EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2015
Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 25.4.2016
Emmaus Helsinki ry on perustettu vuonna 1966. Se on työyhteisö, joka kutsuu
kaikenlaisia ihmisiä – osattomia ja hyväosaisia – tekemään yhdessä työtä, jotta
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne paranisi. Toiminnassaan yhdistys
noudattaa kansainvälisen Emmaus-liikkeen yleismaailmallista manifestia. Emmaus on
uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö.
JOHDANTO
Yhdistyksen näkyvintä toimintaa ovat sen kaksi Helsingissä sijaitsevaa kirpputoria, jotka
toimivat pääasiassa vapaaehtoisten varassa. Ne tarjoavat mielekkään työyhteisön ja
edistävät kierrätystä ja vastuullista kuluttamista. Kirpputorien tuotolla maksetaan
toiminnan juoksevat kulut, ja ylijäävä osuus käytetään solidaarisuustyöhön kotimaassa ja
ulkomailla.
Vuonna 2015 toiminta jatkui vakaana. Kirpputorien vapaaehtoisten ja työntekijöiden arki
oli jatkuvaa pienten parannusten tekemistä, ja heidän ansiostaan myymälämme
saivatkin paljon kiitosta siisteydestä, viihtyisyydestä ja hyvästä ilmapiiristä.
Vuosi 2015 tullaan muistamaan suuresta pakolaisten määrästä. Lähi-idän kriisialueilta,
varsinkin Syyriasta, Irakista ja Afganistanista, on jo vuosia tullut suuria määriä pakolaisia
Välimeren yli, mutta vuonna 2015 Eurooppaan pyrkivien määrä oli ennennäkemätön.
Suomeenkin tuli yli 32 000 turvapaikanhakijaa, yhdeksänkertainen määrä edelliseen
vuoteen verrattuna. Turvapaikanhakijoiden tilanne herätti paljon keskustelua
työyhteisöissämme, ja etsimme aktiivisesti tapoja, miten Emmaus myös yhdistyksenä
voisi auttaa. Meille luontevaa oli antaa vaatteita ja ostokortteja, ja ompeluseurat
osallistuivat lasten puuhapussitempaukseen. Osa emmauslaisista lähti myös
vastaanottokeskuksiin vapaaehtoisiksi.
Toinen toivottavasti käänteentekevä tapahtuma vuonna 2015 oli Pariisin ilmastokokous,
jossa maailman valtiot ensimmäisen kerran näyttivät ottavan yhdessä vastuun ilmaston
lämpenemisestä ja sitoutuivat tiukkoihin tavoitteisiin. Entistäkin tärkeämpää on, että
jokainen ihminen ja ihmisten yhteenliittymä tiedostaa tekojensa vaikutukset ja ottaa
niistä vastuun. Emmaus Helsinki on kierrätyksen pioneeri pääkaupunkiseudulla ja antaa
omalla toiminnallaan kestävän tulevaisuuden vaihtoehdon talouskasvuun ja
kuluttamiseen perustuvan elämäntavan tilalle.
MITÄ SUUNNITELTIIN JA KUINKA KÄVI
Vuoden 2015 toiminta noudatti varsin hyvin toimintasuunnitelmaa. Hyvä taloudellinen
tilanne mahdollisti suunniteltua suuremman tuen eräille yhteistyökumppaneille, kuten
toimintakertomuksen lopussa olevasta talousseurannasta näkyy. Ennakoimattomana
tulona saimme kaksi rahalahjoitusta, jotka annoimme maanjäristyksessä kärsineen
Bholungin kylän jälleenrakentamiseen Nepalissa ja intialaiselle Emmaus-järjestölle VCDS
(Village Community Development Society).

Myös lainaa voitiin hyvän myynnin ansiosta lyhentää enemmän kuin maksuohjelma
edellyttää. Uutena työllistämismuotona alkoi kuntouttava työtoiminta, jota koskeva
sopimus tehtiin Helsingin kaupungin kanssa.
Toimintasuunnitelmasta poiketen Liettuassa ei kesällä 2015 järjestetty Suomen
Emmaus-ryhmien työleiriä.
KEHITYSYHTEISTYÖ JA TUKITOIMINTA
INDONESIA / YAYASAN PENGHIBUR 5000 e
Vuonna 2015 Emmaus Helsinki tuki viimeistä vuotta yhteistyökumppaniaan Jaavan
saarella sijaitsevaa Yayasan Penghiburin lastenkotia suomalaisen kummiyhdistyksen
Penghiburin tuki ry:n kautta. Lastenkotia pitkäaikaisesti pyörittäneet ovat siirtämässä
toimintaa uusille käsille. Vuonna 2015 tukea annettiin 5000 euroa, joka kattaa
lastenkodin kahden kuukauden juoksevat menot.
ETELÄ-AFRIKKA / CORDIS 10 000 e
Cordis on Emmaus Helsingin yhteistyökumppani Etelä-Afrikassa. Ryhmällä, joka kuuluu
Emmaus-liikkeeseen, on kirpputoritoimintaa, mutta sen pääasiallinen tulonlähde on
tiilien valmistus. Annoimme Cordisille 10 000 euroa tiilien valmistuksen tehostamiseen.
Rahalla hankittiin koneita, joiden avulla tiilien laatu on saatu tasaisemmaksi ja
valmistukseen kuluu vähemmän sähköenergiaa. Lisäksi Cordis on saanut tukea myös
Kansainväliseltä Emmaukselta. Tarkoitus on remontoida huoneita, niin että niitä voidaan
jatkossa vuokrata matkailijoille ja käyttää omien työntekijöiden majoitukseen. Cordis
kamppailee edelleen taloudellisissa vaikeuksissa ja ottaessaan vastaan Zimbabwen
pakolaisia joutuu myös kohtaamaan Etelä-Afrikassa vahvistunutta muukalaisvihaa.
TOGO / MARS 7700 e
Emmaus Westervikin esityksestä tuimme Togossa toimivan sosiaalista työtä tekevän
Mars-ryhmän toimintaa 7700 eurolla. Ryhmä on ostanut oman tontin, ja aloittanut
tilojen rakentamisen. Emmaus Helsingin tuki suunnattiin kaivon rakentamiseen.
NEPAL / BHOLUNGIN KYLÄ 2500 e
Tuimme Nepalin jälleenrakennusta tuhoisan maanjäristyksen jälkeen 2500 eurolla, jonka
Maria Kurténin omaiset lahjoittivat. Jälleenrakennustuki maksettiin Danakosha Trustin
kautta Bholungin kylään.
PERU / CUNA NAZARETH / PÄIVÄKOTI 3000 e
Cuna Nazarethin päiväkodissa lähes 100 lasta saa turvallisen päivähoidon, joka
mahdollistaa vanhempien, usein yksinhuoltajaäitien työssäkäynnin. Olemme tukeneet
päiväkotia Kehitysmaayhdistys Pääskyjen kautta. Vuonna 2015 tuimme päiväkotia 3000
eurolla.
PERU / CUNA NAZARETH / KIERRÄTYSKESKUS 5000 e
Emmaus Helsingin, Emmaus Ålandin, Emmaus Westervikin ja Pääskyjen yhteinen
kierrätyskeskushanke Limassa ulkoasiainministeriön tuella päättyi toukokuussa.
Kierrätyskeskus toimii Liman esikaupungissa Pachacamacissa. Toimintaympäristön
köyhyys ja etäisyys Liman keskustasta on asettanut omat haasteensa: työntekijöiden
matkat Pachacamaciin vievät aikaa ja tavaralahjoituksia joudutaan hakemaan kaukaa.

Kierrätyskeskus myy myös Emmaus Ålandin lähettämää tavaraa. Kierrätyskeskus on
panostanut entistä enemmän mainontaan, mutta siitä huolimatta Lurínissa sijaitseva
myymälä jouduttiin sulkemaan heikkojen myyntitulojen vuoksi. Marraskuussa avattiin
kuitenkin Chorillosiin uusi, pienempi myymälä. Kierrätyskeskuksen henkilökunta
kamppailee omavaraisuuden saavuttamiseksi, ja on jo ilmoittanut tarvitsevansa
vähemmän tukea tulevana vuonna.
UKRAINA / OSELYA 2000 e
Vuonna 2015 jatkettiin ukrainalaisen Oselya-ryhmän tukemista 2000 eurolla. Ryhmällä
on perinteisen Emmaus-yhteisön lisäksi laajaa sosiaalista toimintaa Lvivissä. Oselyaryhmä työskentelee asunnottomien parissa mm. pitämällä soppakeittiötä,
sosiaaliasuntolaa ja yömajaa.
