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Tiedotustiimissä syntyi tätä Emmaus 

Uutisten numeroa suunnitellessa vilkas 

keskustelu hyväntekeväisyydestä.  

Se tuntui niin tärkeältä, että päätimme 

julkaista tiivistelmän siitä Helkan ja 

Uffen vuoropuheluna.

HELKA: Kun Emmauksesta puhutaan mediassa, 
sitä melkein poikkeuksetta kutsutaan hyvän-
tekeväisyysliikkeeksi. Monet emmauslaisetkin 
käyttävät tätä nimitystä. Minua hyväntekeväi-
syyden yhdistäminen Emmaukseen vaivaa. 
Assosioin hyväntekeväisyyden antamiseen, 
auttamiseen, armeliaisuuteen, köyhäinapuun. 
Hyväntekeväisyydellä on oma paikkansa ja 
tehtävänsä, ja olen itsekin 
vapaaehtoisena kahdessa hy-
väntekeväisyysjärjestössä. 

Emmauksen assosioin kui-
tenkin toisenlaisiin asioihin: 
työhön, vastavuoroisuuteen, 
yhdessä tekemiseen, muutok-
seen. Vaikka toimintamme 
usein näyttää hyväntekeväi-
syydeltä, Emmaus on minusta poliittinen 
elämäntapaliike, joka ei vain auta vaan pyrkii 
aina myös muutokseen. 

Jos on pakko puhua ”hyvästä”, Emmaus 
voisi kutsua itseään hyvän kierrättäjäksi, koska 
otamme vastaan tavaralahjoituksia ja panem-
me ne kiertämään. 
UFFE: Minäkin olen vierastanut hyväntekeväisyysajat-
telua. Pidän poliittista vaikuttamista hädän syiden 

poistamiseksi erittäin tärkeänä. Olin kuitenkin pitkään 
töissä Kirkon Ulkomaanavussa, jota voidaan pitää hy-
väntekeväisyysjärjestönä. Siinäkin pyrimme auttamaan 
ihmisiä auttamaan itseään ja vaikuttamaan poliitti-
sesti. Olen vähitellen vakuuttunut siitä, että kärsivien 
auttamiseksi tarvitaan sekä hyväntekeväisyyttä että 
vaikuttamista. Kaikessa solidaarisuustyössä on piirtei-
tä molemmista. 

Emmaus on ihanteena hyväntekeväisyyden ja vaikut-
tamistyön välimuoto. Tämä koskee ennen kaikkea yh-
teisöjä. Tukitoiminnassa, varsinkin kansainvälisessä, 
vastavuoroisuus on kuitenkin välttämättä vajavaista. 
Käytännössä se on suurelta osaltaan hyväntekeväisyyt-
tä. Tänään olisin valmis sanomaan, että Emmaus on, 
saa olla ja pitääkin olla myös hyväntekeväisyysliike, 
vaikka se ensi sijaisesti on solidaarisuusliike ja työyh-
teisö. Yhteisömme kannalta olisi hyvä, jos hyvänteke-
väisyyden ja poliittisen vaikuttamisen vastakkainaset-
telua voisi välttää. 

HELKA: Ei ole samantekevää, 
millä sanoilla itseämme ja toi-
mintaamme kuvaamme, sillä 
sanat muokkaavat tietoisuut-
ta. Hyväntekeväisyys sanana 
viittaa aikaan ennen hyvinvoin-
tivaltiota, aikaan, jolloin oli hy-
väntekijöitä ja heille kiitollisia 

autettavia. Koko sana kuvastaa vanhentunutta 
maailmankuvaa ja joutaisi romukoppaan, 
eikä Emmaus ole suinkaan ainoa järjestö, joka 
pyristelee irti hyväntekeväisyysleimasta! Ke-
hitysapu on myös vanhentunut ilmaisu, koska 
sekin kuvastaa asetelmaa auttaja-autettava. 

Elämme maailmassa, jossa ongelmista on 
tullut globaaleja ja niitä pitää ratkaista yhdessä 
ja yhtä hyvin täällä kuin köyhissä maissa. Aut-

”Hyvää ei tarvitse  

tehdä ylhäältä,  

sitä voi tehdä myös 

yhdessä.”

tamisesta pitäisi siirtyä resurssien oikeuden-
mukaiseen jakamiseen. Se on vaikeaa. Aina, 
kun Emmausta kutsutaan hyväntekeväisyys-
liikkeeksi, se muistuttaa minua siitä, ettemme 
ole onnistuneet olemaan poliittinen muutos-
voima niin kuin haluaisimme.

UFFE: Niin on, hyväntekeväisyyttä tarvitaan, kos-
ka emme ole onnistuneet muuttamaan maailmaa 
oikeudenmukaiseksi. Siitä tavoitteesta emme saa 
luopua. Onneksi on paljon Emmausta 
vahvempia liikkeitä, joiden rinnalla 
voimme jatkaa ponnisteluja oikeu-
denmukaisuutta kohti.

