnasta. 

 

Esite on tarkoitettu jaettavaksi nuorille, jotka osallistuvat saapasoppitunneille, 

sekä yhteistyötahoille, joihin Juha Kasari on yhteydessä. Esite on myös tarkoi-

tettu jaettavaksi vanhan käyntikortin sijasta viikonloppupäivystyksissä asiakkail-

le. 
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5.7 Arviointi 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme olemme tavanneet Juha Kasaria aina, kun 

olemme kokeneet sen tarpeelliseksi. Opinnäytetyöryhmän tapaamisissa saim-

me tarpeellista tietoa ja ryhmän tukea muutaman kerran lukukaudessa. Kirjoi-

timme myös päiväkirjaa jokaisen oppitunnin jälkeen. 

 

Pidimme Itä-Helsingin alueen yläkouluissa yhteensä 18 oppituntia. Aloitimme 

helmikuussa 2010 Herttoniemen yhteiskoulusta. Siellä pidimme oppitunnit kai-

kille 8-luokkalaisille, jotka osallistuvat uskonnon opetukseen. Kirjasimme ylös 

jokaisen oppitunnin jälkeen heränneitä tunteita, ajatuksia ja kehittämisideoita. 

Ensimmäisen tunnin jälkeen saimme palautetta Helsingin Mikaelin seurakunnan 

johtavalta erityisnuorisotyöntekijältä Juha Kasarilta sekä Merja Malmbergilta, 

joka on Herttoniemen yhteiskoulun uskonnonlehtori. Mukana ensimmäisellä op-

pitunnilla oli Herttoniemen yhteiskoulun resurssiopettaja Saara Soutamo, joka 

toimii myös vapaaehtoisena Itä-Helsingin Saappaan toiminnassa. 

 

Ensimmäisellä oppitunnilla meidän oli haastavaa hahmottaa ajankäyttöä, vaikka 

olimme muutamaan kertaan käyneetkin läpi oppitunnin suullisesti kokonaisuu-

dessaan. Jännitys toi myös omat haasteensa, sillä jännittäessä ei verbaalinen 

ulosanti ole kaikkein selkeintä. Saimme palautetta myös siitä, että keskityimme 

likaa PowerPoint-esitykseen emmekä huomioineet yleisöä tarpeeksi. Sekin luul-

tavasti menee jännityksen piikkiin. Rakentavaa palautetta saimme uskonnonleh-

torilta siitä, ettemme avanneet tarpeeksi käsitteitä. Meille nämä käsitteet ovat 

niin itsestäänselviä, että olimme täysin jättäneet tuon huomioimatta. Meitä keho-

tettiin myös tuomaan käytännön esimerkkejä esille. Ensimmäisen oppitunnin 

jälkeen kehitimme oppituntia saadun palautteen mukaisesti. 

 

Seuraava oppitunti oli saman viikon perjantaina iltapäivällä klo 14–15. Tämä ei 

kenties ollut kaikkein paras aika, sillä oppilaista huomasi selvästi sen, että vii-

konloppu oli jo mielessä. Olimme kehittäneet oppituntia annetun palautteen mu-

kaan. Huomioimme nuoria enemmän ja kyselimme heiltä monenlaisia asioita. 

Oppitunti oli keskustelevaisempi kuin ensimmäinen tunti. 
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Herttoniemen yhteiskoulun oppituntien jälkeen oli Helsingin koululaisilla hiihto-

loma, jonka aikana kehitimme oppituntia paremmaksi. Hiihtoloman jälkeen pi-

dimme oppitunnit Vartiokylän yläasteella. Siellä pidimme oppitunnit kaikille 8-

luokkalaisille, jotka osallistuvat uskonnon opetukseen. Pidimme tunnit myös yh-

delle 7. luokalle ja kahdelle 9. luokalle. Huomasimme tunteja 7-luokkalaisille pi-

täessämme, että he olivat liian nuoria tähän tietoon: heille piti asioita selittää eri 

tavalla kuin kahdeksasluokkalaisille. Yhdeksäsluokkalaiset puolestaan olivat tä-

hän tietoon hieman liian vanhoja ja tietoa tuli liian myöhään: joillakin oli asiasta 

tietoa kesällä käydystä rippikoulusta, toiset taas olivat kuulleet Saappaasta ka-

vereiltaan. 

 

Näiden Vartiokylän oppituntien jälkeen pidimme tunnit Vuosaaren peruskoulun 

Koukkusaarentien toimipisteessä. Siellä pidimme oppitunnin kaikille 8. luokan 

uskonnonopetukseen osallistuville. Kun muissa kouluissa uskonnontunneille 

lähes poikkeuksetta osallistui koko luokka, olivat Vuosaaren peruskoulussa 

ryhmäkoot pienempiä. Tämä heijastelee sitä, että alueella asuu paljon maa-

hanmuuttajia, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Mietimmekin 

sitä, miten saisimme myös tämän ryhmän tietoiseksi Saappaasta. Pitäisikö op-

pitunnit pitää jollain toisella tunnilla, jatkuuko oppituntien pitäminen tulevaisuu-

dessa uskonnonopetuksen yhteydessä vai riittääkö se, että heidän luokkatove-

rinsa ovat tietoisia asiasta. Matkan varrella tuli koko ajan, kaikkien 18 oppitunnin 

jälkeen, aina jotain pientä kehitettävää tai hiottavaa.   

 

Näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut mielenkiintoista, jos olisimme kuvanneet 

videolle ensimmäisen ja viimeisen oppitunnin. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, 

mistä aloitimme ja mihin päädyimme. Kehitystä kuitenkin tapahtui melkeinpä 

joka oppitunnin jälkeen ja ainakin oppituntien pitäjien itseluottamus lisääntyi 

kohdattuamme monta nuorta kuukauden sisällä. 

