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OSALLISTUIMME Ulla Hoyerin 
kanssa Kansainvälisen Em-
mauksen maailmankokouk-
seen huhtikuussa Italiassa 
ja saimme olla yhdessä  450 
muun kanssa päättämässä 
Emmaus-liikkeen seuraavan 

neljän vuoden suuntaviivoista. Keskustelus-
sa korostettiin poliittista osallistumista, jolla 
pyri tään poistamaan köyhyyden taustalla ole-
via syitä. Eniten kärsivien auttaminen pysyy 
näin etusijalla, mutta näkökul-
ma muuttuu hieman laajem-
maksi. Muun muassa Ruotsin 
Emmaus-ryhmät ovat jo pitkään 
ottaneet poliittisen vaikutta-
misen mukaan omaan toimin-
taansa. He järjestävät kampan-
joita ja tapahtumia ja viestivät 
eri kanavilla sekä suoraan po-
liittisille päättäjille että kaikille kansalaisille. 
Maailmankokouksen aikana oli mielenkiin-
toista tutustua eri puolilla toimiviin Emmaus- 
ryhmiin. Ristiriidatonta liikkeen sisäinen kes-
kustelu ei ole, mutta oli hienoa huomata, mi-
ten meitä ohjaavat kuitenkin yhteiset arvot ja 
päämäärät, vaikka toimintamme on hyvin mo-
nimuotoista.

Jokaisen arjen pienet teot ja valinnat voidaan 
nähdä poliittisina tekoina ja kannanottoina. 
Myös jokainen meistä emmauslaisista tekee ar-
jen poliittisia tekoja, jotka voivat vähintään toi-
mia esimerkkinä muille. Miten mukavassa ar-
jen kirpputoripuuhailussa löydetään poliittiset 
teot? Toimintamme on kokonaisuudessaan yh-

teiskunnallisesti ja ympäristön kannalta merki-
tyksellistä ja lisäksi yksilön sosiaalista elämää 
rikastuttavaa. Tulevatko nämä asiat kuitenkaan 
esimerkiksi asiakkaillemme esille? Kuinka 
monen lapsen ja aikuisen elämään olemme 
vaikuttaneet mm. tukemalla päivähoitoa Pe-
russa, siirtolaisten työtä Etelä-Afrikassa tai ke-
hitysvammaisten hyvinvointia Virossa? Kuinka 
moni mielenterveyskuntoutuja, vankilasta va-
pautunut tai maahanmuuttajanainen on saa-
nut työkokeilupaikan kirpputorilta ja siten 
lämpimän ja tuetun kosketuksen työelämään? 
Kuinka paljon luonnonvaroja ja energiaa sääs-
tämme kierrättämällä ja uusiokäyttämällä vaat-
teita ja tavaroita? Toimintamme onkin jatku-
vasti poliittista, mutta viestimmekö siitä? 

Poliittista vaikuttamista on 
suora poliittisiin päättäjiin vai-
kuttaminen muun muassa kan-
nanotoilla, joihin osallistumme 
esimerkiksi KEPA:n kautta. Tä-
män lisäksi poliittista toimin-
taa on kansalaisvaikuttaminen. 
Jokaisen arjen teot ovat poliitti-
sia, ja toiminnalla voi olla myös 

vaikutusta esimerkiksi omaan lähiyhteisöön. 
Poliittista toimintaa ovat myös kampanjat, 
haasteet ja tapahtumat, joista suosituimmat 
leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa. Onko 
meillä kiinnostusta arjen aherruksen aikana 
tehdä kokeiluja ja pieniä tempauksia, onkin 
jo aivan toinen kysymys. Toki olemme onnis-
tuneet tekemään jo kaikenlaista, muun mu-
assa romanialaisen katusoittajan pyytäminen 
kirpputorille oli hauska yllätys. Näymme hyvin 
kirpputorina asiakkaille, mutta muu toimin-
tamme jää sivuosaan. Mitä muuta voimme teh-
dä? Yhdessä toimien ja moninaisuutta kunni-
oittaen olemme vahvempia myös arjen pienissä 
poliittisissa teoissa!

