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MENNYTTÄ TULEVAA

Suomen Emmaus-ryhmät 
Ahvenanmaalla 11.-13.8.
Emmaus Åland oli tänä vuonna järjestänyt 
kolmipäiväisen tapahtuman Marianhaminan 
Kulturnatten (kulttuuriyön) yhteyteen. Samana 
viikonloppuna Marianhaminassa kokoontui myös 
Emmaus Suomen hallitus.

EMMAUS ÅLANDIN tapahtumassa oli mm. työ
pajoja uusiotuotteiden ompelusta ja kau pun ki
viljelystä. Myös perinteisessä muoti näytök sessä 
nähtiin uusiovaat teita. 

LAUANTAINA 12.8. teemana oli aktivismi: 
Sunniva Drake kertoi innostavasti 
toiminnastaan turvapaikanhakijoiden kanssa. 
Carmen Georghe ERomnjajärjestöstä kertoi 
yhdistyksen tärkeästä työstä romaninaisten 
voimaannuttamisesta Romaniassa (www.
facebook.com/ERomnja). Lisäksi kymmenen eri 
järjes tön edustajat esittelivät lyhyesti toimin
taan sa ja osallistuivat päivän päätteeksi 
panelikeskusteluun aktivismista. Moni ei 
kuitenkaan halua käyttää itsestään sanaa 
aktivisti!

SUNNUNTAINA 13.8. pidettiin Emmaus Suomen 
hallituksen avoin kokous. Hallituksen jäsenten 
lisäksi paikalla oli muitakin emmauslaisia. 
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

–  Emmaus Suomelle luodaan omat kotisivut. 
Toteutuksessa avustaa Emmaus Westervikin 
uusien nettisivustojen toteuttaja.

VALLILA: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki | PUH. 045-13 88 673 | LAUTTASAARI: Gyldénintie 2, 00200 Helsinki | PUH. 045-236 00 01  
NOUTOPALVELU: 045-650 55 43 (ma-pe 11-16) | S-POSTI: toimisto@emmaushelsinki.fi |  KOTISIVUT: www.emmaushelsinki.fi  
ja www.emmaus-international.org | LEHTI: Mika Aalto-Setälä, Helka Ahava ja Ulf Särs | PAINO: Origos Oy, Espoo, 2017 | PAINETTU: 
FSC serti fioidulle paperille | KANNEN KUVA: Borislav Borisov, 2017.

PERHEPOLITIIKKA on 
Suomessa arvossaan, 
ja paljon on saatukin 
aikaan.  Mutta samalla 
on jäänyt huomaamatta 
– tai haluttu jättää 
huomiotta – että meillä 

kuten muuallakin maailmassa on menossa  
uusi globaali väestötrendi. Ihmiset asuvat 
yhä enemmän yksin. Meidän 2,5 miljoonasta 
huushollistamme miljoona on 
yksin asuvia. Näiden elämää 
ei perhepolitiikalla helpoteta. 
Tarvitaan jotakin muuta.

YKSIN ASUVAT ovat nuoria, 
kotoaan lähteneitä. Suurin osa 
yksin asuvista on kuitenkin 
työikäisiä. Sinkkuja, eronneita, 
yksin jääneitä, elämän kolhi
mia. Nelikymppiset miehet 
muodostavat yksin asuvien 
kuten myös asunnottomuuden kovan ytimen. 
Vanhojen ihmisten joukoissa yksin asuminen 
tiivistyy. Leskeytyminen niittää kumppaneita. 
Suomalainen mies kuolee yhä kuusi vuotta 
aiemmin kuin samana vuonna syntynyt nainen.

MEIDÄN SUOMALAISTEN yksin asuvien joukko on 
Euroopan Unionin toiseksi köyhin porukka, 
yli kolmannes elää alle Euroopan Unionin 
köyhyysrajan. Vain Bulgariassa menee 
huonommin.

SUOMESSA ei saa syrjiä iän, sukupuolen, 
alkuperän, rodun tai sukupuolisen suun
tautumisen perusteella. Mutta perhepolitiikan 
varjolla on voitu syrjiä perheettömiä. Ensi 
vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, 
kun professori Veronica Stolte-Heiskanen 
kirjoitti teemasta ensimmäisenä. Juttu 
ilmestyi Katarina Eskolan pamfletissa 
Miesten maailman nurjat lait nimellä Unohdettu 
vähemmistö – yksinäiset perheettömät. Oireellista 

on, että kirjassa esitellyt 
muut epäkohdat on pääosin 
korjattu. Peräti 60 vuotta on 
kulunut Helsingin kaupun
ginvaltuustolle tehdystä 
kysymyksestä, milloin yksin
asuvien asuntoongelma 
saataisiin kuntoon. Vastauksena 
oli, että heti kun perheellisten 
asuntoolot ovat kunnossa.

HUONO-OSAISUUS on kavala 
sosiaalinen ilmiö. Sen ratkaisemiseksi 
tarvitaan politiikkaa, rakenteita. Miten 
verotus kohtelee, miten edut ohittavat 
yksinäiset. Miten terveyden eriarvoisuus 
kasaantuu. On paljon ratkaistavaa.  Meidän 
poliitikoillemme eivät yksin asumisen ongelmat 
ole auenneet, on niin paljon kivempi puhua 
perheistä. Yritetty on, esimerkiksi Ysäätiö ja 
Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto ovat jo yli 
kolme vuotta sitten kääntyneet hallituksen 
puoleen. Ehdotettiin vain parlamentaarisen 

Kun juhlitaan 
satavuotiasta Suomea, 

pitää muistaa, että 
maa on rakennettu 

solidaarisuudella eikä 
ahneudella.

komitean perustamista yksin asuvien 
kaikin puolisten asioiden selvittämiseksi 
ja parannusehdotusten tekemiseksi. On 
painostettu ministereitä, on puhuttu 
kansaedustajille, toistaiseksi ihan turhaan..

HUONO-OSAISUUDEN ratkaisemiseksi tarvitaan 
myös ymmärrystä ja auttavia käsiä. 
Ihminen ei ole aina oman onnensa seppä. 
Juopot ja mielen sairaat, syntymässään 
tai matkalla vammautuneet ovat osa 
meitä. Kaikissa perheissä on omat 
luuserinsa, turha on raharuhtinaiden 
tai salonkileijonien luulla, että ihminen 
tulisi yksin toimeen ilman toisten tukea 
ja kannustusta. Katsokaa ympärillenne. 
Maailmassa on paljon tehtävää, paljon 
avun tarvetta, ja se vain lisääntyy, mitä 
kovemmaksi asenteemme muuttuvat.

KUN JUHLITAAN satavuotiasta Suomea, 
pitää muistaa, että maa on rakennettu 
solidaarisuudella eikä ahneudella. Jos 
odotetaan päivää, jolloin ollaan kyllin 
rikkaita ottamaan kaikki mukaan, se päivä 
ei tule koskaan, ei tule missään maailman 
kolkassa. Niukkuuden jakamisella me 
olemme menestyneet, muistetaan se nyt, 
kun olemme näin pitkällä.

RAAMATUSSA kehotettiin joskus jättämään 
99 valkoista lammasta ja keskittymään sen 
mustan lampaan olojen kohentamiseen. 

EMMAUS UUTISET ILMESTYY JATKOSSAKIN PAINETTUNA . Tarkoitus oli siirtyä kuluvan vuoden aikana sähköiseen uutis-
kirjeeseen ja lopettaa Emmaus Uutisten painaminen ja postittaminen vähitellen. Olemme tiedotustiimissä kuunnelleet jäsenistöä 
ja päättäneet pyörtää päätöksen. Lehti ilmestyy jatkossakin painettuna. Anu Hylelle toimistoon (toimisto@emmaushelsinki.fi) 
kannattaa joka tapauksessa lähettää ajantasaiset yhteystiedot, niin posti ja joskus tulevaisuudessa myös uutiskirje löytävät perille.

KU
VA

: V
AP

PU
 T

AI
PA

LE

KESKUSTELU

ILKKA TAIPALE: KOTIMAISEN HÄDÄN RATKAISEMISEKSI
  TARVITAAN POLITIIKKAA JA AUTTAVIA KÄSIÄ

www.facebook.com/ERomnja
www.facebook.com/ERomnja
http://www.emmaushelsinki.fi/index.html
https://www.emmaus-international.org/en/?lang=english
toimisto@emmaushelsinki.fi


54

–  Martha Hannusta Ahvenanmaalta ehdo
tettiin kansalliseksi edustajaksi Emmaus 
Euroopan hallitukseen. Hän lähtee syksyllä 
kokoukseen yhdessä Robert Janssonin 
kanssa. 

