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HYVÄ EMMAUS-YSTÄVÄ, ilmas
tokriisin vakavuutta ei voi 
liikaa korostaa. Kasvihuo
nekaasujen päästöt ovat 
dramaattisesti lisäänty
neet viime vuosikymme
ninä ja jatkavat kasvamista 
globaalisti. Sen seurauk

sena planeettamme lämpenee kiihtyvään 
tahtiin. Tänä päivänä maailmassa on yli 70 
miljoonaa pakolaista, joista 35 miljoonaa on 
lapsia. Ilmastokriisin johdosta vielä paljon 
useampi joutuu jättämään kotinsa. Toimen
piteillä on kiire. Emmauksessa olen nähnyt, 
miten työmme on muuttanut ihmisten 
elämän. Nyt meidän on koottava voimamme, 
jotta myös seuraavilla sukupolvilla on tulevai
suus tällä planeetalla. Meidän tulee osoittaa 

toisenlainen tapa elää ja kuluttaa, mutta myös, 
että pystymme kierrättämään ja käyttämään 
uudelleen kierrossa jo olevat materiaalit. On 
tärkeää saada yhä useampi ihminen tunte
maan iloa ja tyytyväisyyttä siitä, mitä hänellä 
on ja mikä hän on. 

TYÖYHTEISÖ ON VOIMAMME. Ajattele, miten upeaa 
on olla osa työyhteisöä, jossa jokaisella on 
tehtävä riippumatta siitä, kuka hän on tai 
mistä tulee. Minusta Emmaus Helsingin myy
mälät ovat kuin vapaaehtoisten ja asiakkaiden 
olohuone, jossa tuntee olonsa kotoisaksi, 
tervetulleeksi ja tarpeelliseksi. Työ Emmauk
sessa vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä, lisää 
luottamusta ja henkistä hyvinvointia. On 
terveellistä tehdä hyvää toisille! 

UUSIA TAPOJA TEHDÄ TYÖTÄ. Emmaus Eurooppa 
tekee yhteistyötä organisaatioiden kanssa, 
joiden toiminta liittyy köyhyyteen, siirtolai
suuteen ja kiertotalouteen. Yhdessä Euro
pean AntiPoverty Networkin, Migreuropin, 
RREUSEn (kierrätysalalla toimivien eurooppa
laisten yhteiskunnallisten yritysten verkosto) 
ja muiden vastaavien kanssa äänemme kuuluu 
paremmin ja pystymme vaikuttamaan päätök
sentekijöihin kansallisella ja Euroopan tasolla. 
Emmaus Euroopan puheenjohtajana minulta 
on jo kysytty, miten Suomi on onnistunut vä
hentämään asunnottomuutta, kun se muualla 

Euroopassa kasvaa kovaa vauhtia. Vastaus 
on Suomen 12 vuotta vanha asuntostrategia: 
asunto ensin. Ohjelman tarkoitus on luoda 
sosiaalisia asuntoja kodittomille vaatimatta 
asunnon vastikkeeksi esim. päihteettömyyt
tä tai työssä käyntiä. Ohjelma osoittaa, että 
vaikeitakin sosiaalisia ongelmia voi ratkaista 
vahvoilla ja pitkäjänteisillä poliittisilla päätök
sillä. 

ILMASTOKRIISI vaatii sekä rohkeita poliitikkoja 
että pitkäjänteisesti ajattelevia yrityksiä ja ih
misiä, jotka ymmärtävät, että meidän kaikkien 
on tehtävä oma osuutemme. Mutta muiste
taan myös viihtyä ja pitää hauskaa yhdessä! 
Niin kuin Emmauksessa. 

24.2.2020
Carina Aaltonen
Puheenjohtaja
Emmaus Eurooppa

Vaikeitakin sosiaalisia 
ongelmia voi 

ratkaista vahvoilla 
ja pitkäjänteisillä 

poliittisilla päätöksillä. 

