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Sisällysluettelo

VIHREÄ KEIDAS

Elämä Kondikseen

Keidas Cafe

Keitaan Sydän

Keidas Street

Keitaan Helmi

Keitaan Suoja



Tässä puheenjohtajan keväinen tervehdys:

Kulunut vuosi on ollut monella tavalla haastava ja monille varmasti raskas. Silti
kaiken tämän keskellä Jumala luo uutta vaikka emme sitä aina heti
huomaakaan. Tämä aika on tuonut työryhmässä esiin rohkeutta, luovuutta ja
kykyä uudistaa Vihreän Keitaan toimintaa vastaamaan juuri tämän ajanjakson
haasteisiin ja tarpeisiin. Olen ilolla ja ylpeänäkin seurannut työryhmän
sinnikkyyttä ja päättäväisyyttä olla kohtaamassa apua tarvitsevia. Uskon, ettei
tämä olisi ollut mahdollista ilman esirukoilijoita, jotka ovat kannatelleet Keitaan
työtä ja henkilökuntaa monin rukouksin.

Vaikka Covid -19 epidemia pikkuhiljaa toivottavasti jääkin taakse, työ silti
jatkuu. Ihmisten toipuminen pääsee alkamaan ja asiakaskunnasta nousee
varmasti erilaisia uusia tarpeita jotka haastavat edelleen kehittämään
työmuotoja Keitaalla. Rukousta tarvitaan edelleen, erityisesti sen puolesta että
Vihreä Keidas voisi nousta siihen kutsuun ja näkyyn jonka Jumala on tätä aikaa
varten sille suunnitellut.

Koko johtokunta haluaa kiittää kaikkia teitä jäseniä. Olemme kiitollisia teille
kaikille, että olette olleet mukana tavalla tai toisella tukemassa, kannustamassa
ja uhraamassa aikaanne Vihreän Keitaan hyväksi.

Siunaavin terveisin

Puheenjohtaja Kirsi Huldén

Alkusanat



Ihmiset Keitaalla

Jonna Härmä
Järjestösihteeri

Teemu Terho
Palveluohjaaja 

Keitaan Helmi-hanke

Heljä Lehtiniemi
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä

Kristiina Hahtoranta-Majander
Kohtaamispaikan toiminnanohjaaja

Pia-Stina Repo
Hankesihteeri

Keitaan Helmi-hanke

Katja Försti
Toiminnanjohtaja-sairaanhoitaja

Venla Visti
Järjestötyöntekijä



Ihmiset Keitaalla
Lisäksi Keitaalla vaikuttavat: 

Taloushallinnossa: Sohvi 
Viestinnässä: Emma, Anna ja Ida
Asiakastyössä: Katja, Tami ja Sanna

Ryhmien vetäjät: Antero ja Mirja
Kohtaamispaikassa: Väiski

Keitaalla toimii  myös paljon
vapaaehtoisia ja vertaisia, joiden
työpanos on korvaamaton.

Vihreällä Keitaalla on tehty digiloikka ja 
opeteltu mm. Teamsin ja Zoomin käyttöä 

poikkeusaikana. 

Tässä valmistuu 
kädessä pitelemäsi lehti.

Vasemmalla
kokemusasiantuntija
Hessu Eloranta sekä

oikealla vertaisohjaaja/
työkokeilija

Köpi Salomäki.



Elämä kondikseen!
Vihreän Keitaan työryhmä on lämmin,
värikäs ja yhteisöllinen. Tiet ryhmään ovat
moninaisia ja toiset kulkevat mukana
pidemmän matkan kuin toiset. Varmaa on
kuitenkin se, että jokainen jäsen on yhtä
arvokas ja tärkeä osa ryhmää. 
Työryhmään kuuluu niin palkattuja
työntekijöitä, työkokeilijoita,
kuntouttavassa työtoiminnassa olevia,
opiskelijoita kuin vapaaehtoisiakin ja
esimerkiksi vertaisia. Työryhmässä löytyy
osaamista muun muassa sosiaalialasta,
taloudesta, viestinnästä sekä
kokemusasiantuntijuudesta. Taustojen
lisäksi myös toiminta on monimuotoista.

