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NaisteN oikeudet korostuvat toiminnas-
samme erityisesti Pag-La-Yirin naisten 
ompelukeskusprojektissa Burkina Fasossa. 
Tämä on hankkeen kolmas ja viimei-
nen vuosi. 15 naisen ompelukoulutus on 
edennyt puoliväliin, eikä erityisiä ongelmia 
ole ilmennyt. Olemme saaneet myyntiin 
ompelukeskuksessa tehtyjä kauniita ja 
vankkoja kangaskasseja. Syksyllä on tar-
koitus sopia yhteistyön jatkamisesta.

Uusi solidaarisuustoiminnan muoto 
on kahden liettualaiseN tyttöryhmäN toi-

miNNaN tukemiNeN. Tyttöryhmien tarkoitus 
on vertaistuen avulla estää tyttöjä joutu-
masta ihmiskaupan uhreiksi.

lasteN oikeudet konkretisoituvat meillä 
perulaisten Cuna Nazarethin päiväkotien 
tukemisessa. Syksyllä Pääskyjen Marianne 
Leimio ja Helka Ahava tekivät Ulkomi-
nisteriön rahoittaman hankesuunnitte-
lumatkan Peruun. Pääskyjen ja kolmen 
suomalaisen Emmaus-ryhmän (Helsinki, 
Westervik, Åland) tukemana CuNa Naza-

reth alkaa rakeNtaa kierrätyskeskus-

ta, jossa koulutetaan köyhien perheiden 
työttömistä nuorista kierrätyksen ammatti-
laisia. Kun kierrätyskeskus on saavuttanut 
omavaraisuuden, siitä saadulla ylimääräi-
sellä tulolla on tarkoitus tukea Cuna Naza-
rethin päiväkotien toimintaa. Hankkeelle 
haetaan Ulkoministeriön hanketukea.

Vaateapua olemme toimittaneet paitsi 
Puolan Emmaus-ryhmille tammikuussa yh-
dessä Emmaus Westervikin kanssa myös Vi-
roon eri kanavia pitkin ja pääkaupunkiseu-
dun tarvitseville useamman tahon kautta. 

YhdistYksen kuulumisia
syyskokouksessa 16.11.2009 hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Helka Ahava ja 
muiksi jäseniksi: Mika Aalto-Setälä, Brita 
Carpelan, Harri Cavén, Anu Hyle, Mar-
jatta Hämäläinen, Marianne von Knorri-
ng, Ulf  Särs ja Eija Mustonen vanhasta 
hallituksesta. Uusiksi jäseniksi valittiin 
Risto Grönthal, Eeva-Sisko Veikkola ja 
Pekka Viertomies. Hallituksesta erovuo-
rossa olivat Ulla Hoyer ja Lissu Litmanen, 
ja Viveca Blumme erosi omasta pyynnös-
tään. Kokous kiitti hallitustyöstä nyt pois 
jääneitä heidän panoksestaan.

Uusi hallitus valitsi ensimmäisessä 
kokouksessaan varapuheenjohtajaksi Ulf  
Särsin, sihteeriksi Pekka Viertomiehen, 
taloudenhoitajaksi Harri Cavénin, kierrä-
tysvastaavaksi Marianne von Knorringin  
sekä tiedotustiimiin Ulf  Särsin, Mika 
Aalto-Setälän ja Helka Ahavan.

emmaus euroopaN aluekokouksessa Brys-
selissä 16–18.10. edustajamme oli Ulf  Särs.

kaNsaiNVäliseN emmaukseN 60-Vuotis-

juhlaaN Pariisissa 30.10. osallistui Ulla 
Hoyer.

uusi esite valmistui marraskuussa.
periNteistä joulujuhlaa vietettiin Valli-

lan kirpputorilla 14.12.
Emmaus Helsingin ja monen muun kan-

salaisjärjestön ehdokas Eija Mustonen valit-
tiin kepaN hallitukseeN Vuosiksi 2010-11.

emmaus suomeN Vuosikokouksessa 13.2. 
edustajamme Marjatta Hämäläinen valit-
tiin Emmaus Suomen hallitukseen.