Päivän myyntituotto  
Yhteiset lapsemme ry:lle ja 
Global Clinicille
Lasten oikeuksien päivänä 20.11. muistimme Yh-
teiset lapsemme ry:tä, joka sai päivän myyntituo-
ton kummaltakin kirpputorilta pyöristettynä 2000 
euroon. Ihmisoikeuksien päivänä 10.12. myimme 
Global Clinicin hyväksi 3000 eurolla. 

Syyskokous 25. marraskuuta  
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 25.11. Fingon 
tiloissa. Uuteen hallitukseen valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi Ulla Hoyer ja jäseniksi Mika 
Aalto-Setälä, Heikki Ahava, Bertel Backholm, 
Anca Enache, Marja Keskitalo-Ojala, Anton 
Linder, Anu Lähde, Leena Nivanka, Pauline 
Stenberg, Ulla Siljander ja Ulf Särs. 

Tulevia tapahtumia

On tärkeää saada 
yhä useampi ihminen 
tuntemaan iloa siitä, 

mitä hänellä on ja  
mikä hän on.   Molemmat myymälät pidetään suljettuina 

toistaiseksi koronaepidemian takia.
  Henkilökunta on lomautettu sillä poikkeuk-

sella, että Anu Hyle tekee 30% työajastaan.
  Emmaus Helsingin kevätkokous siirretään 

myöhempään ajankohtaan. Hallituksen 
hyväksymä toimintakertomus ja tilinpäätös 
löytyvät OneDrivestä: https://1drv.ms/u/s!At
XPN5TFUecdpQNhRNITa9Jzgftt?e=PmIc7y

  Emmaus Suomen kokous 25.4. pidetään 
etäkokouksena.

  Sosiaalifoorumi on siirretty elokuulle.
  Maailma kylässä -tapahtuma on peruttu.
  Emmauksen vapaaehtoisten virkistyspäivä 

siirtyy alkusyksyyn.

Joulujuhlat

Emmauksen joulujuhlia vietettiin lauantaina 
14.12. Vallilan kirpparilla. Tarjoilusta vastasi 
jälleen Keikkapooli.

Emmaus-liike 70 vuotta

Emmaus-liikkeen juhlavuoden kunniaksi järjes-
tettiin 16.11. avoimien ovien päivä Vallilan 
Emmauksessa. Ohjelmassa oli mm. tilojen 
esittelykierroksia, kilpailuja, nuoren taikurin 
esityksiä ja kakkukahvit. Seuraavalla aukeamalla 
Ikkunagalleriassa esillä ollut sarjakuva kohtaa-
misesta, josta liike vuonna 1949 syntyi.

CARINAN TERVEHDYS HELSINGIN EMMAUSLAISILLE

PUHEENVUORO
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Vapaaehtoiset purkavat Emmaus Westervikin ja Emmaus Helsingin lähettämää rekkaa Liettuassa. Kuva: Rugilé Butkevi i t , 2019.
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KOHTAAMINEN KESÄLLÄ 1949 Ote sarjakuva-albumista L’Abbé Pierre L’aventure des compagnons d’Emmaüs, Editions Fleurus 1995. 

Suomennos: Leena Nivanka.

Abbé Pierren tullessa illalla töistä Lucie Coutaz kertoo...  

TEIDÄN 
ON MENTÄVÄ 
TAPAAMAAN 
GEORGES'IA.

KETÄ 
GEORGES'IA?

MIESTÄ 
JOKA ON 

YRITTÄNYT 
ITSEMURHAA. 

HÄN HAUTOO 
MIELESSÄÄN VAIN 

YHTÄ ASIAA:
   UUTTA YRITYSTÄ. 

Se oli GEORGES LEGAY. 
Georges oli istunut 
20 vuotta murhasta. 
Kun hän palasi kotiin, 
perhe oli hylännyt 
hänet... 

…LUOVUIN KOKO 
OMAISUUDESTANI 

19-VUOTIAANA. 

