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162 Emmaus-ryhmästä. Asiakkaita kävi 
päivän aikana 30 000 ja kokonaismyynti oli 
485 000 e. Tuotto annettiin Aasian Emma-
us-ryhmien solidaarisuushankkeisiin.

Ojalan perhekOdissa järjestettiin em-

maus-leiri 26.–31.7. Siitä enemmän toisaalla 
tässä lehdessä.

Ulf  Särs osallistui Emmaus Helsingin 
edustajana lOviisan rauhanfOOrumin  

neuvOttelukunnan kOkOukseen 7.8.
15.8. YaYasan penghiburin 180-vuOtis-

juhlassa (Yayasan Penghibur -säätiö 30 
v., Anna-Liisa 70 v. ja Suprapto 80 v.) Ulla 
Hoyer ja Helka Ahava edustivat Emmaus 
Helsinkiä.

pOhjOismaisten emmaus-rYhmien semi-

naariin götebOrgissa 3–5.9. osallistui Ulla 
Hoyer.

emmaus suOmen seminaariin tammi-

saaressa 18-19.9. osallistui Emmaus 
Helsingistä yhdeksän jäsentä. Aiheena 
oli kestävä kehitys. Keskusteltiin myös 
vuoden 2011 Brasilian maailmankokouk-
seen valmistautumisesta.

SolidaariSuuS
Cuna nazarethin kierrätYskeskushank-

keelle on haettu UM:n rahoitusta. 
Pää tös tulee vuoden lopussa. Jos rahoitus 
saadaan, Emmaus Helsingin omarahoi-
tusosuus on n. 1500 e vuodessa kolmen 
vuoden ajan (2011-2013). 
lOppukeväällä ja kesällä annOimme tuki-

rahaa seuraaville kOhteille:

– Kris ry:lle 2000 e
– Liettuan tyttöryhmille 1300 e

KirPPuToriT ToiMiNNaN  
KESKiPiSTEESSÄ

Sekä Vallilassa että Lauttasaaressa on 
kirpputorien myynti edelleen kasvanut. 
Myös kesä oli erinomainen heinäkuun 
lyhennetyistä aukioloajoista huolimatta.

lauttasaaren perinteiset Yrittäjien 

markkinat järjestettiin kirpputorin pihalla 
24-25.4., ja kirpputori oli auki myös markki-
nasunnuntaina. Tuotto oli peräti 1150 e.

nuukuusviikOlla 19-25.4. Vallilan kirppu-
torilla tarjottiin korjausompelua. Ompe-
luharjoittelijoiden toteuttama korjausom-
pelu on osoittautunut niin suosituksi, että 
sitä jatketaan mahdollisuuksien mukaan. 
Nuukuusviikon lopuksi 24-25.4. kierrätYs-

tehtaalla järjestettiin onnistunut ompelu-
paja yhdessä Defenderin kanssa.

lauttasaaren kirpputOrin ulkoseinäl-
le Karjalohjan Majakalla tehtiin hieno 
Emmaus-kyltti ilman veloitusta. Majakka-
laiset tulivat myös ripustamaan kylttiä.

maailma kYlässä -festivaaleihin 28.–
29.5. osallistuimme totuttuun tapaan. 
Tänä vuonna varasimme Pääskyjen kanssa 
vierekkäiset pöydät. Myyntituotto – noin 
1200 euroa – on tilitetty Kansainvälisen 
Emmauksen solidaarisuusrahastoon.

Ompeluseurat kokoontuivat koko ke-
vään melkein vuoroviikoin Vallilan kirppu-
torin tiloissa valmistaen tuotteita Pariisin 
Salon Emmaukseen. Syksyllä aloitettiin 
korjausompelukokeilu Blomsterfondenin 
palvelutalossa Käpylässä.

taiteiden Yössä 27.8. Vallilan myymälä 
oli auki klo 21 asti ja siellä järjestettiin 

– beniniläiselle Emmaus Metokanille 
lasten ja nuorten koulutukseen rakenne-
tun koulurakennuksen sähkö- ja vesitöitä 
varten 1000 e

– virolaiselle kehitysvammaisten Kati-ko-
dille suihkun rakentamista varten 1000 e

– Kansainvälisen Emmauksen solidaari-
suusrahastoon Maailma kylässä -festi-
vaalin tuoton 1200 e

– Puolan-Ukrainan työryhmän kautta 
Ukrainan Oselya-yhteisön palkkoihin 
2000 e ja Puolan Rzeszowin Emmaus-
ryhmälle korjaustöihin 2000 e

– Puolan Emmaus-ryhmille avuksi tulvan 
aiheuttamien tuhojen korjaamiseen 436 e

– Kansainvälisen Emmauksen kautta 
Aasian Emmaus-ryhmille Salon Em-
mauksen tuoton 730 e

– Yayasan Penghiburille merkkipäivien 
johdosta 1000 e

– Pakistanin tulvien uhrien hyväksi 1500 e
Kesällä ja syksyllä lähetimme Emmaus 
Westervikin kanssa tämän vuoden toisen ja 
kolmannen rekkalastin vaatteita ja tavaroita 
Puolan Emmaus-ryhmille. Myös kotimaan ja 
lähialueiden tarvitsijoille on annettu vaate-
apua. Syyskuussa veimme itse kuorman huo-
nekaluja, vaatteita ja taloustavaraa Kohilan 
turvakeskukseen Viroon. Samalla vierailim-
me myös kehitysvammaisten Kati-kodissa.

TulEvaa ToiMiNTaa
– Asunnottomien yö 17.10.
– Syyskokous 1.11. klo 17.
– Joulujuhla Mäkelänkadun kirpputorilla 

lauantaina 11.12 klo 16. 

ompelupaja sekä lastauslaiturilla Steiner-
koululaisten performanssi.

Vallilassa on lOunasvieraita ollut mm. 
mOnika-naisten liitOsta ja vailla vakinais-

ta asuntOa rY:stä.

YHdiSTYKSEN KuuluMiSia
YhdistYksen kevätkOkOuksessa 19.4.  
hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakerto-
mus ja tilinpäätös ja myönnettiin hallituk-
selle vastuuvapaus.

3.4. aurinkOtehtaaseen turussa Olivat 

tutustumassa Pia Saikkonen-Sandell ja 
Marjatta Hämäläinen.

5.4. Ojalan perhekOdin abbe pierre -se-

minaarissa olivat Emmaus Helsingistä Virpi 
Salmenmaa, Marjatta Hämäläinen sekä 
Helka ja Heikki Ahava.

pääskYjen järjestämässä tutustumis-

illassa 7.4. oli kuusi henkeä Emmaus 
Hel singistä.

Monet emmauslaiset ovat huolissaan 
maahanmuuttopolitiikan armottomuudesta, 
joka konkretisoitui mm. Eveline Fadayelin ja 
Irina Antonovan käännytyspäätöksessä. 31.5. 

pidetYssä mielenOsOituksessa ulf särs 

käYtti puheenvuOrOn.

kepan 25-vuOtisjuhlassa 28.5. Emmaus 
Helsinkiä edustivat Helka Ahava ja Marjatta 
Hämäläinen.

salOn emmauksen (le salOn emmaüs) sO-

lidaarisuuskirpputOri järjestettiin parii-

sissa 20.6. Emmaus Helsinki lähetti paikalle 
Anu Viljasen ja Kaarina Saavolan. Lisäksi 
osallistuivat myös Helka ja Heikki Ahava. 
Kaikkiaan salongissa oli 1700 emmauslaista 

EMMauS HElSiNgiN SYYSKoKouS PidETÄÄN MÄKElÄNKaduN KirPPuTorilla MaaNaNTaiNa 1.11. 

Klo 17. esityslistalla sääntömääräiset asiat, joista tärkeimpinä uuden puheenjohtajan ja hallituk-

sen valitseminen sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2011. tervetuloa!

tulossa ja menossa...
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O jalan perhekodissa Karjalohjalla 
oli heinäkuun viimeisellä viikolla 
tavallistakin kovempi vilske. Ovet 

kävivät ja puhelin soi, kun uusia ihmisiä 
tuli ja toisia meni. Oli käynnissä Emmaus-
leiri, jonka aikana maalattiin päärakennus-
ta, kerättiin vanhaa tavaraa, pidettiin kirp-
putoria ja paljon muuta. Vaikka työleirillä 

i jussi ampiaisia karkottamassa. viereisen sivun kuvassa talon laudoitusta korjataan ja maa-

lataan.

Heinäkuun helteillä iloisen kirjava 40 hengen  

emmaushenkinen porukka kokoontui talkoisiin Ojalan 

perhekotiin Karjalohjalle. Leiriläiset työskente livät  

kykyjensä ja voimiensa mukaan. Tärkeintä oli  

yhdessä tekeminen.

TUOKIOKUVIA 
EMMAUS-LEIRILTÄ 

TEKSTi ja KuvaT: helka ahava

oltiinkin, tuskin kukaan oli tullut paikalle 
vain työn takia. Vähintään yhtä tärkeää 
oli jakaa hetki elämästä perhekodin asuk-
kaiden ja muiden leiriläisten kanssa, iloita 
yhdessäolosta ja oppia ymmärtämään eri-
laisuutta. Pietarilainen Jelena katseli me-
noa aikansa ja sanoi sitten: ”Meillä Pieta-
rissa ihmiset ovat niin kiireisiä ja kireitä, ei 

o j a l a N  P E r H E K o d i S S a  2 6 . – 3 1 . 7 .  2 0 1 0

emmaus-leiri
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ole aikaa tai halua puhua toistensa kanssa. 
Te suomalaiset olette paljon meitä  sosiaali-
sempia!” Hmm...

Kansainvälistä väriä leirille toivat myös 
saksalainen Jasmin ja ”Joxebat” eli monel-

le emmauslaisel-
le tutut Joxeba 
Ossa ja Mia 
Rissanen, jotka 
asuivat 80-luvul-
la Helsingin Em-
maus-yhteisössä 
kolmisen vuot-
ta. Baskimaassa 
asuvat Joxebat 

olivat liikkeellä kolmen lapsensa kanssa, ja 
koko iloinen  suomea hyvin puhuva perhe 
solahti sujuvasti perhekodin elämään. 

Jelena ja Joxebat rikastuttivat muutenkin 
erinomaista leiriruokaa: yhtenä päivänä her-
kuttelimme aidolla pietarilaisella borssilla ja 
toisena päivänä tortilloilla (perunamunakas).

Perhekodin äiti, Musa-Maija Ojala 
on vanha emmauslainen. Ollessaan 80-lu-
vulla Helsingin seurakuntien ylläpitämän 
Mustasaaren emäntänä hänellä oli tapana 
”levätä” kiireisen työpäivän jälkeen Laut-
tasaaren Emmauksessa. Maija saattoi illan 
hämärässä ottaa soutuveneen ja soutaa 
Lauttasaareen lajittelemaan Emmaukseen 
saapunutta tavaraa. Yli kaksikymmentä 
vuotta Maijan ja Jukkapekan perheeseen 
Karjalohjalla on kahden oman pojan lisäk-
si kuulunut joukko kehitysvammaisia aikui-
sia. Vuosi sitten koti menetti isän, kun Juk-
kapekka menehtyi nopeasti edenneeseen 
sairauteen, ja Maija jatkaa nyt työtä yksin 
mutta lukemattomien ystävien tukemana. 

Ojalan perhekoti on yhdessä jo yli 30 
vuotta Karjalohjalla toimineen Sarion 
perhekodin kanssa perustanut Toivo ja rau-
ha -nimisen yhdistyksen, joka ylläpitää Ma-
jakka-työkeskusta. Majakassa perhekotien 
asukkaat tekevät monenlaista työtä kukin 

voimiensa ja kykyjensä mukaan:  kudotaan 
upeita räsymattoja, tehdään savitöitä, kun-
nostetaan huonekaluja ja vaihdetaan mm. 
autonrenkaita. Auta muita ja samalla it-
seäsi -periaatteella tehdään UNICEFin hy-
väksi myytäviä nukkeja. Yhdistys järjestää 
myös loma- ja virkistystoimintaa erityisesti 
kehitysvammaisille ja vanhuksille. Näitä lo-
malaisia oli mukana myös leirillä.

Ojalan perhekodista on tullut mieluinen 
vierailupaikka monelle Helsingin emmaus-
laiselle. Kodin iloinen, lämmin ja hyväksy-
vä ilmapiiri vetää puoleensa meitä elämän 
enemmän tai vähemmän kolhimia ihmisiä. 
Mikä on ollessa, kun tulee heti halatuksi 
joka puolelta ja saa kymmenen uutta ystä-
vää! 

Kysyn Maijalta, miksi juuri Emmaus-
leiri? ”Kun leiri pidetään meidän kotimme 
kaltaisessa paikassa, siinä toteutuvat monet 
sellaiset asiat, jotka ovat Emmauksen ihan-
teita. Täällä hyvin konkreettisesti jokainen 

i	perhekodin äiti, musa-maija 

Ojala on vanha emmauslai-

nen.

”Kun jaamme 

yhteistä 

elämää ja 

työtä, opimme 

hyväksymään 

erilaisuutta”

tekee työtä voimiensa mukaan ja kaikki työ 
on yhtä arvokasta. Kun jaamme yhteis-
tä elämää ja työtä, opimme hyväksymään 
erilaisuutta ja näkemään kaiken elämän ar-
vokkuuden. Jokainen hetki toistemme seu-
rassa on antamista ja saamista. Emmauk sen 
perinteitä kunnioittaen keräämme lei rin ai-
kana ympäristön asukkailta myös käytettyä 
tavaraa Emmaukselle.”

Leiriviikon aikana saatiin päärakennus 
melkein maalatuksi (ehkä maalaamme sen 
loppuun ensi vuoden leirillä...) ja tehtiin 
kaikenlaista muutakin mukavaa kukin ky-
kyjensä ja kiinnostuksensa mukaan: leikat-
tiin monta kilometriä matonkuteita ja sa-
toja hintalappuja Emmauksen kirpputoria 
varten, poimittiin marjoja, pestiin mattoja, 
autettiin ruoanlaitossa, puhuttiin asiaa ja 
puuta heinää ja naurettiin. Välillä yksi ja 
toinen häipyi päiväunille. Helle oli kova, 
mittari nousi  melkein 40 asteeseen, mutta 
illalla päästiin onneksi uimaan. 

i	matonkudeprikaati työssä.  i	“ai, just nyt, kun mulla oli hyvä 

olla”, sanoi markku, kun töihin 

hoputettiin...  

i	joxeba ja ainara tekevät tortillaa.  
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kestävästä kehityksestä puhutaan rat-
kaisuna jatkuvan taloudellisen kasvun ai-
heuttamaan ympäristötuhoon. Tarkoitus 
on mahdollistaa kasvun jatkuminen kehit-
tämällä ympäristöystävällisempiä tuotteita 
ja käytäntöjä. Vaikka kestävä kehitys pe-
riaatteessa asettaa ekologisten systeemien 
kantokyvyn talouskasvun edelle, talous-
politiikassa siitä on tullut 
valitettavasti myös kasvun 
väline ja yritysten/puo-
lueiden imagon kirkastaja. 
Sitä mukaa kuin vähem-
män luonnonvaroja kulut-
tava ja vähemmän pääs-
töjä aiheuttava teknologia 
lisääntyy, ku lutus näyttää 
kasvavan vielä kovempaa 
tah tia, saavutukset on saman tien menetet-
ty ja kestävään kehitykseen perustuva ta-
lous tuntuu pakenevan yhä kauemmaksi.  

Talouslaskulla (degrowth, jotkut puhuvat 
miinuskasvusta) etsitään radikaalisti toi-
senlaista ratkaisua ympäristötuhoon: ta-
lousjärjestelmää, joka ei kriisiydy, vaikkei 
talous kasvaisikaan. Kasvun sijasta taloutta 
on su pistettava ja olemassa olevaa rikkautta 
jaettava tasaisemmin, kunnes saavutetaan 
sellainen kulutustaso, jonka maapallomme 
ekosysteemit kestävät. Sen jälkeen voidaan 

siirtyä nollakasvuun tai kohtuutalouteen. 
Nostetaan rahan ja tavaran sijasta kunni-
aan yhteistyö, solidaarisuus, keskinäinen 
avunanto ja kunnioitus. Ei lisää rikkautta 
vaan rakkautta.

Kohtuutalouteen ovat monet ihmiset jo 
siirtyneet valitsemalla vapaaehtoisesti yksin-
kertaisen elämän ja minimoimalla kulutus-

taan. Me Emmauksessakin 
olemme hyvällä asialla, 
kun kehotamme uuden 
tuotteen ostamisen sijasta 
käyttämään tavarat lop-
puun, korjaamaan ja kier-
rättämään. Haastan myös 
meidät itse kunkin omassa 
elämässämme vaalimaan 
aineetonta hyvinvointia: ys-

tävyyttä, yhdessäoloa ja solidaarisuutta.
Ei ole selvää, minkä linjan eri maiden 

Emmaus-ryhmät valitsevat. Etelän köyhien 
maiden ryhmät saattavat liputtaa kestävän 
kehityksen puolesta, kun taas Euroopan 
ja Pohjois-Amerikan ryhmät lienevät ha-
lukkaampia ajamaan talouslaskua. Oikeu-
denmukaista on, jos rikkaat maat lähtevät 
talouslaskun tielle ja samalla tukevat köy-
hissä maissa tapahtuvaa kestävää kehitystä 
eri tavoin, myös jakamalla olemassa olevaa 
aineellista hyvinvointiaan niiden kanssa. 
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EMMauS HElSiNgiN jÄSENlEHTi, loKaKuu 2010

”Kasvun sijasta 

taloutta on 

supistettava ja 

olemassa olevaa 

rikkautta jaettava 

tasaisemmin”

kolumni