PUOLA / EMMAUS-RYHMÄT 5814 e
Emmaus Helsinki tuki 2000 eurolla Puolan Emmaus-ryhmiä. Lisäksi Puolan Emmausryhmille on vuoden aikana lastattu yhdessä Emmaus Westervikin kanssa 4 rekallista
lasten ja aikuisten vaatteita, kodin tekstiilejä, kenkiä, laukkuja ja taloustavaroita.
Emmaus Helsingin osuus näistä oli 1811 kollia ja toimituskuluista 3814 euroa, joka
sisältää säkkivaraston vuokran ja osuutemme rahtikuluista.
LIETTUA / MISSING PERSONS' FAMILIES SUPPORT CENTRE (MPFSC) 3353 e
MPFSC-järjestö tekee ihmiskaupan vastaista työtä Liettuassa. Emmaus Helsingin tuki
menee nuorten tyttöjen ja poikien ryhmille. Ryhmissä vahvistetaan nuorten itsetuntoa
ja lisätään heidän tietoisuuttaan ihmiskaupan toimintatavoista ja näin pyritään
estämään nuoria joutumasta ihmiskaupan uhreiksi. Järjestö valmistelee oman
kirpputorin avaamista tulevalle vuodelle. Vuonna 2015 annoimme budjetoidun tuen
lisäksi lasten päivän myyntituoton järjestölle, jolloin tukisumma oli yhteensä 3353 euroa.
VIRO / KATIKOTI JA KOHILAN TURVAKESKUS 4992 e
Viron Kohilassa toimivaa kehitysvammaisten Katikotia tuimme maksamalla korjaus- ja
toimintakuluja yhteensä 4992 euroa. Katikodin viranomaisilta saama kuukausikorvaus ei
riitä toiminnan kulujen peittämiseen, ja ilman Emmaus Helsingin tukea koti joutuisi
lopettamaan toimintansa. Katikotia hallinnoivalla säätiöllä on Kohilassa myös vanhusten
turvakeskus, jonka kirpputorille toimitimme 10 kollia ja kaksi pakettiautollista
huonekaluja ja tarvikkeita.
VIRO / KATIKOTI TYÖKESKUS 14 460 e
Vuoden 2015 ajan kehitysvammaisten työkeskus toimi Katikodin tiloissa. Saksalaisten
sponsoreiden tuella sinne pystyttiin palkkaamaan ohjaaja. Emmaus Helsinki maksoi
työkeskushankkeen vetäjän palkkakulut 12 kuukaudelta, yhteensä 14 460 e. Vuoden
loppupuolella Kohilan kunta osoitti työkeskukselle tilat vanhusten turvakeskuksen
vieressä sijaitsevalta entiseltä poliisilaitokselta, ja vuoden 2016 alussa työtoiminta on
tarkoitus siirtää sinne. Kunta on myös luvannut tarjota kehitysvammaisille
tukityöpaikkoja omissa laitoksissaan.
KANSAINVÄLISEN EMMAUKSEN SOLIDAARISUUSTYÖ

BENIN / NOKOUÉ-JÄRVEN VESIPROJEKTI 5733 e
Emmaus Helsinki on tukenut Kansainvälisen Emmauksen laajaa Nokoué-järven
vesiprojektia vuodesta 2008 lähtien. Kahdeksan vuoden aikana olemme antaneet
yhteensä 37 400 euroa hankkeeseen, ja vuonna 2009 Virpi Salmenmaa osallistui
Kansainvälisen Emmauksen työleirille Nokoué-järvellä. Projekti on päättymässä vuoden
2016 alkupuolella. Projektissa on saatu yli 100 000:lle Nokoué-järven rannalla asuvalle
kyläläiselle puhdas juomavesi poraamalla kaivoja sekä rakentamalla toimivat
sanitaatiojärjestelmät. Vuonna 2015 jatkettiin käymälöiden sekä käymäläjätteen
käsittelyjärjestelmän rakentamista ja annettiin hygienia- ja sanitaatiokoulutusta. Lisäksi
vahvistettiin
paikallisten
vesiosuuskuntien
osaamista
ja
kapasiteettia
vesihuoltojärjestelmän hallinnasta. Vuonna 2015 annoimme projektille vesipäivän
myyntitulot 1733 euroa sekä ylimääräisenä tukena 4000 euroa.
KANSAINVÄLISEN EMMAUKSEN SOLIDAARISUUSRAHASTO 19 780 e
Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusrahastoon annettiin ylimääräistä tukea 18 500
euroa, jonka Kansainvälinen Emmaus osoitti työ- ja koulutusleireille, joissa vahvistetaan
liikkeen poliittista toimintaa ja kansainvälistä solidaarisuutta.
Lisäksi olimme Maailma kylässä -festivaalilla yhdessä Pääskyjen kanssa toukokuussa
2015. Myynnistä saadut tulot, yhteensä 1280 euroa lahjoitettiin Kansainvälisen
Emmauksen solidaarisuusrahastoon.
TUKITOIMINTA JA AVUSTUKSET KOTIMAASSA 16 478 e
Emmauksen toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tukemaan niitä, jotka ovat kaikista
heikoimmassa asemassa. Vuonna 2015 annoimme kotimaassa tavara- ja rahallista tukea
sellaisille organisaatioille, jotka toimivat asunnottomien, maahanmuuttajien, romanien,
vapautuvien vankien ja paperittomien hyväksi. Lisäksi jatkoimme pitkäaikaisen
yhteistyökumppanimme Toivo ja Rauha ry:n toiminnan tukemista. Järjestö pitää yllä
kahta kehitysvammaisten perhekotia ja kehitysvammaisten työkeskusta.
Vuonna 2015 annoimme tukea seuraavasti:
Vailla vakinaista asuntoa (VVA) ry: 3100 e
Vapautuvia vankeja, KRIS: 3000 e
Maahanmuuttajanaisia, Monika-naiset liitto ry: 3528 e
Toivo ja Rauha ry: 2350 e
Paperittomien verkoston koordinoima Global Clinic, josta paperittomat ja romanit voivat
saada perusterveydenhoitoa: 3000 e
Helsingin Diakonissalaitoksen romanien päiväkeskus Hirundo: 1500 e
Lisäksi on tuettu useita pääkaupunkiseudulla toimivia päivä- ja vastaanottokeskuksia
lahjoittamalla näille vaatteita, kenkiä, tekstiilejä, kirjoja ja muita tarvikkeita yhteensä
328 kollia.
Vuoden kuluessa on jaettu 120 kpl 20 euron arvoista ostokorttia, joilla voi tehdä ostoksia
Emmauksen kirpputoreilla. Ostokortit on jaettu KRISin, Monika-Naisten,
Diakonissalaitoksen Hirundon, Pakolaisneuvonnan ja Vapaa liikkuvuus -verkoston
välityksellä.

KRISin ja Monika-naisten kanssa jatkettiin työllistämis- ja talkooyhteistyötä, jonka
tuloksena pystyttiin tarjoamaan työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja kirpputoreilla.
MUU TUKITOIMINTA
Katastrofiapuna on annettu 2000 e Itä-Ukrainan sodan uhreille Lviv Education
Foundationin kautta. Lisäksi annettiin 1000 euroa katastrofiapua Pelastakaa lapset ry:n
kautta Nepalin maanjäristyksestä kärsineille lapsille. Nepaliin lähetettiin myös Pääskyjen
kautta 4 kollia vaatteita ja peitteitä.
Intialaisen Emmaus-järjestön VCDS:n (Village Community Development Society)
toimintaa tuettiin 1300 eurolla, jotka saimme Maria Kurténin muistoksi. Sarion
perhekodin 40-vuotisjuhlan kunniaksi tuimme Toivo ja Rauha ry:n historiikkityötä 100
eurolla.
Rurik Ranckenin muistoa kunnioittaen lahjoitimme 100 euroa SOS lapsikylän hyväksi.
Vähäisempiä määriä tavara-apua annoimme lisäksi eri järjestöjen kautta yhteensä 11
kollia.
KIRPPUTORITOIMINTAA YHTEISTYÖN JA SOLIDAARISUUDEN TUKEMISEKSI
Yhdistyksen varainhankinta perustuu lahjoituksina saatujen vaatteiden, kirjojen,
taloustavaroiden, huonekalujen ja muiden tavaroiden myyntiin kahdella kirpputorilla,
Vallilassa ja Lauttasaaressa. Varainhankinta kirpputoreilla mahdollistaa yhdistyksen
tärkeimpien tavoitteiden toteuttamisen, jotka liittyvät heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten auttamiseen, solidaarisuustoimintaan, kehitysyhteistyöhön, kestävään
kehitykseen ja ympäristön suojeluun. Solidaarisuustoiminnan periaatteena on antaa
heikoimmassa asemassa oleville ihmisille ääni ja päätäntävalta heidän oman toimintansa
kehittämiseen.
Emmauksen perustana on vapaaehtoisten muodostama työyhteisö, jossa erilaiset ja eriikäiset ihmiset kohtaavat ja tekevät työtä yhteisten päämäärien hyväksi. Emmauksen
työyhteisön vahvuutena on moninaisuuden arvostaminen. Erilaisten ajattelu- ja
työtapojen yhteensovittaminen ei ole kuitenkaan aina helppoa, vaan se vaatii kaikilta
joustavuutta ja ymmärrystä. Se on jatkuva oppimisprosessi, jota virkistävät yhteiset
kahvi- ja lounastauot.
Molemmilla yhdistyksen kirpputoreilla on edelleenkin riittänyt asiakkaita ja tavaroita.
Asiakkaat tuovat itse runsaasti lahjoituksia. Vallilassa myymälän näyteikkunoita on
päivitetty ajoittain, muutoin myymälän järjestys on pyritty pitämään samana.
Molemmat myymälät ovat olleet avoinna tiistaista lauantaihin, Vallilassa yhteensä 30
tuntia ja Lauttasaaressa 27 tuntia viikossa. Maanantait on varattu siivoukseen ja
järjestelyyn. Vallilassa järjestettiin joka maanantai myös työkokous ja Lauttasaaressa
noin kerran kuussa.
Ompeluseuran toiminta on jatkunut säännöllisesti Vallilan kirpputorilla. Ompeluseura on
tehnyt muun muassa uusiotuotteita vanhoista kankaista, tuunannut vaatteita ja
huovuttanut koruja. Ajankohtaisena tuotteena ompeluseurat on ommellut puuhakasseja
pakolaislapsille. Ompeluseuralaiset ovat jatkaneet ompelua myös kotonaan ja kaikki
halukkaat ovat voineet osallistua keräämällä kassien sisällöksi sopivia tuotteita.

HALLINTO
JÄSENKOKOUKSET
Yhdistyksen jäsenmäärä on 175.
Yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4. hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja
tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
Syyskokouksessa 18.11. hyväksyttiin vuoden 2016 talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin edelleen 5-100 euroa oman harkinnan mukaan.
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Helka Ahava sekä muiksi jäseniksi
Mika Aalto-Setälä, Tuula Kajonen, Pia Koskinen, Irma Lahdensuo, Phillip Lewis, Anu
Lähde, Sirkka Potila, Raija Rantasalo, Pirjo Kivelä ja Anna Sammalkorpi.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT Johanna Hildén sekä varatilintarkastajiksi KHT Katja Hanski
ja KHT Pasi Puranen.
HALLITUS 2015
Hallituksen kokoonpano vuonna 2015 oli: puheenjohtaja Helka Ahava,
varapuheenjohtaja Henri Holmberg, taloudenhoitaja Sirkka Potila, sihteeri Anu Lähde,
sekä muut hallituksen jäsenet Mika Aalto-Setälä, Tuula Kajonen, Marja Keskitalo-Ojala,
Pia Koskinen, Irma Lahdensuo, Phillip Lewis ja Maria Witting. Hallitus kokoontui 9 kertaa.
TALOUSKATSAUS
Emmaus Helsingin kummallakin kirpputorilla oli vuoden 2015 myyntitulos hyvä. Vallilan
kirpputorin myynti oli vähän alle 200 000 euroa (199 781 €) ja Lauttasaaren myynti
vähän yli 100 000 euroa (102 497 €).
Lauttasaaren myymälän myynti ylitti lähes joka kuukausi huomattavasti vuoden 2014
vastaavan kuukauden myyntiluvut. Vallilan myymälän 2015 myynti oli koko vuoden
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2014.
Tuoteryhmäkohtaisesti eniten myyntituloja saatiin vuoden 2015 aikana Vallilan
myymälässä aikuisten vaatteista noin 54 000 euroa ja seuraavaksi eniten
taloustavaroista noin 25 000 euroa. Vallilan keskimääräinen myynti päivässä oli noin 800
euroa ja maksavia asiakkaita oli päivässä keskimäärin 128.
Lauttasaaren myymälästä saatiin tuoteryhmäkohtaiset tiedot vasta helmikuusta lähtien,
jolloin kassakoneen käyttöönotto mahdollisti tuoteryhmäkohtaisen myynnin erittelyn.
Myös Lauttasaaren myymälässä saatiin eniten myyntituloja aikuisten vaatteista noin 25
000 euroa ja seuraavaksi eniten kirjoista ja lehdistä noin 17 000 euroa. Keskimääräinen
päivämyynti oli Lauttasaaressa noin 440 euroa ja maksavia asiakkaita oli päivässä
keskimäärin 52.
Tapahtumamyynneistä Maailma kylässä -festivaaleilla ja Kierrätystehtaalla saatiin tuloja
yhteensä 2153 euroa.

Muita tuloja olivat yhdistyksen saamat jäsenmaksut 1399 euroa, joka oli ennakoitua
2200 euroa paljon vähemmän. Jäsenmaksujen maksamisaktiivisuudessa onkin
toivomisen varaa. Jäsenmaksun maksoi vuonna 2015 vain 52 jäsentä.
Lahjoituksena saatiin 3800 euroa, kun Emmauksen jäsenen ja vapaaehtoisen Maria
Kurténin omaiset lahjoittivat Helsingin Emmaukselle 2500 euroa ja lisäksi ohjasivat
muistorahat 1300 euroa Emmauksen hyväksi. Nämä summat lahjoitettiin eteenpäin
Nepaliin ja Intiaan.
Toiminnan kulut olivat yhteensä 289 955 euroa. Kaikki kulut vähennettyinä tilikauden
tulos oli 60 746 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää on käytetty Vallilan kiinteistöön
kohdistuvan lainan lyhentämiseen suunnitellun 30 687 euron lisäksi 40 000 eurolla.
Rahalahjoituksia annettiin yhteensä 110 893 euroa, joka on noin 35 % kirpputorien
myyntitulosta. Lahjoituksista suurimmat summat kohdistettiin afrikkalaisiin kohteisiin,
Viroon ja kotimaahan sekä Kansainvälisen Emmauksen kautta muihin
solidaarisuuskohteisiin.
HENKILÖKUNTA
Vallilan kirpputorin toiminnan koordinoijana työskenteli kokoaikaisesti Anu Hyle
marraskuuhun asti, jonka jälkeen hän jatkoi toiminnanjohtajana. Vallilan kirpputorilla
työskenteli aktiivisesti 65 vapaaehtoista, noin 45 henkilöä viikossa. Viikkotyötuntien
määrä oli yhteensä keskimäärin 237 tuntia, jonka lisäksi noin 9 tuntia viikossa
vapaaehtoistyötä käytettiin yhdistyksen hallintoon ja viestintään. Lauttasaaren osaaikaisena myymälävastaavana työskenteli palkkatuella Leena Hyrsky-Kosenius.
Lauttasaaressa työskenteli 16 vapaaehtoista. Viikkotyötuntien määrä oli noin 65.
Sosiaalisen työllistämisen muotoja vahvistettiin tekemällä Helsingin kaupungin kanssa
sopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Lisäksi jatkettiin jo olemassa
olevien yhteistyökumppaneiden kanssa työllistämisyhteistyötä. Aloitimme yhteistyön
Autismisäätiön kanssa, josta kävi muutama henkilö tekemässä vapaaehtoistyötä Vallilan
kirpputorilla.
Vallilassa oli vuoden 2015 aikana työkokeilussa kuljetusvastaava KRISin kautta, yksi TETharjoittelija, yksi työharjoittelija Diakoniaopistosta ja Luovin ammattiopistosta, yksi
työkokeilija työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja kaksi henkilöä kuntouttavassa
työtoiminnassa Helsingin kaupungin kautta. VERVE:n kautta oli yksi henkilö
kuntouttavassa
työharjoittelussa
Lauttasaaren
kirpputorilla
ja
toinen
työhönvalmennuksessa Vallilassa. Kahden jo vuonna 2014 palkkatuella työllistetyn
kohdalla päätettiin jatkaa sopimusta osaksi vuotta 2015. Heistä toinen oli
kuljetusvastaava, ja noutopalvelu toimikin hyvin. Toinen palkkatuella palkattu toimi
ompelijana, joka mahdollisti maksullisen korjausompelun tarjoamisen Vallilan
kirpputorin asiakkaille.

Emmaus tarjosi vuoden aikana työtä yhteensä yhdelle vakituisesti palkatulle henkilölle,
kahdelle henkilölle palkkatuella, kahdelle työkokeilijalle, kolmelle kuntouttavassa
työtoiminnassa olevalle ja neljälle harjoittelijalle sekä 81 vapaaehtoistyöntekijälle.
Jos vapaaehtoisten työpanosta mitattaisiin rahallisesti 14 €/h, niin olisi se Vallilassa
172200 €/vuosi ja Lauttasaaressa vastaavasti 45500€/vuosi.
Emmaus
Helsinki
osallistui
vuoden
aikana
kolmeen
vapaaehtoisten
rekrytointitapahtumaan ja sai näissä uusia vapaaehtoisia sekä toiminnalleen lisää
näkyvyyttä. Uusia vapaehtoisia ilmoittautui myös soittamalla, nettisivujen välityksellä ja
käymällä kirpputoreilla. Vuoden aikana 56 vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta henkilöä
otti yhteyttä, joista 25 kävi tutustumassa toimintaan. Näistä 14 työskenteli edelleen
vuoden lopussa vapaaehtoisena. Uusia vapaaehtoisia ottivat vastaan Ulla Hoyer ja Anu
Hyle Vallilassa ja Leena Hyrsky-Kosenius Lauttasaaressa. Vallilassa järjestettiin uusille
vapaaehtoisille ja harjoittelijoille 15 Emmauksen toiminnasta kertovaa tilaisuutta.
TIEDOTUS, KOULUTUS, TUKIKAMPANJAT JA MUUT TAPAHTUMAT
Emmaus Uutiset ilmestyi vuonna 2015 kaksi kertaa. Lisäksi jäsenet ja vapaaehtoiset
saivat sähköpostitse ajankohtaista tietoa Emmauksen toiminnasta ja tapahtumista.
Yhdistyksen koti- ja Facebook-sivuja päivitettiin säännöllisesti.
Vuoden 2015 solidaarisuusteemoja olivat mm. oikeus puhtaaseen veteen, oikeus
asuntoon, ihmisoikeudet sekä naisten ja lasten oikeudet. Teemoista järjestettiin
solidaarisuuspäiviä, jolloin tiedotettiin kyseisestä teemasta ja päivien myyntitulot
annettiin teemoihin liittyviin solidaarisuuskohteisiin, kuten Toivo ja Rauha ry:lle, joka
järjesti ystävänpäivänä muotinäytöksen Vallilan kirpputorilla.
Yhdistys antoi oman panoksensa Earth Hour -tapahtumaan sammuttamalla
näyteikkunan valot maaliskuun lopusta koko kesän ajaksi. Yhdistys osallistui huhtikuussa
järjestettyyn Kierrätystehdas -tapahtumaan, Maailma kylässä -festivaaliin toukokuussa
ja Taiteiden yöhön elokuussa.
Toukokuussa järjestettiin vapaaehtoisten Viroon suuntautunut virkistyspäivä.
Laivamatkana Tallinnaan alkaneelle retkelle osallistui 37 emmauslaista. Tallinnasta
matkaa jatkettiin bussilla noin 40 kilometrin päähän Kohilan kuntaan. Siellä kohteena oli
vanhusten turvakeskus ja sen kirpputori, jonne Emmaus on lähettänyt useita kuormia
huonekaluja, taloustavaroita ja muita tarvikkeita. Matka jatkui viiden kilometrin päässä
sijaitsevaan kehitysvammaisten Katikotiin, jota olemme myös tukeneet jo pitkään.
Molemmilla
kirpputoreilla
toteutettiin
vuonna
2015
vapaaehtoisten
työtyytyväisyyskysely. Tulokset olivat entistä positiivisempia verrattuna edelliseen
vuoden 2012 kyselyyn. Kyselyssä havaittiin, että vapaaehtoisena toimimisen syiksi
mainittiin molemmilla kirpputoreilla halu tehdä hyödyllistä työtä ja olla avuksi. Myös
Emmauksen arvot koettiin yleisesti sopivan omiin arvoihin. Riippumattomuus
uskonnosta tai politiikasta oli myös monella valintaan vaikuttava kriteeri. Emmaukselta

odotettiin jatkossakin uskollisuutta omille arvoilleen ja herkkyyttä muutoksille
ympäristössä. Emmauksessa viihdyttiin, koska ilmapiiri koettiin hyväksi ja tasa-arvoiseksi
sekä työskentely mielekkääksi.
Vuosi 2016 on Emmaus Helsingin 50-juhlavuosi. Juhlavuoden järjestelyjä, eri tapahtumia
ja tiedottamista suunnittelemaan perustettiin syksyn lopussa kolme tiimiä, tiedotustiimi,
juhlatiimi ja tapahtumatiimi. Näkyvyyttä Emmaukselle toi muun muassa Kirkko ja
kaupunki -lehdessä joulukuussa 50-juhlavuoden merkeissä julkaistu artikkeli.
EMMAUS-LIIKE
Vuoden 2015 aikana yhdistys on osallistunut aktiivisesti Emmaus-liikkeen toimintaan eri
tahoilla. Emmaus Suomen vuosikokous järjestettiin Tammisaaressa 24.1. Samana
päivänä Tammisaaressa oli Emmaus-liikkeen Suomeen tuoneen Rurik Ranckenin
muistotilaisuus, johon kokouksen osanottajilla oli mahdollisuus osallistua. Emmaus
Helsingin edustajina Emmaus Suomen hallituksessa vuonna 2015 olivat Pia SaikkonenSandell sihteerinä, Eeva-Sisko Veikkola taloudenhoitajana ja Tuula Kajonen hallituksen
jäsenenä. Toukokuussa westervikiläiset tekivät tutustumiskäynnin Emmaus Helsinkiin.
Emmaus Suomen seminaariin Ahvenanmaalla elokuussa osallistui useita henkilöitä
Emmaus Helsingistä.
Emmaus Euroopan Puola-Ukraina-työryhmän kokous järjestettiin vuonna 2015
maaliskuussa Krakovassa, Emmaus Helsingistä kokoukseen osallistui Maria Witting.
Kesäkuussa Pariisissa pidettyyn Emmauksen suureen solidaarisuuskirpputoriin ”Salon
Paris” osallistuivat Ulla Hoyer, Pirjo Kivelä ja Tuula Mänty. Emmaus Euroopan
aluekokoukseen syyskuussa Manchesterissa osallistuivat Helka Ahava ja Anu Lähde.
JÄSENYYDET KOTIMAISISSA YHDISTYKSISSÄ
Emmaus Helsinki on Kepan (Kehitysyhteistyön palvelukeskus) jäsen ja osallistui Kepan
kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.
Kierrätysliikkeellä ei ollut toimintaa vuoden 2015 aikana.
Paperittomien verkoston kokouksissa Marianne von Knorring ja Anu Hyle ovat
edustaneet Emmaus Helsinkiä.
LOPUKSI
Emmaus-yhteisö on monelle meistä toinen koti. Emmauksessa yritämme olla toinen
toisemme tukena ja kunnioittaa toistemme erilaisuutta. Mutta Emmauksen yhteisö on
myös vieraanvarainen: jokainen on tervetullut, kaikkia tarvitaan. Yhteisiin
solidaarisuustalkoisiin kutsumme myös lahjoittajat ja asiakkaat. Kirpputoreillamme
hylätyt esineet saavat uuden arvon, itsensä hylätyiksi tuntevat ihmiset löytävät uuden
merkityksen elämälleen ja yhteisen työmme tuloksena voimme vaikuttaa osaltamme
kestävämpään tulevaisuuteen. Kiitos kaikille tavaroiden lahjoittajille, kirpputoriemme
asiakkaille, palkatuille ja vapaaehtoisille työntekijöillemme! Teidän ansiostanne
toimintamme on voinut jatkua vakaana myös vuonna 2015.

