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LAUTTASAAREN MYYNTI

Vallilan kirpputorilla Mäkelänkatu 54. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen jälkeen Margherita Zilliacus, Kansainvälisen Emmauksen hallituksen jäsen, kertoo Kansainvälisen Emmauksen Maailmankansalaisuus-aloitteesta.
Tervetuloa.

SYKSYN OMPELUSEURAT
Ompeluseurat kokoontuvat syksyllä keskiviikkoisin klo 16–20. Päivät ovat 23.10., 13.11., 4.12.
Tervetuloa uudet ja vanhat!

VALLILAN MYYNTI
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Kirpputorien viimeisen kuuden kuukauden
myynti on ollut ennätyksellisen hyvä. Vain

KUMPPANUUSILTA VALLILASSA
4.12. klo 17.30 Mäkelänkadun kirpputorilla
vierailevat pääkaupunkiseudun yhteistyökummaniemme edustuajat. Mitä Hirundo, KRIS,
Monika-naiset, VVA, Symppis ja Aurinkoinen
Hymy tekevät ja mitä voisimme tehdä yhdessä?

syyskuussa Lauttasaaren myynti ei ylittänyt
edellisten vuosien tasoa.
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YHDISTYKSEN KUULUMISIA
Kevätkokouksessa 22.4. hyväksyttiin vuoden
2012 toimintakertomus ja tilinpäätös. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Emmaus Euroopan kokoukseen Veronassa
26–27.4. osallistuivat Ulla Hoyer ja Maria
Witting.
Ompeluseurat osallistui tänäkin keväänä
Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusmyyntitapahtumaan, Salon Pariisiin, 16.6.
Matkassa oli neljä emmauslaista. Myyntituottoa Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusrahastoon kertyi 1 100 €.
24.–25.5. Maailma kylässä -festivaalilla olimme
yhdessä Emmaus Westervikin ja Pääskyjen kanssa. Festivaalin tuotto 1 200 € annettiin Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusrahastoon.
20.–21.9. Helka Ahava ja Sirkka Potila osallistuivat Emmaus Euroopan Puola-Ukrainan

09

04

05

06

07

08

09

kollektiivin kokoukseen. Puolalaisilta saadun
palautteen mukaan he ovat yksiselitteisen
tyytyväisiä vaatelähetysten laatuun.
KIRPPUTOREILLA TAPAHTUU
Taiteiden yönä 22.8. Vallilassa oli musiikkipitoista ohjelmaa: yhteislaulua Anna Sammalkorven säestyksellä sekä Tekla Mattsonin
trumpetin soittoa.
Asunnottomien yötä vietettiin molemmilla kirpputorilla 17.10. Perinteiseen tapaan
Emmaus lahjoitti päivän myynnin 2 000 €
VVA:lle. Aurinkoinen hymy, jolle keräämme
vaatteita ja kenkiä, järjesti samaan aikaan ison
vaatejakelun asunnottomille.
1.12. Gyldénintien kirpputori täyttää 30
vuotta. Juhlia vietetään Lauttasaaressa 14.12.
Ohjelma julkistetaan myöhemmin Emmauksen
postituslistan kautta sekä Facebook-sivuilla.

CUNA-KIRJA
Cuna Nazarethin päiväkodista on ilmestynyt
pieni, mutta kiinnostava historiikki, jota jaetaan
kaikille Emmauksen vapaaehtoisille. Emmaus ja
Pääskyt ovat tukeneet Perun Limassa toimivaa päiväkotia koko sen olemassaolon ajan.
Kirjassa on mm. 60-luvun alun vapaaehtoisen
Stina Katchadourianin muistoja päiväkodin
alkuajoilta sekä perulaisen Margarita Herreran,
päiväkodin pitkäaikaisen johtajan, kertomuksia päiväkodin arjesta ja välillä turhauttavista
taisteluista paikallisten viranomaisten kanssa.
Kirjassa kerrotaan myös traperia- eli kierrätys
keskushankkeesta, jota neljä suomalaista
Emmaus-ryhmää ovat olleet tukemassa. Cuna
Nazareth, 50 vuotta yhdessä – lasten parhaaksi -kirjan
voi noutaa Lauttasaaresta ja Vallilasta, tai tilata
toimistolta (puh. 045–1388 673).
ABBÉ PIERRE JA EMMAUS
KIINNOSTAVAT