20.2. vietimme paaVo louNelaN 70-Vuo-

24.11. veimme itse kuorman huonekaluja 
ja taloustavaraa kohilaN turVakeskuk-

seeN Viroon. Samalla kävimme seitsemän 
hengen voimin tutustumassa myös kehitys-
vammaisten kati-kotiiN ja keskustelimme 
alustavasti yhteistyön jatkamisesta. 

loppuVuodesta 2009 aNNoimme Vielä  

seuraaVat rahalahjoitukset: 

– 10 000 e Cuna Nazarethille kuorma-
autoa ja muita kierrätyskeskushankintoja 
varten. Lisäksi Lasten oikeuksien päivän 
(20.11.) myyntituoton 710 e

– Ukrainan Oselya-yhteisölle 2 000 e palk-
kojen maksua varten

– Vailla vakinaista asuntoa ry:lle kirpputo-
rien yhden päivän myyntituoton  (17.10. 
Asunnottomien yö) 630 e sekä ylimääräi-
senä lahjoituksena 1 000 e 

...ja alkuVuodesta 2010:

– Yayasan Penghiburin lastenkodille Indo-
nesiassa 7 000 e

– Cunan päiväkodeille 2 567 e ja kierrätys-
keskuksen suunnittelutyöhön 805 euroa.

– Pag-La-Yirin ompelukeskukselle 3 100 e
– Nokoué-järven vesiprojektille Beninissä 

vesipäivän 23.3. tuotto.
– Haitin maanjäristyksen uhreille 2 000 e

tulevia tapahtumia
– abbe pierre -semiNaari Karjalohjalla 5.4.
– keVätkokous 19.4.
– NuukuusViikko 19-25.4.
– maailma kylässä -festivaali 29.-30.5.
– käpyläN ja kumpulaN kyläjuhlat 

tispäiVää asikkalassa. Syntymäpäivälah-
jat annettiin Emmaukselle. Kiitos Paavolle 
hauskasta juhlasta!

kirpputoreilla tapahtuu
Viime VuoNNa myyNti oli hyvä kummallakin 
kirpputorilla ja loppuvuodesta jopa ennätys-
lukemissa. Lamallakin lienee osansa asiassa, 
mutta ilman sitkeitä, innostuneita ja luovia 
ahertajiamme tämä ei olisi ollut mahdollista!

Vallilan tiloissa on taas vuoden varrella 
järjestetty kaikenlaista: mm. ompeluseu-

rat ja torstaiN iltaryhmä. louNasVieraiNa 
Vallilassa olivat syksyllä mm. Kansainväli-
sen Emmauksen aktiivit Cousalya ja Martin 
VCds:stä Intiasta. Myös burkinafasolaisen 
Emmaus-ryhmän pag-la-yiriN puheenjoh-
taja Suzanne Waré ja toiminnanjohtaja 
Maria Lougué olivat lokakuussa kaksi päi-
vää Emmauksen vieraina ja kävivät tällöin 
Vallilan kirpputorin lisäksi mm. kehitys-
vammaisten työkeskuksessa majakassa ja 
ojalaN perhekodissa Karjalohjalla. 

Joulukuussa emmaus helsiNki osti Valli-

laN Varastotilat, yhteensä 105 m2. 
23.3. vietimme taas VesipäiVää kummal-

lakin kirpputorilla. 

solidaarisuustoimintaa
Vuoden 2010 solidaarisuuspäivien tee-
moiksi olemme valinneet veden, ympäris-
tön, naisten oikeudet, lasten oikeudet ja 
oikeuden pysyvään asuntoon. 

ympäristöteema tulee olemaan vuoden 
aikana esillä moneen otteeseen, mm. nuu-
kuusviikolla 19-25.4. 

