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2 | tulossa ja menossa...
Kutsu kevätkokoukseen

Yhdistyksemme kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.4. kello 18. Mäkelänkadun
kirpputorilla. Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi käsittelemme myös
sääntöuudistuksen. Tervetuloa!
Tulevia tapahtumia

22.4.
20-26.4.
25-26.4.

Kevätkokous

klo 18

Nuukuusviikko
Kierrätystehdas

Kaapelitehtaalla
6.5.

Kirjan ja Ruusun päivänä

kirja-ale
23.-24.5.

Maailma kylässä -festivaali

Kaisaniemessä
17.5.
Toukokuu

Käpylän kyläjuhlat
Kumpulan kyläjuhlat

Päivitetyt tapahtumatiedot löytyvät kotisivuiltamme: www.emmaushelsinki.fi
Yhdistyksen kuulumisia

Syyskokouksessa 19.11.2008 valittiin uuteen hallitukseen Mika Aalto-Setälä, Helka
Ahava,Viveca Blumme, Brita Carpelan,
Harri Cavén, Ulla Hoyer, Anu Hyle, Marjatta Hämäläinen, Marianne von Knorring,
Lissu Litmanen, Eija Mustonen ja Ulf Särs.
Kokous kiitti hallituksesta pois jättäytyneitä
Henri Holmbergia, Helena Kärki-Cavénia,
Lea Mänttää ja Kaarina Säippää heidän
panoksestaan. Uusi hallitus valitsi ensim-

mäisessä kokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Helka Ahavan, varapuheenjohtajaksi Ulla Hoyerin, sihteeriksi Marianne
von Knorringin, taloudenhoitajaksi Harri
Cavénin, kierrätysvastaavaksi Marianne von
Knorringin sekä tiedotustiimiin Ulf Särsin, Mika Aalto-Setälän ja Helka Ahavan.
Runsaslukuinen joukko emmauslaisia
vietti perinteistä joulujuhlaa Vallilan kirpputorilla 15.12.
Vuosi 2009 on kansainvälisen Emmauk
sen juhlavuosi täyttäähän liikkeemme tänä
vuonna 60 vuotta. Emmaus Helsinki käynnisti omalta osaltaan juhlavuoden manifesti-illalla 27.1. Pohdimme Marja Kantasen
johdolla arvojamme ja motiivejamme
Emmaus-työssä ja kuinka ne sopivat yhteen Emmaus-liikkeen manifestin kanssa.
Kolumnissa sivulla 8 tuore puheenjohtaja
Helka Ahava jatkaa pohdintoja Manifestiillassa esiin nousseista kysymyksistä.
Emmaus Suomen vuosikokouksessa
7.2. Emmaus Helsinkiä edusti Marjatta
Hämäläinen, joka valittiin myös Emmaus
Suomen uuteen hallitukseen.
Kirpputoreilla tapahtuu

Viime vuonna oli myynti tavattoman hyvä
kummallakin kirpputorillamme, ja uusi
vuosi on myös alkanut hyvin.
Tavallisen kirpputoritoiminnan ohella
on erityisesti Vallilan kirpputorin hyvissä
tiloissa ollut mukava järjestää kaikenlaista
Emmauksen henkeen sopivaa oheistoimintaa. Noin kerran kuukaudessa siellä on
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kokoontunut Emmauksen ompeluseura.
28.11. vietimme Älä osta mitään -päivää
pitämällä myymälän kiinni ja kutsumalla
asiakkaita joulukoristepajaan. Joissakin
asiakkaissa myymälän suljetut ovet herättivät pikemminkin ärtymystä kuin ihastusta.
Ystävänpäivänä 14.2. kutsuimme emmauslaisia ja asiakkaita ystävänpäiväkahville
Vallilan kirpputorille. 24.3. vietimme taas
vesipäivää kummallakin kirpputorilla.
Solidaarisuustoiminta