 

Esite onnistui hyvin. Saimme aikaiseksi pienen ja tehokkaan tietopaketin, joka 

sopii niin nuorille kuin yhteistyökumppaneillekin. Saimme pidettyä tekstin neut-

raalina, emmekä lähteneet tekemään nuorille suunnattua tekstiä, koska siitä oli-

si helposti näkynyt läpi, ettemme yleensä käytä nykynuorison käyttämää kieltä. 

Esitteestä saa nopealla vilkaisulla selville, mistä on kyse, ja sen jaksaa lukea 
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läpi nopeasti saaden mahdollisesti jotain uuttakin tietoa. Esitteen kuvat ovat tar-

kasti suunniteltuja ja ne yhdistyvät tekstiin saaden aikaiseksi mielenkiintoisen 

kokonaisuuden. Ainoa huono puoli on se, ettemme saaneet tulostettua esitteitä 

paksulle paperille. Nyt esite menee helposti ruttuun. Tulevaisuudessa esite 

kannattaakin tulostaa hieman paksummalle paperille. 

 

 

5.8 Prosessin jatkumo 

 

Oppitunneista olisi tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne. Olisi hienoa, jos oppi-

tunteja pidettäisiin vuosittain Itä-Helsingin alueen kahdeksasluokkalaisille. Näin 

ollen tavoittaisimme suurimman osan alueen nuorista, ja he saisivat asianmu-

kaista Saapastietoutta. 

 

Koulutimme 23.2.2010 Itä-Helsingin Saappaan toimipisteessä Helsingin Kaari-

kujalla saapasvapaaehtoisia pitämään oppitunnin (LIITE 4). Mukana oli viisi va-

paaehtoista. Aloitimme koulutustilaisuuden vapaamuotoisesti kahvilla ja pullalla. 

Kerroimme heti alkuun, mistä oli kyse. Kerroimme myös, miksi pidimme oppi-

tunnit sekä perusajatuksen opinnäytetyöstämme. Keskustelimme siitä, että ke-

nenkään ei tarvitse pitää oppitunteja yksin. Kehotimme vapaaehtoisia myös 

tuomaan esille asiat, jotka heillä nousevat koulutustuokion aikana mieleen. 

 

Kahvin lomassa annoimme heille paperiversiolla dia-esityksen (LIITE 1) ja sii-

hen liittyvän täydennyspaketin (LIITE 5). Kävimme lävitse sen, mitä kunkin dian 

kohdalla tapahtuu ja mistä olimme oppitunneilla puhuneet. Kerroimme saapas-

kertomuksista ja kyselimme heiltä, oliko heille jäänyt joitakin tapahtumia mie-

leen, jotka olisi hyvä tuoda esille saapaskertomusten muodossa. Kerroimme 

myös tietokilpailusta (LIITE 2) ja lentolehtisestä (LIITE 3). 

 

Dia-esityksen läpikäymisen jälkeen kyselimme koulutettavilta, olisiko heillä ke-

hittämisideoita diojen sisältöön tai oppitunnin rakenteeseen. Saimme muutaman 

hyvän vinkin liittyen saapaskertomuksiin. Tulevaisuudessa aiomme kertoa 

enemmän omakohtaisia kokemuksia aiemmin sovittujen kertomusten lisäksi. 

Kerroimme omakohtaisia kokemuksia oppituntien pitämisestä sekä siitä, miten 
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meidät on otettu vastaan eri kouluilla opettajien ja oppilaiden taholta. Kyselim-

me myös siitä, miten tätä oppituntia tulisi tulevaisuudessa toteuttaa ja millä kaa-

valla. Lopuksi annoimme tilaa vapaalle keskustelulle ja kyselimme vielä, olisi-

vatko vapaaehtoiset kiinnostuneita tulemaan kokeilemaan oppituntien pitoa jäl-

jellä oleville tunneille. 

 

Olemme pitkään pohtineet sitä, miten oppitunteja tulevaisuudessa pidettäisiin. 

Oppituntien pito voisi kuulua kenties Saapaskoulutukseen. Toisaalta Saapas-

kurssilaisilla ei ole kokemusta saapasvapaehtoisena toimimisesta kovinkaan 

pitkään. Nuorten kysymykset oppitunneilla ovat usein kovin spontaaneja, ja näi-

hin vastaaminen on helpompaa jos omaa saapaskokemusta.  

 

Koko saapastoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Oppitunnit, varsinkin jos ha-

luamme tavoittaa mahdollisimman paljon nuoria, ovat aika rankka rupeama. Me 

pidimme 18 oppituntia ja kaikki näistä oli tietenkin koulupäivän aikana. Harva 

saapasvapaaehtoinen kykenee sitoutumaan näin kattavaan ja ajallisesti työssä 

käyvälle haastavaan rupeamaan. Olemme pohtineet sitä, että onnistuisiko oppi-

tunti esimerkiksi koulun liikuntasalissa pidettynä kaikille kahdeksasluokkalaisille. 

Ryhmäkoko olisi tässä tapauksessa hyvin suuri, ja tämä tuo haasteita ryhmän 

aktivoimisessa. Yhtenä perusajatuksena meillä oli, kun suunnittelimme oppitun-

tia, että kohtaamme nuoren henkilökohtaisesti. Anoimme tilaa oppitunneilla 

nuorten kysymyksille. Pienessä ryhmässä epävarmankin nuoren on helpompaa 

kysyä mieltä painavaa asiaa, kuin sellaisessa tilanteessa, jossa nuoria on useita 

kymmeniä. 