YhdistYksemme kevätkokous pidetään 19.4.2010 klo 17 mäkelänkadun kirpputorilla. osoite: 
Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki, Käsitellään sääntömääräiset kevät ko kous asiat. Tervetuloa!tulossa ja menossa...
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L olo on toisen polven emmauslainen. 
Äidin esimerkkiä seuraten Lolosta 
tuli Emmaus Helsingin aktiivi 1969-

70, ja hän oli myös työleirillä Tanskassa. 
Kaksi ja puoli vuotta sitten hänet valittiin 
Emmaus Westervikin toiminnanjohtajaksi. 

Välivuosina Lolo opiskeli opettajaksi 
ja kirjastonhoitajaksi. Hän muutti Länsi-
Uudellemaalle, jossa työskenteli kirjaston-

i lolo myyntipöydän takana emmaus Westervikin 

tammisaaren torilla kesällä 2008 järjestämässä 

muotinäytöksessä.

Kun aloitin työt Emmauksessa, ajattelin, että  

pääasia oli hankkia mahdollisimman paljon rahaa  

etelän järjestöjen ja hankkeiden tukemiseen.  

Nykyään minusta on yhtä tärkeää se,  

että olemme sosiaalinen työpaikka.  

On haastavaa säilyttää tasapaino 

näiden kahden välillä, sanoo 

Emmaus Westervikin toiminnanjohtaja  

Margherita ”Lolo” Zilliacus. 

SoSiaalinen 
työpaikka 

teksti: uLf särs | kuvat: Maj -BriTT LaaKKonen

hoitajana, maahanmuuttajien opettajana 
ja toimittajana. Hän oli aktiivinen feministi 
ja paikallispoliitikko ja toimitti Suomen en-
simmäisen kirjan pakolaispolitiikasta. 

- Luulen, että minut valittiin Emmaus 
Westervikin toiminnanjohtajaksi ennen 
kaikkea kehitysaputyöntekijänä Länsi-
Afrikassa saamani kokemuksen perusteel-
la. Afrikassa kävin ensimmäisen kerran 

lolo ZilliaCus

emmauslainen
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vuonna 1999. Olen työskennellyt nuoriso-
keskuksessa ja naisten talossa Senegalissa 
sekä kehitysmaayhdistys Indigon tehtävissä 
Guineassa. Afrikasta olen kirjoittanut kol-
me reportaasikirjaa.  

TärKeä KoHTaaMispaiKKa 

Emmaus Westervikin perustivat Birgit ja 
Rurik Rancken vuonna 1973. Emmauksen 
yhteisö sijaitsi vanhassa kansakoulussa 7 km 
Tammisaaresta. Vuonna 1996 toiminta siir-

tyi Tammisaaren 
keskustaan, ny-
kyinen osoite on 
Haugesundintie 
18. Emmauksella 
on kolme vaate-
keräyslaatikkoa 
Tammisaaressa. 

 - Kun yhteisö 
lakkasi, hallitus päätyi vähitellen henkilö-
kunnan palkkaamiseen. Nykyään meitä 

on viisi palkattua työntekijää, useimmat 
osa-aikaisia. Meillä on työharjoittelijoita 
ammattikouluista ja aina joku kaupungin 
tai Työ- ja elinkeinokeskuksen kautta meil-
le tullut työhön kuntoutettava.  Viikoittain 
meillä on 4-5 vapaaehtoista, lisäksi 15-20 
vapaaehtoista käy harvemmin. Useimmat 
heistä ovat eläkeläisiä ja naisia. On haasta-
vaa pitää yhteyttä heihin kaikkiin. 

- Minusta tuntuu yhä tärkeämmältä, että 
työpaikalla vallitsee hyvä yhteenkuuluvai-
suuden tunne. Vapaaehtoisten ja Emma-
uksessa työskentelevien tulee voida viihtyä 
työssään. Tällä hetkellä meillä on niin pie-
ni keittiö, ettemme voi edes syödä yhdessä. 
Aiomme suurentaa keittiötä ja parantaa 
tiloja. Henkilökuntakokouksia meillä on 
usein, ja pyrimme nykyään aloittamaan 
työpäivän yhteisellä kahvituokiolla.  

- Jotkut asiakkaamme ovat käyneet meil-
lä säännöllisesti jo monen vuoden ajan. 
Emmaus on varmasti Tammisaaren kan-
sainvälisin paikka. Tavallisena päivänä asi-

akkaissamme voi olla 6-7 eri kansallisuutta.  
Käymme aina joskus kouluissa, pidämme 
myymälässä esillä tietoa globaaleista asiois-
ta ja saamme äänemme silloin tällöin kuu-
luviin paikallismediassa. 

KansainväLinen yHTeisö

- Lähetämme yhdessä Emmaus Helsin-
gin kanssa vaatteita Puolaan, ja meillä on 
suunnitteilla yhteinen hanke Cuna Naza-
rethin päiväkodin kanssa Perussa. Emmaus 
Westervik tukee myös mm. kätilöiden kou-
lutusta Guineassa, viittä tyttöryhmää Lat-
viassa ja syrjäytyneiden kohtaamispaikkaa, 
Ystävätupaa, Tammisaaressa. 

- Emmaus ei ole hyväntekeväisyysjär-
jestö, vaan haluamme tukea solidaarisesti 
mm. etelän Emmaus-ryhmiä. Suunnitte-
lemme yhteistyön yhdessä pitkäaikaisten 
kumppaniemme kanssa, ja tuki on osa sekä 
heidän että meidän budjettiamme. 

Lolo on myös Kansainvälisen Emmauksen 
hallituksessa Emmaus Euroopan edustajana. 

- Kansainvälinen Emmaus on yksi etelän 
ja pohjoisen ryhmien välisen yhteisöllisyy-
den ilmenemismuoto. Yritämme aktiivisesti 
vaikuttaa köyhyyden syihin. Vastustamme 
mm. EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja 
ihmiskauppaa, ja tuemme eettistä pankki-
toimintaa. Kansainvälisen Emmauksen so-
lidaarisuusrahaston kautta tuemme etelän 
Emmaus-ryhmiä. Meillä on myös katastro-
firahastoja. Äskettäin Emmaus Westervik 
tuki Burkina Fason tulvauhreja Kansainvä-
lisen Emmauksen kautta. 

i	lolo yhdessä palkattujen ja vapaaehtoisten työtovereidensa kanssa emmaus Westervikin 

kirpputorilla.  Vasemmalta: rita ehrsten, kenna holmström, lolo och gun-maj granroth. 

  

rakas Bigi. On käsittämätöntä, että olet 
poissa. Muistot tulvivat mieleeni, kun ajat-
telen sinua.

Kuinka te Rurikin kanssa olitte tukenam-
me, kun perustimme Helsingin Emmauksen 
60-luvun puolivälissä. Käytiin keskustelu 
keskustelun perään, ja puhelinlangat olivat 
kuumina Tammisaaren ja Helsingin välillä. 

Tai kun Äiti Teresan lappujen neulomi-
sesta tuli kokonainen kansanliike. Olit tuo-
nut ajatuksen Tanskasta, ja tarvitsit kaiken 
mahdollisen avun kaiken järjestämisessä. 

Sitten tapahtui iso muutos, kun Pääskyt 
irtaantuivat Emmaus Westervikistä ja muut-
tivat toimistonsa Helsinkiin. Rurik väistyi 
vähitellen puheenjohtajan tehtävistä, ja hä-
net nimettiin sen sijaan kunniapuheenjohta-
jaksi kehitysmaayhdistyksen alkaessa kulkea 
omaa tietään. Kolme vuotta sitten kutsuit 
suvun ja ystävät unohtumattomiin 70-vuo-
tisjuhliin. Emme voineet silloin aavistaa, että 
sinulla olisi enää niin vähän aikaa jäljellä.