TIEDÄN, ETTÄ OLET 
SYVÄSTI ONNETON. 

MUTTA MINULLA EI OLE 
MITÄÄN ANNETTAVAA, 
EN OMISTA MITÄÄN...

TEEN TYÖTÄ KANSANEDUSTAJANA 
JA YRITÄN SAMALLA KUNNOSTAA 

TALOA NUORTEN RETKEILYMAJAKSI. 

OLEN LOPEN 
UUPUNUT ENKÄ 
SELVIÄ YKSIN 

KAIKESTA. 

MUTTA SINÄ, 
JOKA HALUSIT TAPPAA 
ITSESI, OLET VAPAA. 

SINUA EI MIKÄÄN 
PIDÄTTELE. 

ETKÖ VOISI AUTTAA MINUA 
AUTTAMAAN MUITA?... YHDESSÄ SAISIMME PALJON AIKAAN. 

Abbé Pierre on 
myöhemmin usein 
sanonut, että 
Emmaus-liike alkoi 
juuri sillä hetkellä.
Ja vain siksi, että 
hän oli antanut almun 
sijasta SYYN ELÄÄ. 

activists for change

Emmaus-liike vietti vuonna 2019 kaksinkertaista juhlavuotta: 70 vuotta sitten 1949 liike sai alkunsa eräästä kohtaami-
sesta ja 50 vuotta sitten 1969 hyväksyttiin Bernissä Emmaus-liikkeen manifesti.

MENNYTTÄ TULEVAA
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LIETTUASSA  
TAISTELLAAN

IHMISKAUPPAA 
VASTAAN

Kadonneiden sukulaiset ja vanhemmat Liettuassa 
perustivat vuonna 1996 järjestön nimeltä 

Missing Persons’ Families Support Centre  (MPFSC). 
Pääsyy järjestön perustamiseen oli tyytymättömyys 

kadonneiden hitaaseen etsintään Liettuassa ja vahva halu  
tämän tilanteen muuttamiseen. Järjestö on saanut  
tukea eurooppalaisilta Emmaus-ryhmiltä pitkään, 

Emmaus Helsingiltä vuodesta 2010.

TEKSTI :  AUGUSTA  KERIENE,  MPFSC:N  SOS IAAL ITYÖNTEK I JÄ  JA  

ANU LÄHDE,  EMMAUS HELS INGIN  L IETTUAN YHDYSHENKILÖ 

KUVAT:  RUGILÉ  BUTKEV I I T  JA  NATALJA  KUR INSKAJA

den ihmisten etsinnän aktivointi, ongel mien 
nostaminen julkisuuteen ja lakiperusteiden 
kehittäminen. 

Puhelinpalvelua ja turvakoti
Järjestö ylläpitää Kadonneet lapset puhelinhot
linea. Vuonna 2019 vastattiin 168:aan kadon
neita lapsia koskevaan puheluun. Palvelussa 
vastataan myös kadonneisiin liittyviin kysy
myksiin. Kadonneiden vanhemmille annetaan 
neuvoja mahdollisista toimenpiteistä sekä 
psykologista ja emotionaalista tukea. Puhelin
palvelu julkaisee tietoa kadonneista lapsista 
ja toimii yhteistyössä muiden maiden kanssa 
vastaavassa toiminnassa.

Vuonna 2001 MPFSC perusti ensimmäisen 
turvakodin ihmiskaupan uhreille Liettuassa. 
Joka vuosi järjestö auttaa 30 henkilöä, jotka 
ovat olleet tai ovat saattaneet olla ihmiskaupan 
uhreina. Vuonna 2019 turvakodissa on tilaa 
majoittaa neljä miestä ja kahdeksan naista. 

Turvakodissa annetaan väliaikaista majoi
tusta, ruokaa, vaatteita ja tarvittaessa lääke
tieteellistä apua. Pyritään myös pitkä aikaiseen 
sosiaaliseen integrointiin yhteiskuntaan. 
Siksi annetaan lainopillista, psykologista ja 
sosiaalista tukea, johon kuuluu edustus ja 
välitystyötä. On omaapuryhmiä ja sosiaa
lisen osaamisen ryhmiä, joissa tarjotaan 
mielekkäitä vapaaajan toimintoja. Tuetaan 
myös työnhakua, kuten CV:n kirjoittamista ja 
työhaastatteluun valmistautumista. Seurataan 
itsenäisen elämän aloittamista.

Ennaltaehkäisevät  
tyttö- ja poikaryhmät
Vuodesta 2005 MPFSC:n yhtenä tärkeimpänä 
toimintana ovat olleet ennaltaehkäisevät tyttö 

Mm. ennaltaehkäisevä ja kasvatustyö ovat järjestön 
keinoja taistella ihmiskauppaa vastaan.

E nsimmäisten toimintavuosien ai kana 
havaittiin, että monet Liettuasta ka 
don neet tytöt olivat joutuneet ihmis  

kaupan uhreiksi. Tämän takia järjestö aloitti 
avun tarjoamisen ihmiskaupan uhreille vuon
na 1997 ja perusti heille Liettuan ensimmäisen 

turvakodin vuonna 2001. Järjestön päätehtävä 
on ihmiskaupan vastainen taistelu ja avun 
tarjoaminen ihmiskaupan uhreille ja heidän 
sukulaisilleen. Tällä hetkellä myös ihmiskau
pan ennaltaehkäisy on keskeinen tavoite. Li
säksi järjestön toimintaan kuuluvat kadonnei

KUMPPANI
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ja poikaryhmät.  Keskeistä ryhmätyömenetel
mässä on keskustelu vertaisten kesken, joka 
yhdistetään erilaisiin aktiviteetteihin, kuten 
ekskursioihin, retkiin, leireihin, tapahtumiin 
ja harrastuspiireihin (käsityö, maalaus, luku
piiri). Ryhmien vetäjät koulutetaan ahvenan
maalaisen luennoitsijan Mia Hanströmin 
avulla. Menetelmä on Ahvenanmaan rauhan
instituutin kehittämä ja Emmaus Åland on 
ollut mukana levittämässä sitä Baltian maihin.

Toiminta kohdistetaan riskiryhmiin, erityi
sesti sijaiskodeissa oleviin tyttöihin, yksin
huoltajavanhempien poikiin sekä maaseudun 
sosiaalisesti marginalisoituneihin ja köyhiin 
perheisiin. Vuodesta 2011 lähtien järjestö on 
myös järjestänyt sovelletulla menetelmällä 
ryhmiä kehitysvammaisille tytöille.

Jo ensimmäisenä vuonna ryhmiin osallistui 
160 tyttöä, vuonna 2008 peräti 308 tyttöä. Vuon
na 2011 aloitettiin myös poikaryhmiä, joissa 
enimmillään on ollut 100 poikaa vuodessa. 
Vuonna 2018 ryhmissä oli 46 tyttöä ja 80 poikaa. 
Viime vuonna Emmaus Helsinki rahoitti neljää 
tyttö ja yhtä poikaryhmää, Emmaus Westervik 
neljää poika ja kuutta tyttöryhmää. 

Ryhmien tavoitteena on tyttöjen ja poiki
en voimaannuttaminen itsevarmemmiksi ja 
itsenäisten päätösten tekijöiksi sekä riskien, 
kuten ihmiskaupan, hyväksikäytön ja sosiaali
sen marginalisoitumisen, estäminen. Omien 
vahvuuksien ja kykyjen korostaminen sekä 
sosiaalisten taitojen hankkiminen on tärkeää. 
Pyritään murtamaan negatiivisen perhetaus
tan tuomaa perintöä ja nostamaan motivaatio
ta jatkoopintoihin taloudellisen itsenäisyyden 
saavuttamiseksi. 

Keskeisenä päämääränä on myös suku
puolten välisen tasaarvon ja demokratian 
edistäminen. Nostetaan esille sukupuolen, 
seksuaalisuuden ja vallan yhteys. Erityisesti 
tyttöjä rohkaistaan ja ohjataan itsensä puolus
tamiseen. Annetaan myös lisätietoa tietyistä 
aiheista, kuten ihmisoikeudet, terveellinen 
elämäntapa, väkivalta, syrjintä, konfliktien 
rakentava ratkaiseminen.

Tyttöjen palaute
Menetelmän tulokset tulevat parhaiten näky
viin toimintaan osallistuvien tyttöjen antamas
sa palautteessa:

INESA: ”Meillä on hyviä keskusteluja, jotka 
auttavat meitä saamaan tietoa itsestämme, 
suhteestamme vastakkaiseen sukupuoleen ja 
terveydestämme. Olen löytänyt täältä todellisia 
ystäviä, joiden kanssa voin jakaa iloja ja suruja.”

AGNE: ”Muutama vuosi sitten olin aika lapselli
nen. Mutta nyt he näkivät, että olen kasvanut.”

KAROLINA: ”Täällä kaikki elämme ystävällisesti 
/.../. Pidän tästä täällä. Ilmapiiri täällä on 
täysin erilainen.”

JURATE: ”Kadun nyt, että lintsasin koulussa 
tunneilta /.../ Koska loppujen lopuksi mitä voit 
tehdä nykyään ilman koulutusta? Et mitään.”

RUTA: ”Täällä voit puhua elämästäsi, kysyä 
apua, antaa muille apua ja niin edelleen.”

Emmaus-kauppa Vilnassa
Lisäksi MPFSCjärjestöllä on Emmauskauppa 
Vilnassa, jossa aloitettiin työt vuonna 2016. Se 
oli ensimmäinen Emmauskauppa Liettuassa. 
Joukko emmauslaisia kaikista suomalaisista 
ryhmistä osallistui kesällä 2014 työleiriin, 
jossa MPFSC:n tiloja kunnostettiin kirpputo
rin tarpeisiin.

Saman katon alla tarjotaan myös tuki
palveluita ihmiskaupan uhreille. Lapsille ja 
nuorille on päiväkeskus, jossa järjestetään 
aktiviteetteja ja vapaaajantoimintaa. Lisäksi 
riskiperheistä tulevilla tytöillä ja ihmiskaupan 
uhreilla on mahdollisuus saada työkokemusta 
Emmauskaupassa. 

MPFSC:ssä ollaan iloisia järjestön saamista 
tavarakonteista ja kiitollisia Emmaus Wester
vikille ja Emmaus Helsingille myös muusta 
tuesta. 

YLHÄÄLLÄ: Kuljetus on 
tullut perille Emmaus-
kauppaan.

OIKEALLA: MPFSC:n 
Emmaus-kauppa Liet-
tuassa.
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AHERTAJA

T untuu mielettömän hyvältä tehdä 
jotain käsillään ja samalla tehdä 
hyvää! Näin toteaa Marjatta ”Hili” 

Hämäläinen työstään Emmauksen taloustava
rapuolella. 

Hili tutustui Emmaukseen, kun oli jäänyt 
pois työstään kaupungin sosiaalitoimessa. 

– En halunnut jäädä vain viihdyttämään 
itseäni, vaan etsin mielekästä vapaaehtois
työtä, Hili kertoo. Hyvä ystäväni oli tehnyt 
radio ohjelman Emmauksesta Abbé Pierren 
kuoleman jälkeen ja katsoi, että Emmaus voisi 
olla oikea paikka minulle. Kuuntelin ohjelmaa, 
soitin Emmaukseen ja sillä tiellä olen. 

Abbé Pierre kuoli 2007 ja Hili on siis nyt 
ollut mukana 13 vuotta. Yleensä hän on töissä 
yhtenä tai kahtena päivänä viikossa.

Loistava tiimi
Tutustuttuaan kirpputorin eri osastoihin – kir
jat, tekstiilit, taloustavarat, urheilu, tekniikka 
ja kassa – Hili päätyi taloustavaroiden lajitte
luun ja hinnoitteluun. 

– Olin löytänyt urani. Oppimista oli paljon. 
Alussa saatoin herätä öisin miettimään, olinko 
hinnoitellut jonkun mahdollisesti hyvinkin 
arvokkaan esineen väärin. Varmaan sellaista 
tapahtuikin ja tapahtuu yhä. Meillä kun ei ole 
ovhhintoja. 

– On ollut pakko opetella vähän rennompaa 
otetta työskentelyssä. Mutta meillä on talous
puolella loistava tiimi. Tiimissä on monta 
vuotta ollut samat ihmiset. Keskustelemme 
hinnoittelusta ja etsimme tietoja netistä. 

Tiimissä selvästi arvostetaan Hilin koke
musta ja asiantuntemusta. Haastattelun 
aikana aina välillä joku tulee kysymään eri 
tavaroiden hinnoittelua.

– Tiimissä juttelemme myös mukavista asi
oista ja arvostamme suuresti toisiamme, Hili 
korostaa. Jos kaikki työyhteisöt olisivat yhtä 
kivoja, kyllä kelpaisi käydä töissä.

Ruokayhteys on tärkeä
– Yhteisöllisyyden kannalta arvostan myös 
suuresti, että meillä on joka päivä yhteinen 
ateria, Hili korostaa. Emmauksen lähtökohta
na oli asumisyhteisö. Nykyään meillä tämän 
tilalla on ruokayhteys. Myös kahvipöytä, jossa 
juttelemme sekä toistemme että asiakkaiden 
kanssa on tärkeä.

 – Välillä kyllä tavaramääristä huokaisee, 
Hili sanoo. Minun nuoruudessa tavaroita ja 
vaatteita arvostettiin, korjattiin ja käytettiin 
loppuun. Mutta on tietysti parempi, että vaat
teet kierrätetään meidän kautta kuin että ne 
heitettäisiin suoraan jätteisiin.

 – Itse työnteon lisäksi arvostan suuresti  
Emmauksen aatetta. Kun tein aikanani työtä  

Emmauksessa tehty työ antaa Hilille hyvän mielen.

ihmisten kanssa, joilla ei mennyt hyvin, 
arvostan sitä, että Emmauksessa kaikki ovat 
samanarvoi sia. Emmauksen arvot, oikeuden
mukaisuus, tasaarvo, kierrätys ovat minulle 
tärkeitä. 

– Emmauksessa olen oppinut paljon, en 
vain uusista ja vanhoista tavaroista, lienenpä 
oppinut jotain itsestänikin.

Talkoista jää hyvä mieli
Lähtökohta Hilin sitoutumiseen löytyy  Kuh
mon maaseudulta, josta hän on kotoisin. 

– Lapsuudessani oli tapana auttaa hyvin käy
tännöllisesti. Jos sade näytti uhkaavan ja omat 
heinät olivat jo korjuussa, lähdettiin porukalla 
auttamaan yksinäistä naapuria. Talkoista jäi 
aina hyvä mieli, Hili muistaa. Nyt on hyvä 
mieli seuralaisena myöskin Emmauksessa 
uurastuksen jälkeen. 
TEKSTI  ULF  SÄRS |  KUVAT  ANU V IL JANEN-HÄGGMAN

Yhteisessä ruokapöydässä kaikkien tiimien jäsenet 
kohtaavat. 

Tärkeä tehdä käsillään

MARJATTA ”HILI” HÄMÄLÄINEN



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

Alkuperäinen piirros Sveitsin Emmauksen julisteesta, joka on julkais tu 
Emmaus-liikkeen manifestin 50-vuotispäivän kunniaksi.

yhteisöllisyys

solidaarisuus

vastuu

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT


