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KALENTERI

Valintoja
Syyskokouksessa 14.11.2011 Emmaus 
Helsingin hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Harri Cavén ja muiksi jäseniksi 
Heikki Ahava, Risto Grönthal, Henri 
Holmberg, Ulla Hoyer, Anu Hyle, Heta 
Muurinen, Marja Ojala-Keskitalo, Laura 
Porceddu, Ulf  Särs, Eeva-Sisko Veikkola 
ja Maria Witting. Hallituksesta erovuoros-
sa olivat Marjatta Hämäläinen ja Marian-
ne von Knorring, omasta pyynnöstään 
hallituksesta erosi Pekka Viertomies. Ko-
kous kiitti hallitustyöstä nyt pois jääneitä 

YhdiStYKSemme KevätKoKouS pidetään 16.04.2012 klo 17 Mäkelänkatu 54. 
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa!

Vallilan MyyMälä  
on nyt oMa
ja Muita kirpputorikuuluMisia

Syyskokouksen tehtyä päätöksen Mäkelän-
kadun myymälätilat ostettiin 16.11.2011.

Viime vuonna myynti oli erittäin hyvä 
kummallakin kirpputorilla, ja loppuvuo-
desta yllettiin jopa ennätyslukemiin. Ilman 
kirpputoriemme sitkeitä, innostuneita ja 
luovia ahertajia tämä ei olisi ollut mahdol-
lista! Vuosi 2011 oli vapaaehtoistoiminnan 
vuosi. Otimme osaa lukuisiin rekrytointi-
tapahtumiin, vapaaehtoistyömme sai pal-
jon näkyvyyttä, ja uusia vapaaehtoisia tuli 
mukaan. Ulla Hoyer teki parhaansa, jotta 
jokainen uusi vapaaehtoinen tuntisi itsensä 
tervetulleeksi ja löytäisi oman paikkansa. 
Ulla  jatkaa vapaaehtoistyön koordinaatto-
rina myös tänä vuonna.

– Kevätkokous 16.4. klo 17
– Kierrätystehdas 5–6.5. Kaapeliteh-

taalla
– Emmauslaisten kevätretki toukokuussa
– Maailma kylässä -festivaali Kaisanie-

messä 26–27.5. Ilmoittaudu vapaaeh-
toiseksi Emmauksen pöytään!

– Emmaus-työleiri Ojalassa heinäkuun 
viimeisellä viikolla

– Kohila-työleiri Virossa elokuun 
lopussa yhdessä Toivo ja Rauha ry:n 
kanssa. Lisätietoja myöhemmin

– Emmaus Ålandin työleiri Maarianha-
minassa 5.–18.8. Lisätietoa Emmaus 
Ålandin verkkosivuilta

– Emmaus Suomen seminaari syys-
kuussa Ahvenanmaalla

heidän panoksestaan. Uusi hallitus valitsi 
ensimmäisessä kokouksessaan varapu-
heenjohtajaksi Ulf  Särsin, sihteeriksi Ma-
ria Wittingin, taloudenhoitajaksi Heikki 
Ahavan, kierrätysvastaavaksi Ma rianne 
von Knorringin  sekä tiedotustiimiin 
Ulf  Särsin, Heta Muurisen, Mika Aalto-
Setälän ja Helka Ahavan. Yhdyshenkilönä 
Pääskyihin päin toimii Laura Porceddu.

Emmaus Suomen vuosikokous 11.2. valitsi 
puheenjohtajaksi Helka Ahavan. Emmaus 
Helsingin edustajana hallituksessa jatkaa 
Marjatta Hämäläinen.

EmmauksEt yhdEssä
Emmauksen maailmankokous kokoontui 
Ranskan Angletissa 19–24.3. Emmaus Hel-
singistä kokoukseen osallistuivat Ulla Hoyer 
ja Helka Ahava, joka edusti myös Pääskyjä. 