Abbé Pierrestä ja Emmaus-liikkeestä on ilmes
tynyt englannin kielellä uusi tutkimus. Sen
tekijä, Axelle Brodiez-Dolino, on ranskalai-
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nen historiantutkija. Hän liittää Abbé Pierren
toiminnan ja Emmaus-liikkeen synnyn ja kehittymisen kansainväliseksi liikkeeksi yleiseen
ranskalaiseen sosiaalihistoriaan. Kirja ilmestyi
ranskaksi 2008 ja käännettiin englanniksi 2013.
Kirjaa myydään Mäkelänkadulla 20 € hintaan.
San Damianon osuuskunta Porlammilla
järjestää torstaina 7.11.klo 18 keskustelutilaisuuden Abbé Pierrestä ja Emmaus-liikkeestä.
Alustajina toimivat pastori, kuvataiteilija Ilkka
Sariola ja emmausaktiivi Goa von Zweybergk.
Lisätietoa osoitteesta: www.sandamiano.fi.

KALENTERI
–
–
–

26–27.10. Emmaus Suomen seminaari

Tammisaaressa
4.12. klo 17.30 Kumppanuusilta Vallilassa
14.12. klo 16-18 Emmauksen joulujuhlat ja
Lauttasaaren kirpputorin 30-vuotisjuhlat
Lauttasaaressa
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Heikki Ahava ja Beron Molantoa Cordiksen
toimistossa.

i

Cordisin tavoitteena on tehostaa tiilien
valmistusta ja parantaa niiden laatua.
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EMMAUS CORDIS
– K Ö Y H I M P I E N P U O L E S TA J O H A N N E S B U R G I S S A

Emmaus Helsingin uusi afrikkalainen kumppani
Cordis löytyi Etelä-Afrikasta.
TEKSTI: HELKA AHAVA KUVAT: HEIKKI JA HELKA AHAVA

E

mmaus Helsingin uuden
kumppanin, Etelä-Afrikassa toimivan Cordisin
(Christian Outreach Done in Solidarity), perusti lähetyspappi isä
Louis vuonna 1999 auttamaan syrjäytyneitä ihmisiä. Ranskalaisena isä Louis tunsi Emmauksen ja
näki, että taistelussa köyhyyttä vastaan Cordis
oli samalla puolella rintamaa kuin kansainvälinen Emmaus-liike. Vuonna 2004 Cordis liittyi
Emmaukseen.
KRIISIN KAUTTA UUTEEN
Viisi vuotta myöhemmin järjestö joutui vakavaan kriisiin, kun isä Louis kuoli väkivallan uhrina. Miehen työparista, isä Louisiin verrattuna
varsin nuoresta Beron Molantoasta, tuli ryhmän
uusi johtaja, mutta monet vanhat cordislaiset
kyseenalaistivat hänen johtajuutensa. Myös osa
hallituksesta oli sitä mieltä, että Cordis ei pysty
jatkamaan omillaan ilman isä Louisia.
Beron on sitkeä mies ja päätti jatkaa isä Louisin aloittamaa työtä esteistä ja vai
keuksista

huolimatta. Hänen johdollaan
hallitus uudistettiin viime vuonna
ja siihen valittiin taitavia ja Cordisin työn jatkamiseen sitoutuneita
ihmisiä. Yksi heistä on Wilma
Laubscher, joka keskittyy kirpputoritoiminnan tehostamiseen
ja seuloo lahjoituksista arvokkaat
esineet, joista saadaan parempi hinta erikoisliikkeissä. ”Beron ei anna periksi. Se innostaa
minua ja tekee tästä mielekästä”, sanoo Wilma.
”MAAILMASSA ON
PALJON PUHUJIA…”

”Maailmassa on paljon puhujia mutta vähän
tekijöitä. Puhujia kuunnellaan, kun taas tekijät
jäävät taustalle. Suurin osa maailman suunsoittajista taitaa asua meillä Etelä-Afrikassa, kun
täältä saa etsimällä etsiä tekijöitä. Kun löytyy ihminen, joka kaikesta painostuksesta huolimatta
haluaa toimia, häntä pitää tukea.” Näin perustelee Wilma sitä, että on mukana vapaaehtoisena Emmaus Cordisin työssä ja kantaa vastuuta
järjestön hallituksessa ja sen työvaliokunnassa.

MENNEISYYDEN VARJO
Lähimenneisyys – apartheid, väkivalta ja sorto,
yksien etuoikeudet ja toisten kurjuus – heittää
pitkän varjon tämän päivän Etelä-Afrikkaan,
jossa värillä on vieläkin väliä. Monista hyvistä
uudistuksista huolimatta köyhistä köyhimmät
ovat tänäkin päivänä mustia ja hyvätuloisten
joukossa valkoiset ovat yliedustettuja. Myös
Wilma, Cordisin ainoa valkoinen, kuuluu
etuoikeutettuihin, mutta hän on puolensa
valinnut: antamalla osaamisensa ja aikaansa
Cordisin käyttöön hän osallistuu köyhimpien kamppailuun paremman elämän puolesta.
Emmauksen manifestin sanoin ”ihminen juuri
muita vapauttamalla vapauttaa itsensäkin”.

Mutta mikä innostaa Beronia? Tämä nuori
mies, kahden pienen lapsen isä, kertoo: ”Isä Louis kutsui minut tähän työhön. Ei tämä ole sitä,
mistä silloin haaveilin. Minusta piti tulla katolisen kirkon pappi, mutta suunnitelmat muuttuivat, kun tyttöystäväni tuli raskaaksi. Eräänlainen
pappi minusta tulikin mutta tänne Emmaukseen. Myös täällä tehtäväni on auttaa. On hienoa, kun saa nähdä ihmisissä tapahtuvan muutosta. Olen oppinut rakastamaan tätä työtä.”
TIILENTEKOA JA KIERRÄTYSTÄ
Emmaus Cordis omistaa ison maa-alueen
Orange Farmissa, joka on Johannesburgin ulkopuolella sijaitseva n. 200 000 köyhän mus-

i

Wilma Laubscher, joka keskittyy kirpputoritoiminnan tehostamiseen ja seuloo lahjoituksista arvokkaat esineet, joista saadaan parempi hinta erikoisliikkeissä.

pussissa, kannattavuudesta ei ole ollut kunnon
käsitystä, eikä korjaaviin toimenpiteisiin ole
ollut varoja. Toimitukset ovat myöhästelleet
raaka-aineiden puutteen vuoksi, tai asiakas on
saattanut palauttaa huonolaatuiset tiilet ja vaatia rahansa takaisin.

tan asuinalue. 40 % asukkaista on työttömiä,
monet asuvat edelleen hökkeleissä, ja puhtaasta vedestä on pulaa. Cordisilla on kaksi
tulolähdettä: tiilien valmistus ja käytetyn tavaran kerääminen ja myynti. Tiilien valmistus
on antanut työtä kuudelle miehelle. Cordisin
omistamalla alueella on hyviä, osittain kor
jausta kaipaavia rakennuksia, jotka soveltuvat
monenlaiseen toimintaan: tiilituotantoon,
kerätyn tavaran varastointiin, lajitteluun ja
myyntiin. Rakennuksia voisi käyttää myös asumiseen ja esimerkiksi juhlatiloina. Alueella on
myös viljelykseen kelpaavaa maata.
Cordisin ongelma ei olekaan puitteissa vaan
käteisen puutteessa ja toimintaprosessien epämääräisyydessä. Viime vuodet on eletty kädestä suuhun. Tiilituotannon nikotellessa rahoja
palkkoihin tai raaka-aineisiin on otettu kirpputorituotoista. Kaikki jauhot ovat olleet samassa

TOIMINTATAVAT UUSIKSI
Cordisin hallitus on asettanut tälle vuodelle
kaksi tavoitetta. Ensinnäkin koko toiminta organisoidaan uudestaan niin, että kummankin
toiminta-alueen tuotoille ja kustannuksille saadaan kunnollinen näkyvyys ja niitä pystytään
valvomaan. Toinen tavoite on tehostaa tiilien
valmistusta ja parantaa niiden laatua. Pitämällä
jonkin verran raaka-aineita ja valmiita tiiliä puskurivarastossa saadaan toimituksiin ketteryyttä.
Päiväpalkan sijasta siirrytään kerran viikossa tai
kahdesti kuussa tapahtuvaan palkanmaksuun.
Pitkällä tähtäimellä Beron haluaa tarjota
alueen asukkaille mahdollisuuden viljellä itselleen vihanneksia Cordisin maalla. Uudeksi
tulolähteeksi hän kaavailee yhden rakennuksen kunnostamista vuokrattavaksi kokous- ja
juhlatilaksi.
Emmaus Helsingin edustajat vierailivat Cordisissa tammikuussa 2013 tutustumassa toimintaan ja Cordisin suunnitelmiin. Hallitus
päätti tukea Cordisia tiilien tuotannon tehostamisessa. Huhtikuun alussa lähetimme Cordisille 6 000 euroa, jolla on ostettu sementtiä,
muita raaka-aineita ja työkaluja sekä maksettu
sähkölaskuja. Beron kertoo, että tukemme ansiosta he ovat voineet kasvattaa tuotantokapasiteettia ja tehostaa tuotantoa. Myös lisää
työntekijöitä on voitu palkata, ja heitä on nyt

EMMAUKSEN AHERTAJIA
KAJ ERIK ”SAKU” SAGULIN
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SAKU ON JÄMPTI MIES

ANU VILJANEN
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on lähellä! Näinhän me mainostamme itseämme. Kaikkein lähimpänä ovat Emmauksen noutomiehet seisoessaan jonkun kodin ovella lahjoitusta hakemassa. Noutopalvelu
on raskasta työtä: siinä tarvitaan hyvää selkää,
lihasvoimaa ja myös pitkää pinnaa, kun huonokuntoinen vuokrapaku ei lähde pakkasella
liikkeelle tai juuttuu kesken matkan kinoksiin.
Myös silloin ovat vitsit vähissä, kun vaikka
seitsemännestä kerroksesta raahataan portaita alas raskasta sohvaa, joka ei edes ole kovin
kummoinen. Useimmiten yhtä nurkkaa kannattelee silloin Saku, Emmauksen uskollinen
ja hötkyilemätön auton apumies.
Kaj Erik ”Saku” Sagulin on tuttu näky Vallilan Emmauksessa maanantaisin ja torstaisin.
Silloin on noutopäivä ja Saku on takuuvarmasti paikalla, jos on hänen vuoronsa olla noutomiehenä, niin kuin melkein aina on. Saku on
jämpti ja luotettava mies, joka pitää lupauksensa eikä myöhästele.
Sakun juuret ovat Ahvenanmaalla ja sieltä
juontuu hänen epätavallinen sukunimensäkin.
Emmaukseen hän löysi Tuomasmessun tuttujen kautta. Oltuaan 23 vuotta töissä Näkövammaisten keskusliiton Iiriksessä pakkaamassa
Finnairille ruokailuvälinepakkauksia Saku jäi
kaksi vuotta sitten eläkkeelle. Työn ohella hän

oli jo pitkään ollut Tuomasmessun vapaaehtoinen messuvieraiden vastaanottaja ja kirjojen
jakaja. Nyt aikaa liikeni muuhunkin ja ystävät
kertoivat Emmauksesta.
Saku viihtyy Emmauksessa: siellä näkee ihmisiä ja kuljetushommat ovat mukavia. Hän on elämäänsä tyytyväinen ja on menneenäkin kesänä
nauttinut kesäleireistä. Ojalan perhekoti Karjalohjalla on Sakulle melkein toinen koti, ja siellä
oli mukava vierailla toukokuussa yhdessä emmauslaisten kanssa. Sakun seurassa on helppo
olla, sillä hän on aina ystävällinen ja hyväntuulinen. Tosin kuljettajan vieressä hän kyllä välillä
sadattelee Rurikin romuautoja. ”Emmaukselle
pitää saada parempi auto, ja varastotilaakin saisi
HELKA AHAVA
olla enemmän”, hän tuumii.