Tiimi tapaa toisiaan kahdesti viikossa
yhteisissä tapaamisissa ja pari kertaa
kuukaudessa työnohjauksessa sekä
erilaisissa koulutuksissa. Lisäksi jokaisella
työryhmän jäsenellä on mahdollisuus
esimiehen tukeen ja ohjaukseen,
sairaanhoitajan ja sosionomin 
palveluihin, yhteisiin virkistäytymisiin sekä
mahdollisuus osallistua Keitaan
tapahtumiin, ryhmiin ja retkille. 
 

Viime vuoden aikana työryhmä on kasvanut
valtavasti ja mukaan on saatu osaamista
useilta eri aloilta. Lisäksi työryhmä on
päässyt osallistumaan Savumerkeistä
lisättyyn todellisuuteen -hankkeeseen, jossa
jokainen on tullut tutuksi digitaalisten
välineiden ja ohjelmien käytön kanssa.
Tämän ansiosta koronankin aikana työryhmä
on ollut tiiviissä yhteydessä toisiinsa ja työ
vaikeassa elämäntilanteessa olevien
auttamiseksi on jatkunut kaikesta
huolimatta. Vaikka vuosi on ollut myös
raskas, on siihen kuulunut myös paljon iloa,
naurua ja toisten tukemista. 
 

iä



Vapaaehtoisena
Keitaalla

Kuka olet? 
Olen Tomi ja olen toiminut Keitaalla
vapaaehtoisena jo vuosia, välillä
aktiivisemmin ja välillä vähän
vähemmän. 
  
Mitä teet Keitaalla? 
Useimmiten tulen Keitaalle soittamaan
ja laulamaan, mutta olen ollut mukana
niin leireillä, tapahtumissa kuin
keittiössäkin.  
 
Miten löysit Keitaalle? 
Se oli 90-luvun loppupuolella. Löysin
Keitaalle kaverin kautta, jonka veli oli
toiminnanjohtajana. Astuin sisään
Keitaalle ja mun puolesta rukoiltiin. Sen
jälkeen kävin alkuun hengailemassa
Keitaalla. Tänne oli helppo tulla sisään ja
vastaanotto oli lämmin.  
 

Millaista on toimia vapaaehtoisena
Keitaalla? 
Keitaalla on hyvä henki riippumatta siitä, ketä
siellä on paikalla. Tapahtumissa ja leireillä
ollaan samaa jengiä, kaikki saa olla mukana.
Saa seurustella muiden kanssa. Musiikin
lomassa on helppo lähestyä ujompiakin. Ei ole
pakko olla mukana, vaan saa olla sen verran
kuin haluaa. 
 
Mikä saa sinut tulemaan tänne aina
uudestaan? 
Joku magneetti vetää. Keidas on kuin
seurakunta. 
 
Terveisiä jäsenille? 
Suosittelen vapaaehtoistyötä Keitaalla. Aina jos
lähtee itsestä ulospäin tekemään toisille, tulee
hyvä fiilis. Se palvelee molemmin puolin ja
aurinko paistaa. 

Tomi on Keitaan työntekijänä toimivan Kristiinan veli. 



Keidas Cafe -
kohtaamispaikalla

Kohtaamispaikkaan voit tulla tapamaan
muita tai viettämään aikaa rauhallisessa
ympäristössä. Keitaalla on tarjolla
aamiaista maanantaista torstaihin ja lisäksi
tiistaisin lounasta. Kohtaamispaikassa on
mahdollisuus vertaistukeen,
keskusteluapuun, palveluohjaukseen,
sairaanhoitajan palveluihin sopimuksen
mukaan sekä ruoka- ja vaateapuun. 

 

Kohtaamispaikan aukioloajat
löytyvät osoitteesta

www.vihreakeidas.fi 



Keitaan Sydän -
toipumistyö

Tukeva yhteisö on ihmisille tärkeä
toipumisen matkalla. Keitaalla voi
osallistua erilaisiin ryhmiin, kuten taide-
tai tunneryhmään. Teemme retkiä
esimerkiksi luontokohteisiin ja
museoihin. Kaikki ovat myös tervetulleita
osallistumaan Keitaan tapahtumiin ja
juhliin. Muutaman kerran vuodessa on
mahdollisuus osallistua suosituille
leireille ihanassa Kesäharjussa. 

Kun fyysiset kokoontumiset eivät ole
olleet mahdollisia, ryhmät ovat
kokoontuneet etänä ja muita on
päässyt tapamaan keskiviikon
etäkahvilassa. 

Keitaan Sydämen ryhmien ja
tapahtumien aikataulut löydät
osoitteesta www.vihreakeidas.fi tai
seuraamalla sivua Vihreä Keidas ry
Facebookissa. 

http://www.vihreakeidas.fi/






 
 

Kokemusasiantuntijuus
 

Kokemusasiantuntijuutta ollut on, näin
uskon,

siitä saakka kun saavutti maailma
aamuruskon.

Esivanhemmat, kokeneet opastivat elein
mikä juuri,

syötäväksi kelpaa, miten saada saalis
suuri.

Osaajia seurattiin, se oli elinehto,
esihistoria on kokemusasiantuntijuuden

kehto.
 

Minä uskon muutoksen
mahdollisuuteen,

itse apua saaneena tartuin elämään
uuteen,

Minä uskon kokemusasiantuntijuuteen.

Putoaa omena

Omena ei kauas puusta putoa -
oudoksun sananpartta outoa.
Betonilähiössä kasva ei hedelmiä -
ei puuta jonka ympärillä telmiä.

Kauan luulin isä on ulkomailla töissä
kunnes kuulin onkin valtion vöissä.

Omena ei kauas putoa puusta
tulee jo toisten lastenkin suusta!
Pitäis opettaa lapsille jo pieninä
et ottais kaikki ihmiset ihmisinä.

Omena ei kauas puusta putoa
olen potkinut opettajan autoa?!
Talonmieheltä jos tukkeutuu hormi
osoittaa mua jälleen syyttävä sormi.

Osaan luottaa enää omaan apuuni
rinteeseen istutan mä omenapuuni
Vuoren, mäki ei tarkoitukseen riitä
putoo omena puusta - kauaksi siitä.

Totuus on kaikkien mittapuiden mukaan -
leimattuna meistä ei ole syntynyt kukaan.

Ihmisiltä kuultua
Hesssu



Rukous ja hyvinvointi
Rukous on keskustelua Jumalan
kanssa 

Rukous on monelle tärkeä asia.
Keitaan työntekijät Heljä, Köpi ja
Teemu kertovat rukouksen voimasta. 
-Elämän koko raadollisuuden
tuominen kaikkine tunteineenkin
Jumalan eteen on elämän
yhtenäisyyden ja hengellisen kasvun
vuoksi tärkeää, kertoo 
Teemu Terho, joka rukoilee
vahvistaakseen yhteyttään Jumalaan.
  
-Pyrin rukoilemaan aamuin illoin.
Raamattu kehottaa rukoilemaan
lakkaamatta ja ajattelen, että tätä
kohti minun tulisi pyrkiä. Erityisesti
toisten puolesta lausuttu rukous on
minulle tapa osoittaa lähimmäisen
rakkautta. Monesti on vaikeaa sanoa
oikeita sanoja toiselle ja auttaa heitä
ongelmissaan, mutta aina voin
rakastaa heitä toivomalla heille hyvää
ja rukoilemalla Jumalaa siunaamaan
heitä, Teemu jatkaa. 

 

Myös Köpi rukoilee muiden puolesta:
-Paras hetki rukoilulle on aamuisin, mutta
oikeastaan rukoilen koko päivän: läheisten
sekä koko Keitaan tiimin puolesta. Rukoilun
merkitys on vuosien mittaan kasvanut, kun
olen kasvanut lähemmäksi Jeesusta. Rukoilin
jo lapsena, mutta rukoilu on nykyään entistä
tärkeämpää. Rukoilla voi monin eri tavoin,
eikä oikeaa tapaa, tyyliä tai paikkaa ole.

-Mieluiten rukoilen yksin, katse ja kädet
vapaana luontoa päin. Rukous on tuttua jo
lapsuudesta ja muistan lapsuudesta
iltarukouksen, jota nukkumaan mennessä
lausuin: ”Levolle laske Luojani, armias ole
suojani, jos sijaltain en nousisi, Taivaaseen
ota tykösi”, kertoo Heljä. 

Heljä kokee myös luontevaksi rukoilla
luonnossa: 
-Olen aina kokenut, että maailmankaikkeus
on Jumalan luoma. Lapsena tykkäsin
katsella makuultaan luonnossa taivaan
pilviä ja niiden sanomaa. Lapsuuden
Lapissa oli 8 vuodenaikaa vuodessa.
Jokainen vuodenaika on kaunista
katsottavaa ja jokaisella on omat piirteensä.
Yleensä katson taivaalle, johonkin
Suurempaan. Tulipalopakkasilla revontulia,
tähtiä ja kuuta. Kesällä keskiyön aurinkoa.



Rukous ja hyvinvointi

Tieteellisessä tutkimuksessa on
tarkasteltu uskonnon ja rukouksen
vaikutuksia hyvinvointiin. Näyttö on usein
ristiriitaista ja uskonnon voidaan havaita
vaikuttavan hyvinvointiin sekä
parantavasti että heikentävästi.
Henkilöiden subjektiivista kokemusta
tarkasteltaessa tutkimustulokset
kääntyvät positiivisiksi. Pääsääntöisesti
uskonto ja erityisesti rukous koetaan
hyvinvointia parantaviksi. 

Jenni Spännäri tarkasteli teologian
väitöskirjassaan uskontoa ja
ikääntyneitä. Rukous on keskustelua
Jumalan kanssa.
Hänen mukaansa ikääntyneet voivat
käsitellä ja jäsentää vaikeita
elämäntapahtumia ja huoliaan
uskonnollisen ilmaisun avulla. 

Uskonnolliset ilmaisumuodot näyttivät
yhdistävän ikääntyneet kirjoittajat
lähemmin myös suomalaiseen kulttuuriin.

Tätä kautta liityttiin vahvasti myös
suomalaiseen identiteettiin ja yhteiseen
muistiin, jossa uskonto on keskeisessä
osassa. Käyttämällä uskonnollista kieltä
ikääntyneet samanaikaisesti hyödynsivät ja
loivat uudelleen näitä sosiaalisia
voimavaroja. (Spännäri, Jenni: Rukous on
perintöä suvusta sukuun: Ikääntyneet ja
uskonto vuosituhannen vaihteen
Suomessa. 2008) 

Spännärin tutkimusten tulosten voi
helposti uskoa pätevän myös nuorempiin
uskoviin sukupolviin. Uskonto ja rukous
luovat yhteistä identiteettiä ja sosiaalisia
voimavaroja. Vaikutukset koettuun
hyvinvointiin ovat selkeästi myönteisiä. 

"Uskonto ja rukous koetaan hyvinvointia parantaviksi."



Rukous ja hyvinvointi
Moni kokee myös saavansa vastauksia
rukouksiinsa. Heljä kertoo saavansa niitä
luonnosta:
-Miesystäväni kuoleman jälkeen toivoin
Jumalalta, että hän näyttäisi minulle, että
miesystäväni kuulee. Toivoin luonnossa olevia
merkkejä. Siitä lähtien olen katsellut luonnon
elämää toisella tavalla ja näen siinä kaikkea
kaunista. Minulla on luonnossa myös
muistelupaikka: paikka, jossa kävimme
miesystäväni kanssa. 

Myös Teemulla on vastaavan kaltaisia
kokemuksia: 
- Olen kokenut Jumalan joko ajatusten kautta
tai toisten ihmisten välityksellä kertovan minulle
tahtoaan. Aina en kuitenkaan ole seurannut
saamaani viestiä tai ohjetta. Muistan myös
yliluonnollisen tapahtuman, jossa Jumala antoi
minulle näyn, jonka kautta päädyin auttamaan
erään miehen turvaan kylmästä ulkoilmasta. 
 

Joskus Jumala koskettaa voimallisesti. 
 – Jumala on joskus lahjoittanut ns.
kyynelten lahjan. Rukouksen aikana olen
herkistynyt ja tuntenut Jumalan hyvyyttä ja
laupeutta niin paljon, että olen alkanut itkeä
ja rukouksen jälkeen lähtenyt tilanteesta
jotenkin muuttuneena, kertoo Teemu. 
Rukouksessa on suurta voimaa. Sen voi
tavoittaa myös laulun sävelin kuten Heljä: 
- Joskus huomaan hyräileväni jotain tuttua
hengellistä laulua ja silloin minulle tulee
hyvä olo. Turvallinen olo. 

"Rukouksessa on suurta voimaa."



Keitaan Helmi
Keitaan Helmi -hanke

Vihreä Keidas elää Töölössä, mutta niin
myös kaduilla ympäri Helsinkiä. Keitaan
Helmi -hanke on STEAn rahoittama vuonna
2020 alkanut hanke, jossa tehdään etsivää
työtä kadulla eli mennään sinne missä apua
tarvitsevat ihmiset ovat. Tarjolla on
sosionomin ja sairaanhoitajan palveluita
Keitaan tilojen lisäksi myös kadulla.
Hankkeessa on mukana
kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoisia ja
vertaistoimijoita. Etsivän työn avulla
haluamme tavoittaa ihmisiä, tukea heitä ja
auttaa pääsemään palveluiden piiriin.

Vihreä Keidas menee sinne missä apua tarvitaan,
mukana kahvia ja pientä purtavaa kohtaamisia varten. 

Kahvireppua kantamassa
 tiiminvetäjä Teemu.

 



Keidas Street -hanke 
  
Korona toi Keitaalle lisärahoituksen STEAlta.
Keidas Street -hankkeessa keskiössä on
sairaanhoitajan ja lähihoitajan tarjoama
psykososiaalinen tuki. Työmuotoina on etsivä
työ ja jalkautuva työ niin kadulla kuin
puhelimen välitykselläkin. Tarjolla on myös
palveluohjausta, arjen apua,
terveysneuvontaa ja hoidon tarpeen arviointia
niille, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai
heikosti kiinnittyneitä.  Tällaiselle tuelle on
selvästi ollut tilausta jo aiemmin, mutta
koronakriisin aikana tarve on vain korostunut
entisestään.  
 

Keidas Street

Kuvassa Kristiina ja Hessu jalkautumassa Helsingin katukuvassa.

Kaupungilla kiertävä
 tiimi on helposti kohdattavissa.



"Keidas on
 monipuolinen

työkokeilupaikka jossa on
kiva tehdä juttuja

erilaisten ihmisten
kanssa."

"Keitaalla on hyvä
yhteishenki, voi olla

oma itsensä ja ketään
ei tuomita."

Keidas työympäristönä

"Asiakkaita
 autetaan

ihmisläheisesti ja
ammattitaidolla kunkin

omissa ongelmissa."

"Keitaan yhteisö
 sai aikaan ammatillista

kasvua ja henkistä
pääomaa."

"Keidas on iso perhe."

"Kerran keitaalla, aina keitaalla!"

"Keitaalla on
 ilon ja vapauden sekä
lohdutuksen ilmapiiri.

Nimensä veroinen siis." 

"Tulin töihin
 yhdistyksen

taloushallintoon, mutta
huomasinkin olevani

töissä perheessä, jossa
kaikkia työntekijöitä

 ja asiakkaita kohdellaan
tasa-arvoisesti." 

"Keidas on
turvallinen työpaikka,

paikka jollaiseen en ole
koskaan elämässäni

törmännyt."



Kiitokset

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita
ja rahoittajia. 

Lisäksi haluamme kiittää kaikkia johtokunnan jäseniä,
vapaaehtoisia,

jäseniä ja Keitaan tukijoita.
 

Lämmin kiitos!  



Vihreä Keidas ry
 
Sibeliuksenkatu 6 
00260 Helsinki 
www.vihreakeidas.fi 
www.facebook.com/vihrea.keidas/ 
 
Toiminnanjohtaja,
Katja Försti
katja.forsti@vihreakeidas.fi
p. 044 291 3181 
 
Toiminnanohjaaja,
Kohtaamispaikka 
Kristiina Hahtoranta-Majander 
kristiina.h-m@vihreakeidas.fi 
p. 045 874 3310 
 
Liikkuva kriisiapu, 
Keitaan Helmi-hanke
Teemu Terho 
teemu.terho@vihreakeidas.fi 
p. 040 411 0295 

Yhteystiedot
Jos olet kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä Vihreällä
Keitaalla, olethan yhteydessä
toiminnanjohtajaamme Katja
Förstiin. Vapaaehtoiset otetaan
lämpimästi vastaan ja työn
arvokkuus näkyy
toiminnassamme. 
 
Jäsenyydet 

Varsinainen jäsen 25e 
Työttömät, eläkeläiset,
opiskelijat sekä varus- ja
siviilipalvelusmiehet 10e 

Jäseneksi liittymisestä saat
lisätietoa nettisivuiltamme
ja ottamalla yhteyttä
henkilökuntaamme. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan
toimintaamme!

Reitti Keitaalle

Keitaalle pääsee kätevästi
keskustasta raitiovaunulla
numero 10. Päätepysäkki Ooppera.
Kävele kohti Kisahallin pääovia
ja käänny Sibeliuksenkadulle.
Sijaitsemme osoitteessa
Sibeliuksenkatu 6. Tervetuloa!

http://www.vihreakeidas.fi/