Emmauksen mottona kuitenkin 
on ”Auta ensin eniten kärsiviä”. 
Emmauksen lähtökohtana on, että 
maailman epäoikeudenmukaisuu-
desta hyötyvät ja siitä kärsivät 
yhdistävät voimiaan sekä hädän 
oireiden lievittämiseksi että sen syiden poistamiseksi. 
Sellaisena liikkeenä Emmaus voi edelleen parhaiten 
toimia globaalin muutoksen paikallisena siemenenä. 

Käsitteeseen liittyviä assosiaatioita voi muuttaa. 
Hyväntekeväisyyttä ei tarvitse pitää armeliaisuutena 
tai oikeudenmukaisuuden korvikkeena. Hyvää ei tarvit-
se tehdä ylhäältä, sitä voi tehdä myös yhdessä. Vaikka 

hyvinvointivaltio toteutettiin pääosin köyhdytettyjen 
voimaantumisen myötä, mukana oli myös sellaisia, jot-
ka pitivät sitä hyväntekeväisyyden yhteiskunnallisena 
toteumana. Hyväntekeväisyys voi olla myös todellisen 
globaalin vastuun kantamisen lähtökohtana.

HELKA: Helpompi on totisesti luopua käyttä-
mästä vanhoja rasitteita kantavaa sanaa kuin 
saada ihmiset ymmärtämään sana uudella 
tavalla! Mutta voimme minun puolestani sopia 

olevamme eri mieltä hyvänte-
keväisyys-sanasta. Itse asiasta 
eli Emmauksen tehtävästä 
olemme samaa mieltä. 

Emmauksen olemus ei 
tyhjene sanoihin hyvänteke-
väisyysjärjestö, vapaaehtois-
järjestö, solidaarisuusjärjestö, 
kehitysyhteistyöjärjestö. 
Jotakin oleellista jää aina puut-

tumaan. Emmauksen ihanne on olla uskottava 
vaihtoehto meillä vallalla olevalle elämänta-
valle, joka perustuu rajattomaan kasvuun ja 
kulutukseen, itsekkääseen oman hyvinvoinnin 
varjelemiseen ja haluttomuuteen ottaa globaa-
lia vastuuta. Se tekee minusta Emmauksesta 
elämäntapaliikkeen. 

EMMAUS UUTISET MUUTTUU , mutta hitaammin kuin syksyllä suunnittelimme. Kuluvan vuoden aikana lehti muuttuu 
sähköpostilla jaettavaksi uutiskirjeeksi. Ne jotka eivät halua tai pysty lukemaan lehden sähköistä versiota saavat jatkossakin 
Emmaus Uutiset paperille painettuna. Ilmoita sähköpostiosoitteesi tai toiveesi paperille painetusta lehdestä Anu Hylelle  
toimistoon (toimisto@emmaushelsinki.fi) mahdollisimman pian.

”Emmauksen ihanne 

on olla uskottava 

vaihtoehto meillä 

vallalla olevalle 

elämäntavalle.”

HELKA AHAVA  on vuodesta 2005 lähti-
en tehnyt monenlaisia töitä Emmauksen 
kirpputorilla keskimäärin parina päivänä 
viikossa. Hän laittaa ruokaa, siivoaa, on 
kassana, hinnoittelee kirjoja ynnä muuta 
tarpeen mukaan. Koko Emmausaikansa 
Helka on ollut mukana tiedottamisessa, 
lisäksi hän on ollut kahteen otteeseen 
yhdistyksen hallituksessa, neljä vuotta 
puheenjohtajana ja myös Emmaus Suo-

men puheenjohtajana. Helkan mielestä Emmauksessa on parasta 
työn eettisyys ja konkreettisuus ja yhdessä tekeminen mukavien 
ihmisten kanssa. Emmauksessa saa ylittää omia rajojaan, saa 
yrittää ja epäonnistuakin. Kaikenlaiselle osaamiselle on käyttöä.

ULF ”UFFE” SÄRS  aloitti eläköitymi-
sensä jälkeen työnsä Emmaus Helsingis-
sä vähän nurinkurisesti olemalla ensin 
hallituksessa vuosina 2009-2013. Siitä 
asti hän on ollut mukana tiedotustiimissä 
ja oli pitkään myös Cunan Nazarethin 
työkeskuksen hankeryhmässä. Hän on 
ollut Emmauksen edustajana mm. Kier-
rätysliikkeessä, Loviisan rauhanfoorumin 
neuvottelukunnassa ja paperittomien tu-

kiverkostossa. Vaimonsa Atin kanssa Uffe työskentelee pari tuntia 
viikossa Larun kirppiksellä. Jo 1960-luvusta lähtien Emmaus ja 
ennen kaikkea Rurik ja Birgit Rancken Emmaus Westervikistä 
ovat olleet hänelle tärkeitä innostajia.

KESKUSTELU ONKO EMMAUS HYVÄNTEKEVÄISYYSLIIKE?

http://www.emmaushelsinki.fi/index.html
https://www.emmaus-international.org/en/?lang=english
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Suprapto oli hieno-
tunteinen ja hieno-
varainen ihminen, 
joka vähäeleisesti 
teki valtavan elä-
mäntyön.

27.-28.5.  Maailma kylässä -festivaali Kaisaniemen puistossa.  
24.8.  Taiteiden yö Vallilan kirpputorilla. 

SUPRAPTO ISMUDJITO (s. 1930), joka yhdessä vai-
monsa Anna-Liisa Jaanu-Ismudjiton kanssa 
perusti Yayasan Penghiburin säätiön ja 
lastenkodin Javan saarella 1980-luvun alussa, 
menehtyi tammikuussa 2017 Indonesiassa 
lyhyeen akuuttiin sairauteen. 

Säätiö edistää lasten asemaa, terveydenhuol-
toa sekä sosiaalisen työn ja luonnonsuojelun 
kehitystä lähialueillaan. 

Yayasan Penghiburin lastenkoti avasi ovensa 
vuonna 1985 lapsille, jotka oli hylätty lepran 
vuoksi. Yhdessä vaimonsa kanssa Suprap-

to, joka oli itse lepran 
vammauttama, kasvatti 
paikallisten tietoutta 
leprasta niin, ettei lapsia 
enää sairauden takia 
hylätty. 

Pariskunta alkoi ottaa 
vastaan myös lapsia, jotka 
kärsivät äärimmäisestä 
köyhyydestä, pakenivat 
sotaa tai tarvitsivat muu-
ten kodin. Lapset pääsivät 
kouluun ja myöhemmin 
opiskelemaan tai töihin. 
Joukossa on ollut kehitys-

vammaisia lapsia, joista monet ovat jääneet 
suojatyöhön Penghiburiin.

Yayasan Penghiburin lastenkodissa on 
asunut yhteensä noin 200 lasta. Parhaillaan 
siellä asuu kolmisenkymmentä lasta. Lasten-
kotia ovat alusta asti tukeneet suomalaiset 
kummit: ensin Emmaus Helsingin ja myö-
hemmin kummijärjestön Yayasan Penghi-
burin tuki ry:n kautta.
TEKSTI  ULLA HOYER KUVA  YAYASAN PENGHIBURIN TUKI  RY

Yayasan Penghiburin  
lastenkodin isä on kuollut

Ikkunagallerian näyttelyt  
kertovat Emmauksen arvoista  
ja kumppaneista

Juhlavuoden Ikkunagalleria saa jatkoa. Tänä 
vuonna galleriassa nähdään ripustuksia, jotka 
kertovat Emmauksen arvoista. 

Tammikuussa esittelimme omaa toimintaamme: 
teemoina olivat yhteisöllisyys, solidaarisuus ja 
vastuu. 

Helmikuussa esillä ovat vammaisten oikeudet ja 
kumppanimme Toivo ja Rauha. 

Maaliskuussa Meeri Koutaniemi ripustaa ikku-
naan valokuvia naisten oikeuksista.

Huhtikuussa esittelemme työtä liikkuvan väestön 
parissa ja toukokuussa vuorossa on kansainväli-
sen Emmauksen toiminta. 

Syksyn teemoja ovat muun muassa oikeus asun-
toon ja lapsen oikeudet.

Emmaus Helsinki Pariisissa

Joka vuosi toista sataa Emmaus- ryhmää ympäri 
Eurooppaa kokoontuu suureen solidaarisuus-
myyntitapahtumaan Pariisiin. Kesäkuussa 
Pariisiin lähtee neljä Helsingin emmauslaista.
Tapahtuman tuotto menee Kansainvälisen 
Emmauksen solidaarisuusrahastoon käytettä-
väksi Emmaus-ryhmien hankkeisiin eri puolilla 
maailmaa.

Kuulumisia Cordisista

Emmaus Helsinki tukee tänä vuonna eteläafrik-
kalaisen Cordisin hanketta kunnostaa entisen 
päiväkodin tilat aamiaismajoitukseksi. 

Helsingissä kesällä 2016 vieraillut Cordisin 
kirpputoritoiminnan vastaava Joyce menehtyi 
syyskuussa. Emmaus Helsinki on tukenut Joycen 
perhettä. Neljä aikuista ja seitsemän lasta asuu 
Joycelta jääneessä pienessä, kahden makuuhuo-
neen talossa. 

YLÄKUVA: Keskellä valkoisessa paidassa 
Joycen tytär Linda, joka jatkaa äitinsä työtä 
Cordisissa. Takana Helka ja edessä Cordisin 
vetäjä Beron Molantoa.
ALLA: Aamiaismajoitukseksi kunnostettava 
entinen päiväkoti.

Lisää kansainvälistä  
vapaaehtoisvaihtoa

Vuonna 2017 Emmaus Helsinki on aktiivinen 
kansainvälisessä vapaaehtoisvaihdossa.  
Tuem me 1-2 henkilön matkaa johonkin euroop-
palaiseen Emmaus-yhteisöön ja otamme vastaan 
Helsinkiin saman verran vapaaehtoista muista 
Emmaus-yhteisöistä. Katso myös juttu s.10.

Keikkapooli aloitti

Emmaus Helsinki aloitti 1.2. liikkuvan väestön 
työllistämiskokeilun. Alkuvaiheessa keikkapoolin 
tavoitteena on tukea 2-3 liikkuvaan väestöön 

kuuluvan naisen työllisty-
mistä siivous ringissä. 

Hanke kestää vuoden 
2017, ja sen aikana arvi-
oidaan, voiko tällaisesta 
toiminnasta tulla Emmaus 
Helsingin yksi työmuoto. 

Osa-aikaisena 
hankekoordinaattorina 

on aloittanut Maria Dorofte. Marian tavoittaa 
sähköpostilla osoitteesta: keikkapooli@outlook.
com tai puhelimella numerosta 050 435 5419.
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tapahtumia

MUISTOKIRJOITUSMENNYTTÄ TULEVAA

http://www.penghiburintuki.fi
http://www.maailmakylassa.fi
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HAMMASHOITO  
KUULUU MYÖS  
PAPERITTOMALLE

en hän on halunnut käyttää ammattitaitoaan 
heikommassa asemassa olevien hyväksi ja on 
hakenut tietoa ja kokemusta kansainvälisestä 
terveydenhuollosta myös kehitysmaista. 

Elinaa huolettaa kielteisen turvapaikkapää-
töksen saaneiden tilanne Suomessa ja heidän 
turvattomuutensa sairauden sattuessa. Global 
Clinicille tuleva paperiton on saattanut menet-
tää perheenjäseniään väkivallan uhreina, häntä 
itseään on vainottu ja pahoinpidelty. Hän on 
antanut kaikki rahansa ja vaarantanut henkensä 
päästäkseen Eurooppaan ja päätynyt Suomeen. 
Täällä hän on kuukausia odottanut vastaanotto-
keskuksessa asiansa käsittelyä ja saanut kieltei-
sen turvapaikkapäätöksen. Nyt hän on kadon-
nut viranomaisilta, ettei joutuisi palautetuksi 
maahan, jossa hänen henkeänsä uhataan. 

– Sitten kaduilla piileskellessäsi, kun koko 
elämäsi on epävakaalla pohjalla, hammas-
tasi alkaa särkeä. Eikö se ole jo vähän liikaa? 
Hammaslääkärinä en pysty vaikuttamaan tuon 
tapahtumaketjun muihin osiin, mutta tämän 
hetken tuskaa voin lievittää hoitamalla ham-
maskivun pois. En ymmärrä maahanmuutto-

mutta aika riittää vain tulehtuneen ja kipeän 
hampaan poistamiseen. Potilaat ovat jännit-
tyneitä ja vakavia hoitotuoliin asettuessaan, 
mutta leukakirurgi toisen hammaslääkärin ja 
hammashoitajan avustamana puuduttaa suun 
ja poistaa kipeän hampaan käden käänteessä ja 
muutaman minuutin kuluttua tuolista nousee 
hymyilevä mies. Olo on helpottunut ainakin 
vähäksi aikaa. 

Kun olemme lähdössä Leifin kanssa, vuo-
roaan odottava romaninainen kertoo, kuinka 
hänen hammastaan särki, kun hän päivällä myi 
IsoaNroa, ja pyytää minua koettamaan, miten 
kuuma hänen poskensa on. Hän näyttää tutul-
ta, ehkä olen joskus ostanut häneltä lehden. 
Naisen hymy on kaunis. Ajattelen, miten näin 
pinnallinen kohtaaminen saa minut näkemään 
hänet uusin silmin.

Hammaslääkäreitä – ei tuomareita
Global Clinicillä on muutama vapaaehtoinen 
hammaslääkäri. Elina, joka tänään otti vastaan 
potilaita, on tehnyt sitä jo melkein neljä vuot-
ta 2-4 kertaa kuussa. Opiskeluajoistaan lähti-

On maaliskuinen tiistai-ilta Global  

Clinicillä jossakin päin Helsinkiä.  

Leif Pietilä ja allekirjoittanut on saanut 

luvan olla läsnä, kun hammaspotilaita 

hoidetaan. Koska toiminta on täysin 

luottamuksellista ja monet asiakkaat 

pelkäävät viranomaisia, tässäkään 

jutussa ei kuvata ihmisiä tai paikkoja 

tunnistettavasti. 

