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2 | tulossa ja menossa...

Yhdistyksemme syyskokous pidetään 19.11.2012 klo 17 Vallilan kirpputorilla

helka ahava

(Mäkelänkatu 54). Esityslistalla sääntömääräiset asiat, joista tärkeimpinä uuden puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2013.
Kokouksen jälkeen Ulla Hoyer kertoo vierailustaan Cuna Nazarethissa. Tervetuloa!

tapahtumia

h

YHDISTYKSEN KUULUMISIA

ja kehitysyhteistyötoimijana Afrikassa yli
40 vuoden ajalta.
Ulla Hoyer ja Helka Ahava osallistuivat
maaliskuussa Emmauksen maailmankokoukseen Angletissa Ranskassa.
Emmaus Helsingissä 2000-luvun alussa
työskennellyt nepalilainen Tula Kandel
oli vieraanamme  25.7. ja kertoi maansa
nykytilanteesta, perustuslakiprosessista, ja
omasta työstään ihmisoikeuksien puolustajana.
Pohjoismaisten Emmaus-ryhmien seminaari järjestettiin Ahvenanmaalla 21-23.9.
Aiheena oli solidaarisuus.

Maailma kylässä -festivaaliin 26-27.5. osallistuimme totuttuun tapaan. Myyntituotto – 1200 e – on tilitetty Kansainvälisen
Emmauksen solidaarisuusrahastoon.
Taiteiden yössä 23.8. Vallilan myymälä oli
auki klo 21 asti. Ohjelmasta pitivät huolta
Toivo ja Rauha ry:n esiintyvä ryhmä. Ohjelmassa muotinäytös ja musiikkiesityksiä.
Myynti on edelleen ollut hyvä, vaikka Lauttasaaren myymälä on joutunut
kärsimään metrotyömaan rakennustöistä
ja liikennejärjestelyistä. Lokakuun alusta alkaen myös Lauttasaaren kirppis on
tiistaisin auki kello kuuteen asti.

Yhdistyksen kevätkokouksessa 16.4. hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus
ja tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle
vastuuvapaus. Kokouksen jälkeen Pekka
Peltola kertoi kokemuksistaan toimittajana

Metrotyömaan vuoksi Lauttasaaren Emmaukseen on nyt ajettava kiertotietä.

SOLIDAARISUUS

Elokuun viimeisellä viikolla emmauslaisia
oli kirpputoritalkoissa Kati-kodissa Viron
Kohilassa.
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ELISABETH, THAÏS JA EVA OVAT POISSA
28.4. ystävämme, Hel-singin emmauslaisten ’isoäiti’ Elisabeth de Godzinsky
nukkui rauhallisesti pois Helena-kodissa
pian 95-vuotispäivänsä jälkeen. Elisabeth
oli mukana vapaaehtoisena Helsingin Emmauksessa aivan alusta asti eli jo v.1966.
Hän auttoi vapaa-ajallaan isä Guyta kodittomien miesten yhteisössä ja kirpputorin
ylläpidossa. Eläkkeelle jäätyään Elizabeth
laittoi usein lounasta samalla kuunnellen
ja rohkaisten muita vapaaehtoisia. Elisabeth oli emmauslaisten luotettu ystävä ja
koko ryhmän sydän.
Alkukesästä meidät saavutti toinenkin
suruviesti: Thaïs Grönfeldt oli saanut
sairaskohtauksen, johon menehtyi juhannusaattona, 22.6. Myös Thaïs oli pitkän
linjan emmauslainen ja toimi monta
vuotta Emmaus Helsingin hallituksessa ja
taloudenhoitajana. Korkeasta 91 vuoden
iästään huolimatta Thaïs oli edelleen

Cuna Nazareth on ollut olemassa jo 50
vuotta! Suomen Emmaus-ryhmät juhlivat
Cunaa järjestämällä solidaarisuusmyyntipäivän 21.11. Cuna Nazarethin kierrätyskeskushanke on päässyt vauhtiin, ja lokakuussa
Pääskyjen Maiju Korpela ja Ulla Hoyer
Emmaus Helsingistä tekivät hankematkan
Limaan osallistuen mm. 50-vuotisjuhlallisuuksiin.

säännöllisesti mukana toiminnassa. Emme
saa enää nähdä sydämellisen ja vaatimattoman Thaïsin tulevan keppiinsä nojaten
torstain iltaryhmään tai säestämässä vanhalla pianollamme yhteislaulua.
Eva Neuvonen teki lähes 15-vuotisen

uran Gyldénintien kirpputorilla tiistaimyyjänä. Hän kuoli 76 vuoden iässä 30.7.
Yli vuoden kestänyt vakava sairaus vei
viimein voimat. Evan iloinen persoona ja
positiivinen elämänasenne tulivat vuosien
mittaan hyvin tutuiksi asiakkaillemme;
monien kanssa hän suorastaan ystävystyi ja jotkut vierailivat hänen luonaan
sairaalassa. Työtoverina Eva oli mukava ja
joustava, Emmaus-aate oli hänelle tärkeä,
ja se näkyi hänen tavassaan tehdä työtä ja
kohdata asiakkaat.
Kiitollisina ja kaivaten muistamme ystäviämme Elizabethia, Thaïsia ja Evaa.

KALENTERI
–
–
–
–

Asunnottomien yö 17.10.
Syyskokous 19.11.
Cuna-solidaarisuusmyynti 21.11.
Joulujuhla 15.12.
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”Ihmisiä kiinnostaa käytetty tavara, ja he näkevät, että Emmaus on kaikkia varten.”, sanoo
toistakymmentä vuotta Emmauksessa tukityöllistettynä ollut Johan Enroth.
Robert Janssonille Emmaus on elämäntapa, jossa työ ja asialle omistautuminen yhdistyvät.
Asialle omistautuen Robert heittäytyy myös rooliinsa vuotuisessa muotinäytöksessä.
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Emmaus on
ELÄMÄNTAPA

Maarianhaminan kierrätystoimi on luotettavissa
käsissä. Sitä hoitaa nimittäin Suomen
Emmaus-ryhmien kuopus, Emmaus Åland.
Ahvenanmaan emmauslaiset ovat monella muullakin
tavalla rohkeita ja ennakkoluulottomia:
solmivat yhteiskuntasuhteita kaikilla tasoilla
ja ovat paikallinen vaikuttaja,
jonka ääntä kuunnellaan.
Teksti: Helka ahava kuvat: Emmaus Åland

”A

ikoinaan minua veti Emmaukseen kiinnostus kansainvälisiin
kysymyksiin ja se, että Emmaus
tarjosi uskottavan ideologian yhdistyneenä käytännön työhön. Emmaus on minulle paljon enemmän kuin työpaikka. Se on
elämäntapa ja tietoinen valinta, jossa työ ja
asialle omistautuminen yhdistyvät.” Näin
sanoo Robert Jansson (47), jolla on takana
jo melkein neljännesvuosisata Emmaustyötä Ahvenanmaalla, viimeiset kolme vuotta
Emmaus Ålandin toiminnanjohtajana. Viime vuosina hän on ollut myös Emmauksen

kansainvälisissä luottamustehtävissä. Robert oli aikaisemmin mm. Ahvenanmaan
rauhaninstituutin toiminnanjohtaja ja teki
aikuiskoulutukseen liittyvää työtä Ahvenanmaan maakuntahallituksessa. Hän on naimisissa ja neljän lapsen isä.
Kaikki alkoi leiristä

Kesällä 1989 Ahvenanmaalla järjestettiin
kahden viikon leiri yhteistyössä Emmaus
Westervikin kanssa. Leirin aikana pidettiin kirpputoria ja kerättiin 9500 kg vaatteita, jotka lähetettiin Peruun ja Puolaan.

Tästä sai alkunsa Emmaus Åland. Alussa
mukaan tuli ennen kaikkea ihmisiä, joilla
oli yhteyksiä Emmaus Westervikiin, sekä
väkeä Ahvenanmaan rauhanyhdistyksestä,
mutta myös muita nuoria ja vanhempia.
Vuosien varrella pienestä aktivistiryhmästä
on kehittynyt merkittävä yhteiskunnallinen
toimija Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan emmauslaisille tärkeää ei ole vain hädän lievittäminen vaan ennen kaikkea ongelmien ja epäoikeudenmukaisuuden syiden poistaminen.
Emmaus Ålandilla on kolme keskeistä
toimintamuotoa: sosiaalinen työ, ympäristötyö ja kansainvälinen toiminta. 20 palkatun lisäksi työtä tekee suunnilleen yhtä
monta tukityöllistettyä ja satakunta vapaaehtoista. Työtä riittää yhdistyksen kahdella vilkkaalla kirpputorilla ja purkutaloissa,
joista saatuja rakennustarvikkeita myydään
kolmannessa liikkeessä. Ympäristötyön laajuudesta puhuvat luvut puolestaan: vuosit-

tain otetaan vastaan noin 250 000 kg tavaraa, josta 90 % kierrätetään joko paikan
päällä tai muissa maissa. Kansainvälinen
toiminta tarkoittaa avustuskuljetuksia ja
paikallisten hankkeiden tukemista Balttian
maissa, Ukrainassa, Kaliningradissa ja Perussa. Joka kesä järjestetään kansainvälinen
työleiri, jolla mm. pakataan Cuna Nazarethille Peruun lähtevä avustuskontti.
”Toivon, että meistä tulee vielä nykyistäkin parempi työnantaja. Tukityöllistetyt
tarvitsevat tukea ja ohjausta, ja heille pitää
löytää kanavia vapaille työmarkkinoille.
Haluamme tehostaa myös kierrätystä ja
vähentää omasta toiminnastamme aiheutuvan jätteen määrää”, sanoo Robert.
Uskalla yrittää ja
uskalla epäonnistua

