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Emme voi enää sulkea korviamme, silmiämme ja
sydäntämme etelän hädältä, sillä se tulee yhä lähemmäksi
meitä, haluamme tai emme.
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Mitä kuuluu
Puolan ja Ukrainan
Emmaus-ryhmille?

Phill Lewis on yksi
Kansainvälisen Emmauksen
kouluttajista

Yhdistyksen
syyskokous 24.11.
klo 17.00
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Kenellä on oikeus
parempaan elämään?
ENSIMMÄISEN ,

Euroopan unioni reagoi Lampedusan katastrofiin jälkijunassa. Alettiinko siis kehittää
yleiseurooppalaista järjestelmää, jossa kenenkään ei tarvitse pyrkiä Eurooppaan henkensä
uhalla? Jossa muuttopaineen aiheuttamat kustannukset kannetaan yhdessä? Jossa taataan
maahanmuuttajien ihmisoikeudet ja humaani
kohtelu siitä riippumatta, mihin maahan he
tulevat? Ehei, Euroopan unionin vastaus murhenäytelmään oli unionin rajoja valvovan Frontexin vahvistaminen. Nyt Eurooppaan pyrkiviä
ihmisiä jahdataan 300 000 euron päiväbudjetilla. 6000 asukkaan Lampedusalle on perustettu 1500 miehen tukikohta, joka 11 aluksen,
lentokoneiden ja helikoptereiden avulla poimii
järjestelmällisesti kaikki saarelle pyrkivät afrikkalaiset ja kuljettaa heidät Sisilian pidätyskeskukseen, jossa heidät on helpompi kätkeä
ihmisten silmiltä.

toisen tai
kolmannen polven suomalaisia lienee ainakin miljoona Suomen rajojen ulkopuolella. Historiamme kertoo
alttiudesta lähteä muualle
etsimään parempaa elämää.
Näin tekivät kaukaiset esi-isämme, jotka muuttivat Suomenniemelle, ja isovanhempamme,
jotka lähtivät Amerikkaan ja Australiaan, tai
Ruotsiin 60-luvulla muuttaneet isämme. Tai
poikamme ja tyttäremme, jotka elelevät tänään
expatteina Kiinassa tai Piilaaksossa. Meille ovet ovat olleet auki, ja kulloinenkin uusi
”Vapaa liikkuvuus
yhteiskunta on auttanut meion ihmisoikeus,
tä sopeutumaan, löytämään
josta itse saamme
työtä ja elämään normaalia
elämää.
nauttia.”
VUOSI SITTEN , 3. lokakuuta,
pieni saari Afrikan rannikolla tuli kertaheitolla maailmankuuluksi, kun 500 Eurooppaan
pyrkivää afrikkalaista joutui haaksirikkoon sen
lähellä. Yli 300 miehen, naisen ja lapsen ruumiit ajautuivat Lampedusan rannoille. Saaren
asukkaat jätettiin yksin murhenäytelmän keskelle etsimään uhrien omaisia, hautaamaan
kuolleita ja käsittelemään omaa suruaan ja
suuttumustaan. Suuttumus ei kohdistunut afrikkalaisiin maahanpyrkijöihin vaan Euroopan
poliittisesta tunnelinäöstä kärsiviin päättäjiin,
jotka eivät halua etsiä kestävää ratkaisua.

EMMAUS-LIIKE
kampanjoi
vapaan liikkuvuuden puolesta. Niin kauan kuin maailma
jakaantuu rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään,
vapaa liikkuvuus voisi aiheuttaa suuren muuttoliikkeen.
Se on kuitenkin ihmisoikeus,
josta itse saamme nauttia. Millä perusteella
kiellämme sen toisilta? Haluammeko rikkaan
ja ahneen Euroopan, joka varjelee rajojaan ihmisiltä, joita jotkut pitävät arvottomina? Vai
haluammeko rakentaa Euroopan, joka kantaa
globaalin vastuunsa ja nostaa äärimmäisen
köyhyyden poistamisen ykkösasiaksi. Joka tapauksessa emme voi enää sulkea korviamme,
silmiämme ja sydäntämme etelän hädältä, sillä
se tulee yhä lähemmäksi meitä, haluamme tai
emme.
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mennyttä JA tulevaa

Yhdistyksen kuulumisia

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Vallilan
kirpputorilla 8.4.2014. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.

Katikodin työpajaprojekti

Viron Kohilassa toimivan Katikodin yhtey
dessä on aloitettu työpajatoiminta. Työpajassa
tehdään käsityötä samaan tapaan kuin Toivo
ja Rauhan alaisessa Majakassa Karjalohjalla.
Työpajaan on palkattu vetäjä, jonka palkan
Emmaus Helsinki maksaa vuoden loppuun
saakka. Palkka on 1 200 € kuukaudessa.

Pääskyt 50 vuotta

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen 50-vuotisjuhlaa
vietettiin lauantaina 11. lokakuuta. Juhlan avasi
nykyinen puheenjohtaja Katri Simonen. Tämän
jälkeen hallituksen jäsenet kertoivat Pääskyjen
hankkeista Intiassa ja Perussa. Ilta jatkui kahdella painavalla puheenvuorolla. Ulkoministeriön sosiaalialan neuvonantaja Timo Voipio
puhui otsikolla Suorat tulonsiirrot kehitysyhteistyön tilalle? ja Kepan toiminnanjohtaja Timo
Lappalainen otsikolla Tarvitaanko kehitysapua
keskitulon maissa kuten Perussa ja Intiassa?
Hän myös kaipasi uutta slogania, uutta
tavoitetta kehitysmaaliikkelle.
Juhlan kunniaksi Pääskyt ovat
julkaisseet historiikin Siipien sillalla
– eksotiikasta Exceliin, heittäytymisestä
hallinnointiin. Kirjoittajina ovat vuosien
varrella puheenjohtajina ja toiminnanjohtajina
olleet henkilöt. Kukin on kertonut siitä, mikä
tähdelliseltä on tuntunut, mikä sydäntä on
koskettanut ja mitä näkemyksiä kehitysyhteistyöstä on matkan varrella muodostunut.

Pääskyjen
historiikki on
myynnissä
Vallilan
kirpputorilla.

Toivotamme sisarjärjestöllemme menestystä
tärkeässä työssä Intian ja Perun köyhimpien ihmisten oikeuksien puolesta ja hyvän yhteistyön
jatkumista muiden Emmaus-ryhmien kanssa.

Mitkä ovat meidän arvomme?

Emmaus Suomen seminaari pidettiin 5–7.9.
Ojalan perhekodissa Karjalohjalla. Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta
alusti suomalaisesta köyhyydestä. Seminaari
jatkui Birgitta Göransonin ja Phill Lewisin
vetämällä arvokeskustelulla, joka samalla
toimi lähtölaukauksena arvokeskustelujen
sarjalle. Birgitta on Kansainvälisen Emmauk
sen arvokomiteassa Euroopan edustajana.
Komitean tehtävänä on valmistella arvoteemaa Emmauksen maailmankokoukseen, joka
pidetään 2016.

8.9. maanantaimiitingissä keskusteltiin siitä, miksi itse kukin on Emmauksessa. Syitä oli
monia, mutta yksi Emmaus-liikkeen keskeinen ajatus ”Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti” näkyi useissa vastauksissa.

YHDISTYKSEMME SYYSKOKOUS pidetään maanantaina 24.11.2014 klo 17.00 Vallilan
kirpputorilla osoitteessa Mäkelänkatu 54. Kokouskutsu löytyy lehden viimeiseltä sivulta.
Kokouksen jälkeen Liettuan työleirillä elokuussa olleet emmauslaiset kertovat matkastaan.
Tuula Kajosen matkakertomus sivulla 4.
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Työleirillä Vilnassa
iloinen joukko Suomen emmauslaisia Ahvenanmaalta, Tammisaaresta ja
Helsingistä suuntasi viikon työleirille Vilnaan
auttamaan MPFSCtä vanhan koulurakennuksen kunnostamisessa. Rakennukseen tulee tilat ihmiskaupan uhrien turvakodille, järjestön
toimistolle ja kirpputorille. Meitä oli mukana
monenikäistä lukiolaisesta isoäitiin, ja kansainvälisyyttä lisäsi yksi osanottaja Kölnistä.
Leirillä vieraili myös parin päivän ajan Emmaus
Euroopan edustaja Ranskasta.
Ennenkokematon helleaalto oli kiusannut
Euroopppaa jo viikkoja. Kymmenen silmäparia
seurasi kiinnostuneena lämpömittarin lukemia, jotka aamu aamun jälkeen kiipesivät sitkeästi yli 30 asteen. Hiki virtasi, muttei annettu
sen häiritä: tänne oli tultu tekemään työtä!
Aluksi kannoimme kaikki säästettävät tavarat yhteen huoneeseen ja loput koulun jättämät
huonekalut ym. opetusvälineet ulos roskalavalle. Loppuleirin ajan teimme pääasiassa purkutöitä: irrotettiin seinälistoja ja revittiin irti
lattiamattoja, joita saattoi olla viisikin kerrosta
päällekkäin. Se oli uskomattoman hikistä ja
pölyistä hommaa! Miehet purkivat yhden seinän ja tekivät toiseen seinään oviaukon, jotta
saatiin isompi tila myymälää varten. Lisäksi
rakennettiin mm. uusi katos kellarioven eteen
ja lattiaa paikattiin parruilla.
ELOKUUSSA 2014
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Työt alkoivat aamulla kello 9, ja joka ilta oli
jotakin iltaohjelmaa: mm. uintireissut läheiselle pikkujärvelle ja vierailut Emmaus Ålandin
kolmeen tukikohteeseen. Raguvelen lasten ja
nuorten keskuksessa, joka on rakennettu ahvenanmaalaisten tuella, leiriläisiä odotti mahtava
pitopöytä ja leirin kulinaarinen huippukokemus.
Suurin osa leiriläisistä majoitettiin hotelliin
odotetun perhemajoituksen sijasta. Näin leiriläiset seurustelivat keskenään sekä työ- että
vapaa-aikana eikä liettualaisiin valitettavasti
juuri päästy tutustumaan. Hotelli Jeruzale ei
rankingissa olisi montaakaan tähteä ansainnut, mutta se oli täysin siisti ja asiallinen eikä
kukaan odottanutkaan mitään luksusta. Bussiyhteydet sekä työmaalle että keskustaan olivat
erinomaiset. Järjestäjät olivat varustaneet työkansan kekseliäästi bussikorteilla, jotka toimivat HSL:n korttien tapaan.
Yhtenä päivänä ohjelmassa oli kaupungin
sosiaaliviraston komeassa pilvenpiirtäjässä järjestetty ihmiskauppaa koskeva seminaari. Emmaus Bosnian koordinaattori, Elma Zahirovic,
oli tullut kertomaan tästä varsinkin Itä-Euroo-

pan maiden nuorisoa koskettavasta vakavasta
ongelmasta.
Seminaarin jälkeen pääsimme tutustumaan
Vilnan kauniiseen vanhaankaupunkiin, joka
kuuluu UNESCOn maailmanperintölistalle.
Jäähyväiset jätettiin tutuksi tulleen pikkujärven rannalla. Nautittiin grillatuista maissintähkistä ja rasvaa tihkuvista makkaroista,
alkupalaherkkuna siankorvat, joissa oli vielä
ihokarvatkin jäljellä.
Kotiin lähti tyytyväinen joukko. Olimme
saaneet paljon aikaan helteisen viikon aikana.
Jo nyt saattoi aavistaa, millainen lopputulos
tulee olemaan, vaikka työtä on vielä valtavasti.
”Emme tulleet turhaan”, tuumivat leiriläiset.
Ensi kesänä tavataan toivottavasti uudestaan ja
vähän viileämmissä olosuhteissa!
TEKSTI TUULA KAJONEN | KUVAT ANU HYLE

FAKTA
Missing Persons’ Families Support Centre
(MPFSC) on v. 1996 perustettu liettualainen kansalaisjärjestö, joka tukee ihmiskaupan uhreiksi
joutuneita henkilöitä ja heidän perheitään.
JÄRJESTÖN TOIMINTA:
– vaikuttaa viranomaisiin kadonneiden ihmisten
etsimistä koskevissa asioissa
– vaikuttaa yleiseen suhtautumiseen: ihmiskauppaan joutuneita tulee kohdella uhreina ja
ihmiskaupan harjoittajia rikollisina
– edistää ihmiskauppaa estävien ja uhrien kuntouttamista koskevien lakien laatimista
– edustaa kadonneiden perheitä
– pitää yllä turvakotia ihmiskaupan uhreille
– pitää yllä kadonneita koskevaa maanlaajuista
tietokantaa
– auttaa ihmiskaupan uhreja paluussa normaaliyhteiskuntaan
– järjestää vertaisryhmiä, joiden tehtävä on
ehkäistä ennalta nuoria tyttöjä ja poikia joutumasta ihmiskaupan uhreiksi

Alica ja Janette
kantamassa
purkujätettä.

Eurooppalaiset Emmaus-ryhmät ovat tukeneet järjestöä monta vuotta. Erityisen aktiivinen Suomessa on ollut Emmaus Åland. Emmaus Helsinki on
tukenut vertaisryhmien toimintaa taloudellisesti
vuodesta 2010 lähtien.

Keskustelua jatkettiin 2.10. arvoillassa, jossa
20 emmauslaista keskusteli innostuneina
Emmaus Helsingin arvoista. Työryhmissä
keskeisiksi nousseet arvot on esitetty edellisen
sivun kuvassa.

Sosiaalinen työllistäminen

Hyvät kokemukset Emmaus Ålandista ja
Westervikistä ovat innostaneet pohtimaan
sosiaalista työllistämistä myös Helsingissä.
Vaihtoehtoina olisi lähteä kehittämään työpajatoimintaa tai vahvistaa olemassa olevia
sosiaalisen työllistämisen muotoja ja laajentaa toimintaa vähitellen uusiin tuetun työllistämisen muotoihin. Nykyisillä resursseilla
jälkimmäinen vaihtoehto tuntuu Emmaus
Helsingille sopivalta.
Tähän saakka olemme työllistäneet monia
harjoittelijoita ja palkkatukilaisia. Viime
aikoina olemme olleet mukana mm. KRIS:n
työllistämishankkeessa ja työllistäneet korjausompelijan Monika-Naiset liiton kautta.

Asiakaskysely kirpputoreilla

Kuluvan vuoden aikana molemmilla kirpputoreilla tullaan tekemään asiakaskysely.
Edellinen asiakaskysely Emmauksessa tehtiin
vuoden 2009 alkupuolella.

KALENTERI
–

20.11. Lapsen oikeuksien päivä. Myynti

–

24.11. klo 17.00 syyskokous Vallilan kirp-

Cuna Nazarethin päiväkodin hyväksi
putorilla
10.12. Ihmisoikeuksien päivä. Myynti
Global Clinicin hyväksi
– 13.12. klo 16.00 yhdistyksen joulujuhla

–
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PUOLASTA JA
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emmauksen K UMPPAN I

TEKSTI SIRKKA POTILA | KUVAT OSELYA-YHTEISÖN ARKISTO

Utsjoki

Helsinki

PUOLA
3
1 4
2 5
6 8

7

UKRAINA

E

mmaus Helsingin edustajana Puola-Ukraina kollektiivin kokouksessa Lublinissa keväällä 2014 vieraillut Sirkka Potila
kertoo kokemastaan ja näkemästään.

Puola
Ukrainalainen Emmaus Oselya
rahoittaa toimintaansa kirpputorien
tuotolla. Oma työpaja mahdollistaa
huonekalujen korjauksen.
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Kaikki Puolan Emmausryhmät ovat yhteisöjä, joissa asuu ja työskentelee 10-40 henkilöä,
mutta yhteisöt auttavat myös muita apua tarvitsevia: kodittomia, työttömiä, vajaakuntoisia
ja vähäosaisia esim tarjoamalla ruokaa, yösijan
ja peseytymismahdollisuuden sekä antamalla

Puolassa ja Ukrainassa toimii aktiivisia Emmaus
yhteisöjä, eivätkä ne ole juuri kauempana kuin Utsjoki
Helsingistä. Puolan ryhmät toimivat 1 Krakovassa,
2 Nowy Saczissa, 3 Lublinissa ja 4 Rzeszowissa.
Ukrainassa virallisia Emmaus-ryhmiä on toistaiseksi
vain 5 Lvivissä (Oselya), mutta ryhmät 6 Drohobychista, 7 Kiovasta ja 8 Tsernivtsistä tekevät
yhteistyötä Emmauksen kanssa.

vaatteita. Yhteisöt keräävät lahjoituksina vaatteita ja tavaroita, joita he jakavat edelleen tarvitseville tai myyvät kirpputorimyymälöissään.
Lisäksi yhteisöillä on työpajatoimintaa. Työpajoissa korjataan esim. kodinkoneita ja huonekaluja edelleen myytäväksi. Näissä työpajoissa
valmistetaan myyntiin myös erilaisia uusia
tuotteita esim puutarhakalusteita, bussipysäkkien katoksia, linnunpönttöjä ja kynttilöitä.
Eräillä ryhmillä on viljelysmaata ja kotieläimiä.
Työpajoissa työskentelevät yhteisöjen jäsenet
voivat saada pientä palkkaa tai päivärahaa. Osa
ryhmistä järjestää työleirejä, joille osallistuu
emmauslaisia myös muista maista.
Olen tutustunut kolmen puolalaisen Emmausryhmän toimintaan paikan päällä. Krakovan Emmaus Brat Albert, joka on Nowy
Sacz-Emmauksen alaryhmä, toimii kahdessa
paikassa. Toisessa Nowa Huta-kaupunginosassa olevassa on kahdessa kerroksessa oleva
|7

Olesia Sanotska
(vasemmalla) oli
tutustunut Puolan
Emmaus-ryhmien
toimintaan ja halusi
vastaavaa toimintaa
myös Ukrainaan.

... KU ULUM IS IA P U OLA STA
JA UK R A IN A STA
kirpputori. Yläkerrassa ovat myytävät vaatteet
ja astiat ja alakerrassa isot tilat huonekaluille ja kodinkoneille, joita emmauslaiset myös
korjaavat. Toinen uusi, suuri, lähes valmis,
isolla tontilla oleva talo viljelysmaineen ja kanatarhoineen sijaitsee Krakowan esikaupungissa. Nowy Saczin Brat Albert Emmausyhteisö kirpputorimyymälöineen on kaupungin
keskustassa. Lublinin Emmauksella on kaksi
kirpputorimyymälää ja asuinyhteisöä sekä
tuottelias työpaja. He mm. säilövät ahkerasti puutarhansa tuotteita. Viime vuonna he
olivat säilöneet 1500 purkkia! vihanneksia ja
marjoja omiin ruokatarpeisiinsa. Enemmistö kaikkien Puolan yhteisöjen asukkaista on
keski-ikäisiä miehiä.

Ukraina

Ukrainan ensimmäinen ja ainoa Emmaus-ryhmä, Emmaus Oselya, toimii Lvivissä. Ryhmän
käynnisti vaikeuksien kautta toimelias nuori
nainen Olesia Sanotska vuonna 2001. Siitä
tuli osa kansainvälistä Emmausliikettä vuonna
2010. Olesia oli tutustunut Puolan Emmausryhmien toimintaan ja halusi vastaavaa toimintaa myös Ukrainaan. Toiminta alkoi joulu- ja
8|

pääsiäisaamiaisten tarjoamisella kodittomille.
Niihin osallistui 800 henkilöä. Vuonna 2003
perustettiin yhteisö, jossa oli aluksi kolme yhteisöläistä. Nyt yhteisössä asuu ja työskentelee
25 henkilöä. Emmaus Oselya rahoittaa toimintaansa keräämällä vaatteita, huonekaluja ja
muita tavaroita myytäväksi kirpputorillaan. He
korjaavat huonekaluja työpajassaan. He auttavat kodittomia mm päiväkeskuksissa, joissa voi
peseytyä, leikkauttaa hiuksensa, pestä vaatteita, saada ruokaa ja keskustella sosiaalityöntekijän kanssa. Oselyalla on myös Suomen Iso
numeroa vastaava lehti Prosto neba, jota kodittomat voivat myydä saaden puolet myyntihinnasta itselleen.
Ukrainan kärjistynyt tilanne on vaikeuttanut myös ryhmien toimintaa samalla kun apua
tarvitsevien määrä on lisääntynyt. Emmaus
Oselya kertoo tarvitsevansa muilta Emmausryhmiltä ennen kaikkea asiantuntija-apua
toimintaansa. Hollantilainen Utrechtin Haarzuilensin Emmausryhmä onkin antanut asiantuntija-apuaan lähettämällä työntekijänsä pidemmiksi ajanjaksoiksi Ukrainaan.

Helsingin Emmaus auttaa

Emmaus Helsinki on vuodesta 2005 lähtien
tukenut Puolan ja Ukrainan Emmausryhmiä
raha-, vaate- ja tavaralahjoituksin. Lahjoitetut

Päiväkeskuksissa
voi peseytyä, leikkauttaa hiuksensa,
pestä vaatteita,
ruokailla ja keskustella sosiaalityön
tekijän kanssa.

avustussummat ovat olleet 2000 – 4000 € vuodessa ja varat on käytetty lähinnä yhteisöjen
toimihenkilöiden palkkoihin ja tilojen kunnostukseen. Taloudellista tukea koskevat pyynnöt
Puolan ja Ukrainan ryhmille välittyvät Emmaus
Euroopan kautta.
Koska Puolassa kerättävien vaatelahjoitusten määrä ja laatu eivät riitä heidän kirpputoriensa tarpeisiin, lähettävät läntisten maiden
Emmaus-ryhmät vaatteita ja tavaroita Puolan
Emmausryhmille. Helsingin Emmaus lähettää
yhdessä Emmaus Westervikin kanssa kolme
kertaa vuodessa kontillisen vaatteita ja tavaroita Puolan Emmaus-ryhmille heidän kirpputoritoimintaansa varten. Puolalaiset maksavat kolmanneksen kuljetuskuluista. Puolan
Emmaus-ryhmät haluaisivat myös huonekaluja
läntisiltä ryhmiltä, mutta varastointi- ja kuljetuskuluista johtuen ei tämä esim Suomen kohdalta ole tarkoituksenmukaista.
Ukraina ottaisi myös mielellään vaatteita ja
tavaroita läntisiltä Emmaus-ryhmiltä, mutta
nykyisistä tuontimääräyksistään johtuen he ei-

vät ainakaan toistaiseksi voi ottaa vastaan vaate- ja tavara-apua lännestä.

Puola-Ukraina-kollektiivi

Kansainvälinen Emmaus perusti Emmaus
Euroopan vuonna 2005 ja pian sen jälkeen
käynnistyi myös Emmauksen Puola-Ukrainakollektiivi. Tähän yhteistyöhön osallistuvat
Puolan ja Ukrainan Emmausryhmien lisäksi
Emmausryhmiä Ranskasta, Saksasta, Sveitsistä, Hollannista ja Suomesta. Ryhmän sihteerin
tehtävistä vastaa Emmaus Eurooppa. Jo ennen
vuotta 2005 tekivät samat tahot yhteistyötä
kansainvälisen Emmauksen puitteissa.
Ulla Hoyer Helsingin Emmauksesta on ollut
käynnistämässä Puola-Ukraina-kollektiivia ollen Emmaus Euroopan edustaja Kansainvälisen
Emmauksen solidaarisuustyöryhmässä vuoteen 2012. Helsingin Emmaus on ollut siis alusta lähtien mukana seuraamassa ja tukemassa
Puolan ja Ukrainan Emmausryhmien toimintaa. Puolalaisia ja ukrainalaisia emmauslaisia
tavataan kollektiivissa, eli yhteistyöryhmässa,
|9
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joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Puolassa
tai Ukrainassa, mutta yhteyttä näihin ryhmiin
pidetään toki muulloinkin.
Tällä hetkellä Puola-Ukraina yhteistyössä
keskusteluttaa Ukrainan tilanne, joka myös eittämättä näkyy erilaisina vaikeuksina Ukrainan
Emmaus-ryhmän työssä
Puola-Ukraina-työryhmässä on keskusteltu
jo pidempään Puolan ja Ukrainan toiminnan
riippuvuudesta läntisten Emmausryhmien rahallisesta ja tavaratuesta. Molempia maita on
kannustettu kehittämään toimintaansa riippumattomuuden saavuttamiseksi.

Kokoukseen osallistuneita
Puolan ja Ukrainan Emmausryhmien edustajia Lublinissa.
Takana Emmaus Helsingin
lähettämiä vaatesäkkejä.
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PHI L L LEWIS
emmauksen AH ER TAJA
Yksi Emmauksen Mäkelänkadun vapaaehtoisista on
Walesissa syntynyt Phill
Lewis. Suomessa hän on
asunut puolet elämästään,
ja täällä hän on myös perustanut perheen. Myös Espanjassa tämä useita kieliä rakastava mies on
asunut joitakin jaksoja elämästään. Sattumien
ja kohtaamisten johdattamana hänen kohtalokseen tuli kuitenkin Suomi.
Phill kertoo kasvaneensa Walesin kauniilla ja
vehreällä maaseudulla.
– Leikkipaikkoja oli paljon, koska maasto
oli vaihtelevan kumpuilevaa ja lähellä oli myös
peltoja ja metsiä. Vietin ulkona paljon aikaani
ja harrastin muun muassa mäyrien seurantaa
ja kuvasinkin niitä. Mäyriä oli hauska katsella,
varsinkin niiden poikasten ilakointia. Mäyrien
seuraaminen oli Englannissa helpompaa kuin
täällä, kun ei ollut hyttysiä eikä hirvikärpäsiä,
naurahtaa mies.
Phill kertoo työskennelleensä eteläwalesilaisessa yrityksessä, jolta suomalaiset tilasivat
paperia. Suomalaisia asiakkaita myös vieraili
tutustumassa firmaan. Näiden vierailijoiden
joukosta erottui eräs, Phillin sanojen mukaan
nätti tyttö. Tämän nätin tytön takia Phill muutti sitten Suomeen. Tästä suhteesta ei kuitenkaan muodostunut pysyvää, mutta Phill perusti
myöhemmin perheen tapaamansa toisen suomalaisen naisen kanssa ja heillä on nyt 23-vuotias poika.
Suomessa Phill on tehnyt työuransa muun
muassa kielenkääntäjänä, oikolukijana ja opettajana. Kun viimeinen, pitkäaikainen työsarka
ison suomalaisen fírman muutosmyllerryksissä
kolmisen vuotta sitten päättyi, jäi touhukkaalle
miehelle yllättäen runsaasti vapaata aikaa.
– Kun vaan tekisit jotain, kertoo Phill vaimonsakin jo tokaisseen, ja niinpä oli aika kat-

On kiva tietää, että se,
mitä Emmauksessa
tehdään, on hyödyllistä
ja että voi olla muiden
avuksi, kertoo usein
nojapyörällä Emmaukseen polkeva Phill.