TEKSTI  HELKA AHAVA /  KUVAT  LE IF  P IET ILÄ

G lobal Clinicillä on kerran viikossa vas-
taanotto, jossa on myös hammaslääkä-
ri arvioimassa hammaspotilaiden hoi-

don tarvetta. Hän saattelee päivystystapaukset 
Haartmanin sairaalaan, jossa on iltaisin  ham-
mashoidon päivystys, ja pyytää vähemmän kii-
reellistä hoitoa tarvitsevat tulemaan uudestaan 
Global Clinicille kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina. Silloin Global Clinicin hammaslääkä-
rit tekevät toimenpiteitä, käytännössä hampai-
den poistoja. Tänään on se tiistai. Global Cli-
nicille on kerääntynyt lähemmäs 30 potilasta, 

joista peräti 11 hakee apua hammasvaivoihinsa, 
vaikka vain kolme oli kutsuttu. Tunnelma on 
lievästi sanottuna kaoottinen: ihmisiä tulee ja 
menee, ei tiedä, kuka on potilas, kuka saattaja 
ja kuka muuten vain lämmittelemässä. 

Varsinaiset toimenpiteet tehdään yksityisellä 
hammaslääkäriasemalla, joka sijaitsee käve-
lymatkan päässä. Ennen kuin päästään lähte-
mään, on yllätyspotilaat kuitenkin haastatel-
tava ja hoidon tarve arvioitava. Siihen menee 
lähes tunti. Loppujen lopuksi seitsemän mies-
tä ja yksi nainen lähtee hammaslääkärin joh-
dolla hammasklinikalle. Tulkkia ei tällä kertaa 
liikene mukaan ja hammaslääkäri joutuu luot-
tamaan tulkin avustamassa alkuhaastattelussa 
tekemiinsä muistiinpanoihin.

Global Clinicin hammaslääkäri ehtii nor-
maalisti hoitaa yhden illan aikana korkeintaan 
neljä potilasta, sillä toimenpiteet vievät aikaa. 
Yleensä kaikki hoitoon hakeutuneet on ehdit-
ty kuitenkin hyvin hoitaa. Joskus harvoin aika 
ei ole riittänyt ja vähemmän kiireistä hoitoa 
vaativaa potilasta on pyydetty tulemaan uudes-
taan seuraavassa kuussa. Tänään potilaita on 
poikkeuksellisesti kaksinkertainen määrä, ja 
hammaslääkäri hälyttää apuun leukakirurgiys-
tävänsä. Häneltä hampaanpoisto sujuu sukke-
laan, kuten pian saamme nähdä.

Kipua, ahdistusta ja helpotusta
Odotustilassa vieressäni istuu nuorehko roma-
nialainen mies, joka ratkoo Metro-lehden vii-
den tähden sudokua ja siinä sivussa kertoo aut-
tavalla saksalla olleensa kuukauden Suomessa 
ja pitävänsä maasta, vaikka täällä onkin kama-
lan kylmä. Hammasta särkee ihan hirveästi, 
ja hän pelkää hullun lailla (”Hundert Prozent 
Angst”). Minä koetan häntä omalla auttavalla 
saksallani rohkaista ja esitän vilpittömän ihai-
luni, kun hän ratkaisee sudokun tuosta vain. 
Sitten - voi, voi - mies kerää kamppeensa ja häi-
pyy. Pelko sai tällä kertaa yliotteen.

Seuraamme Leifin kanssa kahden potilaan 
hampaan poistoa. Kummankin suussa on var-
maan montakin hoitoa tarvitsevaa hammasta, 

Meillä kaikilla  
on oikeus  
hoitoon.

KUMPPANI
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Mikä Global Clinic?

Global Clinic tarjoaa perustason terveyden- ja 
sairaanhoitoa ensisijaisesti henkilöille, jotka 
eivät ole oikeutettuja julkiseen terveydenhoitoon. 

Global Clinic on avoin kaikille kansalaisuuteen 
ja maassaolostatukseen katsomatta, ja apua saa 
veloituksetta ja luottamuksella. Asiakkaat ovat 
useimmiten paperittomia eli henkilöitä, jotka 
elävät Suomessa ilman laillista oleskeluoikeutta, 
tai Itä-Euroopan romaneita, joilla on laillinen 
oikeus oleskella Suomessa muttei vakuutustur-
vaa sairaanhoidon varalle. 

Vapaaehtoisista koostuva henkilökunta, johon 
kuuluu lääkäreiden, hoitajien ja kätilöiden 
lisäksi myös sosiaalityöntekijöitä, tulkkeja ja 
lakiasiantuntijoita, on sitoutunut ehdottomaan 
vaitioloon. 

Ensimmäinen Global Clinic aloitti Helsingissä  
vuonna 2011. Nykyään klinikoita on myös 
Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa. 
Emmaus Helsinki tukee Helsingin Global Clinicin 
toimintaa taloudellisesti.