Pitkän linjan Emmauksen vapaaehtoinen
Robert Jansson on iloinen ja innostunut ny-

18 vuotta vapaaehtoisena toimineelle Kaija Granithille Emmaus merkitsee paljon. ”Sosiaalinen puoli on tärkeä, samoin työmme tulokset. Tuntuu hyvältä auttaa muita.”

kyisestä työstään Emmaus Ålandin toiminnanjohtajana. ”Meillä on hauskaa yhdessä,
ja kokeilemme mielellämme uusia ideoita,
niitäkin, jotka ensin tuntuvat ihan hulluilta.
Meillä saa yrittää ja myös epäonnistua. Emmaus Ålandilla on aktiivinen rooli paikallisessa keskustelussa, ja meitä kuunnellaan
ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja kansainvälistä solidaarisuutta koskevissa kysymyksissä.
Emme halua eristäytyä. Yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa vaikutamme asioihin
ja parannamme yhteiskuntaamme samalla,
kun annamme muissa maissa toimiville organisaatioille edellytyksiä parantaa omaansa.”
Emmaus on kaikkia varten

”Ihmisiä kiinnostaa käytetty tavara, ja he
näkevät, että Emmaus on kaikkia varten.
Ihan sama, oletko Jehovan todistaja tai
vaikka kommunisti, kaikille näkemyksille
on tilaa”, sanoo 60-vuotias Johan Enroth,
innokas radioamatööri ja amnestylainen,
joka on ollut 12–14 vuotta tukityöllistettynä Emmauksessa.
Johan oli ollut pitkään töissä pankissa,
kun pankkimaailman mullistukset 90-luvulla vetivät tuolin hänen altaan. Nyt Johan
myy kuusi tuntia päivässä muun muassa
kirjoja Emmauksen kirpputorilla ja saa palkan Maarianhaminan kaupungilta. ”Olisin
mie
luummin jatkanut työtäni pankissa,
mutta viihdyn kyllä hyvin Emmauksessa.
Tulen toimeen useimpien kanssa ja pidän
asiakaspalvelusta. Monista asiakkaista on
tullut tuttuja, ja minusta on hauska jutella ihmisten kanssa. On hyvä, että Emma-

Emmauksen ahertajia

i

k a u ko ” K a ke ” h yrsky

us auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä, myös
avustuslähetykset ovat tärkeitä.”
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Annette Särs
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Olemme hyvä tiimi
18 vuotta sitten Kaija Granith oli töissä lei-

pomossa, kun työtapaturma pakotti hänet
sairaseläkkeelle. Pian sen jälkeen Kaija löysi
elämälleen uutta sisältöä Emmauksen vapaaehtoisena. ”Emmaus merkitsee minulle paljon. Sosiaalinen puoli on tärkeä, samoin työmme tulokset. Tuntuu hyvältä auttaa muita.”
Noin 10 tuntia viikossa Kaija lajittelee ja
paalaa vaatteita ja tarttuu tarvittaessa muihinkin töihin. Hänellä on mies ja kaksi aikuista poikaa. Emmauksen lisäksi Kaija on
aktiivinen myös Ahvenanmaan invalideissa
ja eläkeläisyhdistyksessä ja tekee mielellään
käsitöitä. Kaija on ylpeä Emmauksesta:
”Meille annetaan hyvää tavaraa, ja meillä
on kelpo porukka, sekä vapaaehtoiset että
henkilökunta. Olemme hyvä tiimi!”

Kake hoitaa larun
kirjoja

”E

mmauksessa uskoni ihmisen hyvyyteen on palautunut. Elämän
varrella se oli rapistunut, mutta
miellyttävässä työyhteisössä olen tavannut
niin erilaisia hyviä ihmisiä”, kertoo 81-vuotias Kauko ”Kake” Hyrsky, joka vastaa kirjoista Lauttasaaren kirpputorilla.
Kirjat ja lukeminen ovat aina olleet Kakelle mieluisia. Kun hän vuonna 1996 jäi
teollisuuden piiristä eläkkeelle, hän kuuli,
että kotisaaresta löytyi kirpputori, jossa on
paljon kirjoja.
”Aloitin Emmauksessa asiakkaana. Huomasin, että hyllyissä ei ollut paljon vaihtelua.
Kysyin Eeva Ratiselta, eikö tule uusia kirjoja. Hän kertoi, että varasto oli täynnä kirjoja, mutta kukaan ei ehtinyt niitä järjestellä.”

