UUT SET

EMMAUS HELSINGIN JÄSENLEHTI /

NRO
2
2019

2

PUHEENVUORO
WILLI DOES:
EMMAUS EUROOPPA

7

HISTORIA
ERÄÄN MATKUSTAJAN TARINA

10

KUMPPANI
LIDIALLA JA MARIALLA ON
TYÖSOPIMUS, PANKKITILI JA
VEROKORTTI

13

AHERTAJA
ULLA SILJANDER

www.emmaushelsinki.fi

PUHEENVUORO

MENNYTTÄ

TULEVAA

WILLI TERVEHTII EMMAUS HELSINKIÄ
että saan jakaa
joitakin ajatuksia teidän
kanssanne, Helsingin em
mauslaiset, juuri nyt, kun
kauteni Emmaus Euroo
pan puheenjohtajana on
päättymässä.
Koko Emmaus Euroo
pan olemassaolon ajan toimintamme keskiössä on ollut kasvava siirtolaisuus- ja pako
laisuusilmiö ja sen seuraukset: hyväksikäyttö,
ihmiskauppa, orjuuden uudet muodot ja
prostituutio.
Emmaus Eurooppa on kehittänyt oman työ
muodon, nk. kollektiivit, joissa ryhmät voivat
jakaa kokemuksiaan.
Eräs näistä kollektiiveista on siirtolaisuus
kollektiivi (Migration Collective), johon kiin
nostuneet ryhmät ovat voineet osallistua.
Emmaus Eurooppa taistelee kaikkea hyväk
sikäyttöä, ihmiskauppaa ja orjuuden uusia
muotoja vastaan. Olemme käsitelleet näitä
asioita useassa yhteydessä kuten Lampedusan
kokouksessa, Palermon, Calaisin, Krefeldin ja
Kroatian työleireillä. Ensi vuonna järjestetään
samaan aiheeseen keskittyvä kansainvälinen
työleiri Dunkerquessa, Ranskassa.
Me kaikki ymmärtänemme varsin hyvin omia
ryhmiämmekin koskettavan siirtolaisuuden
syyt. Kuten slovenialainen filosofi Slavoj Žižek
sanoo eräässä julkaisussaan: ”Siirtolaisuuden ja
pakolaisuuden taustalla ovat viimekädessä puh
taasti taloudelliset syyt, jotka ovat tuhoamassa
ihmisten elämän ja arvokkuuden edellytykset
samoin kuin ekologisen tasapainon.”
KIITOS,

Brutaali ja karmea kapitalistinen järjestel
mämme jakaa yhteiskunnat harvoihin rik
kaisiin ja kasvavaan joukkoon syrjäytettyjä ja
hyväksikäytettyjä. Meitä hämmästyttää valtava
pakolaisten määrä, maailmanlaajuisesti yli 70
miljoonaa. Kuitenkin syyt ovat selvät: taistelu
resursseista, ilmastonmuutos ja vähemmistö
jen vainoaminen. Seuraukset näkyvät ympä
rillämme pakolaisten tulvana ja ääriajattelun
leviämisenä.

Todellista universalismia
on taistelu
oikeudenmukaisuuden
puolesta.

Emmaus Euroopan toinen tärkeä paino
pistealue on perinteisen Emmaus-toiminnan
eli käytettyjen tavaroiden kierrättämisen tur
vaaminen myös jatkossa. Euroopan tasolla on
eri yhteyksissä korostettu, miten kokeneita ja
osaavia Emmaus-ryhmät ovat, kun pitää tarjo
ta mielekästä työtä yhteiskuntiemme kaikkein
syrjäytetyimmille ja osoittaa vaihtoehto erityi
sesti omassa maanosassamme vallitsevalle
kerskakulutukselle.
Haluaisin kannustaa meitä emmauslaisia:
– taistelemaan kaikkia syrjimisen ja hyväksi
käytön muotoja vastaan
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– suojelemaan ympäristöämme käyttäen
kaikkea kokemustamme kierrätyksestä
– taistelemaan kaikkia nationalismin ja muu
kalaisvihan ilmentymiä vastaan
– ymmärtämään, että luonnonvarat ja kehi
tysmahdollisuudet kuuluvat yhtäläisesti
kaikille, ja taistelemaan sen puolesta
– ymmärtämään, että kapitalistinen, uuslibe
raali talousjärjestelmä tappaa ihmisiä
– näyttämään jokapäiväisessä työssämme
omat vaihtoehtomme

Carina Aaltonen Ahvenanmaalta
valittiin Emmaus Euroopan
uudeksi puheenjohtajaksi
28.-31.10. San Sebastianissa Espanjassa
pidettiin Emmaus Euroopan aluekokous, joka
loi suuntaviivoja tuleville neljälle vuodelle.
EE:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Carina
Aaltonen Ahvenanmaan Emmauksesta. Emmaus
Helsinkiä kokouksessa edustivat Anu Lähde ja
Anca Enache.