Aiemmin hoitoja jouduttiin tekemään Global Clinicin vessassa. Vasemmassa kuvassa potilas makaa vessan lattialla, 
yksi hammaslääkäri näyttää taskulampulla valoa, kun toinen vetää hammasta. Nyt tilat ja välineet ovat aisialliset.

tomat.  Elina on tutustunut Romanian roma-
nien tilanteeseen myös paikan päällä ja tietää, 
ettei näillä ole kotimaassaan samoja mahdolli-
suuksia kuin muilla ihmisillä. 

– Romanien tilanne on monimutkainen,  
enkä näe kerjäysreissuja ratkaisuna, mutta kun 
he kuitenkin tulevat tänne, niin voimme hädän 
hetkellä tehdä sen, mitä toivoisimme itsellem-
mekin tehtävän vastaavassa tilanteessa. 

YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lasten oi-
keuksien sopimus, Suomen perustuslaki ja 
laki terveydenhuollosta  velvoittavat antamaan 
terveydenhoitoa jokaiselle ihmiselle, joka on 
maassamme, kansalaisuudesta ja oleskeluoi-
keudesta riippumatta. Miten ja missä laajuu-
dessa näitä velvoitteita Suomessa noudatetaan, 
on kuitenkin jätetty kuntien päätettäväksi, ja 
paperittomien oikeudet ovat suppeammat kuin 
monessa muussa Euroopan maassa. Joidenkin 
mielestä ilmaiset terveyspalvelut houkuttele-
vat Suomeen lisää paperittomia eikä niitä siksi 
pidä antaa. Elina on asiasta eri mieltä:

– Olen huomannut, että paperittomat ko-
kevat hammaslääkäripelkoa vähintään yhtä 
paljon kuin kantasuomalaisetkin. Hammas-
lääkärin tykö hakeudutaan vasta sitten, kun ei 
ole muita vaihtoehtoja. Potilaamme ovat elä-
neet niin isojen kriisien keskellä, ettei heillä 
ole ollut resursseja suunnitella kaukomatkoja 
Suomeen tasaisen valkoisen hammasrivistön 
toivossa. Muunkaan terveydenhoidon osalta ei 
ole mitään näyttöä, että ilmainen hoito lisäisi 
paperittomien määrää.

Asialliset tilat
Syksystä 2016 alkaen Global Clinicin hammas-
hoitoa on kerran kuussa annettu yksityisen ham-
maslääkäriaseman tarjoamissa puitteissa, joihin 
kuuluvat vastaanottotilat, tarvikkeet, hammas-
hoitajan palvelut ja siivous. Tämä on iso paran-
nus verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, jossa 
hampaita jouduttiin vetämään jopa WC:ssä. 
Emmaus Helsinki on sitoutunut maksamaan 
hammaslääkäriasemalle pientä  korvausta sen 
tarjoamista tiloista ja palveluista. Vastaanotolla 
vapaaehtoiset hammaslääkärit antavat välttä-
mätöntä hammashoitoa, joka ei täytä päivystys-
kriteereitä. Päivystykselliset tapaukset pääsevät 
kunnallisen hammashoidon päivystykseen.

– Ennen tätä mahdollisuutta jouduimme 
sanomaan potilaille, joilla oli selvästi pois-
totarpeessa oleva mutta ei vielä kovin kipeä 
hammas, että jäädään odottamaan, kunnes 
hammaskipusi yltyy niin kovaksi, että kipu-
lääkkeestä huolimatta et saa nukuttua tai suu-
husi tulee selvä turvotus. Sitten pääset päivys-
tykselliseen hoitoon. Nykyään voimme hoitaa 
nämä subakuutit tapaukset inhimillisemmin 
ajoissa, ennen kuin potilaan tarvitsee kokea 
suurta kärsimystä. Käytännössä hoito tarkoit-
taa tulehtuneen hampaan poistoa.

Palaute auttaa jaksamaan
– Potilaiden palaute auttaa jaksamaan tässä va-
paaehtoistyössä, jossa joutuu kokemaan myös 
turhautumista. Potilaat ovat lähes aina suoras-
taan häkeltyneitä saamastaan hoidosta, vaikka 

pystymme tarjoamaan tosiaan vain hampaan-
poistoja. Monesti he kyselevät jännityksen 
lauettua hoidon jälkeen, että teettekö te tätä 
oikeasti vapaaehtoisesti ja saiko hän tosissaan 
näin ystävällistä ja kivutonta hoitoa. Potilaam-
me kun ovat valitettavasti tottuneet siihen, että 
heitä ei usein kohdella edes ihmisinä.

