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Kun espoolainen Heidi Furu, 40, näkee kadulla 
asunnottoman, hän pysähtyy juttelemaan, ostaa 

ehkä ruokaakin. Halu auttaa vei perheen äidin 
mukaan vapaa ehtois  työhön, joka sittemmin 

poiki työ paikan hänelle itselleenkin.
NINAROSE MAOZ, KUVAT PAULA KUKKONEN/OTAVAMEDIA

Apu ei ole 
keneltäkään pois

”Oli hienoa huomata, että lapsetkin 
välittivät näistä ihmisistä ja 

ystävystyivät heidän kanssaan.
Kerran vanhin tyttäremme tarjosi

omaa huonettaan henkilölle, joka oli 
joutunut asunnottomaksi.” 

Yksi meistä

Espoolainen diakoni 
Heidi Furu, 40, on 
neljän 3–16-vuotiaan 
tyttären äiti. 
Toisinaan 
perheen kotona 
on majoittunut 
Heidin auttamia 
narkomaaneja.

Heidi Furu on saanut ViaDian kautta 
uuden, hienon ystäväjoukon. – Kun 

istumme iltaa ja nauramme yhdessä, 
mietin, että vaikeuksillakin on ollut 

tarkoituksensa.  Vapaaehtoisten joukko: 
(vas.) Tako, Kimmo, Toni, Heidi, Tommi, 

Risto ja Niklas.

tuolloin ja ihmettelin kaverini 
kanssa, miksei meitä päästetty 
kämpille. Olen jälkikäteen mietti-
nyt, että se oli pelastukseni. Olin 
kokeilunhaluinen ja olisin var-
masti kokeillut kaikkea, mitä oli-
sin saanut käsiini.

Poikaystävä teki pikkurikoksia 
ja varasteli autoja. Myöhemmin 
hänestä tuli narkomaani ja am-
mattirikollinen. Hän joutui vanki-
lakierteeseen. Heidin ja miehen 
välit erkanivat. Huoli hänestä ei 
kuitenkaan koskaan lakannut.

NIKLAKSEN HEIDI ON tuntenut 
12-vuotiaasta. Lukiossa mies 
suuntasi vuodeksi Yhdysvaltoi-
hin. Kirjeet kulkivat, ja niiden 
kautta syntyi varovainen, molem-
minpuolinen ihastus. Kun nuori 
mies palasi Suomeen, hän suunta-
si suoraan Heidin ovelle. 

– Hyppäsin Niken kaulaan ja ru-
pesin kiljumaan. Huomasimme, 

kuinka olimme kaivanneet toi-
siamme. Siitä hetkestä lähtien 
olemme olleet erottamattomat.

Niklas oli järkevöitynyt vaihto-
vuoden aikana. Opiskelu oli alka-
nut kiinnostaa ja aiempi, holtiton 
juhliminen oli jäänyt. Heidiä har-
mitti Niken muutos, ja meni pit-
kään, ennen kuin hän koki, että 
tarvitsisi muutosta omaan elä-
määnsä. Bilettäminen oli rank-
kaa. Viikonlopun jälkeen oli parin 
päivän kankkunen, mutta pian 
suunniteltiin jo seuraavaa viikon-
loppua. Muutama kaveri oli joutu-
nut tutkintavankeuteen.

– Aloin miettiä, mihin elämäni 
on menossa. Kaverini äiti oli näh-
nyt alamäkemme ja ehdotti, että 
lähtisimme yhdessä hänen kans-
saan hengelliseen tilaisuuteen. 
Aloin itkeä kirkon penkissä. Kun 
pastori esitti alttarikutsun, paine-
lin eteen. Pyysin esirukousta itse-
ni, Niken ja kavereiden puolesta. 

Kesti kuitenkin vielä jonkin ai-
kaa, että Heidi teki tietoisen us-
konratkaisun. Sitä seurasi läm-
min, kevyt ja onnellinen tunne. 
Pian  myös Niklas tuli uskoon. 
Vuonna 1994 vietettiin häitä, 
muutaman vuoden päästä syntyi 
esikoinen. Edessä oli myös rank-
koja vuosia, kun Niklas sairastui 
vakavaan masennukseen.

TOIPUMINEN KESTI pitkään.
– Niken mielenterveysongelmat 

vetivät hiljaiseksi. Olemme käy-
neet läpi vaikeita aikoja, mutta us-
kon, että kokemuksemme ovat val-
mistaneet meitä tähän työhön. 
Moni entinen päihdeongelmainen 
käy läpi samoja asioita. Nikke tie-
tää, miltä tuntuu olla ahdistunut. 
Siksi hän voi tukea muita. 

Tiukkaa on ollut myös rahalli-
sesti.

– Olemme kokeneet häpeän sos-
sun luukulla käymisestä, kun ra-
hamme eivät ole riittäneet elämi-
seen. Saman nöyryytyksen kokee 
moni ViaDian asiakas. 

Syrjäytyneet ovat olleet Heidin 
sydämellä jo pitkään. Jo nuorena, 
kun koulukaverit kiersivät laita-
puolen kulkijan kaukaa, Heidi 
muistaa miettineensä, ettei sellai-
sessa ihmisessä ole mitään pelot-
tavaa. Pian uskoontulon jälkeen 
Heidi istui Kampissa kadun kulki-
jan kanssa ja osti tälle ruokaa.

Varsinaisen sysäyksen ViaDian 
toimintaan antoi kuitenkin muu-

n perjantai-ilta. Espoolainen Hei-
di Furu on lähdössä viettämään 
iltaa ystävänsä kanssa Leppävaa-
raan. Jaloissa on korkokengät ja 
päällä viikonloppuiltaan sopivat 
vetimet. Heidi huikkaa vielä ovelta 
hyvät yöt miehelleen Niklakselle 
ja neljälle tyttärelle. Hän palaa ko-
tiin vasta aamuyöstä. 

Matkalla Heidi ja hänen ystä-
vänsä Piritta törmäävät vanhoi-
hin tuttuihin, kahteen laitapuolen 
kulkijaan. Naiset jäävät juttele-
maan ja kyselevät miesten kuulu-
misia. Heitetään huulta ja naure-
taan mutta puhutaan myös vaka-
vasti. Miehet kertovat arjestaan 
asuntolassa mutta kyselevät myös 
päihteettömästä elämästä – vielä 
viisi vuotta sitten Piritta oli itse 
kadulla.

Juttukavereita ei tarvitse etsiä. 
Monella on rankka tarina kerrot-
tavanaan. Toisinaan keskustelu-
kumppani pyytää esirukousta. 
Sen Heidi tekee mielellään. Hän 
uskoo, että Jumala antaa jokaisel-
le uuden mahdollisuuden.

Arkisin Heidi työskentelee dia-
konina ja ViaDia Espoo -yhdistyk-
sen toisena palkallisena työnteki-
jänä. Yhdistys järjestää muun 
 muassa ruoka-apua: grilli-iltoja ja 
asuntolaruokailuja. Kuukaudessa 
kierretään kuudesta kahdeksaan 
asuntolaa. Mukana toiminnassa 
on 16 vapaaehtoistyöntekijää, 
myös Heidin aviomies Niklas. 
Osalla vapaaehtoisista on alkoho-
listi- tai huumetausta. He halua-
vat jakaa toivoa siitä, että raitis 
elämä on mahdollinen.

– Menemme paikkoihin, joihin 
harva haluaa mennä, myös asun-
toloihin, joissa ovat yhteiskunnan 
silmin toivottomimmat tapauk-
set. Siellä huumeet, raiskaukset, 
rikollisuus, aseet ja jopa kidutus 
ovat arkipäivää. Näen syrjäyty-
neissä lähimmäisiä, jotka tarvit-
sevat rakkautta. 

HEIDIN OMA NUORUUS oli raila-
kasta aikaa. Heidi ei pärjännyt 
koulussa ja meni lukion sijaan 
kymppiluokalle ja liikuntaopis-
toon. Sen jälkeen hän aloitti lähi-
hoitajaopinnot. Heidi juhli kaveri-
piirinsä kanssa paljon, usein myös 
arkisin. Ensin alkoholin voimin, 
sitten mukaan tuli pilvenpoltto. 

– Meno oli ihan älytöntä. Osa 
porukasta, myös silloinen poi-
kaystäväni Pate, siirtyi vahvem-
piin aineisiin. En tiennyt siitä 



tama vuosi sitten nuoruuden poi-
kakaveri Pate.

– Olin rukoillut hänen puoles-
taan 16 vuotta. Välillä kävin moik-
kaamassa Patea linnassakin. En 
tiedä uskoinko itsekään, että hän 
muuttuisi. 

Paten veli menehtyi ja pian 
edessä oli yhteisen nuoruudenys-
tävän hautajaiset. Hautajaisissa 
Heidi tunsi muutoksen ilmapiiris-
sä. Pian hautajaisten jälkeen muu-
tama kaveri halusi tulla käymään 
seurakunnassa. Pate tuli uskoon 
ja halusi jättää entisen elämän. 
Hän pääsi irti huumeista.

– Ilo Paten pelastumisesta oli 
sanoinkuvaamaton. Nyt hän on 
kihloissa ja hän on ollut kaksi 
vuotta oikeissa töissä. Mies, joka ei 
olisi aiemmin pysynyt päivääkään 
samassa työpaikassa. 

Keväällä 2013 Heidi suunnitteli 
ystäviensä kanssa ruoanjakotilai-
suuden espoolaiseen asuntolaan 
ja kävi laittamassa tiedotteen ti-
laisuudesta asuntolan seinälle. 
Asuntolan henkilökunta varoitte-
li, että asukkaat olivat saaneet ra-
hansa juuri edellisenä päivänä ja 
suurin osa olisi luultavasti hank-
kimassa päihteitä. 

– Mietin, että olinko aivan hullu. 
Nikke oli lupautunut mukaan 
avuksi, mutta puhisi matkalla, et-
tä kaikkeen hänkin lähtee ja tus-
kin kukaan tulisi edes paikalle. 
Mietin, että olimmeko hankkineet 
makkarat ja pullat aivan turhaan, 
mitä tekisimme kaikella ruoalla. 

Ruokailijoita oli 60. Moni heistä 
tuli juttelemaan.

ALUSSA IDEANA OLI ruoan tar-
joaminen. Asiakkailta ei vaadittu 
mitään, ei päihteettömyyttä eikä 
edes halua raitistua. Mutta asiat 
alkoivat tapahtua kuin itsestään. 

Usein Heidin ja Niken kotona oli 
hätää kärsiviä ystäviä, joku käy-
mässä, joku nukkumassa yön yli, 

Kun ihminen on alkoholisti tai 
narkomaani, ei voimavaroja ole 
arjen toimiin tai ruoanlaittoon.

– Siinä on meille hyväosaisille 
kova pala purtavaksi. Se, että väli-
tämme näistä ihmisistä, ei ole pois 
keneltäkään. Suurin osa meistä 
asuu kauniissa kodeissa ja jääkaa-
peissamme on ruokaa. Jos voimme 
lämpimällä aterialla ja pullakah-
veilla tuoda yhdeksi päiväksi iloa, 
on se sen arvoista. Kun kerromme 
mahdollisuudesta pysyvään muu-
tokseen, annamme heille toivon.

Heidi ei pienestä hätkähdä. 
 Asiakkaat ovat kokeneet kovia, 
moni jo lapsuudessaan. Monella on 
mielenterveysongelmia: masen-
nusta, ahdistusta, joku saattaa 
kuulla ääniä. 

– Vaikka työ on rankkaa, jokai-
nen kuiville päässyt tuo onnen-
tunteen, joka auttaa jaksamaan. 

Ja kun asunnottomalle löytyy 
pysyvä asunto, entinen asiakas tu-
lee yhdistyksen työkokeiluun tai 
saa suhteen lastensa kanssa kun-
toon, riemuitaan jokaisesta aske-
leesta yhdessä.

”Jokin aika sitten tilaisuuteemme
tuli skini, joka ensitöikseen heitti,
että lähdetäänkö kämpille.
Vastasin samalla mitalla ja sanoin, 
että meillä ei vielä ole sellaista 
palvelua. Mies meni siitä hämilleen.” 

Yksi meistä

joku viikon tai parikin. Joku kävi 
läpi vieroitusoireita, toinen tapasi 
lapsiaan valvotusti. 

– Jouduin menemään oman mu-
kavuusalueeni ulkopuolelle. Koti 
on kuitenkin yksityistä aluetta. 
Mutta halusimme tarjota turvalli-
sen paikan heikoilla oleville. 

Vieraat ovat olleet luottamuk-
sen arvoisia. Kotoa ei hävinnyt tie-
tokoneita, eikä muutakaan.

– Harkitsimme tarkkaan, yh-
teistuumin koko perheen kanssa, 
kenet kutsuimme. Emme tuoneet 
ventovierasta katuojasta. Tun-
simme henkilöiden taustat. Oli 
hienoa huomata, että lapsetkin vä-
littivät näistä ihmisistä ja ystä-
vystyivät heidän kanssaan. Ker-
ran vanhin tyttäremme tarjosi 
omaa huonettaan henkilölle, joka 
oli joutunut asunnottomaksi. 

Toiminta kasvoi ja avun tarvit-
sijoita oli yhä enemmän. ViaDia-
yhdistys avasi ovensa vuoden 2013 
lopulla. Se toimii yhteistyössä Es-
poon vapaaseurakunnan kanssa. 
Heidi työskenteli yhdistyksen pe-
rustamisen jälkeen kahden vuo-
den ajan vapaaehtoistyöntekijänä. 
Samaan aikaan Heidi hoiti kotia ja 
lapsia. Toimeentulo oli tiukilla. 

Keväällä 2015 Heidi ja yhdistyk-
sen väki saivat iloisia uutisia. Yh-
distys oli saanut vuodeksi rahoi-
tuksen työntekijän palkkaami-
seen. Heidi jatkoi samaa työtä 
kuin ennenkin, mutta säännölli-
set kuukausitulot olivat iso helpo-
tus perheen arjessa.

JOSKUS JOKU KYSY Y, miksi 
päihdeongelmaisia pitäisi auttaa – 
hehän ovat itse aiheuttaneet oman 
tilanteensa.

– Jokainen, tilanteestaan huoli-
matta, on ansainnut rakkautta ja 
välittämistä, Heidi uskoo. 

Hän ei mieti sitä, että narko-
maani kuluttaa rahansa päivän 
huumeannokseen eikä ruokaan. 

Toisinaan tulee myös takapak-
kia. Huumeista ja lääkkeistä va-
pautuminen on pitkä prosessi. Osa 
on korvaushoidossa. 

– Kun uusi asiakas tulee mu-
kaan toimintaan, lasken viikkoja. 
Mitä pidempään hän pysyy muka-
na, sitä suurempi on hänen mah-
dollisuutensa jaksaa. Vaikka olen 
realisti, suren jokaista menetettyä 
mahdollisuutta. Eikä huolta voi 
sulkea pois edes vapaa-ajalla.

Heidi korostaa, että vapaaeh-
toisten tehtävä ei ole pelkästään 
olla neuvomassa, vaan usein juuri 
kuuntelemassa. Jokaisesta huu-
lenheitosta ei voi hätkähtää.

– Jos kauhistuisi asiakkaiden 
kielenkäytöstä tai ulkonäöstä, ei 
tästä työstä tulisi mitään. Nämä 
ihmiset pitää kohdata heidän läh-
tökohdistaan. Jokin aika sitten ti-
laisuuteemme tuli skini, joka ensi-
töikseen heitti, että lähdetäänkö 
kämpille. Vastasin samalla mital-
la ja sanoin, että meillä ei vielä ole 
sellaista palvelua. Mies meni siitä 
hämilleen. Loppuillasta hän itki ja 
halusi elämäänsä muutosta.

KAUNIS NAINEN herättää huomio-
ta työssään. Joskus uusi asiakas 
saattaa tulla vain siksi, että haluaa 
nähdä, kuka se Heidi oikein on. 

– Asiakkaat kohtelevat minua 
kunnioittavasti. Ja sitä paitsi Via-
Dian miehet pitävät minusta hy-
vää huolta. He ovat sanoneet, että 
jos joku tekee minulle jotain, hä-
net laitetaan kyllä järjestykseen.

Heidi on kokenut työssään myös 
uhkaavia tilanteita. Monella 
asiak kaalla on rikostausta, joskus 
vieressä saatetaan käydä huume-
kauppaa.

– Mutta en ole niin hento kuin 
luulisi, vedin juuri kymmenen leu-
kaa. Olen aina viihtynyt jätkäpo-
rukassa, ja yksi miehistä juuri to-
kaisikin, että olen porukan ainoa 
jätkä, jolla on menkat. Mutta kyllä 
minua joskus pelottaakin. Har-
voin pelottavan näköinen ihminen 
on oikeasti vaarallinen. Yleensä 
tilanteista selvitään juttelemalla.  
Jos asiakas on sekava, eikä rauhoi-
tu, otan etäisyyttä.

Vaikka onnistumistarinat anta-
vat voimaa, kokee Heidi usein riit-

tämättömyyttä. Välillä on vaikea 
erottaa arkea ja lomaa, kun pyyn-
töjä tulee mihin vuorokauden ai-
kaan tahansa. Ylityötunteja ei las-
keta. 

– Joku suurempi viisaus tässä 
hommassa kuitenkin on, kun toi-
mintaan tulee mukaan jatkuvasti 
uusia ihmisiä, he vapautuvat päih-
teistä ja saavat elämänsä oikeille 
raiteille. Unelmani on, että työ 
pyörisi enenevässä määrin entis-
ten asiakkaiden voimin. Jo nyt 
moni heistä on mukana toimin-
nassa joko vapaaehtoisina tai työ-
kokeilussa. 

Heidin mielestä asiat Suomessa 
ovat kaiken kaikkiaan hyvin ja yh-
teiskunnalta saa paljon tukea, 
mutta myös vapaaehtoistoimijoita 
tarvitaan.

– Koen, että tässä työssä lahjani 
tulevat kaikkein parhaiten esiin. 
On tärkeää löytää oma kutsu. Sitä 
paitsi, osaan olla myös itsekäs. 
Huolehdin itsestäni ja käyn sään-
nöllisesti kuntosalilla. Ja juuri ei-
len ostin kassillisen uusia vaattei-
ta, ihan vain itselleni. u

100g
kaupan 
päälle
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