 

Eräänä vaihtoehtona tulevaisuudessa oppituntien pitoon voisi olla erityisnuori-

sotyöntekijä Juha Kasarin käyttäminen. Tosin hänellä on paljon muitakin töitä ja 

saapasoppitunnit lohkaisisivat hirveän suuren osan työajasta, vaikka koko pa-

ketti ja materiaali olisivat valmiina. Olemme myös miettineet sitä, että jos an-

namme oppituntien materiaalit opettajalle, niin voisikohan opettaja pitää tunnit. 

Tämä idea kaatuu kyllä omaan mahdottomuuteen. Opettajilla ei oikeastaan ole 

minkäänlaista kuvaa Saappaan toiminnasta, ja tämä kyllä varmasti välittyisi 

nuorelle. On myös hyvä jos opettaja ei puutu Saappaan toimintaan, sillä pyrim-

me painottamaan vapaaehtoisuutta ja sitä, ettemme ole virkavaltaa. 
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Oppituntien jatkumo olisi todella suotavaa, sillä Itä-Helsingin nuorten kohtaami-

nen saapasvapaaehtoisena helpottuu. Olemme pohtineet sitä, että mitä jos op-

pituntien materiaalin tai vastaavan laittaisimme internetiin. Emme kyllä itse pys-

tyisi kontrolloimaan nuorten vierailua internetsivuillamme. Olisi hyvä jos saisim-

me opettajat toimimaan kanssamme yhteistyössä ja he kehottaisivat nuoria vie-

railemaan internetsivuillamme esimerkiksi ATK-tunnilla. Toisaalta tämä tapa ei 

anna nuorille konkreettisesti kontaktia saapasvapaaehtoiseen. Netin kautta 

spontaanit kysymykset saapastoiminnasta nuorilta poistuisivat. 
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6 POHDINTA 

 

 

Aloittaessamme opinnot Diakonia-ammattikorkeakoulussa molemmilla meistä 

oli jo ollut monen vuoden kokemus saapastoiminnasta. Tämä ohjasi opintopol-

kujamme ja opinnäytetyön aiheen valintaa. Halusimme molemmat tehdä toimin-

nallisen opinnäytetyön ja juuri Saappaan toimintaan liittyvän. Aiheen tiesimme-

kin jo siis opiskelujemme alkuvaiheessa. Oppitunnit Itä-Helsingin Saappaan 

toiminnasta on ollut ajatuksissamme jo pitkään, mutta muu (esite, kysely ja va-

paaehtoisten koulutus) onkin sitten hioutunut moneen kertaan. Keskusteltuam-

me Juha Kasarin kanssa asiasta selvisi, että hän oli jo aiemmin miettinyt tällais-

ten oppituntien järjestämistä, ja sovimme yhdessä, että järjestämme ne lähitule-

vaisuudessa. 

 

Olemme käyneet Saapaskoulutuksen vuonna 2004 ja olemme molemmat olleet 

aktiivisesti mukana toiminnassa. Huoli nuorten hyvinvoinnista ja saapas-

sanoman levittäminen on meille tärkeää. Oppitunnit ovat hyvä keino tavoittaa 

suhteellisen paljon alueen nuorisosta. Saapastietouden levittäminen myös hel-

pottaa työtämme saapasvapaaehtoisina. Viikonloppupäivystyksissä nuoria, jot-

ka tietävät toiminnastamme, on helpompaa kohdata kuin nuoria, joilla ei ole 

toiminnastamme oikeaa kuvaa. 

 

Vuonna 2008 syksyllä aloitimme opinnäytetyöryhmässä, joka koostui henkilöis-

tä, jotka kaikki tekivät lapsiin tai nuoriin suunnattua opinnäytetyötä. Työmme 

aloitus oli nopea ja saimme hyvin aikaiseksi hankesuunnitelman. Puolen vuo-

den jälkeen kuulimme, että meidän tulee laajentaa opinnäytetyötämme, ja muu-

taman kuukauden mietimme, mitä voisimme oppituntien lisäksi tehdä, jotta 

saamme työstämme tarpeeksi laajan. Päädyimme esitteeseen, joka jaettaisiin 

nuorille oppituntien aikana, sekä opetustuokioon, joka järjestettäisiin oppituntien 

pidon aikana saapaskoulutuslaisille sekä muille saapasvapaaehtoisille, jotka 

asiasta olisivat kiinnostuneita. 

 

Teimme oppitunnin, esitteen sekä valmistelimme opetustuokion saapasvapaa-

ehtoisille puolen vuoden aikana. Oppitunnin teko ja toteutus olivat suhteellisen 
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helppoa, koska aihe oli meille entuudestaan tuttu eikä oppituntien pitäminen-

kään ollut täysin vierasta. Esitteen teossa olikin hieman enemmän ongelmia. 

Halusimme tehdä siitä nuorille sopivan, mutta samalla sellaisen, jonka voi antaa 

myös yhteistyötahoille. Teimme muutaman eri version ja kysyimme esitteestä 

mielipidettä tutuilta saapasvapaaehtoisilta, opinnäytetyöryhmämme opettajilta 

sekä Juha Kasarilta. Hieman tekstiä karsittuamme saimme valmiiksi esitteen, 

jonka voi antaa niin nuorille kuin aikuisillekin. 