– Vähän aikaa sitten seisoskelin Global Cli-
nicin käytävällä ja eräs paperiton tuli luokseni 
kysymään, muistanko hänet. Hän kertoi leveä 
hymy naamallaan, että olin viikkoja aiemmin 
poistanut häneltä hampaan ja hänen kaikki 
kipunsa loppuivat siihen. Tämä on syy, miksi 
jaksan tehdä vapaaehtoistyötä, sanoo Elina  lo-
puksi. 

kriittisten ihmisten ajatusta, että voisimme 
auttaa tulijoita vasta sitten, kun meillä Suo-
messa on kaikki asiat täydellisesti. Vaikka kun-
nalliseen hammashoitoon on Suomessa pitkät 
jonot, ei se tee paperittoman henkilön ham-
maskivusta ja -infektiosta yhtään vähemmän 
tärkeää hoitokohdetta. Toivoisin, että ihmiset 
ajattelisivat asioita vähän useammin myös toi-
sen ihmisen näkökulmasta.

– Välttämättömän terveydenhuollon tarjoa-
minen paperittomille tulee yhteiskunnalle 
myös edullisemmaksi kuin pelkkä päivystyk-
sessä annettu akuuttihoito. Isojen ongelmien 
ennaltaehkäisy on paitsi inhimillistä myös yh-
teiskunnalle halvempaa.

Oikeus hoitoon
Iso osa Global Clinicin potilaista on Itä-Eu-
roopan romaneita. EU-kansalaisina he ovat 
Suomessa laillisesti, mutta heillä ei ole tervey-
denhuoltoon oikeuttavaa vakuutusta ja he ovat 
siinä mielessä samassa asemassa kuin paperit-
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Joka aamu alkoi ihmisten vapaamuotoisel-
la kokoontumisella kahvilan eteen. Aamut ja 
tauot olivat tärkeää aika jutella muiden kanssa 
edellisen päivän tapahtumista ja pohtia mitä 
tehdä vapaapäivinä.

Yhteenkuuluvuuden  
tunne
Kahden viikon jälkeen muutin La Villen yhtei-
söön, jossa tapasin muut nuoret vapaaehtoiset 
sekä yhteisöläiset. Yhteisö koostuu monenlai-
sista ihmisistä, joilla on kaikilla oma taustansa 
ja syynsä asua Emmauksen tiloissa. Emmauk-
selle työskentelee paljon paperittomia siirto-
laisia, joita Emmaus auttaa saamaan oleske-
luluvan. Yhteisö on hyvin kansainvälinen ja 
mielenkiintoinen sekoitus erilaisia ihmisiä eri 
kulttuureista. Päällimmäiseksi tunteeksi yhtei-
sössä asumisesta jäi yhteenkuuluvuuden tunne. 

Viimeisellä viikolla sain kunnian olla vas-
tuussa Castelsarrasinin bibelots-puolesta yk-
sin. Oli mukava nähdä läheltä myös muiden 
Emmauksen kirpputorien työskentelyä, ja tu-
tustua uusiin ihmisiin. Iltapäivisin olin myy-
mässä, ja oli innostavaa nähdä miten ihmiset 
ostivat esineitä, jotka olin itse laittanut hyllyyn 
ja hinnoitellut, käyttäen Emmauksessa oppi-
miani taitoja.

Yhtäkkiä huomasin, että kuukauteni oli ku-
lunut ja oli yhteisöstä lähtemisen aika. Minun 
piti hyvästellä uudet ystäväni juuri kun olin al-
kanut oppia tuntemaan heidät. Sydäntäni läm-
mitti nähdä, miten liikuttunut Jane oli lähtöni 
vuoksi. Minusta välitettiin Emmauksessa.

 
Elämäntapa ja  
joukkopsykoosi
Opin paljon Emmauksessa. Vaikka jo ennen 
ajattelin olevani avoin ja suvaitseva ihminen, 
asuminen monikulttuurisessa yhteisössä ulko-
mailla on opettanut tulemaan erilaisten ihmis-
ten kanssa toimeen ja arvostamaan erilaisuutta 
ja ihmisten moninaisuutta. Kokemusteni ansi-

osta pystyn näkemään Suomessa vellovan mo-
nikulttuurisuuskeskustelun eri näkökulmasta 
ja tuomaan kantani esille. Olen myös suunni-
tellut ottavani osaa paikkakuntani maahan-
muuttajien ystävätoimintaan.

Tiedostan, että Emmaus on jättänyt minuun 
jälkensä. Mietin hetkellisesti, että henkilö, joka 
vitsaili ensimmäisinä päivinäni La Villessa, että 
”Emmaus ei ole työpaikka, vaan elämäntapa ja 
joukkopsykoosi”, ei ollut aivan väärässä, mutta 
positiivisella tavalla. Emmaus vaatii sitoutu-
mista ja työtä, mutta se, että tietää tekevänsä 
työtä muiden hyväksi on todella palkitsevaa. 

