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KALENTERI

UUSI YHTEISTYÖKUMPPANI  
ETELÄ-AFRIKASSA
Olemme solmineet yhteistyösopimuksen 
johannesburgilaisen Emmaus Cordisin 
kanssa. Tuemme tänä vuonna 6000 eurolla 
yhdistyksen tiilituotantoa. Tiilien tekemi-
nen työllistää tällä hetkellä 7 miestä. Em-
maus Helsingin tuella on tarkoitus tehostaa 
tuotantoa ja parantaa tiilien laatua.

YHDISTYKSEN KUULUMISIA
Yhdistyksen syyskokouksessa 19.11. valit-
tiin uuteen hallitukseen puheenjohtajaksi 
Ulla Hoyer ja jäseniksi Mika Aalto-Setälä, 
Heikki Ahava, Risto Grönthal, Henri 
Holmberg, Tuula Kajonen, Marja Ojala-
Keskitalo, Sirkka Potila,  Eeva Ratinen, 
Eeva-Sisko Veikkola ja Maria Witting. 

YhdiStYKSEmmE KEvätKOKOuS pidetään maanantaina 22.4.2013 klo 17 
Vallilan kirpputorilla (Mäkelänkatu 54). Esityslistalla sääntömääräiset asiat, joista 
tärkeimpinä vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 
ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Kokouksen jälkeen Helka ja Heikki 
Ahava kertovat Johannesburgissa toimivasta Emmaus Cordisista. Tervetuloa!
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– Virkistyspäivä toukokuussa 
– Maailma kylässä 25-26.5.
– Emmauksen kansainvälinen työleiri 

Ahvenanmaalla 4-17.8. 
– Emmaus Suomen seminaari elokuussa
– Pohjoismainen Emmaus-seminaari 

Tukholmassa syyskuussa

Perjantaina 22.2. keskuudestamme poistui 
viimeinen Emmaus Helsingin perustajajä-
senistä. Marita Uunila toimi ensin vuonna 
1966 perustetun yhdistyksemme sihteerinä 
ja sitten seitsemän vuoden ajan puheenjoh-
tajana. Marita ja Elisabeth de Godzinsky 
osallistuivat 1969 myös Bernin kokoukseen, 
jossa Kansainvälinen Emmaus perustet-
tiin ja hyväksyttiin Emmauksen manifesti. 
Maritan suururakka oli Emmaus Helsingin 
30-vuotishistoriikin toimittaminen. Hän 
perusti jäsenlehtemme Emmaus Uutiset ja 
toimitti sitä 26 vuoden ajan. Marita olisi 
tänä vuonna täyttänyt 92 vuotta. Hän oli 
viime vuosina väsynyt ja sairas, mutta seu-
rasi Emmauksen asioita ja kävi loppuun asti 
Käpylän ompeluseurassamme. Menetimme 
Maritassa viisaan ja sydämellisen, Emmauk-
sen aatteelle omistautuneen ihmisen. 

Kokouksen jälkeen Ulla Hoyer kertoi 
kierrätyskeskushankkeeseen liittyneestä 
matkastaan Cuna Nazarethiin, Peruun. 

Emmaus Suomen vuosikokouksessa 9.3. 
Eeva-Sisko Veikkola valittiin hallitukseen 
Emmaus Helsingin edustajana. Helka 
Ahava jatkaa puheenjohtajana.

Emmaus Euroopan kokoukseen Veronaan 
26-27.4. lähtee kaksi edustajaa. 

Ompeluseuramme osallistuu Kansainvä-
lisen Emmauksen solidaarisuusmyyntita-

pahtumaan, Salon Pariisiin, 16.6. neljän 
hengen voimin. 

KIRPPUTOREILLA TAPAHTUU
Vallilan Emmauksen putkiremontti koette-
li hermoja parin kuukauden ajan vuoden 
vaihteessa. Nyt tulee taas vettä, uusi tiski-
kone pörrää keittiössä ja WC-tilatkin ovat 
entistä ehompia. 