 

Molemmilla meistä on taustaa seurakuntanuorina. Olemme sitä kautta saaneet 

kohdata nuoria ja olemme myös pitäneet erilaisia oppitunteja heille, tosin emme 

näin mittavaa ja tarkkaan suunniteltua. Oppitunti ja PowerPoint-esitys olivat hy-

vä keino luoda mielenkiintoinen ja aktivoiva kokonaisuus. Molemmat kehityim-

me oppitunnin pitäjinä huomattavasti. Ensimmäisellä oppitunnilla käytöksemme 

ja puhumisemme oli ristiriidassa toisen puhumisen kanssa: toinen puhui lähes 

liian hitaasti ja toinen höpötti nopeasti. Juha Kasari sanoikin tunnin jälkeen, että 

päättäkää, kuinka puhutte, koska ensimmäisellä oppitunnilla puheen nopeus-

erot olivat liian suuret. Saimmekin seuraaville oppitunneille puheemme jonkin-

tasoiselle kompromissi asteelle, minkä jälkeen puhuimme lähes yhtä nopeasti 

eikä nopeusero ollut enää niin huomattava. 

 

Ensimmäisen ja viimeisen oppitunnin ero on huomattava. Olisi ollut hienoa, jos 

olisimme keksineet videoida tunnit. Ensimmäisellä tunnilla olimme niin sanotusti 

diojen armoilla eli kävimme asioita läpi pelkästään näiden pohjalta, kun taas 

viimeisellä oppitunnilla keskustelimme nuorten kanssa ja vuorovaikutusta oli 

muutenkin paljon enemmän. 

 

Oppituntien pitäminen oli kaiken kaikkiaan antoisaa, vaikka muutamana päivänä 

tunteja oli viisikin peräkkäin ja näinä päivinä meni helposti sekaisin siitä, mitä oli 

sanonut millekin ryhmälle. Jouduimme pariin otteeseen kysymään toisiltamme, 

olimmeko jo kertoneet juuri tälle ryhmälle esimerkiksi jotain tiettyä saapasker-

tomusta. Tulevaisuutta ja oppituntien pitämistä ajatellen olisikin hyvä, jos tunnit 

olisivat eri päivinä, niin nuoret saisivat aina yhtä valppaina olevilta saapasva-

paaehtoisilta tietoa, eikä heidän tarvitsisi kuulla lausetta ”kerroimmekos teille 

jo…?”. 
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Yhteistyötahona on toiminut Helsingin Mikaelin seurakunta, joka on molempien 

entinen kotiseurakunta. Työntekijät siellä ovat tarjonneet meille hienot puitteet ja 

mahdollisuudet toteuttaa opinnäytetyömme. Olemme saaneet keskusteluapua 

välittömästi, jos ongelmia on tullut. Juha Kasari on myös yrittänyt potkia meitä 

eteenpäin, jos olemme vastoinkäymisten myötä hetkeksi jääneet paikoillemme 

polkemaan. Yhteistyökoulut ovat olleet vastaanottavaisia, ja on ollut ilo päästä 

niihin kertomaan toiminnastamme. Olemme iloisia siitä, että opettajat ottivat 

meidät vastaan niin positiivisesti ja olivat kiinnostuneita myös oppituntien jatku-

vuudesta kouluissaan. 

 

Mikäli voisimme palata ajassa taaksepäin, tekisimme varmasti osan asioista toi-

sin. Työmme polki paikallaan hetken aikaa inspiraation kadotessa, emmekä 

saaneet pidettyä oppitunteja syksyllä 2009, kuten alun perin olimme suunnitel-

leet. Saimme kuitenkin yhteydet kouluihin nopeasti ja oppitunnit löysivät paik-

kansa lukujärjestyksessä. Oppituntien pitäminen sinänsä ei ollut meille ongel-

mallista, mutta teorian kirjoittamisen olisimme voineet aloittaa aiemmin. Saimme 

teorian kuitenkin aloitettua syksyllä 2009, jolloin saimme aikaiseksi alustavan 

sisällysluettelon, jonka mukaan etsimme tietoa ja kirjoitimme teoriaa. 

 

Oma ammatillisuutemme on kehittynyt opinnäytetyöprosessin aikana sekä tie-

dollisesti että taidollisesti. Olemme saaneet paljon uusia kokemuksia nuorten 

kohtaamisesta ja siitä, kuinka oppituntia pidetään niin, että nuoret pysyvät koko 

ajan kiinnostuneina. Opinnäytetyö prosessina itsessään opetti meille uusia asi-

oita produktin valmistamisesta. Tulevaisuutta ajatellen saapasvapaaehtoisille 

koulutuksen pitäminen ja esitteen toteuttaminen ovat antaneet uudenlaista 

osaamista. Koulutuksen suunnitteleminen ja pitäminen, sekä siitä opitun tiedon 

hyödyntäminen tulevaisuudessa auttavat esimerkiksi uuden työntekijän pereh-

dyttämisessä. Myös pedagogiset taitomme ovat huomattavasti kehittyneet. 

 

Yhteistyö eri tahojen kanssa on avannut silmämme moniammatillisuudelle. Oli 

mielekästä nähdä kuinka opettamisen ammattilainen toimii omassa ympäristös-

sään: näimme kuinka eri tavoin kolmen koulun opettajat ovat saaneet yhteyden 

oppilaisiinsa.  
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Olemme molemmat olleet kiinnostuneita seurakunnan erityisnuorisotyöstä jo 

pitkään. Molemmat suorittivat yhden harjoittelun Helsingin Mikaelin seurakun-

nan erityisnuorisotyössä, jossa saimme mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö-

tämme. Opinnäytetyön ja harjoittelun kautta saimme enemmän tietoa erityisnuo-

risotyöstä, ja mahdollisesti tulevaisuudessa ainakin jompikumpi tai molemmat 

tulemme tekemään töitä juuri tällä alalla, joten olemme saaneet paljon uutta ja 

hyödyllistä tietoa. 