”Eeva kysyi, enkö tulisi Emmaukseen töihin. Sillä tiellä olen.”
Emmauksen aatteista kolme ovat Kakelle tärkeitä: ”Kirjoja ei tarvitse heittää
pois, vaan niitä voi kierrättää. Myynnistä
saa rahaa hyvään tarkoitukseen. Ja Emmaus tarjoaa ’vanhuksille’ mielekästä työtä ja
kanssakäymistä ihmisten kanssa.”
”Pidän siitä, että Emmauksessa ei ole
tiukkaa komentoa, vaan työskentely on itseohjautuvaa ja kaikki auttavat toisiaan.”
”On syntynyt hyviä suhteita myös asiakkaisiin. Ostoskeskuksessa tapaa aina tuttuja.”
Kake on melkein joka päivä viettänyt
osan ajastaan Emmauksessa. ”On sitä vastuuta, ja olen oppinut ajattelemaan Emmauksen etua .” Nykyään monet pienet vaivat
haittaavat työntekoa, eikä tule käytyä yhtä
usein kuin aikaisemmin.
Ulf Särs

8 | kolumni

Ul f S ä rs : V a k a u m u s t en ko h t a a m i s p a i kk a

”E

mmaus on poliittisesti ja uskon- naisuutta rikkautena eikä heikkoutena.
nollisesti sitoutumaton liike”.
Tähän vakaumusten kohtaamiseen voiNiin sanomme, kun kerromme daan soveltaa ruotsalaisen piispan Krister
Stendahlin kolme periaatetta eri uskontoitsestämme. Mitä se tarkoittaa?
Useimmiten asia ymmärretään kielteises- jen kohtaamisesta:
ti. Emmaus ei voi sitoutua mihinkään us1. Jos tahdot ymmärtää toista vakaumuskontoon tai poliittiseen ideologiaan. Asia on ta, tutustu siihen sen edustajien, älä sen viollut esillä lähinnä, kun on pohdittu, voim- hollisten kautta.
meko antaa tukea jonkun kirkkokunnan
2. Vertaile tasapuolisesti: älä vertaa omia
avustusjärjestön kautta tai voimmeko ottaa ihanteitasi toisten huonoihin käytäntöihin.
kantaa joihinkin poliittisiin kysymyksiin.
3. Jätä tilaa ”pyhälle kateudelle” eli sille,
Haluaisin kuitenkin tulettä toisen vakaumuksesta
kita sitoutumattomuutta
voit löytää sellaista, mitä
Annammeko
myös myönteisesti si
ten,
sinulla ei ole, mutta jota
vihan, rasismin ja voit ihailla ja kunnioittaa.
että Emmaus olisi erilaisten
uskonnollisten ja poliittisten
Tällainen suhtautumi
keskinäisen pelon
vakaumusten kohtaamisnen toisten ihmisten usyhä vain kasvaa?” kontoon ja poliittiseen
paikka. Ateismi voi olla yhtä
syvä vakaumus kuin mikä
vakaumukseen on yhä
tahansa uskonto. Emmauksen arvoista voi- tärkeämpi maailmassa, jossa on alettu pudaan vetää erilaisia poliittisia johtopäätöksiä.
hua ”kulttuurien sodasta” ja islaminuskoisia
Emmauksessa kenenkään ei tarvitse ker- maahanmuuttajia esitetään uhkana suomatoa uskonnollisesta tai poliittisesta taustas- laiselle kulttuurille ja kristillisille arvoille.
taan. Toivoisin kuitenkin, ettei Emmauk”Annammeko vihan, rasismin ja kessessa myöskään noudatettaisi niin sanottuja kinäisen pelon yhä vain kasvaa?” kysyi
hienoja seurustelutapoja, joiden mukaan Abbé Pierre ja vastasi: ”Meidän on lopultakin opittava elämään yhdessä kaikkine
uskonnosta ja politiikasta ei keskustella.
Toivoisin, että Emmauksessa voisimme eroavuuksinemme.” Sitä tehtävää voimme
avoimesti kohdata ja kunnioittaa toisiamme toteuttaa maailmassa vain, jos me myös
myös erilaisia vakaumuksia omaavina ihmi- omassa keskuudessamme harjaannumme
sinä ja pitää poliittista ja uskonnollista moni- kunnioittamaan toistemme vakaumusta.

”
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