Pitkäaikainen myymäläpäällikkömme Arja 
Pihl-Koskin jätti meidät huhtikuun alussa. 
Olemme Arjalle kiitollisia monivuotisesta 
yhteisestä taipaleesta ja toivotamme me-
nestystä uusissa haasteissa.

Maaliskuun lopussa Emmauksen korja-
usompeluun ihastuneet asiakkaat saivat 
hyviä uutisia: ompeluharjoittelijamme sai 
palkkatukipäätöksen ja jatkaa vielä kuusi 
kuukautta.

Lauttasaaren myymälä sinnittelee edelleen 
metrotyömaan keskellä. Asiakkaat eivät 
ole kirppistään hylänneet, ja viime vuoden 
notkahduksen jälkeen on merkkejä myyn-
nin paranemisesta. 

PAPERITTOMIEN PUOLESTA
Emmaus Helsinki on aktiivisesti mukana 
Paperittomat-verkostossa, jossa eri alojen 
toimijat yhdessä ajavat paperittomien 
maahanmuuttajien asioita. 

Allekirjoitimme verkoston kannanotot 
oikeudesta terveydenhoitoon ja naisten 
oikeuksista. 

marita UUnila  
in memoriam

h	Emmaus Cordis omistaa 8 hehtaarin maa- 
alueen Johannesburgin eteläpuolella Orange 
Farm -nimisellä alueella. Tiilien valmistus on 
Cordisin tärkein tulolähde.

tulossa ja menossa...
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v uonna 1964 perustet-
tu Pääskyt on Suomen 
vanhin Emmaus-ryh-

mä. Se on myös nuorekkaim-
pia. Suuri osa hallituksesta ja 
muista aktiiveista on opiske-
lijoita tai äsken valmistuneita 
kehitysmaa-asiantuntijoita.

Heli viimeistelee graduaan kehitys-
maatutkimuksesta. Maiju on valtiotieteen 
maisteri pääaineenaan sosiologia ja kult-
tuuriantropologia, sivuaineena kehitys-
maatutkimus. Molemmat tulivat mukaan 
Pääskyjen toimintaan 2010, kun yliopis-
tossa kutsuttiin kiinnostuneita uuden in-
tialaisen projektin hankeryhmään. Heidät 

i	Pääskyjen edustaja kuuntelemassa sewalaisten naisten kokemuksia Vadodarassa Intiassa. 
 Viereisen sivun pienessä kuvassa Heli Janhunen ja Maiju Korpela.

Tuntuu hienolta olla mukana eräässä maamme 

vanhimmista uskonnollisesti ja poliittisesti 

sitoutumattomista kehitysyhteistyöjärjestöistä.  

Näin sanovat Heli Janhunen ja Maiju Korpela, jotka 

tällä hetkellä jakavat Kehitysmaayhdistys Pääskyjen 

osa-aikaista toiminnanjohtajan tehtävää.

emmauksen  
kehitysyhteistyösiipi

HAASTATTELU: UlF särs KUvAT: PääsKyt

valittiin vuonna 2011 myös 
Pääskyjen hallitukseen. 

Pääskyt perustettiin aika-
naan Pohjoismaihin Emmaus-
liikkeen kehitysyhteistyö siiveksi. 
Helistä ja Maijusta Emmauksen 
perusarvot, kuten tasa-arvoinen 
ja pitkäaikainen kumppanuus, 

tuntuivat heti omilta. 

CUNA – YHTEISHANKE PERUSSA
Pääskyillä on kaksi ovea maailmaan, sano-
taan yhdistyksen esitteessä: yksi Peruun ja 
toinen Intiaan. Perussa on alusta asti tuettu 
Cuna Nazarethin päiväkotia. Nyt Cuna on 
aloittanut kierrätyskeskushankkeen, jota 

Pääskyt kolmen muun Emmaus-ryhmän 
kanssa tukee.

Vuodesta 2005 Pääskyt on Perussa teh-
nyt yhteistyötä kansainvälisen Soluciones 
Prácticas, SP:n kanssa Andien alkuperäis-
yhteisöjen maataloustuotteiden jalostami-
seksi ja toimeentulon parantamiseksi. Nyt 
menossa oleva kolmas hankekausi on myös 
exit-kausi. Ensi vuoden alusta hanke siirtyy 
kokonaan paikallisten käsiin. 

Maiju toimii Perun hankkeiden koordi-
naattorina. Syksyllä hän kävi paikan pääl-
lä arvioimassa hankkeiden kehitystä ja sai 
samalla osallistua Cunan 50-vuotisjuhliin.

– Cunan työ teki minuun suuren vaiku-
tuksen. Mukana on todella omistautuneita 

ihmisiä. Kierrätyskeskus on heille uusi asia, 
johon he panostavat paljon.

Maiju toimii neljän suomalaisen Emmaus-
ryhmän edustajien muodostaman Cunan 
kierrätyshankkeen ohjausryhmän sihteerinä. 

SEWA – NAISjÄRjESTÖ INTIASSA
Intiassa Pääskyt teki parinkymmenen 
vuoden ajan yhteistyötä Kansainväliseen 
Emmaukseen kuuluvan kyläkehitysjär-
jestö VCDS:n kanssa. Vuonna 2010 aloi-
tettiin yh teistyö Intian suurimman naisten 
ammat tijärjestön Self  Employed Women´s 
Associ ation, SEWA:n kanssa. Haluttiin isoa, 
vakaata kumppania. SEWAan kuuluu 1,3 
miljoonaa jäsentä seitsemässä osavaltiossa. 

pääskyt
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Pääskyt tukee SEWAn järjestö-, maata-
lous- ja tulonhankintakoulutusta kahdessa 
piirikunnassa Gujaratin ja Rajasthanin osa-
valtiossa. Tuki kohdistuu erityisesti adivasi-
alkuperäisväestöön. Henkkeen aikana on 
myös perustettu kolme päiväkotia naisten 
työssäkäynnin helpottamiseksi.

Heli vastaa Pääskyjen yleishallinnosta 
ja SEWA-hankkeesta.  Vuoden alussa hän 
pääsi tutustumaan projektiin paikan päällä.

– SEWA:n kanssa tehdään todellista kan-
salaisyhteistyötä. Emme auta köyhiä, vaan 
toimimme yhdessä heidän kanssaan. Me 
opimme jatkuvasti kumppaniltamme. Kun 
kävimme kylissä, ei ollut vaikea nähdä SE-
WAn merkitystä naisten elämässä ja toimin-
nan arvostusta. 

Kotimaassa SEWA-yhteistyötä suunnit-
telee hankeryhmä, jossa hallituksen jä-
senten lisäksi on kourallinen aktiiveja. 
Toukokuussa tehdään UM:lle hakemus jat-
kohankkeesta SEWA:n kanssa.

Marraskuussa 2012 hankeryhmä toteutti 
Valoa Intiasta! -tapahtuman Arabian nuo-
risotalolla. Oli intialaista kulttuuria, Bolly-
wood-tanssia, yoga-meditaatiota. 

KUMMIT jA ETvOT
Pääskyjen toimisto on Emmaus Helsingin 
Mäkelänkadun myymälän yhteydessä ja 
Pääskyjen vitriineissä Emmauksen mo-
lemmissa myymälöissä on yhteistyömaiden 
tuotteita. 

Suurin osa Pääskyjen hankkeista toteute-
taan UM:n tuella. Pääskyjen on kuitenkin 
hankittava 15 prosentin omarahoitus. Osa 

tuloista tulee tuotemyynnistä ja tapahtu-
mista, joista Maailma kylässä on tärkein. 
Suurin osa tulee kuitenkin jäseniltä ja muil-
ta Emmaus-ryhmiltä. 