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut kohdallamme pitkä. Aiheen valitsimme jo oikeas-

taan ennen varsinaisia opintojamme ja tähän päivään asti olemme sillä tiellä 

kulkeneet. Onneksi olemme ystäviä keskenämme. Tämä on mahdollistanut asi-

aan liittyvät avautumiset ja erilaisten näkökulmien yhteensovittamisen. Vaikka 

prosessi on ollut vaativa niin ajallisesti kuin sosiaalisestikin, niin olemme kuiten-

kin ylpeitä siitä, että olemme selvinneet voittajina maalin saakka. 

 

Tehdessämme opinnäytetyötä, olemme pitäneet mielessämme eettisyyden. 

Käytännössä oppituntia rakentaessamme jouduimme miettimään eettisyyttä 

saapaskertomusten kohdalla. Saapaskertomukset ovat tapahtumia oikeasta 

elämästä ja saapaspäivystyksistä. Mielestämme oli erittäin tärkeää, etteivät op-

pituntien osallistujat pysty tunnistamaan kertomuksissa esiintyviä henkilöitä. Va-

litsimme saapaskertomuksiin sellaisia tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet useita 

vuosia sitten sekä muutimme oleellisia tietoja. Vaihdoimme tapahtumapaikkoja 

sekä kertomusten henkilöiden sukupuolta ja ikiä. Näin ollen kertomuksista tuli 

sellaisia, että nuoret eivät niitä asianomaisia henkilöitä tunnista. 

 

Sosionomin työtä ohjaavat ammatilliset perustaitojen kriteerit. Sosionomin työot-

teen tulee olla monipuolinen ja hänen on osattava yhdistää opittua teoriaa myös 

käytäntöön. Sosionomin tulee myös olla valmis kehittämään näkemyksiään ja 

toimintatapojaan. Myös omien valintojen ja tekemisiensä kriittinen arviointi ovat 

sosionomin ammattitaidon kehittymisen kannalta tärkeää. (Diakonia-

ammattikorkeakoulun opinto-opas 2010.) 
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Diakoneille on määritelty ammatillisia ydinosaamisia, jotka ohjaavat työskente-

lyä kirkon virassa. Diakoniatyöntekijä tekee työtään kohentaakseen ihmisten 

elämänlaatua ja elinolosuhteita kunnioittaen heidän ihmisarvoaan. Ihminen pi-

täisi huomioida kokonaisvaltaisesti Jumalan luomana yksilönä, jolla on hengelli-

siä, psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä tarpeita. (Diakonian ydinosaaminen 2007.) 

 

Oleellinen osa diakoniatyöntekijän työtä on hengellinen ohjaus. Se ei missään 

nimessä saa olla manipuloivaa tai määräävää, mutta ei myöskään vastoin 

omaatuntoa, Raamatun sanaa tai kirkon opetusta. (Lehtiö 2003, 290.) Olemme 

huomanneet, että nuorten kanssa toimiessa hengelliset asiat vaativat yleensä 

nuoren tuntemista. Tuntuu, että nuoren on helpompaa puhua henkilökohtaisista 

ja uskonasioista, jos hän luottaa keskustelukumppaniin. 

 

Diakoniatyöntekijän pitää tuntea kirkon organisaatio ja pystyä jäsentämään se 

itselleen (Diakonian ydinosaaminen 2007). Me koemme sen tällä hetkellä haas-

teeksi. Eri valtuustoja ja neuvostoja on niin paljon, ettei aina voi muistaa järjes-

tystä korkeimmasta alaspäin ilman lunttilappua. Tämä onkin aihe, johon meidän 

tulee tulevaisuudessa panostaa, jos ja kun joskus menemme kirkkoon töihin. 

 

Opinnäytetyö on monella tapaa vahvistanut ammatti-identiteettejämme sosio-

nomi-diakoneina. Oppituntien pitäminen, esitteen ja kyselyn suunnittelu sekä 

saapasvapaaehtoisten koulutus antavat tulevaisuudessa meille eväitä työsken-

telimme me sitten sosionomeina tai diakoneina. Tekemämme johdonmukainen 

suunnittelutyö on ollut arvokas kokemus, josta tulee varmasti olemaan hyötyä 

tulevaisuudessa.  Olemme saaneet paljon itseluottamusta niin oppituntien pitä-

jinä kuin nuorten kohtaamistilanteissa. 
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LIITE 1: PowerPoint-esitys 
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LIITE 2. Tietokilpailu 

 

 

1. Minä vuonna Saapastoiminta alkoi Suomessa? 

a)1972  b)1975  c)1986 

 

2. Millä paikkakunnalla ensimmäinen päivystys toteutettiin? 

a)Helsinki  b) Vantaa  c) Espoo 

 

3. Minkä värinen on Saappaan logo? 

a)vihreä  b)valkoinen c)oranssi 

 

4. Minkä ikäinen tulee olla, että pääsee Saapastoimintaan mukaan? 

a)15  b) 16  c)18 

 

5. Monta Saapasryhmää Helsingissä on? 

a)1  b)2  c)3 

  

6. Kaatavatko Saappaat nuorten juomat maahan? 

a)ei b)kyllä 

 

7. Minä vuonna Itä-Helsingin Saappaan ensimmäinen päivystys tapahtui? (Sil-

loin nimenä oli Mellunkylän Saapas) 

a)1972  b)1975  c)1986 

 

8. Milloin Itä-Helsingin Saappaan päivystykset keskittyvät myös keskustaan?  

vastaus: 

 

9. Suunnilleen kuinka monta vapaaehtoista on Itä-Helsingin Saappaassa muka-

na? 

a)40  b)50  c)60 

 

10. Minä viikonpäivinä Itä-Helsingin Saapas päivystää? 

vastaus: 
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LIITE 3: Esite 

 

Esite on kaksipuolinen tulostettuna keltaiselle paksulle paperille. 

 

Itä-

Helsingin 

Saapas 

 

Saapas on 

liikkeellä nuoria 

varten 

 

Saapas liikkuu 

Itä-Helsingissä 

viikonloppuisin 

 

Saappaan 

kanssa voi 

jutella, jos 

mieltä painaa 

jokin asia 

 

 

 

 

 

Saapas ei ole 

poliisi, eikä 

mikään 

muukaan 

viranomainen 

 

Saapas toimii 

jokamiehen 

oikeuksin ja 

velvollisuuksin 

 

Saappaaseen 

voi ottaa 

yhteyttä  myös 

puhelimella:  

050 3780317 
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LIITE 4: Opetustuokio Saapasvapaaehtoisille 23.2.2010  

 

Saapasvapaaehtoisten opetustuokio 23.2.2010 klo 17. 00 Kaarikujalla 

 

Saapasoppitunnit Herttoniemen yhteiskoulussa (8-luo kkalaisille), Vartio-

kylän yläasteella (7-9-luokkalaisille) sekä Vuosaar en peruskoulun Kouk-

kusaarentien toimipisteessä (8-luokkalaisille). 

 

1. Käydään läpi, miksi toteutamme oppitunnit 

a. opinnäytetyö 

b. katsotaan, onko mahdollista tehdä tästä perinne, eli joka vuosi joil-

lain alueen kouluilla pidettäisiin samanlaiset tunnit sekä opetus-

tuokio 

c. uusi lentolehtinen saappaalle, missä on perustietoa sekä yhteys-

tiedot 

 

2. Käydään läpi, miten toteutamme oppitunnit 

a. kenenkään ei tarvitse pitää tunteja yksin 

b. tunnit käydään etukäteen läpi tunteja pitämään tulevien kanssa 

c. jokainen saa toivoa, mistä kohdista haluaisi nuorille puhua 

 

3. Käydään läpi oppituntien rakenne 

a. Jaetaan jokaiselle oppitunneista tehty suunnitelma 

b. Diaesitys 

i. katsotaan dia dialta läpi, mitä olemme aiemmin puhuneet 

c. Saapaskertomukset 

i. Saapaskertomuksia on vuosien varrella kerätty yhteen, 

käydään läpi kertomuksia, jotka olisivat itselleen mielekkäi-

tä. Mahdollisuus kertoa myös omakohtaisista kokemuksis-

ta. 

ii. Kertomuksia kerrotaan myös diaesityksen aikana 

d. Visailu  

i. Visailu toteutetaan pareittain ja käydään läpi yhdessä. 
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ii. Visailu jätetään pois, jos saappaasta kertominen tuppaa 

venähtämään 

e. Lentolehtinen 

i. Muistutetaan puhelinnumerosta sekä siitä, että sen voi tal-

lentaa puhelimen muistiin, koska lappunen häviää helposti. 

ii. Kehotetaan nuoria näyttämään lentolehtistä kotona ja kave-

reilleen. 

 

4. Otetaan koulutettavilta ehdotuksia diaesityksen-  sekä oppituntien 

rakenteeseen seuraaviin kouluihin. Tämä toteutetaan  suullisesti ja 

Emma tai Reetta kirjoittaa ehdotukset paperille. 

 

5. Kerrotaan myös omakohtaisia kokemuksia oppitunti en pitämisestä. 

 

6. Otetaan koulutettavilta ehdotuksia opetustuokion  toteutukseen seu-

raaville vuosille. Tämä toteutetaan suullisesti ja Emma tai Reetta 

kirjoittaa ehdotukset paperille. 

 

7. Käydään läpi seuraavien oppituntien ajankohdat j a katsotaan, josko 

joku juuri opetustuokion käyneistä olisi kiinnostun ut tulemaan pi-

tämään tunteja. 
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LIITE 5: Opetustuokion materiaali Saapasvapaaehtoisille 

 

Saapasoppitunnit Herttoniemen yhteiskoulussa (8-luo kkalaisille), Vartio-

kylän yläasteella (7-9-luokkalaisille) sekä Vuosaar en peruskoulun Kouk-

kusaarentien toimipisteessä (8-luokkalaisille) 

 

1. Diaesitys (noin 25–30 minuuttia) 

 

Dia 1: Palveluoperaatio Saapas – Itä-Helsingin Saap as. 

• Esittely: keitä ollaan, miksi ollaan ja mistä tullaan 

• Onko Saapas tuttu kenelle? 

• Onko kaikki Itä-Helsingistä? 

• Kysymyksiä voi kysyä esityksen aikana viittaamalla 

 

Dia 2: Mikä on Saapas? 

• Saapastoiminta on kirkon tekemää auttamistyötä 

o kerrotaan, mitä tarkoitetaan auttamistyöllä (keskustelua, en-

siapu) 

o kohderyhmänä nuoret 

• Saapastoiminta on alkanut vuonna 1972 Vantaalla nimellä festivaalitoi-

minta 

• Vuonna 1975 toimintaa alettiin kutsua nimellä Palveluoperaatio Saapas 

 

Dia 3: Mistä nimi Saapas tulee? 

