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EMMAUS	HELSINKI	ry:n	TOIMINTAKERTOMUS	2018		

Hyväksytty	kevätkokouksessa	8.4.2019	
	

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.		

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	 2018	 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.		

	

MITÄ	SUUNNITELTIIN	JA	KUINKA	KÄVI		

Vuoden	 2018	 toiminta	 noudatti	 erittäin	 hyvin	 toimintasuunnitelmaa.	 Ylitimme	 tavoitteemme	
antaa	 kansainväliseen	 ja	 kotimaiseen	 solidaarisuustyöhön	 vähintään	 40	 %	 kirpputorien	
myyntituloista.		Pääsimme	45	%:iin.	

Yhteistyö	Intian	adivasien	ja	Bulgarian	romanien	elinolojen	parantamiseksi	on	vuoden	2018	aikana	
lähtenyt	suunnitellusti	käyntiin.		

Kotimaassa	 sosiaalisen	 työllistämisen	 erityishankkeen,	 Keikkapoolin	 kautta	 18	 romania	 teki	
yhteensä	1167	tuntia	työtä.		

Yhdistyksen	kotisivut	uudistettiin	ja	näkyvyyttä	sosiaalisessa	mediassa	parannettiin	vuoden	aikana.		

	

KEHITYSYHTEISTYÖ	JA	TUKITOIMINTA		

ETELÄ-AFRIKKA	/	CORDIS	20	000	€		

Cordis	on	Emmaus	Helsingin	yhteistyökumppani	Etelä-Afrikassa.	Emmaus-liikkeeseen	kuuluvalla	
ryhmällä	on	kirpputoritoimintaa,	mutta	sen	pääasiallinen	tulolähde	on	tiilien	valmistus.		Cordis	
työllistää	noin	15	pakolaista	ja	muuta	vaikeasti	työllistyvää	henkilöä.	Osalle	Cordis	tarjoaa	myös	
asunnon	omissa	tiloissaan.	Vuosi	2018	oli	edelleen	hyvin	vaikea.	Tiilien	valmistuksessa	oli	
laatuongelmia,	työkoneita	ja	muuta	omaisuutta	varastettiin.	Emmaus	Helsingin	edustajat	tapasivat	
Kansainvälisen	Emmauksen	Geneven	foorumissa	syyskuussa	Cordisin	ja	Itsosengin	edustajia	ja	
keskustelivat	mahdollisesta	yhteistyöstä.	Itsoseng	on	Cordisin	lähellä	toimiva	naisten	ryhmä,	joka	
on	Kansainvälisen	Emmauksen	koejäsen.	Vuonna	2018	Emmaus	Helsingin	lahjoittamalla	
ensimmäisellä	10	000	eurolla	laajennettiin	varastotilaa,	korjattiin	kattoa	ja	ostettiin	työkaluja.	
Vuoden	vaihteessa	lähetetyllä	toisella	10	000	eurolla	rahoitettiin	tiilien	tekoon	tarvittava	uusi	kone	
ja	uusi	aita.	
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PERU	/	CUNA	NAZARETH	/	PÄIVÄKOTI	3000	€		

Cuna	Nazarethin	päiväkodissa	oli	syksyllä	2018	125	3-5-vuotiasta	lasta.	He	saavat	siellä	turvallisen	
päivähoidon,	 joka	 mahdollistaa	 vanhempien,	 usein	 yksinhuoltajaäitien	 työssäkäynnin.	 Perun	
opetusministeriö	 osallistuu	 lastentarhanopettajien	 palkkakuluihin,	 ja	 Banco	 die	 Alimentos	
(elintarvikepankki)	sekä	luomukauppa	antavat	päiväkodille	säännöllisesti	elintarvikkeita.		Tuemme	
päiväkotia	Kehitysmaayhdistys	Pääskyjen	kautta,	vuonna	2018	3000	eurolla.	

PERU	/	CUNA	NAZARETH	/	KIERRÄTYSKESKUS	493	€		

Cuna	 Nazarethin	 rakentama	 ja	 Emmaus	 Helsingin,	 Emmaus	 Ålandin,	 Emmaus	 Westervikin	 ja	
Pääskyjen	yhteisesti	tukema	kierrätyskeskus	Limassa	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	ja	kerää	kotitalousjätettä.	
Lisäksi	 he	 korjaavat	 huonekaluja	 ja	 elektroniikkalaitteita.	 Tavarankuljetusten	 tehostamiseksi	 on	
vuonna	2018	hankittu	parempi	kuorma-auto,	jolle	Emmaus	Helsinki	ja	Emmaus	Westervik	antoivat	
rahaa	 jo	 v.	 2016.	 Kierrätyskeskuksen	 toiminnan	 ja	 talouden	 seurannasta	maksoimme	 Pääskyille	
493	euroa.	

	

INTIA	/	PARDHI-ADIVASIT	7	271	€.	

Emmaus	Helsingin	ja	Siemenpuu-säätiön	yhteinen	Intian	alkuperäiskansoja,	adivaseja,	tukeva	
hanke	lähti	käyntiin	Parivartan-järjestön	kanssa	Chhattisgarhin	osavaltiossa.			

Kolmivuotisessa	hankkeessa	pyritään	parantamaan	erityisen	heikossa	asemassa	olevan	pardhi-
ryhmän	elinolosuhteita.	Lisäksi	hankkeessa	edistetään	yhteismetsäalueoikeuksien,	maaoikeuksien	
ja	kansalaisoikeuksien	toteutumista	sekä	pyritään	parantamaan	pardhien	bambukäsitöihin	
perustuvaa	toimeentuloa.			

Toukokuussa	2018	Anu	Lähde	Emmauksesta	ja	Kari	Bottas	Siemenpuusäätiöstä	vierailivat	pardhien	
kylissä	ja	pääsivät	tutustumaan	heidän	olosuhteisiin,	toimeentulokeinoihin	ja	elämäntapaan.	
Pardhien	asema	on	monin	tavoin	haastava:	he	kokevat	syrjintää,	väkivaltaa	ja	asuinalueilta	
häätämistä.	Lisäksi	koulutus	on	olematonta	ja	köyhyys	lamaannuttavaa.	Vierailun	aikana	nähtiin	
kuitenkin	esimerkkejä	uusista	mahdollisuuksista,	joita	projektissa	tuetaan.	Näitä	ovat	perinteinen	
viljely,	uudenlaiset	bambutuotteet	ja	vaikuttamistyö	adivasien	oikeuksien	puolesta.	 

Projektin	taloudellinen	tuki	kohdistetaan	muun	muassa	koulutukseen,	palkkakuluihin	ja	
edunvalvontatyöhön.	

	
 

KANSAINVÄLISEN	EMMAUKSEN	YHTEISET	SOLIDAARISUUSKOHTEET	1	800	€		

Kansainvälisen	 Emmauksen	 solidaarisuusrahastoon	 lahjoitimme	 toukokuun	 Maailma	 kylässä-
tapahtuman	myyntituotot	1	800	euroa.		Etniset	vaatteet	ja	tavarat	menivät	hyvin	kaupaksi	omassa	
teltassamme.		
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VIRO/	KATIKOTI/	KEHITYSVAMMAISTEN	HOITOKOTI		29	969	€		

Espoon	 ja	 Helsingin	 Emmaus-ryhmät	 ovat	 tehneet	 yhteistyötä	 virolaisen	 Kohilan	 Turvakeskus	 -
yhdistyksen	 kanssa.	 1996	 yhteistyöstä	 käynnistyi	 kehitysvammaisten	 hoitokoti	 Kohilan	 kylään	
aikana,	 jolloin	 virolainen	 sosiaaliturva	 oli	 vielä	 kovin	 heikko.	 Nykyään	 valtaosa	 toiminnan	
rahoitusta	 tulee	 jo	 yhteiskunnalta,	 mutta	 jonkin	 verran	 olemme	 vielä	 joutuneet	 paikkaamaan	
tiukkaa	taloutta.	Olemme	olleet	rahoittamassa	Katikodin	julkisivuremonttia,	josta	viimeinen	lasku,	
20	000	euroa	maksettiin	vuonna	2018.		Sen	lisäksi	olimme	budjetoineet	5000	euroa	kodin	kulujen	
paikkaamiseen.	Loppuvuodesta	myönsimme	5000	euron	lisäsumman	paikataksemme	vuonna	2019	
syntyvää	 vajetta	 kehitysvammaisten	 päivätoimintakustannuksissa.	 Tämä	 vaje	 syntyy,	 kun	 EU-
rahoitus	vähenee,	eikä	Viron	valtio	pysty	sitä	paikkaamaan	suunnitelmien	mukaisesti.	

UKRAINA	/	OSELYA	JA	NASHA	KHATA		4000	€		

Vuonna	2018	jatkettiin	ukrainalaisen	Oselya-ryhmän	tukemista	2000	eurolla.	Summa	kohdistettiin	
lajittelutilojen	laajentamiseen.	Ryhmällä	on	perinteisen	Emmaus-yhteisön	lisäksi	 laajaa	sosiaalista	
toimintaa	Lvivissä:	soppakeittiö,	sosiaaliasuntola	ja	yömaja.	Lisäksi	tuimme	asunnottomien	Nasha	
Khata-ryhmää	2000	 eurolla.	 Raha	ohjattiin	 käytettäväksi	 ensisijaisesti	 työntekijöiden	palkkaan	 ja	
toissijaisesti	minibussin	hankintaan.	

	

BULGARIA	/	DROM			25	000	€	

Emmaus	 Helsingin	 ja	 Helsingin	 Diakonissalaitoksen	 säätiön	 yhteinen	 kummikylähanke	 Vidinissä	
Bulgariassa	 alkoi	 v.	 2018	 paikallisen	 Drom-järjestön	 kanssa.	 Toiminnan	 tavoitteena	 on	 edistää	
liikkuvan	väestön	elinoloja	ja	taistella	pakotettua	maastamuuttoa	aiheuttavia	syitä	vastaan.		Drom	
kuuluu	 Bulgarian	 vanhimpiin	 romanijärjestöihin	 ja	 on	 erityisesti	 tukenut	 romanilasten	
integroitumista	valtaväestön	kouluihin.		

HDL:n	edustajat	vierailivat	vuoden	alussa	Dromin	luona	Bulgariassa.	Sen	jälkeen	Drom	on	tutkinut	
romanien	 tilannetta	 ja	 tarpeita	 Vidinissä	 	 ja	 tehnyt	 suunnitelman	 romanien	 työllistymisen	
parantamiseksi.	 Elokuussa	 kaksi	 henkilöä	 Dromista	 vierailivat	 Helsingissä	 ja	 tutustuivat	 HDL:n,	
Hirundon	 ja	 Emmauksen	 toimintaan	 ja	 Mäkelänkadun	 kirpputorin	 käytännön	 työhön.	 Vuoden	
lopussa	Drom	on	etsinyt	sopivia	tiloja	tulevaa	kirpputoria	varten.	Emmaus	on	 luvannut	toimittaa	
heille	käytettyä	tavaraa	myyntiin.	Drom	aikoo	käyttää	kirpputorin	tuloja	romanien	koulutuksen	ja	
työllistymisen	hyväksi.				

	

TAVARAKULJETUKSET	ITÄ-EUROOPAN	EMMAUS-RYHMILLE		4	940	€		

Latvian	 ja	 Romanian	 Emmaus-ryhmille	 on	 vuoden	 aikana	 lastattu	 yhdessä	 Emmaus	Westervikin	
kanssa	 kolme	 rekallista	 lasten	 ja	 aikuisten	 vaatteita,	 kodintekstiilejä,	 kenkiä,	 laukkuja	 ja	
taloustavaroita.	 Vuonna	 2018	 Emmaus	 Helsingin	 osuus	 oli	 yhteensä	 1379	 kollia	 (13790	 kg)	 ja	
toimituskuluista	 4940	 euroa,	 joka	 sisältää	 säkkivaraston	 vuokran,	 pakkausmateriaalit	 ja	
osuutemme	rahtikuluista.		

LIETTUA	/	MISSING	PERSONS'	FAMILIES	SUPPORT	CENTRE	(MPFSC)	2000	€	

MPFSC-järjestö	 tekee	 ihmiskaupan	 vastaista	 työtä	 Liettuassa.	 Järjestön	 nuorten	 ryhmissä	
vahvistetaan	nuorten	itsetuntoa	ja	lisätään	heidän	tietoisuuttaan	ihmiskaupan	toimintatavoista	ja	
näin	 pyritään	 estämään	 nuoria	 joutumasta	 ihmiskaupan	 uhreiksi.	 Järjestö	 ylläpitää	 myös	 omaa	
kirpputoria	 vanhassa	 talossa,	 jota	 on	 remontoitu	 vuosien	 varrella.	 Vuonna	 2018	 tuimme	 talon	
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toisen	 kerroksen	 remonttikustannuksia	 2000	 eurolla.	 Tilassa	 toimii	 lasten	 päiväkeskus,	 jossa	
pidetään	tyttöjenryhmiä.	

	

TUKITOIMINTA	JA	AVUSTUKSET	KOTIMAASSA,		yhteensä	36	605	€	:	

TYÖTÄ	JA	TOIVOA	-HANKE		7605	€:	

Helmikuun	alussa	käynnistyi	Helsingin	Diakonissalaitoksen,	Emmaus	Helsingin	ja	Työtä	ja	toivoa	–
osuuskunnan	kaksi	vuotta	kestävä	yhteishanke,	jonka	rahoittaa	Euroopan	sosiaalirahasto	ja	jonka	
pilotti	on	Osuuskunnan	keikkapooli.	Hankkeesta	saatavan	rahoituksen	ansiosta	tiedotusta	ja	
koulutusta	voitiin	lisätä.	Hankkeen	projektipäällikkönä	toimi	keikkapoolin	koordinaattori	Maria	
Dorofte.	Vuoden	2018	aikana	keikkapoolin	kautta	töitä	sai	yhteensä	18	Romanian	ja	Bulgarian	
romania	(8	henkilöä	vuonna	2017).	Työtunteja	kertyi	vuonna	2018	kaikkiaan	1167	(vuonna	2017	
yhteensä	332	tuntia).	Syksyllä	järjestettiin	yhdessä	Diakonia-opiston	kanssa	7	henkilölle	19	tunnin	
räätälöity	koulutus,	josta	annettiin	todistus.			

	

TUKI	MUILLE	KOTIMAISILLE	TOIMIJOILLE	29	000	€:				

Emmauksen	 toiminta-ajatuksen	 mukaisesti	 pyrimme	 tukemaan	 niitä,	 jotka	 ovat	 kaikkein	
heikoimmassa	asemassa.	Vuonna	2018	annoimme	kotimaassa	tavara-	ja	rahallista	tukea	sellaisille	
organisaatioille,	 jotka	 toimivat	 luonnonsuojelun,	 asunnottomien,	 maahanmuuttajien,	 romanien,	
vammaisten,	vapautuvien	vankien	ja	paperittomien	hyväksi.		

Vuonna	2018	annoimme	tukea	seuraavasti:		

• Vailla	vakinaista	asuntoa	(VVA)	ry:	5000	€	

• Vapautuvat	vangit,	KRIS:	3000	€	

• Maahanmuuttajanaiset,	Monika-Naiset	liitto	ry:	3000	€	

• Toivo	ja	Rauha	ry:	2500	€	

• Helsingin	Diakonissalaitoksen	romanien	päiväkeskus	Hirundo:	4500	€	

• Paperittomien	verkoston	koordinoima	Global	Clinic:	3000	€	

• Itämeren	suojelu,	John	Nurmisen	säätiö:	2000	€ 

• Yhteiset	Lapsemme	ry:	2000	€ 

• Pakolaisneuvonta	ry:	4000	€ 

Toivo	ja	Rauha	ry	pitää	yllä	kehitysvammaisten	perhekotia	ja	kehitysvammaisten	työkeskusta.	

Global	Clinicissä	paperittomat,	romanit	ja	muu	liikkuva	väestö	voivat	saada	perusterveydenhoitoa.	
Antamamme	tuki	käytettiin	muun	muassa	lääkekustannuksiin.		

Tuimme	myös	useita	pääkaupunkiseudulla	 toimivia	päivä-	 ja	 vastaanottokeskuksia	 lahjoittamalla	
näille	vaatteita,	kenkiä,	tekstiilejä	ja	muita	tarvikkeita	yhteensä	177	kollia.		

Vuoden	 kuluessa	 jaettiin	 95	 ostokorttia,	 joilla	 voi	 tehdä	 ostoksia	 Emmauksen	 kirpputoreilla.	
Ostokorttien	 arvo	 oli	 yhteensä	 2160	 €,	 ja	 ne	 jaettiin	 KRISin,	 Monika-Naisten,	 Tutun	
(Turvapaikanhakijoiden	tuki	ry),	Paperittomien	Päiväkeskus	Mosaiikin,	Hirundon	ja	VVA:n	kautta.		
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KRISin	 ja	 Monika-Naisten	 kanssa	 jatkettiin	 työllistämis-	 ja	 talkooyhteistyötä.	 Mahdollisuuksien	
mukaan	tarjottiin	työkokeilu-	ja	palkkatukipaikkoja	kirpputoreilla.	

	

MUU	TUKITOIMINTA	15	250	€		

Pääskyjen	 kuuden	 hengen	 tiimi	 oli	 vapaaehtoistyössä	 Vallilan	 Emmauksessa	 lauantaina	 27.10,	
minkä	vastineeksi	Pääskyt	saivat	Intian	Prayatna	Samitin	ruokaturvahankkeelle	2	000	€.	

Against	Malaria	Foundationia	tuimme	2000	eurolla.	

Kansainvälisen	Emmauksen	hätäapukeräykseen	Rohingya-pakolaisten	hyväksi	osallistuimme	1000	
eurolla.		Jemenin	sodan	uhreille	annettiin	10	000	€	Pelastakaa	lapset	ry:n	kautta.	

Emmaus-perinteen	taltiointiin	lahjoitimme	Kansainväliselle	Emmaukselle	250	euroa.	

	

KIRPPUTORITOIMINTA		

Emmaus	 Helsinki	 ry:n	 talouden	 kivijalka	 on	 Vallilan	 ja	 Lauttasaaren	 kirpputoreissa.	 Niiden	
toiminnan	 mahdollistavat	 lukuisat	 tavaran	 lahjoittajat.	 Emmaus	 taas	 sitoutuu	 kierrättämään	
saadut	 lahjoitukset	 mahdollisimman	 eettisesti	 ja	 ekologisesti.	 Osan	 tavaroista	 myymme	 itse	
kirpputoreillamme	 tai	 erilaisissa	 tapahtumissa,	 osan	 lähetämme	 eteenpäin	 tarvitseville.	 Jotakin	
korjaamme,	kunnostamme	tai	muokkaamme	uudeksi.	Saamamme	tulot	välitämme	heikoimmassa	
asemassa	 olevien	 ihmisten	 tueksi,	 jotta	 he	 voisivat	 kohentaa	 elinehtojaan	 ja	 saada	 uutta	 toivoa	
vaikeuksissaan.	 Tukitoiminnassamme	 pyrimme	 noudattamaan	 kestävän	 kehityksen,	 ihmisten	
yhdenvertaisuuden	 ja	 ekologisuuden	 periaatteita. 
Saimme	tiedon,	että	Lauttasaaren	myymälän	kiinteistö	aiotaan	muuttaa	asuinrakennukseksi.	Tämä	
tarkoittaa,	 että	 joudumme	 valitettavasti	 muuttamaan	 nykyisistä	 tiloista	 pois	 lähivuosina.	
Käynnistimme	uusien	tilojen	etsinnän	loppuvuodesta.	

Kirpputorimme	 ovat	 vapaaehtoisten	 työyhteisöjä,	 joihin	 ovat	 tervetulleita	 kaikenlaiset	
vapaaehtoistyötä	etsivät	kanssaihmisemme.	Olemme	organisoineet	kiinnostuneiden	vastaanoton	
ja	informoinnin	molemmissa	myymälöissämme.	Meitä	on	moneksi:	on	vanhoja	ja	nuoria,	miehiä	ja	
naisia,	 koulutettuja	 ja	 kouluttamattomia.	 Värillä,	 kielellä	 ja	 uskonnolla	 ei	 ole	 väliä.	 Halu	
työskennellä	yhdessä	yhteisten	päämäärien	eteen	on	asian	ydin.	Töitä	on	monenlaisia,	 jokaiselle	
jotakin.	 Tässä	 työyhteisön	kirjossa	harjoittelemme	 itse	moninaisuuden	 iloa,	 joskus	 sietämistäkin,	
jotta	 voisimme	 tehdä	 niin	 myös	 laajemmin	 yhteiskunnassa,	 globaalistikin.	 Yhteisen	 työn	 ohella	
saamme	iloita	toisistamme	myös	päivittäisillä	lounas-	ja	kahvituokioilla.	Ruuan	valmistavat	tietysti	
myös	vapaaehtoiset	kokkimme.	

Kirpputorimme	ovat	olleet	avoinna	viikoittain	tiistaista	lauantaihin.	Maanantaisin	olemme	pitäneet	
siivous-	 ja	 järjestelytalkoita.	 Tarjoamme	 ilmaisen	 noutopalvelun	 asiakkaillemme	 isompia	
lahjoituseriä	varten.	Vuoden	2018	aikana	tehtiin	yhteensä	159	noutokeikkaa	(185	keikkaa	v	2017).	
Ajopäiviä	oli	yhteensä	32	(33	päivää	v.	2017).	Ostosten	vientikeikkoja		tehtiin	kumpanakin	vuonna	
8.	Omia	ajoja	oli	106	vuonna	2018	(102	ajoa	v	2017).		

Vallilan	 kirpputorilla	 on	 kokoontunut	 kuukausittain	 ompeluseura	 tuunaamaan	 uusiotuotteita	
myytäviksi	ja	asiakkaiden	kopioitaviksi	(esim.	asusteita	ja	koruja).		

Vallilan	 myymälän	 näyteikkunassa	 on	 ollut	 läpi	 vuoden	 kuukausittain	 vaihtuva	 näyttely	 eri	
kuvataiteilijoilta	 ja	 toimintaamme	 liittyviltä	 yhdistyksiltä. 
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Saimme	 päiväksi	 Vallilan	 myymälään	 Ranskan	 eri	 ryhmistä	 vieraiksi	 7	 henkeä,	 jotka	 tutustuivat	
Pohjoismaiden	 eri	 Emmaus-ryhmiin. 
Lauttasaaren	 myymälässä	 vieraili	 partiolaisryhmä	 Luotsitytöt,	 jotka	 halusivat	 tietää	 lisää	
kierrätyksestä.	

	

HENKILÖKUNTA		

Vallilan	 kirpputorin	 toiminnanjohtajana	 työskenteli	 kokoaikaisesti	 Anu	Hyle	 ja	 palkkasimme	osa-
aikaiseksi	myymälänhoitajaksi	Heidi	Koivulan.	Vallilan	kirpputorilla	 työskenteli	aktiivisesti	noin	75	
vapaaehtoista,	keskimäärin	40	henkilöä	viikossa.	Viikkotyötuntien	määrä	oli	yhteensä	keskimäärin	
225	tuntia,	jonka	lisäksi	noin	9	tuntia	viikossa	vapaaehtoistyötä	käytettiin	yhdistyksen	hallintoon	ja	
viestintään.	Lauttasaaren	osa-aikaisena	myymälävastaavana	työskenteli	palkkatuella	Leena	Hyrsky-
Kosenius.	Lauttasaaressa	työskenteli	noin	20	vapaaehtoista.	Viikkotyötuntien	määrä	oli	noin	50.		

Vuonna	2018	jatkettiin	jo	olemassa	olevien	yhteistyökumppaneiden	kanssa	työllistämisyhteistyötä	
muun	muassa	 Autismisäätiön	 ja	 Helsingin	 kaupungin	 kanssa	 kuntouttavan	 työtoiminnan	 osalta.	
Aloitimme	 yhteistyön	 Setlementtiliiton	 ja	 Kansansivistysliiton	 kanssa	 ottamalla	 mm.	
kotoutumiskurssilaisia	vapaaehtoistöihin	Vallilan	myymälään.	

Vallilassa	oli	vuoden	2018	aikana	3	palkkatuella	tukityöllistettyä	työntekijää,	joista	2	oli	ompelijoita	
Monika-Naisten	kautta	 ja	1	 sekatyömies	Karjalohjan	Toivo	 ja	Rauhan	kautta.	 Työkokeilussa	oli	 2	
henkilöä,	 joista	 1	 oli	 Monika	 Naisten	 ja	 1	 Karjalohjan	 Toivo	 ja	 Rauhan	 kautta.	 Lisäksi	
kuntouttavassa	työtoiminnassa	työskenteli	2	henkilöä	Helsingin	kaupungin	kautta.	Koulujen	kautta	
harjoittelijoiksi	saapui	2	TET-harjoittelijaa	peruskouluista	ja	1	TET-harjoittelija	Eiran	Aikuislukiosta	
sekä	3	merkonomikoulutuksen	työssäoppijaa	Luovista,	jotka	suorittivat	yhteensä	4	näyttötyötä.	

Lauttasaaressa	oli	2	palkkatuella	tukityöllistettyä	työntekijää	ja	1	työkokeilija.	

Yhteenvetona	voimme	todeta,	että	Emmaus	Helsinki	tarjosi	vuoden	aikana	työtä	yhteensä	yhdelle	
vakituisesti	 ja	yhdelle	osa-aikaisesti	palkatulle	henkilölle,	viidelle	henkilölle	palkkatuella,	kolmelle	
työkokeilijalle,	kahdelle	kuntouttavassa	työtoiminnassa	olevalle	ja	kuudelle	harjoittelijalle	sekä	95	
vapaaehtoistyöntekijälle.	

Rahassa	 mitattuna	 (14	 €/h)	 vapaaehtoisten	 työn	 arvo	 vuonna	 2018	 oli	 Vallilassa	 noin	 170	 000	
euroa	ja	Lauttasaaressa	vastaavasti	noin	36	500	euroa.	

Emmaus	Helsinki	osallistui	 vuoden	aikana	kahteen	vapaaehtoisten	 rekrytointitapahtumaan	 ja	 sai	
näissä	 uusia	 vapaaehtoisia	 sekä	 toiminnalleen	 lisää	 näkyvyyttä.	 Uusia	 vapaehtoisia	 ilmoittautui	
myös	soittamalla,	nettisivujen	välityksellä	 ja	käymällä	kirpputoreilla.	Vallilaan	vuoden	aikana	otti	
yhteyttä	 26	 uutta	 vapaaehtoistyöstä	 kiinnostunutta	 henkilöä,	 joista	 18	 kävi	 tutustumassa	
toimintaan.	Näistä	6	työskenteli	edelleen	vuoden	lopussa	vapaaehtoisena.	Lauttasaareen	vuoden	
aikana	 otti	 yhteyttä	 neljä	 uutta	 vapaaehtoistyöstä	 kiinnostunutta	 henkilöä,	 joista	 kaikki	 neljä	
kävivät	 tutustumassa	 toimintaan	 ja	 yksi	 heistä	 työskentelee	 edelleen	 kirpputorilla.	 Uusia	
vapaaehtoisia	 ottivat	 vastaan	 Pirjo	 Kivelä,	 Ulla	 Hoyer	 ja	 Anu	 Hyle	 Vallilassa	 ja	 Leena	 Hyrsky-
Kosenius	 Lauttasaaressa.	 Vallilassa	 järjestettiin	 uusille	 vapaaehtoisille	 ja	 harjoittelijoille	 10	
Emmauksen	toiminnasta	kertovaa	tilaisuutta.	

Kesän	aikana	saimme	kaksi	ranskalaista	nuorta	opiskelijaa	vapaaehtoistyöhön	Vallilan	myymälään.	
He	 olivat	 kanssamme	 viikon	 ja	 palasivat	 sitten	 jatkamaan	 vapaaehtoistyötä	 Tammisaaren	
Emmaukseen. 
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Keväällä	 meidän	 molemmat	 myymälänhoitajamme	 kävivät	 päivän	 pituisella	 työvierailulla	
Tammisaaren	Emmauksessa.	Toivottavasti	työvierailut	jatkuvat	puolin	ja	toisin.	

Kävimme	porukalla	opintomatkalla	tutustumassa	Pääkaupunkiseudun	kierrätyskeskukseen	Espoon	
Nihtisillassa. 
Joulujuhlaa	vietimme	juhla-aterian	lomassa	yhteistyökumppanimme	Hirundon	tiloissa	Sörnäisissä.	
Aterian	tilasimme	Keikkapoolilta.	

	

TALOUSKATSAUS	Emmaus	Helsingin	Vallilan	kirpputorilla	vuoden	2018	myynti	(172	369	€)	oli	 liki	
10	%	edellisvuotta	pienempi	 ja	alitti	talousarvion	7	%:lla.	Lauttasaaren	kirpputorilla	vuoden	2018	
myynti	 (166	 179	 €)	 sen	 sijaan	 ylitti	 edellisvuoden	myynnin	 yli	 25	 000	 eurolla	 ja	 talousarvion	 38	
%:lla.	Tämän	ansiosta	yhteenlasketut	myyntituotot	molemmilta	kirpputoreilta	(338	548	€)	olivat	11	
%	budjetoitua	suuremmat.	

Tuoteryhmäkohtaisesti	 Vallilan	 myymälässä	 saatiin	 edellisten	 vuosien	 tapaan	 eniten	 tuloja	
aikuisten	 vaatteista	 (28	 %	 myyntituloista)	 ja	 seuraavaksi	 eniten	 taloustavaroista	 (15	 %	
myyntituloista).	Vallilan	keskimääräinen	myynti	päivässä	oli	noin	716	euroa	ja	maksavia	asiakkaita	
oli	 päivässä	 keskimäärin	 110.	 Vallilassa	 keskimääräinen	 osto	 asiakasta	 kohden	 oli	 edellisvuotta	
hieman	suurempi	mutta	asiakkaiden	määrä	laski	noin	10	%:lla.		

Myös	 Lauttasaaren	myymälässä	 saatiin	 eniten	 tuloja	 aikuisten	 vaatteista	 (27	 %	myyntituloista).	
Seuraavaksi	 eniten	 saatiin	 kirjoista	 ja	 lehdistä	 (18	%	myyntituloista)	 sekä	 taloustavaroista	 (15	%	
myyntituloista).	 Keskimääräinen	 päivämyynti	 oli	 Lauttasaaressa	 noin	 694	 euroa	 ja	 maksavia	
asiakkaita	oli	päivässä	keskimäärin	72.	Keskimääräinen	osto	asiakasta	kohden	pysyi	suurin	piirtein	
ennallaan	 edellisvuoteen	 verrattuna,	 eli	 Lauttasaaren	 myyntitulojen	 kasvu	 johtui	 asiakkaiden	
määrän	lisäyksestä.		

Tapahtumamyynneistä	Maailma	kylässä	–festivaalit	tuotti	1	722	euroa	ja	Arabian	katufestivaalit	72	euroa.	

Muita	 tuloja	 olivat	 yhdistyksen	 saamat	 jäsenmaksut	 2	 348	 euroa.	 Vuonna	 2018	 jäsenmaksun	
maksoi	107	jäsentä.	

Toiminnan	kulut	olivat	yhteensä	375	681	euroa.	Kaikki	kulut	vähennettyinä	 tilikauden	tulos	oli	9	
424	 euroa	 ylijäämäinen.	 Jäsenmaksuja	 Kansainväliselle	 Emmaukselle,	 Emmaus	 Euroopalle,	
Emmaus	 Suomelle,	 Pääskyille	 ja	 Kepalle	 maksettiin	 yhteensä	 7	 302	 euroa.	 Kansainvälisen	
Emmauksen	ja	Emmaus	Euroopan	jäsenmaksun	suuruus	määräytyy	myyntituoton	mukaisesti.	

Rahalahjoituksia	annettiin	yhteensä	150	438	euroa,	joka	on	noin	44	%	kirpputorien	myyntituloista.	
Suurimmat	 avustuskohteet	 olivat	 Bulgarian	 kylähanke,	 Viron	 Katikoti	 ja	 Cordis	 Etelä-Afrikassa.	
Lisäksi	 ylimääräisenä	 lahjoituksena	 annettiin	 Jemenin	 sodan	 uhreille	 10	 000	 euroa.	 Kotimaahan	
kohdistunut	osuus	kaikista	rahalahjoituksista	oli	noin	15	%.		

	

HALLINTO		

Yhdistyksen	jäsenmäärä	oli	176.	

Vuoden	 2018	 hallitus:	 Puheenjohtaja	 Helka	 Ahava.	 Muut	 jäsenet:	 Mika	 Aalto-Setälä,	 Henri	
Holmberg,	Ulla	Hoyer,	Marja	Keskitalo-Ojala,	Pirjo	Kivelä,	Marianne	von	Knorring,	Irma	Lahdensuo,	
Anton	Linder	(varapuheenjohtaja),	Anna	Sammalkorpi,	Ulla	Siljander	(sihteeri)	ja	Pauline	Stenberg	
(taloudenhoitaja).	Hallitus	kokoontui	9	kertaa.	

Yhdistyksellä	oli	kaksi	jäsenkokousta:	kevät-	ja	syyskokous.	
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Yhdistyksen	 kevätkokouksessa	 23.4.2018	 hyväksyttiin	 vuoden	 2017	 toimintakertomus	 ja	
tilinpäätös	sekä	myönnettiin	vuoden	2017	hallitukselle	vastuuvapaus.		

Syyskokouksessa	21.11.	2018	hyväksyttiin	vuoden	2019	talousarvio	ja	toimintasuunnitelma.		

Jäsenmaksun	 suuruudeksi	 vahvistettiin	 edelleen	 5-100	 euroa	 kunkin	 oman	 harkinnan	 mukaan.	
Hallituksen	puheenjohtajaksi	vuodeksi	2019	valittiin	Ulla	Hoyer	sekä	muiksi	 jäseniksi	Mika	Aalto-
Setälä,	Heikki	Ahava,	Bertel	Backholm,	Henri	Holmberg,	Marja	Keskitalo-Ojala,	Pirjo	Kivelä,	Anton	
Linder,	Anu	Lähde,	Ulla	Siljander	ja	Pauline	Stenberg.	

Tilintarkastajaksi	valittiin	KHT	Johanna	Hildén	sekä	varatilintarkastajiksi	KHT	Katja	Hanski	ja	HT	
Markus	Palmola.	

	

TIEDOTUS,	KOULUTUS,	TUKIKAMPANJAT	JA	MUUT	TAPAHTUMAT		

Emmaus	 Uutiset	 ilmestyi	 vuonna	 2018	 kaksi	 kertaa.	 Lisäksi	 jäsenet	 ja	 vapaaehtoiset	 saivat	
sähköpostitse	ajankohtaista	 tietoa	Emmauksen	 toiminnasta	 ja	 tapahtumista.	Yhdistyksen	koti-	 ja	
Facebook-sivuja	 päivitettiin	 säännöllisesti.	 Yhdistyksen	 kotisivut	 uudistettiin	 ja	 perustimme	
Instagram-sivun.	

Vuoden	 2018	 solidaarisuusteemoja	 olivat	 mm.	 oikeus	 puhtaaseen	 veteen,	 oikeus	 asuntoon,	
ihmisoikeudet,	 romanien	 kansallispäivä	 sekä	 vammaisten,	 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	 vieraili	
ystävänpäivänä	 Vallilan	 kirpputorilla.	 Myös	 Vallilan	 myymälän	 ikkunagallerian	 tilaa	 annettiin	
yhteistyökumppaneidemme	käyttöön	teemakuukaudeksi	kerrallaan.	

Anu	 Hyle	 ja	 Heidi	 Koivula	 osallistuivat	 vapaaehtoisten	 johtamista	 käsittelevään	
koulutustapahtumaan.	

Keikkapooli-hankkeen	kautta	Emmaus	sai	näkyvyyttä	erilaisissa	medioissa.	Keväällä	osallistuimme	
Sosiaalifoorumiin,	 jonka	 aiheena	 oli	 Suomeen	 tulevien	 Itä-Euroopan	 romanien	 työllistymis-	 ja	
toimeentulomahdollisuudet.	

Yhdistys	 osallistui	 Arabian	 katu-	 ja	Maailma	 kylässä-	 festivaaliin	 toukokuussa	 ja	 Taiteiden	 yöhön	
elokuussa.	

Vapaaehtoisten	 virkistyspäivänä	 kesäkuun	 alussa	 tutustuimme	 Vailla	 vakinaista	 asuntoa	 ry:n	
kesäpaikkaan	 Vartiosaaressa.	 Saimme	 tutustua	 myös	 saaren	 luontopolkuihin,	 saunoimme	 ja	
grillasimme	lounasta.	

	

EMMAUS-LIIKE		

Vuoden	2018	aikana	yhdistys	on	osallistunut	aktiivisesti	Emmaus-liikkeen	toimintaan	eri	tahoilla.	

Emmaus	Suomen	vuosikokous	järjestettiin	3.2.	Helsingissä.	Emmaus	Helsinki	oli	v.	2018	vastuussa	
ES:n	 seminaarin	 järjestelystä	 Hirundon	 tiloissa	 22-23.9.	 Emmaus	 Helsingin	 edustajina	 Emmaus	
Suomen	hallituksessa	vuonna	2018	olivat	Ulla	Hoyer	(jäsen)	ja	Ulla	Siljander	(varajäsen)	

Emmaus	 Euroopan	 Puola-Ukraina-työryhmän	 kokouksiin	 25-26.4.	 Nasha	 Khatassa	 osallistui	 Anu	
Hyle	ja	Ulla	Hoyer	ja	12-14.11.	Lublinissa	Ulla	Hoyer.		
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Helka	Ahava	 ja	Ulla	Hoyer	osallistuivat	Kansainvälisen	Emmauksen	 järjestämään	World	Forum	of	
Alternatives	 tapahtumaan	 17-20.9.	 Genevessä.	 Maria	 Dorofte	 Keikkapoolista	 ja	 Anca	 Enache	
Diakonissalaitokselta	 oli	 kutsuttu	 mukaan	 kertomaan	 kokemuksistaan	 liikkuvan	 väen	
työllistymisestä.		

	

	

JÄSENYYDET	KOTIMAISISSA	YHDISTYKSISSÄ		

Emmaus	 Helsinki	 on	 v.	 2018	 perustetun	 kattojärjestön	 Fingo	 ry:n	 jäsen	 (Kepa	 ja	 Kehys	 liittyivät	
yhteen)	 ja	 Kehitysmaayhdistys	 Pääskyjen	 yhteisöjäsen.	 Tänä	 vuonna	 liityimme	 myös	
vapaaehtoisjärjestöjen	 kattojärjestön	 Kansalaisareenan	 jäseneksi.	 	 Emmaus	 Helsinki	 on	
osallistunut	aktiivisesti	Paperittomien	verkoston	kokouksiin.	

	

LOPUKSI		

Emmaus-yhteisö	 on	monelle	meistä	 toinen	 koti.	 Emmauksessa	 yritämme	 olla	 toinen	 toistemme	
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	2018.		

	