–  Koulutustoiveena on saada lisää tietoa ilmas
tonmuutoksesta ja ekologisesta jalanjäljestä.

–  Tapaamisessa kuultiin uutisia Suomen 
Emmausryhmien yhteisistä projekteista, 
muun muassa MARSryhmästä Togosta, 
jonka edustaja oli mukana Ahvenanmaan 
kesäleirillä, sekä Perusta, josta Pääskyjen 
edustaja oli lähettänyt tuoreen raportin.

 TEKST I :  ULLA  HOYER

Lisää rahaa tukitoimintaan

Vallilan tiloihin liittyvä laina voidaan maksaa tänä vuonna pois. Se tarkoittaa sitä, että   
lainan lyhennyksiin käytetyt varat voidaan jatkossa käyttää tukitoimintaan. Syyskuun aikana 
järjestettiin neuvoaantava äänestys, jossa vapaaehtoisilla ja työntekijöillä oli mahdollisuus 
äänestää uusista tukikohteista. Äänestys tapahtui molemmilla kirpputoreilla.
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22.11.  klo 18.30 Historiailta Kepan kokoustilassa Elimäenkatu 25–27. 
Leena Nivanka kertoo syyskokouksen jälkeen Emmauksen alkuajoista.  
9.12.  klo 15 Koko Emmaus Helsingin joulujuhla Vallilan kirpputorilla.
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Tulevia
tapahtumia

Maailma kylässä 
27-28.5.
Emmaus Helsinki osal
listui jälleen Maailma 
kylässä festivaaliin 
myynti ja infopöydällä. 

Vapaaehtoisten 
virkistyspäivä

Virkistyspäivänä 5.6. 
vierailimme  Arabian 
tehtaan museossa ja  
tutustuimme Arabian
rannassa sijaitsevaan 
yhteisöllisyydestään 
tunnettuun seniori ta
lo Loppukiriin Berte lin 
johdolla. Vanhan kau
pungin kosken rannalla 
nautittu maukas lounas 
kruunasi päivän.

Kallio kukkii

Keväällä lunastimme 
omaksemme ison teltan, 
joka meillä on ollut 
pari kertaa lainassa. 
Ensimmäisen kerran oma 
teltta oli pystyssä Kallio 
kukkii tapahtumassa 
Dallapepuistossa 20.5.
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ERILAINEN KOTIPALVELU

Jokainen meistä haluaa elää yhteisönsä 

arvostettuna jäsenenä ja tuntea itsensä 

tarpeelliseksi. Ei riitä, että on katto pään 

päällä ja kaapissa ruokaa. Tarvitsemme 

myös toisia ihmisiä ja jotakin, joka antaa 

elämälle merkityksen... 

TEKSTI  HELKA  AHAVA  |  KUVAT  MARIA  DOROFTE

...On surullista ja vähintäänkin vaivaannut
tavaa, että Helsingin katukuvassa on kasvava 
joukko ihmisiä, joilta puuttuvat nämä 
kaikki: katto pään päältä, leipä kaapista ja 
mahdollisuus tuntea itsensä tarpeelliseksi. 
Ihmisiä, joilla kuitenkin olisi annettavaa, olisi 
osaamista ja kokemusta muttei tilaisuutta 
käyttää niitä.

Hristina Georgieva
Olen sopinut tapaavani Hristina Georgievan 
Oulunkylän asemalla kello 8.50. Vähän 
jännitän, onko hän osannut jäädä junasta 
oikealla asemalla. Tulen asemalaiturille 
varttia vaille, ja siellä hän jo odottaa minua 
ja vilkuttaa iloisesti. Hristina on tulossa 
siivoamaan kotiamme. Meillä ei ole yhteistä 
kieltä, mutta koetamme ymmärtää toisiamme 

sukulaiskielillä. Minä selitän venäjäksi ja hän 
bulgariaksi. Kun ottaa lisäksi kädet avuksi ja 
sotkee englantia sekaan, niin ihmeen paljosta 
saa selvää, mutta välillä puistelemme päätä ja 
nauramme. Kun ei ymmärrä, niin ei!

Näytän Hristinalle huoneet ja siivous väli
neet ja hän ryhtyy ripeästi toimeen. Välillä 
tarjoan jotakin syötävää ja kahvia, mutta hän 
ei syö juuri mitään ja kahvikin jää melkein  
koskematta. Tuntuu, ettei hän malttaisi 
istuskella vaan haluaa tehdä homman loppuun. 
Neljän tunnin urakka on valmis kolmessa ja 
puolessa tunnissa, koti kiiltää puhtautta, ja 
Hristina lähtee vielä toiselle keikalle.

Guljantsin kylästä Bulgariasta tuleva 
Hristina Georgieva on 28vuotias neljän 
412vuo tiaan lapsen äiti. 

– Olen ollut Suomessa nyt kaksi kuukautta. 
Meidän kylässä monet puhuivat Suomesta. 
Kuulin, että täällä voi kerätä pulloja ja tölkkejä ja 
saada niistä vähän rahaa. Tieto Suomesta leviää 
siten puskaradion kautta, kertoo Hristina. 

– Kun sain siivoojan töitä, jännitin aluksi 
hirveästi, mutta olen pikku hiljaa saanut 
varmuutta. Työhön pääseminen  oli hieno 
juttu, ja pidän työstäni. Latinalaisten kirjainten 
kanssa on vielä vähän vaikeaa, kun en ole 
opiskellut vieraita kieliä. Minulla on Suomesta 
pelkästään hyviä kokemuksia. Suomalaiset 
ovat hyviä ihmisiä ja kohtelevat minua hyvin! 
Ainakin tähän asti suomalaisten kanssa 
työskentely on ollut mukavaa, kiittää Hristina. 

Hristinalla on ensimmäisen parin viikon 

Ainakin tähän asti suomalaisten kanssa työskentely  
on ollut mukavaa, kiittää Hristina Georgieva. 

aikana ollut kymmenkunta työkeikkaa. 
Pääasiassa hän on tehnyt normaalia 
kotisiivousta: lattiat, pinnat, keittiö ja 
kylpyhuone. Asiakkailta on tullut tyytyväistä 
palautetta Hristinan reippaasta otteesta, 
ystävällisyydestä ja työn laadusta.

Kuinka Hristina sai töitä?
Suomeen katutyöhön eli keräämään pulloja, 
myymään Isoa Numeroa, kerjäämään tai 
katusoittajiksi tulee sellaisia romaneja, joilla ei 
ole elämisen mahdollisuuksia kotimaassaan. 
He eivät hae täältä itselleen leveämpää leipää 
vaan lähettävät yleensä pienet ansionsa 
lapsilleen, joita kotimaassa hoitaa mummo 
tai muu sukulainen. He eivät ole oikeutettuja 

sosiaaliturvaan tai terveydenhoitoon Suo
messa eivätkä kotimaassaankaan kuulu 
sosiaaliturvan piiriin.

Hristina on tällainen yhteiskunnan 
turvaverkkojen ulkopuolella elävä nainen. 
Helsingissä hän nukkuu puistoissa tai 
tilapäissuojissa ja lähettää kaiken liikenevän 
rahan Bulgariaan mummolle, joka hoitaa 
hänen lapsiaan. Syyskuussa Hristinaa onnisti. 
Hänet palkattiin Keikkapoolin siivoojaksi. 
Tällä hetkellä hänen akuutein ongelmansa 
on asunnottomuus. Puistossa nukutun yön 
jälkeen hän saattaa kiirehtiä liikkuvan väestön 
ja paperittomien  päiväkeskukseen Hirundoon 
suihkuun ja vaihtamaan vaatteita ja sieltä 
asiakkaan kotiin siivouskeikalle. 

– Tulevaisuudelta toivon, että saisin 
kokopäiväisen, vakinaisen työn. Silloin voisin 
paremmin elättää perheeni ja olla pysyvästi 
heidän kanssaan, sanoo Hristina. 

KUMPPANI
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Maria Doroften avulla arkeensa apua tarvitsevat  
kaupunkilaiset ja työtilaisuuksia kaipaavat maahan-
muuttajat voivat löytää toisensa.

vuotta työskennellyt hankkeissa, joissa tuetaan 
maahanmuuttajien ja erityisesti romanien  
integroitumista. Työnantajien joukossa on 
ollut mm. Helsingin Diakonissalaitos. Maria 
kokee työnsä osuuskunnan Keikkapoolissa 
haastavaksi ja jännittäväksi. 

– Tässä työssä on innostavaa erityisesti 
se, että se yhdistää naapurustojen ihmisiä 
sekä työtä tarvitsevia siirtolaisia. Minusta 
naapuripalvelut ovat dialogia, välittämistä, 
kuuntelemista ja luottamuksen rakentamista. 
Haluan tehdä ihmisoikeuksista arjen 
todellisuutta, sanoo Maria. 

Marian tehtävä on ottaa vastaan 
palvelutilauksia, koordinoida aikatauluja 
ja auttaa asiakkaan ja siivoojan välisessä 
kommunikoinnissa. Kun on kyseesssä 
ensitapaaminen, hän usein myös saattaa 
siivoojan asiakkaan luo. Palvelut on 
hinnoiteltu siten, että niistä voidaan maksaa 
kaikki lakisääteiset maksut ja siivoojat 
saavat työehtosopimusta vastaavaa palkkaa. 
Asiakas saa maksamastaan laskusta  
kotitalousvähennyksen. Viiden ensimmäisen 
toimintakuukauden aikana Keikkapoolin kautta 
työkeikkoja on saanut viisi henkilöä. Keikkoja 
on ollut yhteensä 47 kappaletta, työtunteja 154 
ja asiakkaita 30, joista vakituisia 8. 

Marian mielestä Keikkapooli on onnistunut 
siinä, että on voitu antaa työmahdollisuuksia 
erittäin haavoittuvassa asemassa eläville 
naisille. 

– Keikkapoolissa työskennelleet naiset 
ovat kohdanneet kantasuomalaisia, 
molemminpuolinen ymmärrys on kasvanut 
ja ennakkoluuloja voitettu. Naiset ovat myös 
oppineet uusia taitoja ja saaneet kokemusta, 
josta on hyötyä tulevaisuudessa Suomessa 
ja muualla, toteaa Maria miettiessään 
Keikkapoolin saavutuksia ensimmäisten 
kuukausien aikana. 

– Keikkapoolin erityishaaste on työnte
kijöiden asunnottomuus ja eläminen erillään 
lapsistaan. Myös asiakkaita ja työtunteja 
pitäisi saada lisää, sanoo Maria lopuksi. 

Nyt meillä emmauslaisillakin on siis 
tilaisuus saada koti siistiksi ja samalla kohdata 
ja auttaa  heikoimmassa asemassa olevia 
maahanmuuttajia. Osuuskunnalta voi tilata 
myös muita palveluja, jotka eivät edellytä 
ammattikoulutusta. Kysymykseen voivat 
tulla esim. pihatyöt, marjojen ja omenien 
poimiminen, tavaroiden pakkaaminen ja 
purkaminen muuton yhteydessä, ulkoiluseura 
ym. Emmauslaiset voivat tukea Keikkapoolia 
myös vapaaehtoisina. Apua tarvitaan 
esimerkiksi työntekijän saattamisessa uuden 
asiakkaan luo tai vaikkapa  niiden latina laisten 
kirjainten opettamisessa. 

LISÄTIETOA KEIKKAPOOLISTA wwwosoitteessa: 
keikkapooli.wixsite.com/siivous 

Mikä Keikkapooli?
Työtilaisuuksia kaipaavat maahanmuuttajat 
ja satunnaista apua arkeensa tarvitsevat 
kaupunkilaiset eivät helposti löydä toisiaan.  
Tätä ongelmaa ratkaisemaan perustettiin 
toukokuussa Emmaus Helsingin aloitteesta 
Osuuskunta Työtä ja toivoa. Osuuskunta 
pyörittää Keikkapoolia, joka työllistää 
Bulgarian ja Romanian romaneita sekä 
muitakin haavoittuvassa asemassa olevia 
maahanmuuttajia lähinnä siivoustöissä. 
Osuuskunta ei tavoittele voittoa, ja Keikka
poolia koordinoiva Maria Dorofte saa palkan 
Emmaus Helsingiltä. 

Romanialainen Maria Dorofte on 
suorittanut Bukarestin yliopistossa maisterin 
tutkinnon henkilöstöhallinnossa ja on yli viisi 

Yhteistyötä  
Diakonissalaitoksen 
kanssa
EMMAUS HELSINKI on neuvotellut kahdesta 
yhteistyöhankkeesta Helsingin Diakonissalaitoksen 
kanssa. Ensimmäinen hanke liittyy Suomeen tulevien 
romanien ja muiden haavoittuvassa asemassa 
olevien maahanmuuttajien työllistämiseen. 
Tämän kaksivuotisen hankkeen pilotti on Keikka-
pooli, ja siihen haetaan rahoitusta Euroopan 
sosiaalirahastolta. Hanke sisältää mm. siivoojien 
koulutusta, tiedotusmateriaalia ja koordinaattorin 
palkkakulut. Yksi tavoite on, että hankkeen 
päättyessä Keikkapooli toimii ilman ulkopuolista 
taloudellista tukea.

TOINEN HANKE liittyy Bulgarian romanien tukemiseen 
omassa kotiympäristössään. Bulgaria on Euroopan 
Unionin köyhin maa, joka kamppailee monien 
ongelmien kanssa. Kaikkine puutteineenkin 
sosialistinen järjestelmä mahdollisti ilmaisen 
koulutuksen, terveydenhoidon ja työtä kaikille. 
Kapitalismiin siirtymisen myötä entisen järjestelmän 
turvaverkot hajosivat. Tänä päivänä Bulgariassa on 
rikkaita, joilla menee tosi hyvin, ja erittäin köyhiä, 
joilla ei ole varaa terveydenhoitoon tai koulutukseen 
tai kunnolliseen asumiseen. Köyhien joukossa 
romanit ovat kaikkein huonoimmassa asemassa. 
Tähän etniseen vähemmistöön kuuluu Bulgariassa 
3-400 000 ihmistä. Useimmat heistä ovat käyneet 
vähän kouluja, asuvat ala-arvoisissa olosuhteissa 
ja kärsivät heikosta terveydestä. Valtaväestö karttaa 
ja halveksii heitä. Kaikista näistä syistä heidän on 
vaikea löytää työtä. Monet Suomeen tulevat Bulga-
rian romanit tulevat samasta Guljantsin kylästä kuin 
Hristina Georgievakin. Emmaus Helsinki ja Helsingin 
Diakonissalaitos suunnittelevat yhteistyöhanketta 
Guljantsissa tavoitteena tukea ja voimaannuttaa 
kylän romaninaisia tulemaan toimeen omassa 
kotikylässään. Diakonissalaitoksella on jo vastaava 
kummikylähanke Romaniassa.

Asiakkailta on tullut tyytyväistä palautetta  
Hristinan reippaasta otteesta, ystävällisyydestä ja  
työn laadusta.
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koruja. Saimme päivän aikana paljon kiitosta 
tuotteistamme ja isot kassilliset tavaraa käytiin 
ostamassa heti aamun ensimmäisen tunnin 
aikana. Aamupäivä oli todella vilkas, mutta 
koko päivän ajan sai olla tekemässä jotakin. 
Onneksi mukanamme oli ranskaa puhuva 
Rekia, joka osasi auttaa asiakkaita. 

Hauska sekaannus sattui, kun eräs nainen 
kysyi lasten Muumipaidasta jotakin liittyen 
ikään. Alex luuli, että hän kysyi kuinka kauan 
Muumit ovat olleet olemassa ja hän vastasi, 
että ehkä 100 vuotta. Todellisuudessa nainen 
oli kysynyt minkä ikäiselle lapselle kyseinen 
paita sopisi . 

Päivän myyntituotto oli osaltamme 
lähes 1500 €. Koko tapahtuman tuotto oli 
465 000 € (asiakkaita 13 500) ja kulujen 

OSALLISTUJAT: Pola Stenberg, Rekia Lambiod,  
Jatta Saloranta, Alex Read ja Anu Lähde

O sallistuimme viiden henkilön ryh
mä  nä Pariisissa vuosittain jär jes
tet tävään tunnettuun jätti kirp

pikseen. Tapah tumaan osallistui yli 2000 
emmauslaista ympäri Eurooppaa. Tila oli 
valtava messukeskus ja se oli järjestetty 
eri osastoittain sekä Emmausryhmittäin. 
Osastoja löytyi laidasta laitaan: vaatteet, 
kengät, kirjat, huonekalut, pyörät, musiikki, 
antiikki jne. Lisäksi osa tavaroista oli laitettu 
esille eri teemojen mukaan kuten kaikenlaista 
pinkkiä tai oranssia tavaraa. Lisäksi alueella 
oli lettujen myyjä, kahvila ja kuljetuspalvelu. 

Emmaus Salon Paris  
24.–25.6.2017

Paikalla oli myös katutaidetta, aktivistien 
puheita ja keskustelutilaisuuksia, tuunauspaja, 
tatuointien tekoa sekä heliumpallojen 
myyntiä. Oli hauskaa katsoa, kun pitkän 
hevospallojen jonon kanssa juostiin useasti 
meidänkin pöydän ohi. 

Lauantai oli varattu tavaroiden esille 
panoon, johon meillä ei mennyt kovin kauan 
aikaa, koska meillä oli vain matkalaukulliset 
tavaraa. Kaikki muut Emmausryhmät olivat 
saapuneet kuormaautoillaan paikalle. Loput 
päivästä käytimme muiden Emmausryhmien 
auttamiseen tavaroiden purkamisessa ja 
toisiin tutustumisessa. Se oli todella hauskaa, 
vaikka yhteistä kieltä ei aina löytynytkään! 
Illalla oli järjestetty yhteinen piknik, johon 
jokainen ryhmä sai tuoda jotakin syötävää. 

Myynti alkoi sunnuntaina klo 9.30, mutta jo 
tuntia ennen avaamista alueen ulkopuolella oli 
ihmisiä jonottamassa sisäänpääsyä. Meidän 
myyntipöytämme teemana oli Marimekko, 
ja sen lisäksi myimme Muumituotteita ja 

Rekia Lambiod ja Jatta Saloranta Emmaus Helsingin 
myyntipöydän takana Pariisissa.

Pola Stenberg ja Anu Lähde saivat kuvausseurakseen 
tuntemattomaksi jääneen maskotin.

jälkeen rahat ohjattiin Kansainvälisen 
Emmauksen etukäteen suunnittelemiin 
solidaarisuuskohteisiin. 

Iso kiitos kuului tapahtuman järjestäneille 
Emmausorganisaatioille, jotka olivat 
organisoineet kaiken selkeästi ja asiat 
hoituivat suunnitellusti. Tilaisuus oli todella 
mukava ja positiivinen kokonaisuudessaan. 
Tapahtumassa sai tuntea selvästi Emmauksen 
yhteisöllisyyden ja yhteen hiileen puhal
tamisen. Ryhminä olemme erilaisia, mutta 
toimimme samojen arvojen puolesta, joten  
tunsimme kuuluvamme yhteen isoon 
Emmaus perheeseen. Suosittelen lämpi  
mästi! 

TEKSTI :  ANU LÄHDE |  KUVAT:  ALEX  READ

KANSAINVÄLINEN EMMAUS



Esityslista
1. Kokouksen avaus 
2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta 
4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 
5.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6.  Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talous

arvion hyväksyminen. 
 Hallituksen ehdotukset ovat saatavissa 

molemmilta kirpputoreilta, tilattavissa 
Emmauksen toimistolta puh 045 1388 673 tai 
luettavissa verkossa osoitteessa: https://1drv.
ms/f/s!AtXPN5TFUecdlzP2K7NJEi_IB1Ab

7.  Vuoden 2018 jäsenmaksun suuruus 
8.  Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen 

jäsenten valinta. 
 Vaalivaliokunta ottaa vastaan ehdotuksia:
 EevaSisko Veikkola puh. 050 526 2917
 Aino Sarje puh. 045 602 5019 
 Ulla Hoyer puh. 040 760 7325

Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri ikäisille 
ihmisille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä 
ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman 
puolesta.

Emmaus Helsinki ry:n syyskokous 
AIKA: keskiviikkona 22.11.2017 klo 17.30    
PAIKKA: Kepan kokoustila Elimäenkatu 25–27, Helsinki. 5. krs.

9.  Valitaan tilintarkastaja ja kaksi varatilin
tarkastajaa 

10.  Muut asiat 
11.  Kokouksen päättäminen 

 Tarjolla on kahvia ja teetä sekä pientä 
purtavaa. 

 Tervetuloa
Emmaus Helsingin hallitus

 Kokouksen jälkeen 
 Leena Nivanka kertoo Emmaus Helsingin 

alkuajoista.

 HUOM! Jos et ole vielä maksanut vuoden 
2017 jäsenmaksua, voit maksaa sen ennen 
syysko kousta tilillemme: FI17 5780 1020 
0039 04, viite: 11112.  
Jäsenmaksun suuruus on omavalintaisesti 
5100 euroa. 

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT

https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdlzP2K7NJEi_IB1Ab
https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdlzP2K7NJEi_IB1Ab