sella, mitä se jotain voisi olla. Sattumalta hän
tuli poikenneeksi Emmauksen Mäkelänkadun
myymälään ja tapasi siellä samassa työpaikassa työskennelleen tuttunsa, joka suostutteli
Philliä mukaan Emmauksen vapaaehtoistoimintaan. Phill mietti asiaa ja tuli uudelleen
katsomaan paikkaa ja totesi että, miksikäs ei.
Siitä pikkuhiljaa alkoi Phillin ura Emmauksen
vapaaehtoisena erilaisten tehtävien parissa.
– Työskentely Emmauksessa on palkitsevaa,
ja on helppo itse keksiä, mitä tehdä. Aina löytyy jotain puuhaa, vaikka vain kahvimukien
tiskaamista. Työskentely on myös itsenäistä ja
tänne on mukava tulla.
Toiminta Emmauksessa onkin vienyt yhä
enemmän mukanaan. Viime talvena hänet valittiin yhdistyksen hallitukseen. Kesällä oli vuorossa osallistuminen Emmaus Internationalin
viikon pituiseen koulutustilaisuuteen Pariisissa.
Osanottajia oli yhteensä 12 ympäri maapalloa.
Tämä kokoontuminen oli Philille mieluinen
senkin vuoksi, että hänellä oli hyvä tilaisuus
käyttää taitamiaan ranskan ja espanjan kieliä.

Harrastuksikseen Phill mainitsee mm. geokätköilyn, jota hän on harrastanut vuodesta 2007.
– Geokätköilyn parissa pääsee paikkoihin,
joihin ei olisi muuten mennyt eikä edes päässyt. Paikkoihin, joihin turistit eivät välttämättä
eksy, kuvailee Phill geokätköilyn viehätystä.
Myös lukeminen, varsinkin talvisaikaan, on
hänelle mieluista.
Pyöräily on yksi Phillin liikunnallisista harrastuksista. Hän liikkuu usein vähän erikoisemmalla kolmipyöräisellä, matalalla trikeksi
kutsutulla pyörällään. Ulkoilmaihmisenä mökkeily tarjoaa hänelle oivan tilaisuuden puuhailla ulkosalla.
Emmauksen roolin hän näkee tulevaisuudessakin tärkeänä.
– Tietyt ryhmät tarvitsevat Emmausta, ja
mekin tarvitsemme Emmausta. Meillä on tarve
tulla Emmaukseen ja toimia sen puitteissa. On
kiva tietää, että se, mitä tehdään, on hyödyllistä ja voi olla avuksi. Työ on palkitsevaa, toteaa
Phill lopuksi.
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Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja
eri-ikäisille ihmisille tehdä mielekästä
työtä omien kykyjensä ja voimiensa
mukaan tasa-arvoisemman maailman
puolesta.

HELSINKI

Emmaus Helsinki ry:n syyskokous

pidetään MAANANTAINA 24.11 KLO 17.00 Vallilan kirpputorilla Mäkelänkatu 54
Tarjolla on kahvia ja teetä sekä suolaista ja makeaa purtavaa.
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Esityslista

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.
Hallituksen ehdotukset ovat saatavissa molemmilta kirpputoreilta,
tilattavissa Emmauksen toimistolta puh 045 1388 673 tai luettavissa
verkkosivuiltamme osoitteessa: www.emmaushelsinki.fi/toisu2015.pdf
ja http://www.emmaushelsinki.fi/budjetti2015.xls
7 Vuoden 2015 jäsenmaksun suuruus
8 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta.
Vaalivaliokunta Eeva-Sisko Veikkola 050 526 2917 ja
Uffe Särs 050 564 1833 ottavat vastaan ehdotuksia.
9 Valitaan tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen
Kokouksen jälkeen Liettuan työleirillä elokuussa olleet emmauslaiset
kertovat matkastaan. Tervetuloa! Hallitus
Jos et ole vielä maksanut vuoden 2014 jäsenmaksua, voit maksaa sen
ennen syyskokousta tilillemme: FI17 5780 1020 0039 04, viite: 11112.
Jäsenmaksun suuruus on omavalintaisesti 5-100 euroa.
vietämme yhteistä joulujuhlaa Mäkelänkadun kirpputorilla.
Jukka Laitila kertoo ja näyttää valokuvia Emmauksen toiminnasta Ranskassa.
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