Toimintamme on  

jatkuvasti poliittista,  

mutta viestimmekö 

siitä? 

Arjen poliittisia tekoja

Seuraavilla kolmella sivuilla  
esittelemme kuluvan juhlavuoden 
tapahtumia kuvin ja sanoin. 

EMMAUS 
HELSINGIN 
JUHLAVUOSI 

Emmaus Suomen 
kevätkokous. Kepan 
toiminnanjohtaja  
Timo Lappalainen  
kertoi kehitysyhteis
työn näkymistä.

Juhlavuoden IIkkuna
galleriassa Vallilassa 
näyttelyt vaihtuvat 
kuukausittain. Yläku
vassa World Comicsin 
sarjakuvia, alla Tikke 
Tuuran installaatio. 

Toivon ja Rauhan 
iloinen sirkus esiintyi 
vapaaehtoisille ja 
asiakkaille ystävän
päivänä Vallilassa.

Ravintolapäivänä 
21.2. vokki kokkasi 
Vallilassa. Turvapai
kan hakijamiehet val
mistivat ja tarjoilivat 
yli sata herkullista 
ruokaannosta  
Vallilan kirppiksellä. 
Myyntituotto annettiin 
lyhentämättömänä 
vastaanottokeskuksen 
asukkaiden toimintaan.

TAMMIKUU HELMIKUU
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Vapaaehtoisten 
virkistyspäivää 
vietettiin Nuuksiossa 
Suomen luontokeskus 
Haltiassa.

Maailma kylässä 
festivaalilla 2728.5. 
meillä oli erikseen 
informaatiopöytä ja 
myyntiosasto.

EteläAfrikan Cordisis
sa Nono Joyce Ntoele 
menehtyi pitkään jat
kuneeseen sairauteen. 

Taiteiden yössä tehtiin 
kierrätysmate riaaleista 
päähineitä. Muslimi
tytöt järjestivät huivi
pajan.

Vesipäivä. Myyntituot
to annettiin Emmaus
liikkeen yhteiselle 
vesiprojektille Nokoué
järvellä, Beninissä.

22
3

Naisten päivä. Myynti
tuotto monikulttuurista 
naistoimintaa edistä
välle MonikaNaiset 
liitto ry:lle.

HUHTIKUU

1823.4. Anu Lähde 
ja Ulla Hoyer olivat 
maailmankokouksessa 
Jesolossa, Italiassa. 
Nono Joyce Ntoele Cor
disista ja Anita Moore 
Cuna Nazarethista 
vierailivat Helsingissä 
kokouksen jälkeen. 

Romanien kansallis
päivää juhlittiin Val
lilassa yhdessä 
Amnesty Internationa
lin romaniverkoston, 
Hirundon kautta 
tulleen katusoittajan 
ja Yhteiset lapsemme 
ry:n kanssa. 

Asiakaskahvitus ja 
juhlakirjan jul
kistamistilaisuus 
Vallilassa.

Kevätkokous. Kallio kukkii tapah tu
massa Dallapépuis
tossa Emmauksella oli 
kirppis, muotinäytös ja 
ohjelmaa lapsille

Katikodin tapettital
koot Kohilassa 24.5. 
Lue juttu seuraavalta 
sivulta.

Emmauksen pitkäaikai
nen vapaaehtoinen ja 
hallituksen jäsen Lea 
Mänttä kuoli vaikean 
sairauden murtamana.

Emmaus Suomen 
seminaari Nauvossa 
1011.9. Teemana 
kotoutuminen ja 
Emmauksen arvot. 
Mukana seitsemän 
henkeä Emmaus Hel
singistä. Kokous antoi 
julkilausuman Suomen 
pakolaispolitiikasta.

Pääjuhla ja keskuste
lutilaisuus syrjäytymi
sen ehkäisemisestä.

Asunnottomien yö.  
Tiistain 18.10. kirp
putorimyynti annetaan 
Vailla vakinaista 
asuntoa ry:lle.

TOUKOKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU

MAALISKUU TOUKOKUU

EMMAUS UUTISET MUUTTUU  ensi vuonna sähköpostilla jaettavaksi uutiskirjeeksi. Lähetäthän ajantasaisen sähköposti-
osoitteesi Anulle (toimisto@emmaushelsinki.fi) mahdollisimman pian, niin saat Emmaus Uutiset jatkossakin. 

TULEVIA TAPAHTUMIA:  20.11.  Lapsen oikeuksien päivä. Tiistain 22.11. myynti annetaan Pelastakaa Lapset ry:lle Syyrian kriisistä kärsivien lasten 
auttamiseen. 18-27.11.  Kallio kipinöi. Emmauksen ikkunagalleria mukana taidekävelyllä. 10.12.  Joulujuhla klo 15 Vallilan kirppiksellä.
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TALKOOTUNNELMISSA

TEKSTI  HELKA AHAVA |  KUVAT  BERTEL BACKHOLM,  HEIDI  HYTTINEN,  

V ITALI  SKALOZUB JA MERIL IN NI ILOP

yhdessä jonkun kumppanin kanssa. Maanan-
taimiitingissä innostuttiin työkeskuksen re-
montoinnista ja päätettiin lähettää kolme tal-
koolaista kokeeksi tapetoimaan yksi huone. Jos 
kaikki sujuisi odotusten mukaan, uusia poru-
koita lähtisi myöhemmin ehostamaan seuraa-
vat huoneet. Merilin näytti omasta puolestaan 
suunnitelmalle vihreää valoa ja lupasi hankkia 
remonttitarpeet Emmaus Helsingin piikkiin. 

Ihan uutta talkooyhteistyö Katikodin kanssa 
ei ole. Jo silloin, kun Katikoti aloitti, emmaus-
laiset osallistuivat eri tavoin sekä antamalla ra-
haa että tekemällä työtä, ja viimeksi viisi vuotta 
sitten teimme talossa pintaremonttia yhdessä 
asukkaiden kanssa.

Oppi saatiin videolta
Vapun jälkeisenä aamuna Emmauksen rohkeat 
pioneerit Anu Hyle, Heidi Hyttinen ja Bertel 
Backholm astuivat laivaan odottavin mielin ja 
vähän jännittyneinä: kuinkahan tästä selvitään 
kunnialla, kun kellään ei ollut mainittavaa ko-
kemusta tapiseerauksesta. Anu oli sentään 
nähnyt youtubessa tapetointivideon!

V iime vuoden virkistysretkellä Virossa 
kehitysvammaisten Katikoti tuli mo-
nen emmauslaisen sydäntä lähelle. Al-

kuvuodesta Merilin Niilop, Katikodin johtaja, 
kertoi uudesta työkeskuksesta, jolle Kohilan 
kunta oli osoittanut tilat vanhusten turvakes-
kuksen seinän takaa, entiseltä poliisilaitokselta. 
(Entiseltä ja entiseltä: monen kuukauden vään-
nön jälkeen Katikodin väelle luovutettiin vih-
doin avaimet uuteen tilaan, mutta kylän ainoa 
poliisi istuu edelleen yhdessä huoneessa, kun 
muita tiloja ei poliisiasemalle ole löytynyt…) 

Työkeskuksen käyttöön on saatu yksi iso ja 
kaksi pienempää huonetta. Suunnitelmissa on 
tehdä yhdestä huoneesta myymälä ja muista 
työpajatila. Jos ja kun poliisi jonakin päivänä 
lähtee, vapautuvaan tilaan voisi laittaa pesulan. 
Työkeskukselle kunta on jo luvannut  pesula-
urakoita ja saksalainen sponsori pesukoneet. 
Kunnan antamat tilat ovat hyvät mutta vähän 
ränsistyneet ja tummien värien vuoksi pimeät.

Emmaus Helsingin juhlavuoden kunniaksi 
olimme suunnitelleet solidaarisuustempaus-
ta, jossa voisimme tehdä jotakin konkreettista 

Vuonna 2011 Helsingin emmauslaiset olivat  
auttamassa Katikodin asuintalon remontissa.  

Viisi vuotta myöhemmin, toukokuussa 2016, käärittiin  
taas hihat, tällä kertaa Katikodin työkeskuksessa.

Kun vauhtiin oli päästy, 
vuota toisen jälkeen  

nousi seinälle.

KUMPPANI
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mallata kuvioita kohdalleen! Alkukangertelu-
jen jälkeen työ sujui joutuisasti ja ensimmäinen 
huone saatiin melkein valmiiksi samana iltana.  

Ei, Vitali, ei!
Apuna oli alusta alkaen Katikodin taiteilija Vi-
tali Skalozub. Välillä tuli huvittavia tilanteita, 
kun Vitali teki omia ratkaisujaan eikä huono-
kuuloisena kuullut, kun muut huusivat: ei, Vi-
tali, ei! Muitakin katikotilaisia oli vaihtelevasti 
mukana hommissa, sekä asukkaita että työnte-
kijöitä. Raivo Merimaa hoiti tuttuun tyyliinsä 
supliikkipuolen. 

Työ eteni vauhdilla
Talkoolaiset hitsautuivat nopeasti tiimiksi. 
Kun homma oli kertaalleen tehty, osattiin 
suunnitella työvaiheet järkevästi ja työ alkoi 
edetä vauhdilla. Toisena päivänä saatiin lop-
puun ensimmäinen huone ja tehtiin koko toi-
nen huone. Kolmannen huoneen kanssa tuli 
mutkia matkaan, kun tapetti oli erilaista ja vaa-

ti toisenlaista liisteriä. Myös seinät olivat vinos-
sa ja ensimmäistä vuotaa ei meinattu millään 
saada kohdalleen. Aina välillä joku pistäytyi ih-
mettelemään talkooporukan touhuja: kunnan 
työntekijä, poliisi, jostakin ilmestynyt vieras 
suomalainen vapaaehtoinen…

Talkoolaiset söivät maittavia aterioita yhdes-
sä katikotilaisten kanssa ja yöpyivät Katikodin 
tiloissa: Anu ja Heidi pienessä huoneessa, jon-
ne juuri ja juuri mahtui kaksi vuodetta, ja Bertel 
Raivon huoneessa, jonka tämä oli luovuttanut 
vieraan käyttöön. Kaikki olivat hengessä mu-
kana, ja emmauslaiset tunsivat olevansa todella 
tervetulleita. Heidi menetti sydämensä Älfille, 
tuolle verrattomalle samojedin ja susikoiran rak-
kauden hedelmälle. (Kun Katikodin kissa kuoli, 
hankittiin tilalle kolme kania. Nyt niitäkin on 
enää kaksi, kun Älfi pisteli yhden poskeensa!)

300prosenttinen suoritus
Talkoolaiset olisivat mielellään käyttäneet 
enemmänkin aikaa katikotilaisten kanssa, 
mutta työ vei mukanaan ja Emmauksen staha-
novilaiset puursivat tapettien kimpussa aamus-
ta iltaan. Neuvostoliitossa oli tapana täyttää ja 
ylittää tavoitteet, ainakin paperilla. Entiseen 
neuvostomaahan tulleet emmauslaiset ihan 
oikeasti täyttivät normin lähes 300-prosentti-
sesti, kun kunnostivat yhden huoneen sijasta 
melkein kolme!

Kolmannen päivän iltana väsyneet mutta 
tyytyväiset talkoolaiset astuivat taas laivaan 
mukanaan katikotilaisten taidetta, Katikodin 
viherpeukalon, Jyri Leppin, pistokkaita ja kon-
vehteja. Heidin sanoin: 

– Oli mukava ja antoisa reissu, varaslähtö ke-
vääseen, kun ilmatkin suosivat.

Työkeskuksen lattiat jäivät tällä kertaa teke-
mättä. Niitä varten on jo hankittu  linoleumia. 
Ehkä seuraava talkooporukka voisi lähteä lat-
tiahommiin, kunhan vaan youtubesta löydetään 
sopiva linoleumvideo!