Vuoden 2009 solidaarisuuspäivien teemoiksi olemme valinneet veden, ympäristön, rauhan, naisten oikeudet, lasten
oikeudet ja oikeuden pysyvään asuntoon.
Alkukeväästä vietimme vesipäivää 24.3.
Kummallakin kirpputorilla päivän tuotto
meni Kansainvälisen Emmauksen Nokouéjärven vesiprojektille.Yhdistyksemme jäsen
Virpi Salmenmaa tutustui projektiin Kansainvälisen Emmauksen työleirillä Beninissä 23.2.-4.3.
Ympäristöteema tulee olemaan vuoden
aikana esillä moneen otteeseen, mm. nuukuusviikolla 20-26.4., jolloin järjestämme
Kierrätystehtaalla 25-26.4. tuunauspajan.
Emmauksen ompeluseurojen tuotteita ja
pienimuotoinen tuunauspaja oli myös Kallion seurakunnan Myötämäessä 16.2.-6.3.
Maailma kylässä -festivaalilla 23-24.5.
Emmauksen solidaarisuusteemana on
rauha ja myymme kirpputorituotteitamme
Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuuskohteiden hyväksi.

Naisten oikeudet korostuvat toiminnassamme erityisesti Burkina Fason Pag-LaYirin naisten ompelukeskusprojektissa.
Ompelukeskuksen hyväksi myymme kaikki ompeluseuratuotteet, samoin alueellisilta
kyläjuhlilta saamamme tuotto osoitetaan
Pag-La-Yirille.
Muu tukitoiminta

Syksyn kuluessa Burkina Fason naisten
ompelukeskus rakennettiin valmiiksi
Emmaus Helsingin tuella, ja tänä vuonna
aloitetaan siellä naisten ompelukoulutus.
Toimimme tässä yhdessä Marttaliiton kanssa, ja olemme saaneet myös UM:ltä hanketukea. Burkina Faso -vastaavamme on Brita
Carpelan. Brita kävi 8-14.3. Marttaliiton
edustajien kanssa paikan päällä arvioimassa
ompelukeskushankkeen etenemistä.
Emmaus Ahvenanmaa, Emmaus Westervik, Emmaus Helsinki ja Pääskyt ovat
aloittamassa yhteisen projektin Cuna Nazarethin kanssa tarkoituksena panna alkuun
paikallinen kierrätystoiminta. Hankkeelle
aiotaan hakea UM:n hanketukea. Emmaus
Helsingin yhdyshenkilö on Ulf Särs.
Vaateapua olemme toimittaneet paitsi
Puolan Emmaus-ryhmille myös Viroon eri
kanavia pitkin ja Suomessa Hurstin kautta
pääkaupunkiseudun tarvitseville. Rahallista
tukea olemme antaneet paitsi perinteisille
yhteistyökumppaneillemme Yayasan Penghiburin lastenkodille ja Cuna Nazarethin
päiväkodeille myös Karjalohjan Majakalle
ja Vailla vakinaista asuntoa ry:lle.
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Kuvassa vasemmalta Père Guy, Elisabeth de
Godzinsky ja Marita Uunila Tehtaankadulla
vuonna 2006.

Marita Uunila:

Solidaarisuus
on tärkeintä
Teksti: Ulf Särs | Kuvat: Emmauksen arkisto

Minä innostuin Emmauksesta, koska siinä ei ollut
kyseessä hyväntekeväisyys. Kaikilla oli annettavaa tuloista riippumatta.
Solidaarisuus oli avainsana, kertoo Marita Uunila,
joka on ollut mukana Emmaus Helsingissä sen 1966
tapahtuneesta perustamisesta lähtien.

M

arita Uunila syntyi ja kasvoi
Helsingin Kulosaaressa. Siellä
hän on asunut melkein koko
elämänsä. Ennen talvisotaa Marita halusi
tulla lastentarhanopettajaksi, mutta alkoi
sitten opiskella hammaslääkäriksi. Hän
meni naimisiin lokakuussa 1941, ja hänestä
tuli neljän lapsen kotiäiti.
- Yksi alue elämästä on jäänyt kokematta,
kun en ole ollut työelämässä.
EMMAUS OLI OVI MAAILMAAN

Marita Uunila kuuluu Emmaus Helsingin pitkäaikaisimpiin vaikuttajiin. Hänen
lisäkseen alusta asti mukana olleista elävät
vielä Elisabeth de Godzinsky ja Thaïs
Grönfeldt.
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”Näki, että kaikki työskentelivät samojen
päämäärien hyväksi.”

- Luin jo 50-luvulla eräästä naistenlehdestä Abbé Pierrestä ja innostuin. Tyttäreni Nina kuuli Walentin Chorellin
kertovan Emmauksesta kerhossa, jota tämä
piti oppilailleen
- Äitini kuoltua pyysin Patrikia ja
Barbrota, jotka olivat Helsingin ensimmäisiä Emmauksen lumpunkerääjiä,
noutamaan joitakin tavaroita. Pyysin heidät
kahville – ja jäin koukkuun!
- Olin siihen asti elänyt omassa pikku
maailmassani juuri noteeraamatta tapahtumia sen ulkopuolella. Emmauksen kautta
maailma aukeni minulle. Rupesin näkemään
kurjuuden ja epäoikeudenmukaisuuden.
- Eniten keskityimme kehitysmaiden
hätään. Stina Lindfors työskenteli Kehitysmaayhdistys Pääskyjen vapaaehtoisena
Liman slummeissa. Pääskyt 1964 perustaneista Rurik ja Birgit Ranckenista tuli
hyviä ystäviäni.
SIHTEERINÄ JA
PUHEENJOHTAJANA

Marita Uunila oli Emmauksen lumpunkerääjien kannatusyhdistyksen sihteeri sen
perustamisesta lähtien 26.4.1966. Seuraavana vuonna hänet valittiin puheenjohtajaksi.
Siinä tehtävässä Marita oli seitsemän vuotta. Hän oli monta vuotta myös Pääskyjen
hallituksessa.
- Toukokuussa 1966 vieraili Abbé Pierre
Helsingissä. Hän oli minusta aivan valloittava persoona. Abbé Pierre kävi Suomessa
useita ketoja. Jo ensimmäisellä vierailulla

l Marita kirppiksellä Ranskassa.
i Marita kahvia keittämässä Roballa 1986.

i

Marita ja Viveca Blumme tutustumassa
Mäkelänkadun tiloihin 2007.

|7

gin 30-vuotishistoriikkiin, jonka Marita
toimitti.Vuonna 1991 lopetti Helsingin
Emmausyhteisö toimintansa.
NUORISOA JA UUTISIA

hän kävi myös meillä kotona ja minä kyyditsin hänet Tammisaareen.
- Vaikka Abbé Pierre olikin katolinen
pappi, oli hän laajakatseinen ihminen eikä
koskaan korostanut Emmaustyön kristillistä
puolta. Lähimmäisenrakkaus riitti.
KIRPPUTORI JA TILKKUPEITOT

Marita ahkeroi Emmauksessa ja teki kaikkea kirpputorilla.
- Ilmapiiri oli aina hyvin mukava. Näki,
että kaikki työskentelivät samojen päämäärien hyväksi.
- Yhteen aikaan olin paljon mukana
Äiti Teresan peittotyössä. Birgit Rancken
oli tuonut ajatuksen Suomeen. Minä olin
yhteydessä peittoja virkkaavien kanssa ja
lähetin peitot Intiaan. Nykyään peittotyötä
koordinoivat Äiti Teresan sisaret.
Marita Uunila osallistui moniin pohjoismaisiin Emmaustapaamisiin. Hän oli myös
mukana Bernissä 1969, kun Kansainvälinen Emmaus perustettiin ja Emmaustyön
perustana oleva manifesti kirjoitettiin.

- En ole kuitenkaan koskaan käynyt
tutustumassa kehitysmaiden projekteihin.
Se harmittaa.
YHTEISÖ JA HISTORIIKKI

Vähitellen Helsinkiin perustettiin syrjäytyneiden miesten Emmausyhteisö.
Ensimmäiset asukkaat tulivat katulähetystyöntekijä Arvid von Martensin kautta.
Ranskalainen pappi, Père Guy, asui yhteisössä miesten kanssa.
- Yhteisön miehillä oli monenlaisia ongel
mia. Heitä oli joskus vaikea saada mukaan
työhön. Père Guyta pidettiin outona lintuna, ja hänellä oli monesti vaikeuksia asukkaiden kanssa, mutta hän ei luovuttanut.
- Monista asukkaista tuli hyviä ystäviäni.
En unohda koskaan Iivaria, pientä miestä,
joka esiintyi juhlissamme taikurina. Hän
meni naimisiin ja muutti asumaan mökkiin
Hyvinkäälle. Siellä kävimme usein häntä
tapaamassa.
Toinen uskollinen ystävä oli Erkki.
Hän kirjoitti muistojaan Emmaus Helsin-

Monet nuoret ovat vuosien saatossa ottaneet osaa Emmauksen toimintaan vapaaehtoisina ja työleiriläisinä.
- Sain paljon ystäviä nuorten joukosta.
Kutsuin monena kesänä nuoret ja muut
emmauslaiset kesäpaikkaamme Sipooseen.
Vuonna 1982 Marita Uunila perusti
Emmaus Uutiset, joita hän toimitti aina
maaliskuuhun 2008 asti.
- Kymmenen vuoden ajan Emmaus Uutiset ilmestyi 10 kertaa vuodessa. Sittemmin
vähensimme ilmestymiskertoja. Kirjoitin
suurimman osan ruotsiksi, ja se käännettiin suomeksi. Emmaus oli aikaisemmin
enemmän ruotsinkielinen. Minä olen ollut
vaikuttamassa siihen, ettei ruotsia ole kokonaan unohdettu.
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H e l k a a h a v a : E mmau k sen p ara d o k seja

Emmauksen tehtävä on auttaa hätää kärsiviä ihmisiä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi se kerää lahjoituksina käytettyjä tavaroita,
jotka se myy edelleen tai lahjoittaa tarvitseville. Tätä Emmauksen auttamistavoitetta
toteuttaa Helsingissä pääasiallisesti vapaaehtoisista koostuvat Emmauksen työyhteisöt.
Monet työyhteisöihimme
Kärsiikö
kuuluvat kokevat
yhteisö,
työskentelyn
Emmauksessa
jos raha
auttavan myös
tulee hyvin
heitä itseään.
Manifestia mutärkeäksi?”
kaillen: Emmaus
antaa hylätyille
tavaroille mutta myös tarpeettomiksi itsensä
kokeville ihmisille uuden arvon!

”

haluaa myymälöidensä
erottuvan tavallisesta kaupasta tai kirpputorista. Haluamme olla eettisesti kestävällä
pohjalla: kaiken toiminnan ja päätöksenteon kriteereinä tulee olla arvostava ja kunnioittava suhtautuminen toinen toiseemme,
asiakkaisiin ja lahjoittajiin samoin kuin
apuamme tarvitseviin. Eettisyys ulottuu
myös yhteiseen maapalloomme: vastustam-

Emmaus Helsinki

UUTISET

me jatkuvan kasvun ideologiaa ja pyrimme
toimimaan ympäristöä säästävästi.
Minusta Emmauksen tavoitteissa on
sisäinen ristiriita, joka johtuu perimmältään
siitä, että rahoitamme auttamistyömme
kaupallisella toiminnalla.
Vastustamme kulutusyhteiskuntaa, mutta
tarjoamme halvan vaihtoehdon shoppailijoille. Lahjoittaja tuntee tehneensä hyvän
työn, kun pyytää Emmausta noutamaan
nurkistaan vanhoja vaatteita, tavaroita ja
huonekaluja. Samalla kotiin tulee tilaa
uusille tavaroille ja Emmaus on omalta
osaltaan ollut mahdollistamassa kulutusjuhlan jatkumisen.

tarvitsemme
myyntituloja voidaksemme auttaa, mutta
emme halua kuitenkaan kasvaa eikä myyntitulon maksimointi ole tavoitteemme.
Luulen, että meistä moni pelkää yhteisön
kärsivän, jos raha tulee hyvin tärkeäksi. Toisia taas harmittaa, ettemme tehosta toimintaamme ja panosta myynnin edistämiseen,
vaikka voisimme siten auttaa enemmän.

Toisenlainen paradoksi:

Keskustelu jatkukoon!

emmaus helsingin jäsenlehti, huhtikuu 2009
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