15. Heille voidaan taata 12–22 päivää töitä kuussa, ja he ovat alkaneet saada myös välipalaa ja
lounasta. Beron kertoo, että tukemme ansiosta
cordislaisissa on herännyt usko tulevaisuuteen

ja myös yhteishenki on parantunut. Ongelma,
johon he etsivät ratkaisua, on tiilien valmistukseen tarvittavan tuhkan hankkiminen edullisesti ja luotettavalta toimittajalta.

EMMAUS
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R A I J A R A N TA S A L O : K I E R R Ä T Y K S E L L Ä M O N I P U O L I S TA H Y Ö T Y Ä

O

hiajavan jätteenkuljetusauton kyljessä komeili teksti: Jos suomalaiset
kierrättäisivät jätteistään vaikka puolet, syntyisi yli 10 000 työpaikkaa. Aika vaikuttava kommentti, vaikka se ensiksi saattaa herättää epäuskoa.
Jätteiden kasvavaa määrää on kuitenkin pyrittävä vähentämään ja kaikki kierrätettäväksi
kelpaava materiaali on saatava kerättyä tehokkaasti. Vuonna 2016 voimaan tuleva jäteasetus
velvoittaa kierrättämään vähintään 50 % yhdyskuntajätteestä, vain 20 % saisi päätyä kaatopaikoille ja poltettavaksi noin 30 %. Näistä
tavoitteista ollaan vielä kovin kaukana, kun
kierrätettävän materiaalin osuus meillä vuonna 2011 oli noin 35 % ja kaatopaikoille kuljetettiin noin 40 %. Jätteiden huolellinen lajittelu
helpottaisi niiden jatkokäsittelyä ja ohjaamista uusiokäyttöön. Jätteiden käsittely voisi olla
oma teollisuudenalansa.
Hyvä esimerkki onnistuneesta kierrätyksestä
on juomapakkausten pantillinen palautusjärjestelmä. Lasipullot palautetaan lähes sataprosenttisesti ja ne voidaan täyttää uudelleen keskimäärin 33 kertaa. Alumiinitölkkienkin palautus
on yli 90 %. Kun näistä palautetuista tölkeistä
valmistetaan uusiotuotteita, kuluttaa valmistus
vain viisi prosenttia siitä energiasta, mitä ensivalmistusprosessi vaatisi. Yleensäkin metallien
kierrätys säästää huomattavasti uusiutumattomia luonnonvaroja ja siten myös kaivostoimin-

nan aiheuttamia ympäristöhaittoja. Metalleja
voidaan uusiokäyttää niin kauan, kuin niitä vain
saadaan kierrätettyä. Paperia Suomessa kerätään kiitettävästi. Paperikuitu voidaan kierrättää
3–5 kertaa. Näin säästetään metsiä hapen tuotantoon ja torjutaan ilmastomuutosta.
Globaaliksi ongelmaksi on muodostunut erilaisten muovijätteiden mahtavat määrät. Muovi ei sovellu kotitalouksien kierrätettäväksi,
koska muoveja on niin monia eri laatuja. Teollisuus kierrättää muoveja jonkin verran. Sadan
vuoden aikana on muovin käyttö kasvanut
räjähdysmäisesti ja kasvu jatkunee edelleen.
Muovien kierrätys ja uusiokäyttö voi tulevaisuudessa olla vaihtoehto koko ajan hupeneville
luonnonvaroille. Tällä saralla on paljon tehtävää maailmanlaajuisesti.
Omat vaikutusmahdollisuudet voivat tuntua
olemattomilta tässä kokonaisuudessa. Emme
voi kieltää keneltäkään samoja mukavuuksia,
johin olemme itse tottuneet, mutta voimme
vaikuttaa omiin valintoihimme ja kulutustottumuksiimme. Kulutuksen vähentäminen on
yksi vaihtoehto. Käyttökelpoisten tavaroiden ja
vaatteiden kierrättäminen on järkevää ja taloudellista. Kolmen vuoden kuluttua loppuu myös
vaatteiden vienti kaatopaikalle. Siinä meillä
kuluttajilla, sekä myös teollisuuden ja kaupan
puolella on vielä melkoisesti työtä ja opittavaa,
koska tällä hetkellä kaatopaikalle päätyy noin
puolet vaatteistamme.
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