• Ensimmäisillä festivaaleilla Vantaalla satoi kovasti, jolloin auttajilla oli 

suuri tarve käyttää saappaita 

• Diassa näkyy kaksi kuvaa, jotka ovat vuoden 1972 festivaaleilta 

o Keimolaa sanottiin raparockiksi, koska kenttä oli mutavelliä 

ja auttajat olisivat tarvinneet saappaat jalkoihinsa 

• Saapas oli sopiva nimi, koska työtä tehtiin jalan 

• Toisen saappaisiin astuminen 
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o Empatiakyky on tärkeä ominaisuus saapaslaiselle. Mitä em-

patiakyky tarkoittaa? Tietääkö joku? (kyky asettaa itsensä 

toisen henkilön asemaan ja ymmärtää toisen tunteita) 

• Nimelle myös Raamatullinen peruste: 

o Efesolais- kirjeen 6 luvussa: ”sitokaa jalkineiksenne alttius 

julistaa rauhan evankeliumia” 

• eli saapaslaiset ovat työllään levittämässä rauhan ja 

rakkauden sanomaa 

 

Dia 4: Valtakunnallista toimintaa 

• Saapasryhmiä on päälle 30 ympäri Suomea.  

o Tässä diassa on myös kolmen eri saapasryhmän logot: Tu-

run ja Kaarinan Saapas, Vantaankosken saapas sekä Vaa-

san seudun saapas. Kuten näette, jokaisessa on sama saa-

pas, mutta jokainen ryhmä on tehnyt logostaan omanlaisen-

sa 

o Esitetään mahdollinen kysymys Kuorosodasta ja Virve Ros-

tin porukasta. (Jos voittaa, rahat menevät Vantaankosken 

saappaalle) 

• Saapastoimintaa on joka puolella Suomea, joissain paikoissa toimintaa 

on pelkästään festivaaleilla (Seinäjoella Provinssissa sekä Sotkamossa 

Pipe - festivaaleille)  

o Saapastoiminta on Suomen ev.lut. kirkon toimintaa. Saman-

tyylistä toimintaa järjestetään muuallakin. Esim. kaupungit ja 

seurakunnat tekevät yhteistyötä keskenään. Näitä on esim. 

Kittilässä Nutukas, Yöjalka Vihdissä, Puutsi Porvoossa ja 

Mono Lahdessa. Kuten huomaatte, nämäkin viittaavat kaikki 

nimeltään jalkineisiin � 

 

Dia 5: Miten Helsingissä 

• Helsingissä toimii kaksi erillistä Saapasryhmää 

• Snellu päivystää keskustassa, pohjoisessa sekä läntisessä Helsingissä 

perjantai-iltaisin 
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o Snellu on seurakuntayhtymän tekemää työtä ja nimi Snellu 

tulee siitä, että heidän toimipaikkansa oli ennen Snellmanin-

kadulla. Asiakkaat sanoivat paikkaa Snelluksi ja nimi on jää-

nyt, vaikka he nykyään majailevatkin Toisella linjalla Kallios-

sa. 

• Itä-Helsingin Saapas päivystää pääasiassa Itä-Helsingin alueella sekä 

perjantaina että lauantaina 

o Päivystyksellä tarkoitetaan sitä, että perjantai ja lauantai-

iltaisin kierretään joko autolla, kävellen tai metrolla Itä-

Helsinkiä. Lähtö tapahtuu Kontulasta puoli kahdeksan ai-

kaan ja päivystys jatkuu yleensä yli puolen yön, aina siihen 

asti, kun nuoria on liikenteessä. 

o Diassa näkyy kuva, jossa on molempien Helsingin saapas-

ryhmien autot. Punainen on Snellun ja tässä näkyy myös Itä-

Helsingin vihreä saapasauto.  

 

Dia 6: Itä-Helsingin Saapas 

• Perustettu vuonna 1986 Mellunkylän Saappaan nimellä 

• Nimi muuttui vuonna 2009 Itä-Helsingin Saappaaksi kuvaamaan parem-

min toiminta-aluetta 

o Vuonna 2009 Mellunkylän seurakunta muuttui Sipoon liitok-

sen myötä Helsingin Mikaelin seurakunnaksi 

o Haluttiin, että nimi kuvaa paremmin koko aluetta, koska em-

me liiku pelkästään Kontula-Mellunmäki alueella 

o Diassa Kassun kuva, voi mainita, että on 500 päivystys me-

nossa ja jos Kassu ei itse ole ollut paikalla kertomassa kuka 

on, niin voi mainita hänen olevan työntekijä joka vastaa saa-

pastoiminnasta. 

 

Dia 7: Toiminta 

• Itä-Helsingin Saapas päivystää Itä-Helsingin alueella perjantai- ja lauan-

tai-iltaisin. 
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• Koulujen päättäjäisissä, Vappuna, Taiteiden yönä sekä uutena vuotena 

päivystys keskittyy Itä-Helsingin lisäksi myös keskustaan. 

o myös ilotulituksen SM - kisat. Yhteistyössä operaatioissa 

(isot hommat) Snellun, kaupungin ja SPR:n kanssa. 

• Itä-Helsingin saapas päivystää myös tarvittaessa RMJ:ssä, Ruisrockissa, 

Tuskassa sekä Ankkarockissa 

o Näissä päivystys on erilaista kuin normiviikonloppuina. Saa-

pas ylläpitää selviämistelttaa, jota vapaaehtoiset pyörittävät. 

Työ on siis enemmän huonossa kunnossa olevien aikuisten 

perään katsomista. 

o KYSYMYS NUORILLE: Missä teidän mielestä nuoret liikku-

vat viikonloppuisin? Käydään muutamat paikat läpi ja men-

nään seuraavaan diaan. 

 

Dia 8: Missä Itä-Helsingin Saapas liikkuu? 

• Kontula, Vesala, Mellunmäki, Vuosaari, Vartiokylä, Herttoniemi, Laajasa-

lo, Myllypuro, Östersundom 

o Näissä paikoissa käydään lähes joka päivystyksessä joko 

autolla, kävellen tai metrolla. 

o Muissakin paikoissa käydään (Roihuvuori esim.), mutta ei 

välttämättä niin usein, koska siellä emme ole nuoriin paljon 

törmännyt. 