Jäseniä Pääskyissä on noin 200, joista 
nykyään vain pieni osa aktiiveja. Jäsenlehti 
Pääskyt/Svalan ilmestyy kaksi kertaa vuo-
dessa sekä suomeksi että ruotsiksi. Tärkeä 
tulonlähde on myös Cunan päiväkodin 
kummit, jotka myös kaksi kertaa vuodessa 
saavat kummikirjeen.

Linkin Pääskyjen ja Etelän kumppaneiden 
välillä muodostavat Kepan etvo-ohjelman 
välittämät vapaaehtoiset. Kahden viime vuo-
den aikana Intiassa on ollut yksi suomalainen 
etvo, Perussa kuusi. Etvo-ohjelman kautta 
myös Cunan kierrätyskeskuksesta vastaava 
Pepe kävi Suomessa pari vuotta sitten. 

Lisää tietoa Pääskyjen toiminnasta: www.
paaskyt.fi ja www.facebook.com/paaskyt.
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Kola raKastaa  
sUPertalKoita
”Ilman Emmausta en pohtisi tätäkään ver-
taa maailman oikeudenmukaisuuden puut-
teita ja käytäntöjä, joilla ongelmiin voidaan 
vaikuttaa. Erityisesti mieltäni elähdyttää 
Emmauksen tavoite auttaa ihmistä aut-
tamaan itseään”, sanoo Kaarina “Kola” 
Saavola, joka on ollut Emmauksen vapaa-
ehtoisena kolme vuotta. ”Hauskinta Em-
mauksessa on yhdessä tekeminen ja se, että 
puuha ei lopu kesken. Ikävintä puolestaan 
se, että se ei tosiaan lopu ikinä, ellei meidän 
kaikkien kulutuskäyttäytymisessä tapahdu 
radikaalia muutosta.” 

Ensikosketuksen Emmaukseen Kola sai  
Tehtaankadun myymälän asiakkaana. “Ai-
na kun kapusin Emmauksen toiseen ker-
rokseen, mieli alkoi askarrella tavarankul-
jetuksen ongelmissa. Erikoista olivat myös 
nunnat, joita Emmauksessa tuntui työs-

kentelevän. Seuraava kohtaaminen Em-
mauksen kanssa oli Vanhan ylioppilastalon 
vapaaehtoistoiminnan messuilla, jossa kau-
hean melun ja tungoksen keskellä Emmaus 
oli ainoa, joka otti aktiivisesti kontaktia ulos-
päin ja toivotti tervetulleeksi joukkoonsa.” 

Vastikään eläkkeelle jääneenä Kola kai-
pasi mielekästä tekemistä ja Emmauksen 
ompeluseurat kiinnostivat. Toiminnan si-
toutumattomuus ja kehitysyhteistyö olivat 
myös tärkeitä. 

Nykyään Kola käy Emmauksessa kerran-
pari viikossa lajittelemassa kodin tekstiilejä 
ja käsityötarvikkeita, siivoamassa ja järjes-
telemässä. Hän on useimmiten paikalla, 
kun jotakin tapahtuu, ja aina valmis tart-
tumaan toimeen, oli kyse vaikka sohvan 
siirtämisestä tai lattian luuttuamisesta. Eri-
tyisesti Kola rakastaa “supertalkoita”, jois-
sa kertaponnistuksella hoidetaan johonkin 
pisteeseen kasaantuneet tavarat tai kaaos. 
Kola vastaa myös Mäkelänkadun ja Käpy-
län ompeluseuroista. Hän oli kesällä 2010 
Emmauksen Pariisin salongissa myymässä 
ompeluseuratuotteita ja toissakesänä va-
paaehtoisten työleirillä Ahvenanmaalla.