Lokakuussa San Sebastianissa, Espanjassa
kokoontuu Emmaus Euroopan aluekokous,
jossa keskustellaan Euroopan poliittisesta
tilanteesta ja suunnitellaan toimintastrate
giaa tuleville vuosille. Emmaus Euroopan pu
heenjohtajakisaan on ilmoittautunut kolme
ehdokasta, heidän joukossaan ensimmäistä
kertaa myös yksi nainen. Olen vakuuttunut
siitä, että 15 vuotta täyttävä Emmaus Euroop
pa tulee jatkossakin toimimaan 70-vuotiaan
liikkeemme hengessä.
Syyskuussa 2019
Willi Does
Emmaus Euroopan puheenjohtaja

Tulevia tapahtumia
		Ikkunagalleriassa marraskuussa Emmaus
70-vuotta -näyttely. Joulukuussa ripustuksensa tekee Ompeluseurat.
		Avoimien ovien päivä 16.11. Vallilassa.
		Syyskokous 25.11. klo 17 Fingossa,
Elimäenkatu 25-27.
		Emmauksen joulujuhla la 14.12. klo 15.30
alkaen Vallilan kirpputorilla.

Avoimet ovet Vallilassa
Tervetuloa juhlistamaan maailmanlaajuisen
Emmaus-liikkeen 70-vuotista taivalta Vallilan
kirpputorille Mäkelänkatu 54. Ovet ovat avoinna
lauantaina 16.11.2019 klo 11-15.
Tarjolla on kattaus: solidaarisuutta, yhteisöllisyyttä, vastuuta sekä kahvia, teetä ja mehua.
Ohjelmassa myös opastettuja kierroksia
kulissien taakse, tietovisa emmaushenkisine
palkintoineen ja hyvää seuraa!
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Työryhmissä keskusteltiin innokkaasti. Näkökulmia
olivat solidaarisuus, vastuu ja yhteisöllisyys.

Arvot ja toiminta -työpaja

E

mmaus-liiikkeen ja sen manifestin
juhlavuoden merkeissä järjestettiin 26.9.
Emmauksen arvot ja toiminta -työpaja.
Lähtökohtana oli neljä vuotta sitten hyväksytyt
Emmaus Helsingin kolme arvoa: solidaarisuus,
yhteisöllisyys ja vastuu. Tavoitteena oli arvioida,
miten nykyinen toimintamme vastaa arvojamme
ja millaista toimintaa meillä pitäisi olla arvojemme perusteella.
Työpajan alussa parikeskustelussa pohdittiin,
mitä kaikkea Emmaus tekee. Parien keksimät toimintamuodot kirjattiin ryhmissä post-it lapuille
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sen mukaan, mihin kolmesta arvosta toiminnot perustuvat. Lopuksi jakauduttiin uusiin ryhmiin kolmen
arvon mukaan. Niissä arvioitiin vielä skaalalla 0–5,
miten hyvin tiettyyn arvoon liittyvät toimintamuodot
vastaavat kyseistä arvoa.
Vapaaehtoistyö ja kirpputorit vastaavat ilmeisesti
parhaiten arvojamme. Ne saivat korkeimmat pisteet
kaikissa kolmessa ryhmässä. Myös työllistämistä,
erityisesti vaikeasti työllistettävien työllistämistä,
pidettiin kaikissa ryhmissä tärkeänä.
Tarvitsevien tukemista, sekä kansainvälisiä että
kotimaisia yhteistyöhankkeita pidettiin hyvin tärkeinä

solidaarisuus- ja vastuu-ryhmissä. Niissä arvostettiin myös rahallista tukea.
Kodittomuuden vähentämistä pidettiin solidaarisuus- ja vastuu-ryhmissä tärkeänä, kun taas
yhteisöllisyys-ryhmä antoi sille nolla pistettä.
Kierrätys sai yhteisöllisyys- ja vastuu-ryhmissä
korkeita pisteitä, mutta solidaarisuus-ryhmässä
sitä ei mainittu.
Kansainvälisistä hankkeista Parivartan ja Bul
garian romanihanke saivat 5 pistettä, Katikoti ja
Cordis 4 pistettä. Cunan kierrätyskeskus pantiin 3
ja 4 pisteen väliin, Cunan päiväkoti sai 3 pistettä
samoin kuin Puola- ja Ukraina-yhteistyö ja Liettuan
ihmiskaupan vastainen työ.
Kotimaisista yhteistyöhankkeista mainittiin
vain Keikkapooli ja suora vaateapu, jotka saivat
4 pistettä. Uusina toimintamuotoina esitettiin
yksinäisten vanhusten ja vähävaraisten yksinhuoltajien tukemista.
Solidaarisuus-ryhmässä korostettiin yhteistyötä
kumppaneiden kanssa ja ihmisten kuuntelemista.
Yhteisöllisyys-ryhmässä yhteistyötä Emmausliikkeen sisällä pidettiin tärkeänä. Sen lisäksi
arvostettiin ruoanlaittoa, lounasta, työkokouksia ja
kahvin tarjoamista (myös asiakkaille).
Vastuu-ryhmässä rahojen laskeminen (=
kassanhoito) ja tavaroiden korjaaminen saivat 5
pistettä. Toiminnan suunnitteleminen ja työpajat,
jotka antavat uutta taitoa, saivat 3–4 pistettä.
Työpajassa keskityttiin lähinnä siihen, miten
nykyinen toiminta vastaa arvojamme. Sen mietti
minen, miten toimintaamme pitäisi kehittää arvojemme perusteella, jäi jatkotyöskentelyn, ensisijaisesti hallituksen tehtäväksi.

Emmaus-ryhmät kokoontuivat
Tammisaaressa
Emmaus Suomen seminaari pidettiin Tammisaaressa 12-13.10. Emmaus-liikkeen juhlavuoden
kunniaksi parikymmenpäinen seminaariväki
aloitti viikonlopun Flash mob -tapahtumalla
Tammisaaren torilla, jossa luettiin otteita mani
festista.
Lauantain ohjelmassa oli Timo Lappalaisen
katsaus Suomen kehityspolitiikkaan. Positiivista on uuden hallituksen myönteisempi
asenne kehitysyhteistyöhön. Mm. koulutusvienti,
tasa-arvokysymykset ja Afrikka ovat tärkeitä
Rinteen hallitukselle. Iltapäivällä Laura Lodenius
Rauhanliitosta valotti Syyrian kriisin syntyä ja
nykytilannetta.
Sunnuntaina Emmaus-ryhmien uutisten jälkeen Martha Hannus kertoi Ahvenanmaan ryhmän
aloittamasta ryhmän toiminnan aiheuttamien
hiilipäästöjen arvioimisesta. Ulkomaanmatkat
aiheuttavat suurimmat päästöt. Pienryhmissä
pohdittiin, mitä kukin ryhmä voi tehdä ilmaston
hyväksi.
Sunnuntain viimeisenä ohjelmanumerona oli
Emmaus Suomen hallituksen kokous.
T E K S T I: U L L A H O Y E R | K U V A : X X X

T E KST I : U L F S Ä R S | KUVA : H E L K A A H A V A
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Emmaus-liikkeen
manifesti 50 vuotta

Oikeus vaatimattomaan
elämään

Sveitsin parlamentti Bernissä avasi ovensa
Emmaus-liikkeelle toukokuussa 2019 juhlis
taakseen Emmauksen yleismaailmallisen mani
festin hyväksymistä tässä samassa salissa
50 vuotta sitten.
Saimme kuulla, miten manifesti on innoittanut
emmauslaisia ympäri maailmaa. Välillä saimme
nauttia musiikista ja lausunnasta.
Manifestia luettiin pätkittäin kymmenellä kielellä, ja sain itsekin kunnian lukea yhden lauseen
suomeksi! TEKSTI JA KUVA: ULLA HOYER

Lokakuun ikkunagalleriassa muistettiin Mahatma
Gandhia, jonka syntymästä tuli 150 vuotta
sekä intialaista Parivartania – järjestöä, joka
työskentelee Gandhin hengessä pardhi-adivasien
oikeuksien puolesta. Emmaus Helsinki tukee
Parivartanin työtä yhdessä Siemenpuu-säätiön
kanssa.

ERÄÄN MATKUSTAJAN
TARINA
Vuosi 2019 on Emmauksen juhlavuosi:
Emmaus-liike alkoi 70 vuotta sitten Pariisissa ja 50 vuotta
sitten allekirjoitettiin Bernissä Emmaus-liikkeen manifesti.
Yksi Suomen Emmaus-liikkeen alkuaikojen voimahahmoista
oli Père Guy eli isä Guy, josta Leena Nivanka kertoo Tuglas-seuran
Elo-lehdessä vuonna 2012 julkaistussa jutussa.
T E K S T I: L E E N A N I V A N K A | K U V A T : JA A K K O H E I N I MÄ K I JA E MMA U K S E N A R K I S T O

Ikkunagallerian näyttely työstä Intian alkuperäisväestön hyväksi ja Mahatma Gandhin
syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi.

Kirpputorin avajaiset kummikylässämme Bulgarian Vidinissä
9.5. kumppaniorganisaatiomme, romanijärjestö
DROM, avasi kirpputorin, joka antaa työmahdollisuuksia Vidinin romaniyhteisölle. Tuotto on
tarkoitus käyttää romaninuorten koulutukseen.
Emmaus Helsinki tukee yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa Dromia taloudellisesti, ja lisäksi
lähetimme Emmaus Westervikin kanssa rekkalastin vaatteita ja muuta tavaraa kirpputoria varten.
Avajaisissa paikalla olivat myös Suomen ja
Ruotsin suurlähettiläät.
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muistiinpanoihinsa. Kah
atutko muistamaan
denkymmenen vuoden aika
hänet? Tuon par
rakkaan, ulkomaa
na hän ylitti Suomenlahden
laisen näköisen miehen,
yli 2000 kertaa, viimeisen
jonka kohtasit joskus ohi
matkansa hän teki keväällä
mennen Tallinnan laivalla?
2011 lähes 90-vuotiaana.
Huomasitko matkustajan,
Kuka oli tuo mies, jonka
jolla oli lyhyet, kihartuvat
lukuisat matkailijat kohtasi
hiukset, yllään vuodesta
vat laivalla, mutta jota juuri
toiseen sama, kirpputorilta
kukaan ei tuntenut? Hän oli
hankittu päällystakki ja
ranskalainen Guy Barbier,
kädessään ohueksi kulunut
Helsingin Emmaus-yhtei
salkku? Maanantaina koh
sön pitkäaikainen vetäjä,
Kymmenen vuotta sitten, silloin 88
vuotiaan, Père Guyn vastuulla oli
tasit hänet kenties Linda
Viron katolisen kirkon vie
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan
Linen Helsingin terminaa
raileva työntekijä, Helsingin
maahanmuuttajatyö.
lissa, perjantaisin Tallinkin
Pyhän Henrikin seurakun
laivalla matkalla Helsinkiin.
nan pappi ja lopulta katoli
Tuo hiljainen mies odotti rauhassa jonossa
sen kirkon valtuuttama manaaja.
vuoroaan, avasi harvoin keskustelun ja oli
Guy Barbier de Courteix oli syntynyt Rans
matkan aikana syventynyt omiin kirjoihinsa tai
kassa, Lyonissa, ranskalaisen aatelisperheen
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ainoana poikana. Toisen maailmansodan
aikana saksalainen miehittäjä määräsi nuoren
Guyn pakolliseen työpalveluun Saksaan, au
torenkaita valmistavaan tehtaaseen. Tehtaalta
lähetettiin junalla renkaita Ranskan miehittä
mättömälle alueelle, ja ranskalaiset työntekijät
huomasivat pian tilaisuuden tulleen. Jokaisen
rengaslähetyksen mukana junaan pakattiin
vaunulastillinen juutalaisia, jotka pääsivät
vapaiksi, kun lasti Ranskassa purettiin. Hanke
paljastui, ja koko ranskalainen työntekijäjouk
ko lähetettiin saksalaiselle keskitysleirille, Guy
muiden mukana.
Guy oli leirillä – ensin Dachaussa, sitten
Buchenwaldissa – kaikkiaan 9 kuukautta. Kun
rintama murtui ja leirin viimeisiä eloonjäänei
tä oltiin junalla viemässä tuhottaviksi, junan
pysäyttivät Saksan rajan jo ylittäneet venäläiset
joukot. Venäläinen sotilas oli kantanut sylis
sään henkihieverissä olevan Guyn vaunusta
ulos ja vapauteen. Guy palautettiin omaisten
hoitoon, jossa hän vastoin kaikkia odotuksia
toipui takaisin elämään.
Guy valmistui papiksi Ranskassa ja toimi
siellä aluksi työläispappina. 1960-luvulla hän
matkusti Suomeen. Idealistisena aikeena oli
siirtyä Neuvostoliittoon työskentelemään
köyhien parissa, sen hän tunsi olevansa velkaa
tuolle venäläiselle sotilaalle, joka oli pelasta
nut hänen henkensä.
Hanke kariutui kuitenkin ensimmäiseen
viisumianomukseen Neuvostoliiton Helsingin
konsulaatissa. Isä Guy jäi Suomeen jatkamaan
venäjänkielen opiskeluaan. Kun Helsingin
Emmaus-yhteisö vuonna 1966 perustettiin, hän
ryhtyi yhteisön päävastuulliseksi. Emmaukses
sa hän asui ja työskenteli parikymmentä vuotta,
osan ajasta toipuneiden alkoholistien kanssa,
joiden avulla hän keräsi tavaroita Emmauksen
kirpputorin myyntiin. Toiminnan pohjana oli
Emmaus-liikkeen perusajatus ”auta ensimmäi
seksi niitä, jotka kärsivät eniten”.
Kun vapauden tuulet alkoivat Virossa
1980-luvun lopulla puhaltaa, isä Guy oli taas
menossa. Hän lopetti työnsä Emmauksessa
8

Abbé Pierren (oik.) vieraili viimeisen kerran Helsingissä
vuonna 1995. Tehtaankadun ruokapöydässä hänen
vieressään Père Guy.

ja aloitti hengellisen ja aineellisen avustus
toiminnan Tallinnassa. Siitä alkoi hänen yli
20 vuotta kestänyt säännöllinen matkailunsa:
maanantaina Tallinnaan katolisen seura
kunnan palvelijaksi ja ihmisten auttajaksi,
perjantaina takaisin papiksi Pyhän Henrikin
seurakuntaan – siinä välissä hän ehti käväistä
Tartossa ja Narvassakin.
Lomakausinaan isä Guy sai vihdoin toteut
taa sisäisen haaveensa. Hän vietti lomansa
kaukana Venäjällä, kaikkein köyhimpien kes
kellä. Useimmiten lähtö oli niin ripeää, että
viisumikin jäi hankkimatta, mutta siviiliroh
keus ja usko toiminnan oikeutukseen auttoivat
joka kerran, samoin venäjänkielen taito.
Katolinen kirkko ehdotti isä Guylle uutta
työtä hänen täytettyään 80 vuotta – pahan
hengen manaamista pois rukouksen voimal
la. Moni entinen emmauslainen oli aiheesta
hieman hämmentynyt, mutta oli myös totuttu
siihen, ettei isä Guylle mikään ollut mahdo
tonta. Itse isä Guy suhtautui tehtävään ääret
tömän innostuneesti ja kertoi iloisena, miten
autettavia kertyi yhä enemmän niin Virossa
kuin Suomessakin. Ehdotukset ansaitusta
eläkkeelle vetäytymisestä hän kuittasi lähinnä
huvittuneella naurulla.
Tallinnan matkat jatkuivat vielä vuoden 2011
alkupuolella. Askel oli hidastunut ja selkä entis

tä kumarampi, aikaa tarvittiin laivalle ja laivalta
siirtymiseen yhä enemmän ja uupumus leimasi
kasvot. Mutta sama elävä liekki – Emmausliikkeen perustajan Abbé Pierren tavoin –
välähti edelleen isä Guyn silmissä milloin hän
suoristautui käyttämään puheenvuoron jonkun
heikomman tai köyhemmän puolesta.
Isä Guy kuoli Helsingissä kesäkuussa 2011
– syyskuussa hän olisi täyttänyt 90 vuotta.
Siunaustilaisuudessa Pyhän Henrikin kirkko
oli ääriään myöten täynnä ja muistopuheita
pidettiin niin suomeksi, ranskaksi, viroksi
kuin venäjäksikin.
Erään matkustajan tarina päättyi Turun
katoliselle hautausmaalle. Toisenlainen matka
oli alkanut.

Pakkasten kiristyessä Père Guy ajoi nuorten emmauslaisten kanssa pakettiautolla ympäri kaupunkia ja
kuljetti palelevia kodittomia yömajaan.

Leena Nivanka
		Osallistui Helsingin Emmauksen tukiyhdistyksen (Emmauksen lumpunkerääjien
kannatusyhdistys r.y., myöh. Emmaus
Ystävät r.y.) perustamiskokoukseen 1966.
		Hallituksen sihteeri 1978-81
		Hallituksen puheenjohtaja 1981-88
		Abbé Pierren yleisöluentojen vakinaisena
tulkkina Helsingissä vuodesta 1976 eteenpäin
		Osallistui Emmauksen kesäleirille Hämeenlinnassa 1969 ja Porvoossa 1970
		On suomentanut mm. Abbé Pierren kirjan
”Veljeys - ihmiskunnan elinehto”
		Toimii nykyään Mäkelänkadun kaupassa
kirjaosaston vapaaehtoisena.
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Ammattisiivoojan on tunnettava monenlaiset puhdistusaineet ja niiden käyttökohteet.

KUMPPANI

tomana. Hän on tehnyt kotitöiden lisäksi
monenlaisia pimeitä töitä maataloudessa ja
rakennuksilla.

Vaikka Lidia ja hänen kohtalotoverinsa
pistävät silmään Helsingin katukuvassa,
sosiaaliviranomaisten kannalta he ovat näky
mätön ryhmä. Lidian kontaktit viranomaisiin
rajoittuivat satunnaisiin ja ei niin mukaviin
kohtaamisiin aseman vartijoiden, lipuntarkas
tajien ja poliisin kanssa.
– Hankin rahaa tonkimalla roskiksista jota
kin myytäväksi kelpaavaa, kerjäämällä, kerää
mällä tölkkejä ja vähän aikaa myös myymällä
Isoa Numeroa. Huomasin nopeasti, etten saa
myydyksi tarpeeksi lehtiä, kun tarvitsin rahaa
sekä elämiseen täällä että lähetettäväksi Ro
maniaan tyttäreni ja eräiden muiden sukulais
ten kuluihin. Koko ajan yritin löytää työtä.
Huhtikuussa 2018 Lidia aloitti työt Keikka
poolin siivoojana. Hän solmi elämänsä ensimmäisen työsopimuksen, sai verokortin ja pankkitilin. Vähän myöhemmin hän sai poikaystä
vänsä kanssa oman huoneen asunnosta, jota
testamenttisäädöksen nojalla vuokrataan liikkuvaan väestöön kuuluville asunnottomille
henkilöille yhtiövastikkeen kattavaa vuokraa
vastaan.
– Nyt voin hyvin ja olen tyytyväinen, että
minulla on asunto ja työtä ja vähän tuloja
joka kuukausi. Elämäni on muuttunut paljon
paremmaksi.

Suomeen ansioiden perässä

Unelmana talo Romaniassa

Vuonna 2014 Lidia tuli Suomeen hankkimaan
tilapäisiä ansioita kotiin lähetettäväksi. Tarkoi
tus oli olla täällä vain vähän aikaa, mutta Lidia
löysi poikaystävän – romanialaisen romani
miehen – ja pariskunta päätti jäädä Suomeen.
Aluksi he yöpyivät talvella hätämajoituksessa
ja kesällä autiotaloissa käyttäen päiväkeskus
Hirundon ja Global Clinicin palveluja. Ilman
oman maan sairasvakuutusta Lidialla ei ollut
pääsyä Suomenkaan terveyspalveluihin, joihin
EU-kansalaisilla on normaalisti oikeus.

Kesällä 2019 Lidia hankki oma-aloitteisesti
lisätyötä rakennussiivoojana. Hänen unelman
sa on rakentaa oma talo Romaniaan.
– Haluan panna rahaa säästöön, jotta voin
tulevaisuudessa rakentaa pienen talon, jossa
voisimme asua yhdessä. Haluan vanheta Roma
niassa ja elää lähellä omiani. Mutta ensin halu
an kuitenkin saada tyttäreni luokseni Suomeen.
Lidian menestyksen salaisuus piilee ennen
kaikkea hänen hyvissä siivoustaidoissaan. Ne
hän on hankkinut käytännön työssä ja kurssil

LIDIALLA JA MARIALLA ON

TYÖSOPIMUS, PANKKITILI
JA VEROKORTTI!
TE K S T I : M A R IA DOROFTE J A HELKA AHAV A
KU V A T : B O R I SLAV BORI SOV

L

idia Borcoi on kolmekymppinen
romaninainen Romaniasta. Hän ei
käytä perinteisiä romanivaatteita
vaan kulkee farkuissa ja rennoissa paidoissa.
Nuoresta iästään huolimatta takana on elettyä
elämää: 11-vuotias tytär Romaniassa, lapsuus
ja nuoruus perheessä, jossa kaikki olivat
työttömiä ja asuivat yhdessä huoneessa. Hän
ei käynyt koulua sen vertaa, että olisi oppinut
lukemaan. Koska Lidia ei ole koskaan ollut
virallisessa työsuhteessa Romaniassa, hänellä
ei myöskään ole sieltä sairasvakuutuskorttia.
Se ei silti tarkoita, että Lidia olisi ollut toimet
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la, jonka Diakoniaopisto räätälöi Keikkapoolin
siivoojille. Etsiessään roskiksista pulloja ja
tölkkejä Lidia oppi tuntemaan Helsinkiä.
Tämä paikallistuntemus ja tarmokas työote
ovat myös olleet Lidian menestystekijöitä.
Erään asiakkaan sanoin:
– Haluan onnitella Lidiaa, joka on todella
työteliäs, tehokas ja nopea. Olen erittäin tyyty
väinen hänen työnsä laatuun.

Keikkapoolin kautta
vakituiseen työhön
Myös neljän lapsen äiti, Maria Moisa, on
30-vuotias. Hän ja eräät hänen sukulaisensa
ovat vuodesta 2008 käyneet Romaniasta Suo
messa hankkimassa tilapäisiä ansioita. Suo
messa ollessaan heillä oli tapana yöpyä toisten
romanien vuokraamissa asunnoissa ja käyttää
Hirundon ja Global Clinicin palveluja, koska
heilläkään ei ollut sairasvakuutuskorttia omas
ta maastaan. Tilanne paheni viime vuonna,
kun Marian sisar kuoli Suomessa ja puolison ja
yhden lapsen terveydentila heikkeni.
– Viime vuoteen asti hankin rahaa kerjää
mällä ja myymällä Isoa Numeroa. Olin tyyty
väinen näin hankkimiini tuloihin, kun minulla
ei kotimaassani ollut mitään ansiomahdolli
suuksia. Olen myös Suomen vuosinani
löytänyt suomalaisia ihmisiä, jotka ovat usein
tukeneet minua taloudellisesti.
Syyskuussa 2018 Mariasta tuli Keikkapoolin
siivooja. Hän pääsi ensimmäiseen oikeaan
työpaikkaan Suomessa ja solmi elämänsä en
simmäisen työsopimuksen. Tähän asti hän oli
aina tehnyt työtä harmaassa taloudessa.
Myöhemmin vielä samana vuonna Maria
sai määräaikaisen siivoojan työn Diakonis
salaitoksen Hoiva Oy:ssä 6 tuntia päivässä.
Nykyään työsuhde on vakituinen.

Työssä oppimista ja koulutusta
Myös Maria on taitava siivooja, ja hänkin on
kehittynyt työssään ja saanut lisäkoulutusta
Diakoniaopiston kurssilla. Sen lisäksi hän
osaa jonkin verran suomea. Monien maahan
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AHERTAJA

ULLA SILJANDER

Yhteisön perustajasta
hallituksen sihteeriksi

U

lla Siljander tutustui Emmaukseen
1970-luvun puolivälissä yhdessä
miehensä Raimon (Sila) kanssa. Sila
oli töissä Arkadian Nuorisoklinikalla. Kun hän
järjesti klinikan asiakkaille kesäleirin, hän sai
tukea ja tarvikkeita Helsingin Emmaukselta ja
Père Guyltä. Ulla oli joskus leirillä apuna.

Espoon Emmaus-yhteisö
Sila haaveii ympärivuotisen kuntouttavan
yhteisön perustamisesta. Avuksi tuli jälleen
Helsingin Emmaus, ja kiinteistö löytyi Kato
Diakoniaopiston kurssilla. Lidia neljäs vasemmalta,
Maria toinen oikealta.

muuttajaromanien kohdalla kielitaidon puute
ja lukutaidottomuus vaikeuttavat avoimille
työmarkkinoille pääsyä. Työnantaja pitää
Mariaa vastuuntuntoisena ja hyvänä työnteki
jänä, mutta toivoo, että Maria jatkaa itsensä
kehittämistä ja hankkii esimerkiksi tietoko
neen käytön perustaidot.
Marian neljä lasta ovat Suomessa ja asuvat
hänen kanssaan.
– Nyt olen onnellinen, että minä ja koko
perheeni muutimme Suomeen ja minulla on
vakituinen työ. Minusta tuntuu joka päivä
hyvältä mennä töihin ja tavata työtovereitani ja
tietää, että sillä, mitä teen, on merkitystä muille
ihmisille. Elämäni on muuttunut paljon, koska
en enää kerjää ja minulla on kunniallinen työ.
Haluan, että lapseni saavat olla onnellisia ja elää
elämää, jollaista minulla ei koskaan ollut.
Marialla on nyt Kela-kortti ja Lidia odottaa
päätöstä.

P.S.
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lisen Kirkon vuokraamasta huvilasta Espoon
Myllyjärveltä. Juhlalliset avajaiset pidettiin
syyskuussa 1983.
Ullan, Silan ja kaksospoikien lisäksi talossa
asui 6–7 muuta yhteisöläistä. Jotkut asuivat yh
teisössä muutaman vuoden, toiset vähemmän.
Yhteisö sai toimeentulonsa kunnostamalla
huonekaluja myytäväksi alkuun Helsingin Em
mauksen kirpputorilla, myöhemmin omalla
kirpputorilla, ja viljelemällä keittiöpuutarhaa.
– Yhteisöä kannatteli mm Emmauksen
perusidea, Ulla toteaa. Asukkailla oli mah
dollisuus omalla työllään tukea heikommassa
tilanteessa olevia.

Emmauksen väkeä Espoon Myllyjärventien yhteisötalon
tupakeittiössä.

Keikkapooli
		Liikkuvaa väestöä siivous- ja muihin kotipalveluihin työllistävä Keikkapooli perustettiin 2017 Emmaus Helsingin aloitteesta.
		Keikkapoolia pyörittää Osuuskunta Työtä ja
toivoa.
		Tammi-elokuussa 2019 Keikkapoolilla oli
–		58 asiakasta, joista 25 vakituisia.
–		695 työkeikkaa, yhteensä yli 2700 tuntia.
–		11 uutta työntekijää, joiden kanssa tehtiin
työsopimus.
		Euroopan sosiaalirahasto tukee Diakonissalaitoksen, Emmaus Helsingin ja
Osuuskunnan kaksivuotista liikkuvien
romanien työllistämishanketta, joka päättyy
helmikuussa 2020.
		Hankkeen projektipäällikkö ja Keikkapoolin
koordinaattori on Maria Dorofte.
		keikkapooli.wixsite.com/siivous
		keikkapooli@outlook.com
		p. 050 43 55 419
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Pian Emmaukseen
paluunsa jälkeen Ulla
löysi itsensä myös
hallituksen sihteerin
hommista.

– Monilla asukkaista oli taustallaan päihdeja mielenterveysongelmia, ja yhteisön keskei
nen tavoite oli auttaa heitä askelen eteenpäin
elämässään. Silan sosiaalityöntekijätausta oli
avuksi yhteisöllisten ja henkilökohtaistenkin
pulmien ratkomisessa.
– Yhteisöllisyys rönsyili asuinyhteisön ulkopuolelle monin tavoin, Ulla muistelee. Oli
kiinteät kontaktit naapurustoon. Yhteisössä
kävi yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä tutustumassa
ja auttamassa työssä. Yhteisö oli osa espoolai
suutta ja sai hyvää tukea myös viranomaisilta.

Emmaus Kanava ry:n kirpputorit
Vuonna 1986 Emmaus Espoo rekisteröityi
nimellä Emmaus Kanava ry. 1988 asuintalon
vuokrasopimus päättyi vuokranantajan tarvi
tessa sen omaan käyttöönsä. Huvilassa
on nykyään karmeliittaluostari.
– Tässä vaiheessa lopetettiin asumisyhteisö,
koska voimavaroja ei riittänyt uuden yhteisön
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Vuoden perunat saatiin
omasta pellosta.

rakentamiseen uuteen paikkaan, Ulla kertoo.
Emmaus Kanava jatkoi toimintaansa
vapaaehtoisryhmän voimin pyörittämällä
kirpputoria ja huolehtimalla solidaarisuuskoh
teista. Vuonna 1987 saatiin vuokrattua Espoon
kaupungilta kirpputoritilat Espoon Pisanmäel
tä ja sitten 1990 Tuomarilasta.
Espoon kirpputori pidettiin auki lauantai
sin. Pisanmäen naapurustosta löytyi muuta
mia ahkeria eläkeläisiä vapaaehtoistyöhön.
Mukana oli myös toiminnan ajalta kertyneitä
ystäviä, etupäässä nuoria aikuisia.
– Ajan myötä eläkeläiset uupuivat ja nuoret
perustivat omia perheitä, Ulla totea. Lopulta
jouduttiin toteamaan kirpputorin pyörittämi
nen kohtuuttoman raskaaksi suhteessa tuot
toihin. Joulukuussa 1998 kirpputori suljettiin.
Emmaus Kanava ry toimi kuitenkin vielä
vuoteen 2010 asti. Kirpputorin jälkeen varain
hankinta perustui erilaisiin tempauksiin:
järjestettiin konsertteja, koulutustilaisuuksia,
taidemyyntinäyttely, ja yksittäisiä torimyynti
tapahtumia. Ja aina pidettiin pikkujoulut.

Espoon Emmauksen
solidaarisuustyö
Vuonna 1984 Espoon Emmaus sai ensimmäi
sen oman kehitysyhteistyökohteen, kun Père
Guyn kautta oli saatu yhteyttä katoliseen isään
Kamerunissa.
– Aluksi lähetimme lasten vaatteita ja
jalkineita, Ulla kertoo. Lopulta aloitimme
puhtaan veden projektin, johon saimme UM:n
kehitysyhteistyövaroja. Rakennettiin kyläkai
voja ja käymälöitä moniin kyliin. Yhteistyö
jatkui 1984–1998.
Vuonna 1988 aloitettiin yhteistyö Nicara
guassa Solidez-järjestön kanssa. Solidez pyrki

työllistämään sodissa vammautuneita nuoria
miehiä perustamalla työosuuskuntia. Saatiin
UM:n rahoitusta ensin polkupyöräosuuskun
nan rakentamiseksi, myöhemmin kanala- ja
leipomo-osuuskuntiin. Tämä yhteistyö jatkui
vuoteen 1997 asti.
1990-luvun alkupuolella Maija Ojalan yhteyk
sien seurauksena Emmaus Kanava oli mukana
aloittamassa Viron Kohilassa toimivaa kehitys
vammaisten Katikotia. Tätä yhteistyötä Helsin
gin Emmaus on jatkanut näihin päiviin asti.
– Solidaarisuustyössä on tärkeää yhtey
denpito. Eri yhteistyökumppaneiden luona
on vierailtu ja saatu myös vastavierailuja. On
kirjoiteltu ja soiteltu. Ja pidetty mielessä.

Monta tapaa kantaa vastuuta
Espoon Emmaus-yhteisön lopettamisen
jälkeen Ulla jatkoi ammattiopintojaan ja
työskenteli psykiatrina eläkkeelle jäämiseen
sä asti.

Vanha rakennus kaipasi maalausta. Sekin tehtiin
tietenkin talkoilla.

– Näinä vuosina olin hengessä mukana
pitäen yllä Emmauksessa syntyneitä ystävyys
suhteita ja asioiden kirpputoreilla. Luovut
tuani ammattitöistä käärin taas hihat ja tulin
Mäkelänkadulle vapaaehtoistöihin.
– Ensin ajattelin, että olin Kanavan aikoihin
tehnyt riittävästi paperitöitä, mutta jotenkin
luiskahdin kuitenkin hallitukseen ja melkein
huomaamatta sihteeriksi.
– Emmaus on haastanut myös minut itseni
elämään yksinkertaista elämää ilman turhaa
kuluttamista. Minulla on neljä leikki-ikäistä
lastenlasta. Heidän kanssaan vietin viime
viikonloppua roskajuoksussa keräten roskia
Haagassa.
TEKSTI ULF SÄRS
K U V A T H E L K A A H A V A JA E MMA U K S E N A R K I S T O
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MUUTOKSEN
TEKIJÄT
Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri ikäisille
ihmisille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä
ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman
puolesta.

Tervetuloa
Emmaus Helsingin syyskokoukseen
AIKA: maanantaina 25.11.2019 klo 17.00
PAIKKA: Fingo ry:n tilat (ent. Kepa), Elimäenkatu 25-27, Helsinki, 5. kerros

Työjärjestys
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. Hallituksen ehdotukset
ovat tilattavissa Emmauksen toimistolta puh.
050 338 8281 tai luettavissa netissä linkistä:
https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdnlyOXKIynLKzikd?e=5x58nz
7. Vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus
8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten valinta. Vaalivaliokunta
Eeva-Sisko Veikkola 050 526 2917
Helka Ahava 050 3360239 ja Aino Sarje
045 602 5019 ottavat vastaan ehdotuksia.

9. Valitaan tilintarkastaja ja kaksi
varatilintarkastajaa
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
Kokouksessa on kahvi/teetarjoilu.
Kokouksen jälkeen vapaaehtoisemme
Anu Lähde ja Anca Enache kertovat
Emmaus Euroopan aluekokouksesta
San Sebastianissa sekä San Sebastianin
Emmaus-ryhmästä.
Tervetuloa!
Hallitus
HUOM! Syyskauden päätteeksi vietämme
yhdistyksen yhteistä joulujuhlaa lauantaina
14.12.2019 klo 15.30 alkaen Mäkelänkadun
tiloissa. Tarjoilut tilaamme Keikkapoolista.

