
Töissä Helvetinkujalla 
 
Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskukseen on helppo löytää. Snellun viehättävä 
puuhuvila erottuu edukseen kerrostalojen joukosta Helsingin Kalliossa Toisella linjalla. Katu tunnetaan myös 
nimellä Helvetinkuja. Se alkaa sosiaalivirastosta, ja sen varrella on neulanvaihtopiste Vinkki ja Snellu. 
Päätepiste on Alppikadun diakonissalaitos.  
Viikon akavalainen, erityisnuorisotyönohjaaja Henna-Mari ”Hensku” Kettusaari, 42, on työskennellyt 
Snellussa kahdeksan vuotta. 
– Saapas-työtä olen tehnyt koko ajan. Partioimme kadulla nuorten parissa perjantai-iltaisin ja 
juhlatapahtumissa. Kahden työntekijän lisäksi apuna on 40 vapaaehtoisen joukko. Otan usein myös Kalevin 
mukaan. 
Kalevi on Henskun karkeakarvainen mäyräkoira, joka on ensilinjan kohtaaja, ”koulutettu keskikaljan 
kaataja”. 
Saapas-öinä työpäivät venyvät pitkälle aamuyöhön, eikä uni tule heti, kun pääsee kotiin. 
– Työajattomuus on sekä hyvä että huono asia. Saan rakentaa itse kalenterini, ja jos rajat pitävät, työajat 
ovat ok. 
Kettusaaren toimenkuvaan kuuluu myös vankilatyö. Keravan vankilassa on nuorten miesten kasvuryhmä 
Horisontti ja vanhemmuutta tukeva isäryhmä. Aggression hallintaa harjoitellaan Art-koulutuksessa. 
Ryhmien aikana ei ole vartijoita paikalla, vaan kahdeksan miesvankia ja kaksi naistyöntekijää tekee 
sopuisasti työtä yhdessä. 
– Meillä on kännykkä ja hälytin mukana, mutta koskaan ei ole tarvinnut pelätä. Miehet eivät halua pilata 
ryhmää. Olemme hyvin tervetulleita tuulahduksia ulkopuolelta. 
Katuväkivalta on ollut syksyllä pinnalla. Hensku Kettusaari käy kokouksissa Pasilan poliisitalolla, jossa 
pohditaan, miten toimitaan suhteessa katuväkivaltaan.  
– Jos Saappaassa nähdään väkivaltaa, soitamme paikalle poliisit tai vartijat. Meidän tehtävä ei ole mennä 
väliin. 
Snellun toimintaa pyörittää yhdeksän naista, jotka ovat rautaisia ammattilaisia.  
– Toiminta ei ole riippuvainen miehistä, koska paras ja pätevin työntekijä on valittu. Saappaaseen ja 
vankilaan tosin tarvittaisiin päihteetöntä, väkivallatonta miehen mallia. 
Iso osa työtä on myös sateenkaariparien parisuhdetyö. Kettusaari tapaa paljon asiakkaita, joita 
askarruttavat seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kysymykset. 
– Teen kirkkohallituksen tuella ja yhteistyössä parisuhdekeskus Katajan kanssa materiaalia seurakuntien 
työntekijöille avuksi kohdata hlbt-ihmisiä. Homous ei ole enää uusi asia, mutta transsukupuolisuus on 
pinnalla. Monelle työntekijällekin on vaikea kohdata erilaista seksuaalisuutta. 
Vaativa työ koettelee välillä voimia. Myös toimeentulo askarruttaa, koska palkka on pieni ja Helsingissä 
asuminen ja eläminen on kallista. 
Kettusaari haluaa olla kirkossa töissä. Päätöstä tukee myös henkilökohtainen vakaumus.  
– Haluan olla mukana rakentamassa kirkkoa tasa-arvoisemmaksi ja suvaitsevaisemmaksi. 
Lähimmäisenrakkaus ja auttamistyö ovat syitä, miksi olen kirkossa töissä.  
 
LAATIKKO 
Kirkon nuorisotyönohjaaja, valmistunut 1994 Suomen Raamattuopistolta.  
Työkokemusta parikymmentä vuotta. 
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsen. 
Kotoisin Helsingistä. 
Harrastaa urheilua, moottoripyöräilyä ja musiikkia. 
Lemmikkinä karkeakarvainen mäyräkoira Kalevi. 
Motto: ”Ronskisti syntinen, räikeästi armon alla.” 
 
KUVATEKSTIT 
Jake-jääkarhu on usein mukana töissä. 
Hensku Kettusaaren koira Kalevi on ensilinjan kohtaaja katutyössä. 
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