Suosittelen Emmausta kaikille, jotka haluavat 
työskennellä hyvän asian vuoksi, rakastavat uusi-
en ihmisten tapaamista ja muihin kulttuureihin 
tutustumista sekä haluavat kokea jotain mihin 
tavallinen matkaaja ei pääse käsiksi. 
TEKSTI  JA  KUVAT:  MARIANNA EERINEN

Marianna Eerinen lähti kuukaudeksi  

kieliharjoitteluun ranskalaiseen 

Emmaus -ryhmään. Asuminen moni-

kulttuurisessa yhteisössä ulkomailla 

opetti tulemaan toimeen erilaisten  

ihmisten kanssa ja arvostamaan  

ihmisten moninaisuutta.

Opiskelen yliopistossa si-
vuaineenani ranskaa, joten 
kieliharjoittelu on siintänyt 
horisontissa jo fuksivuo-
desta lähtien. Pikku hiljaa 
ajatus vapaaehtoistyöstä al-
koi muodostua ja googletin 
eri mahdollisuuksia. Yh-

tenä tuloksista eteeni pomppasi Emmauksen 
sivut. Otin yhteyttä Emmaus Helsinkiin, josta 
minut ohjattiin ottamaan yhteyttä Ranskassa 
asuvaan suomalaiseen Milkaan.

La Ville Dieu  
du Templen yhteisö
Minut toivotettiin tervetulleeksi. Milka ja hä-
nen miehensä Christian, joka johtaa Emmauk-
sen kirpputorien toimintaa kyseisellä alueella, 
majoittivat minut luokseen, koska Emmauksen 
tilat olivat täynnä. La Ville Dieu du Templeen, 
eli Emmauksen yhteisöön, jossa minun oli tar-
koitus asua, majoitetaan talvisin kodittomia ja 
nyt ensimmäistä kertaa Emmaus oli saanut eri-
tyisluvan jatkaa hätämajoitusta kesän yli.

Vapaaehtoisena  
Ranskassa

Vapaaehtoisten työpäivät ovat tiistaista 
lauantaihin. Milkan kanssa järjestelimme ja 
lajit telimme kirjoja Crisolin ja Castelsarrasinin 
kirppareilla. La Villessä työskentelin bibelots 
puolella, jossa minua opasti Jane. Emmauksen 
kirpputoreilla myymälät on jaettu eri osioihin, 
kuten vaatteet, elektroniikka, kirjat, huone-
kalut ja bibelots. Bibelots-puolella myydään 
kaikkea lautasista pikkukoriste-esineisiin. Jane 
näytti minulle miten esineet tulee asettaa näy-
tille, jotta ne myisivät mahdollisimman hyvin. 

Pääsin heti myös tositoimiin myyntipöydän 
taakse! Aluksi olin hyvin peloissani, sillä vaikka 
ranska onkin sivuaineeni, en todellakaan puhu 
sitä hyvin. Täytyy myöntää, että kielimuuri ai-
heutti välillä hyvin mielenkiintoisia tilanteita, 
mutta selvisin niistä ja nyt kommellukset vain 
naurattavat. Suurin osa asiakkaista ymmärsi 
tilanteen, ja he olivat todella kilttejä minulle. 

Vähitellen sain lisää vastuuta ja opin asettelemaan 
tuotteita niin, että ne löysivät ostajansa.

La Villen yhteisössä vapaaehtoiset yöpyivät yhteismajoi-
tuksessa.

YHTEISÖ
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Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat 
luettavissa verkossa https://1drv.
ms/f/s!AtXPN5TFUecdlH7RF52e5Wl9e1HS 
tai tilat tavissa toimistosta (p. 045 13 88 673, 
toimisto@emmaushelsinki.fi).

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

Emmaus Helsinki ry:n kevätkokous 
AIKA: keskiviikko 19.4. klo 17.30   
PAIKKA: Kepan kokoustila Elimäenkatu 25–27, 5. krs.

Kokouksessa tarjolla pientä syötävää.  
Tapaamisiin!

Emmaus Helsingin hallitus

 

Hallitus tarvitsee täydennystä v. 2017,  
mikäli olet kiinnostunut tai haluat ehdottaa 
henkilöä jäseneksi, ota yhteys vaalivalio-
kuntaan hyvissä ajoin ennen 19.4. kevät-
kokousta.

 Eeva-Sisko Veikkola: 050 526 2917 / 
eeva-sisko.veikkola@elisanet.fi

 Ulf Särs: 050 564 1833 / ulsars@gmail.com 
 Ulla Hoyer: 040 760 7325 /  

hoyer.ulla@gmail.com

HUOM! Vuoden 2017 jäsenmaksu 5-100 € 
oman valinnan mukaan maksetaan tilille:  
FI17 5780 1020 0039 04, viite 11112.
Muista kirjoittaa nimesi ja osoitteesi maksu-
lomakkeen viestikenttään.

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT

https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdlH7RF52e5Wl9e1HS
https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdlH7RF52e5Wl9e1HS