“Ainoa, mihin en tunne vetoa, on kassa-
työ, myös ruoanlaittoa pyrin välttelemään, 
samoin Emmauksen yhdistystoimintaan 
osallistumista. Olen saanut yhdistystoimin-
nasta pysyvän yliannostuksen, koska olen 
koko ikäni ollut mukana yhdistyksissä, jot-
ka ovat enimmäkseen liittyneet asumiseen, 
asuinalueiden kehittämiseen ja asukkaiden 
omaehtoiseen toimintaan.” 

helKa ahava 

i	Orgaanisten viljelymenetelmien opetusryhmä Perun Andeilla.
K A A R I N A  “ K O L A ”  S A A v O L A
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K un aloitin Emmauksen vapaaeh-
toisena, minulle kerrottiin Emma-
uksen suuri kertomus. Sehän on 

tarina Georgesista, joka vuonna 1949 
tuli Abbé Pierren luo pyytämään yösijaa, 
mutta joutuikin töihin. Mies oli istunut 20 
vuotta vankilassa, perhe oli hänet hylännyt, 
eikä hukuttautuminen Seineenkään on-
nistunut. Georges sai yösijan mutta myös 
kutsun työhön. ”Asunnottomia on niin 
paljon, en selviä enää yksin, auta minua”, 
sanoi Abbé Pierre. Kutsu 
työhön oli luottamuksen 
osoitus ja antoi Georgesille 
syyn elää.  Georgesista tuli 
ensimmäinen Emmauksen 
companion (yhteisöläi-
nen), ja hän pysyi Emmaus-liikkeessä 17 
vuotta, elämänsä loppuun asti.  

Minusta meidänkin pitäisi Abbé Pierren 
tavoin joskus kysyä niiltä, joille annamme 
rahaa tai tavaraa: miten sinä voisit auttaa 
meitä?  Jos näemme tehtäväksemme pel-
kän auttamisen, olemme hyväntekeväi-
syysliike. Solidaarisuuden tietä kuljetaan 
kahteen suuntaan: autetaan ja tullaan au-
tetuiksi. Meillä on mahdollisuus antaa ta-
loudellista tukea, mutta itse tarvitsisimme 
lisää hyväselkäisiä miehiä pakkaamaan 
puolanrekkaa. Meillä on antaa sosiaalialan 
toimijoiden  kautta vaatteita ja kenkiä tar-

vitseville, mutta itse tarvitsemme parempaa 
kokoustilaa jäsenkokouksia varten. Verkos-
toidutaan, tehdään yhteistyötä, autetaan ja 
tullaan autetuiksi.

Työ ja solidaarisuus ovat Emmauksen 
perusarvoja. Eri puolilla maailmaa itsensä 
hylätyiksi tuntevat ihmiset,  asunnottomat 
miehet ja naiset, entiset rikolliset, päihde-
riippuvaiset, pakolaiset ja paperittomat 
saavat Emmaus-yhteisöissä takaisin itse-
kunnioituksensa ansaitessaan elantonsa 

omalla työllään ja auttaes-
saan muita vielä huonom-
massa asemassa olevia. 
Mekin saamme olla ylpeitä 
siitä, että jokainen sentti, 
joka Emmaus Helsingiltä 

lähtee  maailmalle, on työmme tulosta.
Kaikissa maailman Emmaus-ryhmissä 

solidaarisuus ulottuu oman yhteisön ulko-
puolelle. Tuetaan  omien lähialueitten asun-
nottomia ja syrjäytyneitä, mutta ojennetaan 
käsi myös merten taa muihin maanosiin. 
Solidaarisuus kantaa hyvää hedelmää sil-
loin, kun ihmisistä tulee vahvempia ja kyke-
neviä löytämään itse ratkaisuja ongelmiinsa. 
Joskus auttamisyritykset kuitenkin luovat 
riippuvuutta ja heikentävät ihmisten kykyä 
hallita omaa elämäänsä. Silloin on hyvistä 
aikeista huolimatta tehty apua tarvitsevalle 
karhunpalvelus. 
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”Miten sinä voisit 

auttaa meitä?”

kolumni