Jälkikirjoitus
Meriliniltä tuli myöhemmin seuraava viesti.
”Kiitos paljon talkooporukasta!!! Oli ihan mahta-
vaa! Viikonlopulla panin itse meidän asukkaiden 
kanssa maton. Vielä pitää kiinnittää  käsityöhuo-
neen matto, kaikki listat, kaihtimet ja sähköjoh-
dot. Sitten voimme kutsua tarkastajan ja saamme 
luvan työskennellä siellä.” 

Merilin oli järjestänyt kyydin satamasta Kati-
kotiin. Kun oli asetuttu taloksi, tervehditty tutut 
ja syöty voileivät, voitiinkin jo lähteä työmaal-
le. Ensimmäinen työpäivä alkoi lattialistojen ja 
johtojen poistamisella, seinien putsaamisella ja 
epätasaisuuksien hiomisella. Mitattiin tapette-
ja, leikattiin ja liimattiin. Onneksi ei tarvinnut 

Iloiset ja työteliäät liisteröijät Anu ja Merilin työn vai 
toistensa kimpussa?

Vitali irrottaa jalkalistoja.Heidi Hyttinen irrottaa sähköjohtoja.

VASEMMALLA: Kylän ainoa poliisi istuu edelleen yhdessä 
huoneessa, kun muita tiloja ei poliisiasemalle ole 
vieläkään löytynyt.

OIKEALLA: Tapettitiimissä töitä paiskivat Anu Hyle (vas.), 
Heidi Hyttinen ja Bertel Backholm Emmaus Helsingistä 
sekä mm. Katikodin taiteilija Vitali Skalozub.

Talkoolaiset söivät maittavia aterioita yhdessä katikoti
laisten kanssa ja yöpyivät Katikodin tiloissa.
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tanut minua ymmärtämään Emmauksen eri-
tyislaatuisuutta.

Ammattityötä ilman korvausta
Mika ei näe mitään ristiriitaa siinä, että hän 
tekee Emmauksessa ammattityötään ilman 
korvausta. 

– Emmauksessa ilmaisen työn tekeminen 
kuuluu asiaan. Olen myös kuvataiteilijana tot-
tunut työskentelemään palkatta. En ole kos-
kaan saanut palkkaa asioista, jotka ovat minul-
le rakkaita.

– Leipätyöni graafinen suunnittelu on minul-
le tärkeää, ja saan siitä palkan lisäksi mielihy-
vää. Vuosien aikana omalle työlleni asettamani 
ehdot ovat tarkentuneet. En pysty työskentele-
mään itseäni ja arvojani vastaan. Olen takavuo-
sina kyllä yrittänyt. Kyse ei siis ole vain eetti-
sistä valinnoista vaan myös kyvyttömyydestä. 
Minusta ei ole markkinoinnin tai mainonnan 

työtehtäviin. Ei myymään tai edistämään asioi-
ta, jotka pidemmällä tai lyhyemmällä aikavälil-
lä aiheuttavat tuhoa ja kärsimystä.

Paineet palkkatyöhön ovat kasvaneet viimei-
sen seitsemän vuoden aikana. Niukkuutta on 
helpompi kestää itsekseen, mutta lapsilleen 
Mika ei haluaisi sitä liiaksi jakaa. Tällä hetkellä 
Mikan perheen ristiriita onkin pikemmin siinä, 
että kasvavien lasten myötä myös rahantarve 
kasvaa, mutta samanaikaisesti palkkatyön tuo-
ma turva on heikentynyt.

Poliittinen vaikuttaminen
Mika toivoisi Emmaus Helsingin kehittyvän 
yhteiskunnallisena ja poliittisena toimijana.

– Olemme hyviä tekemään konkreettisia 
asioita, mutta vaikuttamistyö on edelleen heik-
koa. Iloitsin, kun Ulf Särs toimi Emmauksen 
nimissä aktiivisesti maasta karkotettavien iso-
äitien asiassa. Paperittomien hammashoito ja 
liikkuvan väestön työkokeilu ovat innostavia 
avauksia. Ne tuovat poliittisen vaikuttamisen 
lähelle konkreettista työtä. Hyvä tulee, kun 
nämä kulkevat käsi kädessä.

Mikan mielestä Emmaus Helsingin ja Suo-
men muiden Emmaus-ryhmien kannattaisi 
kehitysyhteistyössä toimia yhdessä. UM:n tuke-
mien hankkeiden hallinnointi on yhä ammat-
timaisempaa, eikä meillä ole itsellä riittävästi 
sen alan osaamista. Kuitenkin voisimme hyvin 
suunnitellussa UM:n hankkeessa saada enem-
män aikaan kuin pienissä, itse rahoittamissam-
me hankkeissa. Pääskyillä on hankeosaamista, 
jota Suomen Emmaus-ryhmät voisivat hyödyn-
tää enemmän. Voisimme etsiä kumppaneita 
myös Emmauksen ulkopuolelta samankaltai-
sella arvopohjalla toimivista järjestöistä. Tällai-
nen voisi olla esimerkiksi Siemenpuu.

Mika ajattelee, että Emmauksen voima on 
yhteisöllisyydessä ja yhteistyössä. 

– Osaamme tehdä työtä yhdessä. Osaamme 
myös ratkaista ristiriitoja ja innostaa toisiam-
me. Parasta Emmauksessa ovat arvot ja ihmi-
set, jotka niitä yhdessä toteuttavat! 
TEKSTI  HELKA AHAVA |  KUVAT  MIKAN KOTIALBUMI

MIKA AALTO-SETÄLÄ on yli kym-
menen vuotta tehnyt vi-
suaalisen suunnittelun ja 
toteutuksen lähes kaikelle 
Emmaus Helsingin tiedo-
tusmateriaalille. Mukaan 
mahtuvat kotisivut, julistei-

ta, esitteitä, ikkunateippejä, hintalappuja, Em-
maus Uutisia, juhlakirja… Mika auttaa työllään 
tekemään Emmausta tunnetuksi, mutta häntä 
itseään eivät monet emmauslaisetkaan tunne. 
Mikä on tämä näkymätön mies?

Mika ja hänen identtinen kaksosveljensä Jari 
syntyivät Helsingissä toukokuussa 1963. Nyky-
ään Mika asuu Tampereella, hän on naimisissa, 
ja perheessä on Etiopiasta vuonna 2010 adop-
toidut nyt seitsemänvuotiaat kaksospojat. Myös 
kaksosveli Jarilla on kaksoset. Mika on amma-
tiltaan graafinen suunnittelija ja kuvataiteilija. 

Yritys olla kokonainen
Elämänasenteestaan Mika kertoo: 

– En tiedä, pyrinkö onnellisuuteen, ehkä 
ennemmin johonkin, jota voisi nimittää ko-
konaisena olemiseksi. Se on toisille ja itselle 
rehellistä läsnäoloa. Onnellinen olen mones-
ta pienestä ja isosta asiasta kuten perheestä, 
ystävistäni ja työstä. Työstä erityisesti silloin, 
kun pystyn muotoilemaan jonkun uuden tai 
vanhan ajatuksen tai asian täsmällisellä ja kes-
tävällä tavalla. Työskentely yhdessä muiden 
kanssa tekee minut onnelliseksi. Joskus, kun 
yhteistyö takkuaa, työskentely on kyllä turhaut-
tavaa. Tunnen onnellisuutta myös luonnossa, 
niin meloessani merellä kuin patikoidessa.

Mikan toi Emmaukseen vuonna 2005 ystävä 
ja kollega, kuvataiteilija Goa v. Zweygbergk, 
joka oli toiminut Emmauksessa jo joitakin vuo-

Näkymätön mies antaa 
Emmaukselle näkyvyyttä

sia. Goa pyysi Mikaa miettimään Emmauksen 
visuaalista ilmettä ja viestintää. 