• Nuorisotalot, Yökahvilat, Ostarit, Puistot, Kentät, Rannat, Koulujen pihat, 

Metroasemat 

o Yökahvilat ovat seurakunnan järjestämiä (esim. Laajarannan 

Yöparkki sekä Mellunmäen Alba) 

o Ostareista ehkä eniten käymme Kontulassa, koska siellä eh-

kä eniten nuoria liikenteessä 

o Rannoilla enemmän kesällä, koska harvemmin kukaan tal-

vella siellä on 

o Nuorilta voi myös kysyä, kuka hengaa esim. nuorisotaloilla. 

 

Dia 9: Mitä Saapas tekee? 
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• Saapas toimii jokamiehen oikeuksin ja velvollisuuksin ja toimintaa ohjaa 

huoli nuorten hyvinvoinnista 

• Mitä Saapas tekee: Auttaa nuoria nuorten ehdoilla 

o Saapas ei tuputa itseään. Jos esimerkiksi nuoret sanovat 

etteivät halua juuri nyt puhua saappaiden kanssa, niin emme 

jää paikalle norkoilemaan ja odottamaan jos vaikka joku ha-

luaisikin jutella. 

• Keskustelee nuorten kanssa 

o Yleensä juttelemme kuulumiset ja fiilikset, mutta joskus nuo-

ret haluavat jutella pidempäänkin. 

o Esimerkki mukavasta keskustelusta 

• Antaa tarvittaessa ensiapua 

o Jos telotte itsenne viikonloppuiltana ja näette Saapasauton, 

niin saa tulla kysymään laastaria tai muuta paikkausapua. 

• Kyyditsee tarvittaessa kotiin 

o Ihan ensimmäiseksi Saapas ei ole taksi 

o Kyyditsee, jos on hätä (esimerkiksi sairaalan päivystykseen) 

o Esimerkiksi kännissä olevat nuoret, jotka haluavat kotiin, 

mutta ovat liian huonossa kunnossa itse pääsemään, heite-

tään kotiin 

o Mutta kotona tulee olla aikuinen paikalla, nuorta ei voi jättää 

heitteille 

• Mitä Saapas ei tee: Saappaalla ei ole poliisin tai järjestysmiehen oikeuk-

sia 

o Saapas ei siis kaada nuorten viinoja maahan tai ota niitä it-

selleen (tämä kun on yleinen harhaluulo) 

• Saappaat eivät soita poliisia tai nuorten vanhempia paikalle, jos he näke-

vät nuoria jossain. 

o Tosin tässä tapauksessa on huomioita ne jokamiehen velvol-

lisuudet! 

Huoli alaikäisestä nuoresta voi johtaa lastensuojeluilmoituksen te-

koon (jokaisen aikuisen velvollisuus)! Tai jos nuoria on jossain pal-
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jon ja joukkotappelu tulee, niin sitten on PAKKO soittaa poliisit pai-

kalle. 

 

Dia 10: Keitä Saappaat ovat? 

• Saappaat ovat tehtäväänsä koulutettuja aikuisia 

o yli 18v. Kurssilla harjoitellaan nuorten kohtaamista ja autta-

mista sekä yhdessä toimimista. 

• Saappaat on käynyt ensiapukurssin 

• Toiminnassa on mukana noin 40 vapaaehtoista 

o siis vapaaehtoista, siis siitä EI saa palkkaa! 

o Mukana on juuri 18v täyttäneitä ja melkein eläkeläisiä 

o Monenlaisia ihmisiä, erilaisia! 

o MITEN KAUAN ON ITSE OLLUT MUKANA, JA MIKSI ON 

VIELÄKIN? 

 

Dia 11: Mistä Itä-Helsingin Saappaan tunnistaa? 

• AUTO 

o Auton tunnistaa helposti, koska siinä olevat oranssit saap-

paat ja tekstit näkyvät pitkälle. 

o Tulkaa moikkaamaan, jos viikonloppuisin näkyy autoa. 

• LIIVIT 

o kuten näkyy; liivit ovat oranssit. Ne näkyvät kauas. Aina kun 

ollaan päivystämässä, meillä on oranssit liivit päällä. Itä-

Helsingin Saappailla on oranssit liivit, mutta esim. Snellulla 

on mustat. Ja Porilla liilat ja Turulla siniset. 

 

2. Saapaskertomukset: (noin 5 minuuttia) 

Diaesityksen jälkeen kerrotaan muutamia tapahtumia, jotka ovat jääneet saa-

pastelusta mieleen. Nuorille kokemus siitä, että Saapaspäivystyksissä voi todel-

lakin tapahtua mitä tahansa. 

 

3. Visailu (noin 5-10 minuuttia) 
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Kun kertomukset on kerrottu ja pointti saatu perille, on visailun vuoro, joka to-

teutetaan joko pareittain tai kolmen hengen ryhmässä. Noin viisi minuuttia vara-

taan tähän aikaa. Vastaukset käydään yhdessä läpi. Joku saappaista lukee ky-

symyksen ja nuoret saavat vastausvuoron viittaamalla. Lopuksi kysytään nuoril-

ta, kuinka monta kysymystä meni oikein. 

 

4. Esite (muutama minuutti) 

Annetaan jokaiselle vielä muistoksi esite, jossa lukee hieman saappaasta ja 

kerrotaan saapaspuhelimesta ja siitä, että siihen saa viikonloppuisin soittaa jos 

on tarvetta. Kehotetaan nuoria myös tallentamaan numero omaan kännykkään-

sä, koska esite tuppaa hukkumaan nopeasti. 

 

Viimeiseksi vielä kiitetään nuoria ja annetaan opettajalle puheenvuoro. 

 

 