Emmaus Suomen seminaari järjestetään 
syyskuussa Ahvenanmaalla. Aiheena mm. 
Emmauksen maailmankokouksessa hyväk-
sytyt toiminnan painopistealueet. 

solidaarisuustoiminnan  
kohokohtia

Cuna Nazareth 50 vuotta. Emmaus Suo-
men vuosikokous päätti, että lapsen oikeuk-
sien päivän yhteydessä 21.11. Suomen 
Emmaus-ryhmät järjestävät solidaarisuus-
myyntipäivän Cuna Nazarethin hyväksi. 

Cuna Nazarethin hyväksi. 17.1. Emmaus 
Helsinki ja Pääskyt järjestivät yhdessä Peru-
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i	Nyt tämä on meidän. Mäkelänkadulle muutettiin 

vuonna 2007. Asiakkaat löysivät uuden kirppu-

torin heti ensimmäisenä toimintavuotena.

päivän Vallilan Emmauksessa. Cunaan 
puoleksi vuodeksi lähdössä oleva Anja 
Mäntynen soitti pasuunaa, ja Cunasta 

kerrottiin kuvin ja sanoin. Päivän myynti-
tuotto, 924 euroa, annettiin Cunalle.

Pääskyjen, Emmaus Helsingin, Emmaus 
Westervikin ja Emmaus Ålandin tukema 
Cunan kierrätyskeskus on aloittamassa 
toimintaansa ja ensimmäiset nuoret opis-
kelunsa kierrätyksen ammattilaisiksi.

uusi ilmE VErkossa
Emmaus Helsingin verkkosivujen käyttöliit-
tymä ja ilme ovat uudistuneet. Uudet sivut 
avataan maanantaina 2.4. 

tulossa ja menossa...
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”V allilan Emmauksen kiistaton 
auktoriteetti lintu- ja vuohiasi-
oissa on Risto Attila. Silloin, 

kun tätä sympaattista elämäntaiteilijaa ei 
näy Emmauksessa, on hän aika hyvällä to-
dennäköisyydellä hoitamassa hautoja jolla-
kin Helsingin hautausmaalla, ruokkimassa 
vuohia Vartiosaaressa tai harrastamassa 
lintuja jossakin päin pääkaupunkiseu-
tua. Risto tietää mm., että cityhuuhkajia 
meillä on 4-6 paria, ja oli vuosi sitten 
järjestämässä yleisölle tarkoitettua Fooru-

Vallilan kirpputorilla tapaamme kaksi  

erilaista emmauslaista, ’Rasta-Riston’ – sympaattisen 

elämäntaiteilijan ja tammikuussa hallituksessa 

aloittaneen Maria Wittingin.

Erilaisuus  
on EmmauksEn

VEtonaula

tEksti: Helka aHaVa kuVat: Helka aHaVa ja arja piHl-koskin

min huuhkajayötä. “Olen lintuharrastaja 
mutten bongari”, korostaa Risto.

“Luin pari-kolme vuotta sitten lehdessä 
olleen jutun Emmauksesta, kiinnostuin ko-
vasti ja otin siltä istumalta yhteyttä”, kertoo 
Risto. Siitä lähtien hän  on ollut noutopal-
velussa ja asiakkaiden apuna myymälässä, 
kun on muilta töiltä ja harrastuksilta ehti-
nyt. Kesät Risto on nimittäin seurakuntayh-
tymän leivissä kausityöntekijänä ja käyttää 
talvet vapaaehtoistyöhön paitsi Emmauk-
sessa myös Vartiosaaren vuohirenkaassa ja 

r i s t o  at t i l a  j a  m a r i a  W i t t i n g

emmauslaiset
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tomuus on 
minul le 
tärkeää, ja 
siksi Emmaus 
tuntui yhdeltä 
sopivalta 
vaihtoehdolta 
muidenkin 
mahdollisten 
joukossa”, 
kertoo Maria. “Kirpputorit olivat minulle 
uusi tuttavuus. Kiinnosti myös tutustua 
siihen maailmaan”, hän jatkaa. Emma-
uksen lisäksi  Maria innostui myös SPR:n 
Läksyhelppi-toiminnasta ja tekee nykyään 
läksyjä Vallilan ala-asteen oppilaitten 
kanssa muutaman kerran kuukaudessa.

Maria ei ole katunut Emmauksen 
valintaa. Parin vuoden ajan hänen ystäväl-
linen ja rauhallinen olemuksensa on ollut 
tuttu näky Vallilan myymälän kassalla. 
Silloin tällöin hän myös lajittelee vaatteita. 
Viikoittain hän on Emmauksessa kahtena-
kolmena päivänä neljä tuntia kerrallaan. Ja 
viihtyy! Työt ovat vaihtelevia, ja työyhteisö 
mukava. Harvassa paikassa saa tutustua 
niin monenlaisiin ihmisiin. Juuri työyhtei-
sön ihmisiä Maria jäi eniten kaipaamaan-
kin, kun jäi pois palkkatyöstä. Viime syk-
synä Maria otti uuden askeleen, kun hänet 
valittiin Emmaus Helsingin hallitukseen.

Kun Marialta kysyy, mitä hän haluaisi 
muuttaa Emmauksessa, hän toteaa pilke 
silmäkulmassa: ”Joulupukin toivoisin 
tekevän jotakin varastoillemme ja puolan-
säkkien käsittelylle”. 

pari kertaa vuodessa SPR:n ja Amnestyn 
varainkerääjänä. 

hyVä ilmapiiri  
ja mukaVat ihmisEt 

Risto viihtyy Emmauksessa hyvin. ”Paras-
ta on mahtavan hyvä ilmapiiri ja mukavat 
ihmiset.” Meidän joukkoomme mahtuu 
hyvin erilaisia ihmisiä, ja se on Riston 
mielestä yksi Emmauksen vetonauloja.

Ei ihan omalla alalla
Toinen melko tuore emmauslainen on 
Maria Witting, joka kuvailee olevansa 
”entinen 50+, josta on tullut 60-”. Perhee-

seen kuuluu 
mies ja kaksi  
nyt jo aikuis-
ta lasta sekä 
mikrokokoinen 
puudeli.

Marialla on 
takanaan pitkä 
ura IT-alalla, 
vaikka hän jo 

opiskeluaikana epäili valinneensa väärin. 
Työ oli haastavaa ja mielenkiintoista, 
mutta liike-elämän kovat arvot ja työn 
tekniikkapainotteisuus vaivasivat. Niin 
kuin monille meistä, hänellekin kynnys 
vaihtaa alaa oli kuitenkin liian korkea eikä 
ratkaisevaa askelta tullut otetuksi, ennen 
kuin oli pakko. Sellainen pakko tuli eteen, 
kun työssä jatkaminen vaaransi oman 
ja perheen terveyden. Siinä tilanteessa 
vaihtoehdot olivat vähissä ja Maria jäi pois 
palkkatyöstä. Ajan kuluessa olo parani ja 
työhön paluu tuli ajankohtaiseksi, mutta 
sopivaa työtä ei ollut tarjolla.

Marian näin seistessä eräänlaisella ve-
denjakajalla omassa elämässään vapaaeh-
toistyö putkahteli esiin erilaisissa yhteyk-
sissä ja alkoi kiinnostaa. Kenties siinä saisi 
tavata aivan erilaisia ihmisiä kuin entisessä 
työssä ja tehdä jotakin ihan uudenlaista.

 tuumasta toimEEn
Mariakin oli lukenut Emmauksesta 
lehdistä, mutta varsinainen yhteydenotto 
tapahtui nettisivujen kautta. “Toiminnan 
poliittinen ja uskonnollinen sitoutumat-

”Harvassa 

paikassa saa 

tutustua niin 

monenlaisiin 

ihmisiin.”
MAriA WiTTiNg

”Parasta on 

mahtavan 

hyvä ilmapiiri 

ja mukavat 

ihmiset.”
risTo ATTilA
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