Uskoit siihen, mitä teit, ja annoit itsesi sata-
prosenttisesti, oli sitten kyseessä Pääskyt, Em-
maus tai perheesi. Joskus jouduit jarruttamaan, 
kun olit ottanut liian paljon kantaaksesi. 

Tulen aina muistamaan sinut ja iloisen 
naurusi, positiivisen asenteesi ja uskosi hy-
vyyden voimaan. 

MariTa uuniLa

”Emmaus on 

varmasti 

Tammisaaren 

kansainvälisin 

paikka.”

BirgiT rancKen (1936-2009)  
in MeMoriaM
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Voiko Emmaus olla vaihtoehto nykyiselle 
ylikuluttavalle elämäntavallemme? Tätä 
ja muutakin Emmaus Eurooppa kysyi eu-
rooppalaisilta ryhmiltä viime kesänä. 

Minua kysymys jäi vaivaamaan. Yritän 
palata alkuun Abbé Pierren sanoin. ”Ainoa 
tapa todella rakastaa on tulla yhdeksi heistä, 
tulla lähelle, niin lähelle, että heidän kärsimyk-
sestään tulee meidän kärsimyksemme.” 

Kysymys on siis rakkau-
desta. Keiden tahansa ra-
kastamisesta – ei vain va-
littujen, joita luonnostaan 
rakastamme. Nyt ei tehdä 
eroa läheisen ja kaukaisen 
välillä, ei kansallisuuden, 
uskonnon, sukupuolen ei-
kä poliittisten mielipiteiden. 
Huomio kiinnittyy kärsi-
mykseen. Kärsivän ihmi-
sen tunnistamineen. Sen tunnustamiseen, 
että olemme toinen toisiamme varten. 
Emme hyötymässä toisen hädästä, emmekä 
unohtamassa häntä hänen kärsimyksiinsä. 

Unohtaminen käy helposti. Näemme 
vain sen minkä haluamme. Sen mikä ei 
vaadi meitä luopumaan omaksi katsomas-
tamme. Omaksi ottamastamme.

Kun köyhät ovat aina keskuudessamme, 
niin tarkoittaako tämä, että meidänkin pitää 

köyhtyä? Eikö ajatus ole luonnoton? Pikem-
minkin heidän soisi tulevan meidän kaltai-
siksemme. Mutta Abbé Pierre ei sano näin. 
Päinvastoin. Meidän on tultava yhdeksi heis-
tä. On samanaikaisesti vaadittava poliittisia 
muutoksia ja luovuttava omasta. Vain näin 
voisimme kohdata lähimmäisen kärsimyk-
sen. Emme voi tyytyä hyväntekeväisyyteen. 
Emme saa säilyttää eroa rikkaiden ja köy-

hien välillä ja jakaa armo-
paloja silloin kun se meitä 
miellyttää. 

Kaikki tämä luopumi-
nen ja köyhtyminen, joka 
on toisen kohtaamisen 
edellytys, on meille luon-
notonta. Pyrimme kaikin 
keinoin turvaamaan oman 
ja läheistemme hyvinvoin-
nin. Meidän hyvinvoin-

timme elonkehä on toistaiseksi kestänyt. 
Mutta se ei riitä. Solidaarisuuden ajatus 
vaatii kaikille yhtä paljon. Kaikkien on tul-
tava rikkaiksi! Sitä elonkehämme ei kestä. 
Rakkaus kutsuu meitä luopumaan rikkau-
destamme, jakamaan köyhyyttä ja elämään 
toistemme varassa.

Vain yhdessä jaksamme köyhyydessä. Yk-
sin se käy mahdottomaksi. Siksi Emmaus 
kutsuu jaettuun ja yhteiseen köyhyyteen 
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emmaus helsingin jäsenlehti, maaliskuu 2010

”Solidaarisuuden 

ajatus vaatii  

kaikille  

yhtä paljon.  

Kaikkien on tultava 

rikkaiksi!”

kolumni