– Näin tapahtuikin, mutta samalla tulimme 
Goan ja Anu Hylen kanssa perustaneiksi om-
peluseurat.

Minäkin tutustuin Mikaan noihin aikoihin. 
Ensin uudistimme kotisivuja, sitten tulivat 
Emmaus Uutiset, yhteinen hallitustyöskentely, 
tiedotustiimi. Olen oppinut tuntemaan Mikan 
tinkimättömänä ihmisenä. Hänellä on peri-
aatteita, joiden mukaan hän haluaa myös elää. 
Sellaiset ihmiset ovat yhteistyössä joskus rasit-
tavia. Ei kuitenkaan Mika! Hän osaa kuunnella 
muita ihmisiä ja ottaa huomioon heidän kom-
menttinsa myös silloin, kun ne koskevat hänen 
omaa työtään. Tuntuu, että emmaustyössä 
Mikalla on palveluasenne: hän ei aja läpi omaa 
näkemystään vaan on valmis sovittamaan sitä 
Emmauksen arvoihin ja tarpeisiin.

Mukaan yhteisöön
Kun Mika tuli Emmaukseen, hän oli tuuliajol-
la, “irti laiturista”. Eteen oli tullut umpikuja 
omassa taiteellisessa työssä ja jokunen vuosi 
aikaisemmin parisuhteessa. 

– Toimin samaan aikaan taiteilijaryhmässä, 
jossa etsimme tapoja tehdä esityksiä yhdessä. 
Luultavasti Emmauksen yhteisöllinen tapa teh-
dä työtä vastasi tarpeeseeni. Halusin kiinnittyä 
johonkin yhteisöön. Yhteisöllisyyys on ollut 
minulle aikuisiässä vaikea kysymys. Olen usein 
pettynyt yhteiseen tekemiseen tai ollut sen 
suhteen turhan vaativa. Ehkä olen ollut ankara 
myös itseäni kohtaan. Emmauksen ompelu-
seuroissa pääsin käsittelemään tätä ristiriitaa. 
Ja työkin oli mielekästä.

Mika muutti Tampereelle, ja maantieteelli-
nen etäisyys Emmaukseen kasvoi. Tiedotustii-
missä toimiminen ja hallitustyöskentely onnis-
tuivat kuitenkin myös sieltä käsin, ja Mika sai 
käyttää ammattitaitoaan tärkeäksi kokemiensa 
asioiden edistämiseen innostavassa ja kriitti-
sessä seurassa. 

– Tiedotustiimissä olemme usein pohtineet 
Emmauksen työn perusteita. Tämä työ on aut-

Mika ja Temesgen (toinen pojista) keräämässä luumuja  
Mikan lapsuudenkodin pihalla Helsingissä.

AHERTAJA



Emmaus Helsinki ry:n syyskokous 
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Tarjolla on kahvia ja teetä sekä suolaista ja makeaa purtavaa.

Esityslista
1 Kokouksen avaus 
2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6 Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. 
 Hallituksen ehdotukset ovat saatavissa molemmilta kirpputoreilta,  

tilattavissa Emmauksen toimistolta puh 045 1388 673 tai luettavissa  
verkossa osoitteessa: https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdkREQjFMyC9iKcpwQ

7 Vuoden 2017 jäsenmaksun suuruus  
8 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta. 
 Vaalivaliokunta ottaa vastaan ehdotuksia:
 Eeva-Sisko Veikkola puh 050 526 2917 
 Uffe Särs puh 050 564 1833 
 Ulla Hoyer puh 040 760 7325 
9 Valitaan tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa 
10 Muut asiat 
11 Kokouksen päättäminen 
 
Tervetuloa! Hallitus

Jos et ole vielä maksanut vuoden 2016 jäsenmaksua, voit maksaa sen 
ennen syyskokousta tilillemme: FI17 5780 1020 0039 04, viite: 11112. 
Jäsenmaksun suuruus on omavalintaisesti 5-100 euroa. 

Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri ikäisille 
ihmisille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä 
ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman 
puolesta.

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT


