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EMMAUS	HELSINKI	ry:n	TOIMINTAKERTOMUS	2019			
	

Emmaus	Helsinki	 ry	perustettiin	 vuonna	1966	osaksi	 kansainvälistä	 Emmaus-liikettä,	 joka	 kutsuu	
kaikenlaisia	ihmisiä	–	osattomia	ja	hyväosaisia	–	tekemään	yhdessä	työtä	heikoimmassa	asemassa	
olevien	 ihmisten	 auttamiseksi	 tämänhetkisessä	 hädässä	 sekä	 tukemaan	heitä	 löytämään	 keinoja	
pysyvämpään	hyvinvointiin.	Emmaus	on	uskonnollisesti	ja	puoluepoliittisesti	sitoutumaton	liike.		

Emmaus	 Helsinki	 tunnetaan	 sen	 kirpputoreista.	 Ne	 tarjoavat	 vapaaehtoistyöntekijöilleen	
mielekkään	 työyhteisön,	 mahdollisuuden	 olla	 avuksi,	 ja	 edistävät	 kierrätystä	 ja	 vastuullista	
kuluttamista.	 Vapaaehtoistyön	 vuoksi	 Emmaus	 voi	 jakaa	 tuottoaan	 solidaarisuustyöhön	
kotimaassa	ja	muualla.	

Emmaus	Helsinki	pyrkii	olemaan	avoin	monenlaisille	auttamiskeinoille.	Yksi	keinomme	on	yrittää	
työllistää	heitä,	joiden	on	muuten	vaikeaa	työllistyä.	Siihen	tähtäävät	Keikkapooli-hankkeemme	ja	
erilaiset	tukityöllisyystoimemme.	

	

MITÄ	SUUNNITELTIIN	JA	KUINKA	KÄVI		

Vuoden	2019	toiminta	noudatti	hyvin	toimintasuunnitelmaa.	Lauttasaaren	myymälän	tulos	 jatkoi	
kasvuaan,	 ylitti	 oman	 tavoitteensa	 ja	 myös	 ensimmäisen	 kerran	 Vallilan	 myymälän	 tuloksen.	
Yhdessä	 saavutimme	 tavoitteemme	 luovuttaa	 35%	 kirpputorimyyntituotostamme	
solidaarisuustyöhön	koti-	ja	ulkomailla.	

Taloudellisesti	 merkittävimmät	 hankkeemme,	 Bulgarian	 kummikylähanke	 ja	 Intian	
alkuperäisväestöhanke	etenivät	suunnitelmien	mukaisesti,	kuten	useimmat	muut	budjetoimamme	
suunnitelmat.	Kaksivuotinen	sosiaalisen	työllistämisen	erityishanke	Työtä	ja	toivoa		menestyi	myös	
hyvin,	 ja	 olemmekin	 päättäneet	 yhdessä	 Diakonissalaitoksen	 ja	 Työtä-	 ja	 toivoa	 –osuuskunnan	
kanssa	 jatkaa	 sen	 rahoitusta	 siitä	 huolimatta,	 ettei	 Euroopan	 Sosiaalirahasto	 enää	 myöntänyt	
rahoitusta.			

Kotimaisia	 yhteistyöjärjestöjämme	 tuimme	 yhteensä	 32	 738	 eurolla	 (n	 27%	 kaikista	 rahallisista	
avustuksista).	

Budjetin	ulkopuolisiin	avustuksiin	meillä	oli	mahdollisuuksia	n	20	000	euron	arvosta.	Niistä	10	000	
euroa	suuntasimme	Välimeren	pakolaisten	tilanteen	helpottamiseksi,	osittain	 Italian	Emmauksen	
yhteyksien	 kautta,	 osittain	 Lesboksen	 saarella	 vaikuttavan	 Lesvos	 Solidarity	 -järjestön	 kautta.	
Toiset	 10	 000	 euroa	 jakautuivat	 Perun	 Kierrätyskeskuksen,	 Viron	 Katikodin,	 Kris	 ry:n,	
Pakolaisneuvonnan	ja	Yhteiset	Lapsemme	ry:n	ajankohtaisiin	tarpeisiin.		

		

	

KEHITYSYHTEISTYÖ	JA	TUKITOIMINTA		

ETELÄ-AFRIKKA	/	CORDIS	10	000	€		

Cordis	on	Emmaus	Helsingin	yhteistyökumppani	Etelä-Afrikassa.	Emmaus-liikkeeseen	kuuluvalla	
ryhmällä	on	kirpputoritoimintaa,	mutta	sen	pääasiallinen	tulolähde	on	tiilien	valmistus.		Cordis	
työllistää	pakolaisia	ja	muita	vaikeasti	työllistyviä	henkilöjä.	Osalle	Cordis	tarjoaa	myös	asunnon	
omissa	tiloissaan.		
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Olemme	tukeneet	Cordisin	toimintaa	vuodesta	2013	monenlaisiin	toimintakohteisiin	yhteensä	
95000	eurolla.	Cordis	sijaitsee	hyvin	köyhällä	alueella	Johannesburgin	ulkopuolella	ja	tästä	johtuen	
he	ovat	kaiken	aikaa	kohdanneet	sellaisia	ongelmia,	joita	Suomessa	on	vaikea	edes	kuvitella.	
Olemme	avustaneet	erilaisia	aktiviteetteja,	joista	toivottiin	apua	heidän	hankalaan	tilanteeseensa,	
mutta	erilaisista	syistä	toivottua	tulosta	ei	ole	syntynyt.	Vain	tiilien	tuotanto	on	antanut	
jonkinlaista	tulovirtaa.	Hallitus	totesi,	ettei	näin	voi	jatkua	pitkään.	Sama	oli	todettu	myös	
Kansainvälisessä	Emmauksessa	(EI)	sekä	Emmaus	Afrikan	(EA)	piirissä.	EI	ja	EA	edustajat	tekivät	
toiminnantarkastuksen	Cordisissa	ja	laativat	sen	perusteella	toimintasuunnitelman,	jolla	toiminta	
saataisiin	paranemaan.	Me	päätimme	jäädyttää	tuen	Cordisille,	kunnes	he	osoittaisivat,	että	
pystyvät	noudattamaan	EI/EA	vaatimuksia.	Näin	ei	valitettavasti	tapahtunut.	Tilannetta	pahensi	
ratkaisevasti	se,	että	Cordisin	tontin	ulkopuolelle	oli	tullut	laittomia	asumuksia	ja	niiden	asukkaat	
kytkeytyivät	omavaltaisesti	Cordisin	sähköjohtoihin	ja	tästä	koitui	runsaasti	kuluja	Cordisille	estäen	
mm	ajoittain	tiilien	teon.	Ainoa	tapa,	jolla	ongelma	voitiin	ratkaista,	olisi	siirtää	sähkömuuntaja	
Cordisin	tontille,	mikä	on	kallis	operaatio.	Tässä	tilanteessa	päätimme	vielä	kerran	avustaa	Cordisia	
budjetoidulla	summalla.	Samassa	yhteydessä	päätimme	lopettaa	tuen	jatkossa	ja	lähetimme	tästä	
tiedon	Cordisiin	ja	EI/EA:lle.			

	

PERU	/	CUNA	NAZARETH	/	PÄIVÄKOTI	3000	€		

Cuna	Nazarethin	päiväkodissa	oli	vuonna	2019	yli	120	3-5-vuotiasta	lasta.	Lapset	saavat	turvallisen	
päivähoidon,	 joka	 mahdollistaa	 vanhempien,	 usein	 yksinhuoltajaäitien	 työssäkäynnin.	 Perun	
opetusministeriö	 osallistuu	 lastentarhanopettajien	 palkkakuluihin,	 ja	 Banco	 de	 Alimentos	
(elintarvikepankki)	sekä	luomukauppa	antavat	päiväkodille	säännöllisesti	elintarvikkeita.	 	Tuimme	
päiväkotia	Kehitysmaayhdistys	Pääskyjen	kautta,	vuonna	2019	3000	eurolla.	

PERU	/	CUNA	NAZARETH	/	KIERRÄTYSKESKUS	1493	€		

Cuna	 Nazarethin	 rakentama	 ja	 Emmaus	 Helsingin,	 Emmaus	 Ålandin,	 Emmaus	 Westervikin	 ja	
Pääskyjen	yhteisesti	tukema	kierrätyskeskus	Limassa	toimii	Liman	esikaupungissa	Pachacamacissa.	
Kierrätyskeskuksessa	 työskentelee	 6	 vakituista	 työntekijää.	 Toimintaympäristön	 köyhyys	 ja	
etäisyys	Liman	keskustasta	on	asettanut	omat	haasteensa:	 työntekijöiden	matkat	Pachacamaciin	
vievät	 aikaa	 ja	 tavaralahjoituksia	 joudutaan	 hakemaan	 kaukaa.	 Vuonna	 2019	 tavaralahjoitusten	
määrä	 jatkoi	 laskuaan	 ja	 samoin	 asiakkaiden	 määrä	 laski.	 Kierrätyskeskus	 kerää	 myös	
kotitalousjätettä,	ja	vuonna	2019	aloitettu	turvallisuussertifiointiprosessi	antaisi	viralliset	oikeudet	
siihen.	 Kierrätyskeskus	 jatkaa	 myös	 huonekalujen	 ja	 elektroniikkalaitteiden	 korjaamista.	
Muuttopalvelu	 ei	 ole	 lähtenyt	 vielä	 kunnolla	 käyntiin,	 sillä	 se	 edellyttää	 Kierrätyskeskuksen	
sääntöjen	muutosta.	 Isoimpana	 uhkana	 on,	 että	 toinen	 perulainen	 Emmaus-ryhmä	 suunnittelee	
perustavansa	 kilpailevan	 kierrätyskeskuksen	 samalle	 alueelle.	 Tuotot,	 joilla	 on	 alun	 perin	 ollut	
tarkoitus	 tukea	Cuna	Nazarethin	päiväkodin	 toimintaa,	 jäivät	vuonna	2019	niukoiksi.	Keskukselle	
annettiinkin	 ylimääräinen	 avustus	 1000	 euroa,	 joka	 kohdennettiin	 pääosin	 mainontaan,	
tiedotukseen,	 kontaktien	 luomiseen	 ja	 turvallisuuskysymyksiin.	 Lisäksi	 Kierrätyskeskuksen	
toiminnan	ja	talouden	seurannasta	maksoimme	Pääskyille	493	euroa.	

	

INTIA	/	PARDHI-ADIVASIT	7950	€.	

Emmaus	Helsingin	ja	Siemenpuu-säätiön	yhteinen	Intian	alkuperäiskansoja,	adivaseja,	tukevaa	
hanketta	on	toteutettu	Parivartan-järjestön	kanssa	Chhattisgarhin	osavaltiossa.	Emmaus	Helsingin	
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tukiosuus	oli	7950	euroa	vuonna	2019.	Hankkeen	toisena	vuotena	keskityttiin	parantamaan	
erityisen	heikossa	asemassa	olevien	pardhi-ryhmien	elinolosuhteita	useilla	eri	tavoilla.	Hankkeessa	
järjestettiin	mm.	koulutuksia	nuorille,	tapaamisia	ja	verkostoitumistapahtumia	muiden	järjestöjen	
kanssa	pardhien	oikeuksien	puolustamiseksi	ja	tiedon	levittämiseksi.	Hankkeessa	edistettiin	myös	
yhteismetsäalueoikeuksien,	maaoikeuksien,	naistenoikeuksien	ja	kansalaisoikeuksien	
toteutumista,	ja	esimerkiksi	vuonna	2019	haettiin	yhteensä	109	metsäalueoikeutta.	Lisäksi	
pardhien	omaa	järjestäytymistä	tuettiin,	ja	tapaamisissa	painotettiin	naisten	osallistumista.	
Hankkeessa	kehitettiin	myös	pardhien	bambukäsitöihin	perustuvaa	toimeentuloa	kouluttamalla	30	
pardhi-nuorta	bambu-artesaaneiksi	ja	istuttamalla	1690	bambua	8	kylään.	Uusien	
bambutuotteiden	markkinointi	on	kuitenkin	osoittautunut	hyvin	haastavaksi.		
 

KANSAINVÄLISEN	EMMAUKSEN	YHTEISET	SOLIDAARISUUSKOHTEET	1	500	€	

Kansainvälisen	 Emmauksen	 solidaarisuusrahastoon	 lahjoitimme	 toukokuun	 Maailma	 kylässä-
tapahtuman	 myyntituotot	 pyöristettyinä	 1	 500	 euroon.	 Rahastosta	 Afrikan,	 Aasian	 ja	 Etelä-
Amerikan	 Emmaus-ryhmät	 saavat	 tukea	 hankkeisiinsa.	 Sateinen	 sää	 verotti	 tapahtuman	
kävijämääriä	ja	myyntituottoa.	

	

VIRO/	KATIKOTI/	KEHITYSVAMMAISTEN	HOITOKOTI		7998	€		

Espoon	 ja	 Helsingin	 Emmaus-ryhmät	 ovat	 tehneet	 yhteistyötä	 virolaisen	 Kohilan	 Turvakeskus	 -
yhdistyksen	 kanssa	 1990-luvulta	 lähtien.	 Yhteistyöstä	 käynnistyi	 v	 1996	 kehitysvammaisten	
hoitokoti,	 Katikoti,	 Kohilan	 kylään	 aikana,	 jolloin	 virolainen	 sosiaaliturva	 oli	 vielä	 kovin	 heikko.	
Nykyään	valtaosa	hoitokodin	 rahoituksesta	 tulee	 jo	yhteiskunnalta,	mutta	 jonkin	verran	olemme	
vielä	 joutuneet	 paikkaamaan	 tiukkaa	 taloutta.	 Vuonna	 2019	 annoimme	 toimintakuluihin	 5956	
euroa,	 johon	 sisältyy	 ystävänpäivän	 myyntitulot,	 1900	 euroa.	 Ajankohtainen	 ongelma	 on	 Viron	
uusi	 sosiaalialan	 laki,	 joka	 velvoittaa	 kehitysvammaisten	 päivätoimintaa	 järjestävää	 tahoa	
maksamaan	 päivätoimintaan	 osallistujille	 minimipalkkaa,	 vaikka	 toiminta	 ei	 olisi	 taloudellisesti	
tuottavaa.	Menojen	kattamiseksi	etsitään	erilaisia	keinoja,	kuten	esim.	Katikodin	huoneremonttia,	
joka	 takaa	 vapaan	 huoneen	 omaistensa	 luota	 lomapäiville	 tulevalle	 kehitysvammaiselle.	 Siitä	
valmiudesta	 yhteiskunta	 maksaa	 500	 euroa	 kuukaudessa,	 mikä	 omalta	 osaltaan	 kohentaa	
Katikodin	 omavaraisuutta.	 Tähän	 remonttiin	 suuntasimme	 varoja	 yksityisenä	 lahjoituksena	
saamillamme	2042	eurolla.	

UKRAINA	/	OSELYA	JA	NASHA	KHATA		4000	€		

Vuonna	2019	jatkettiin	ukrainalaisen	Oselya-ryhmän	tukemista	2000	eurolla.	Summa	kohdistettiin	
uuden	lajittelutilan	katon	rakentamiseen.	Ryhmällä	on	perinteisen	Emmaus-yhteisön	lisäksi	laajaa	
sosiaalista	toimintaa	Lvivissä:	soppakeittiö,	sosiaaliasuntola	ja	yömaja.		

Lisäksi	 tuimme	 asunnottomien	 Nasha	 Khata-ryhmää	 2000	 eurolla.	 Raha	 tullaan	 käyttämään	
toimitilojen	lämmitysjärjestelmän	asentamiseen.		

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.		
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Drom	 vuokrasi	 vuoden	 alussa	 myymälätilan	 hyvällä	 paikalla	 Vidinissä	 ja	 sinne	 saapui	 Suomesta	
(Helsingistä	 ja	Westervikistä)	 rekallinen	 käytettyjä	 vaatteita	 ja	muuta	 tavaraa	 helmikuussa.	 Heti	
sen	jälkeen	Emmauksen	Anu	Hyle	ja	Ulla	Hoyer,	sekä	HDL:n	Borislav	Borisov,	vierailivat	Vidinissä.	
He	auttoivat	kirpputorin	sisustamisessa	ja	vaatteiden	esillepanossa.	Byrokratian	takia	myymälää	-	
Magazine	 Helsinki	 -	 avattiin	 virallisesti	 vasta	 9.5.19.	 Suomen	 ja	 Ruotsin	 suurlähettiläiden	
läsnäollessa.		

Kauppa	on	vähitellen	 lähtenyt	käyntiin,	vuoden	 lopussa	myyntitulot	ovat	olleet	n.	700	euroa/kk.		
Myymättä	jääneitä	vaatteita	ja	tavaroita	Drom	on	lahjoittanut	alueen	tarvitsijoille.	Lisäksi	he	ovat	
ostaneet	koulumateriaaleja	lapsille.		

TAVARAKULJETUKSET	ITÄ-EUROOPPAAN		6327	€		

Latvian	 Emmaus-ryhmälle	 ja	 Bulgarian	 yhteistyökumppanillemme	 Dromille	 on	 vuoden	 aikana	
lastattu	yhdessä	Emmaus	Westervikin	kanssa	yhteensä	kaksi	rekallista	lasten	ja	aikuisten	vaatteita,	
kodintekstiilejä,	 kenkiä,	 laukkuja	 ja	 taloustavaroita.	 Vuonna	 2019	 Emmaus	 Helsingin	 osuus	 oli	
yhteensä	 1243	 kollia	 (12430	 kg)	 ja	 toimituskuluista	 6327	 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.	Työskentelyalueena	on	Ukmergė,	Širvintos,	Švenčionys,	
Šalčininkai	ja	Vilna.	Järjestö	ylläpitää	myös	omaa	kirpputoria	vanhassa	talossa,	jota	on	remontoitu	vuosien	
varrella.	Vuonna	2019	kirpputorimyynti	on	sujunut	hyvin,	ja		Emmaus-liikkeen	solidaarisuuteen	on	voitu	
antaa	5%	tuloista.	Järjestön	tiimi	on	kasvanut,	ja	siihen	kuulu	nyt	14	työntekijää	ja	32	vapaaehtoista.		
Järjestö	on	myös	aloittanut	kodittomien	tukemisen	keskuksessaan.	Vuonna	2019	järjestöä	tuettiin	2000	
eurolla,	joka	käytettiin	neljän	tyttöryhmän	ja	yhden	poikaryhmän	8	kuukautta	kestävään	koulutukseen	
ihmiskaupasta	ja	sukupuolten	välisestä	tasa-arvosta,	joka	on	osa	järjestön	ennaltaehkäisevää	toimintaa.	

TUKITOIMINTA	JA	AVUSTUKSET	KOTIMAASSA,		yhteensä	32	738	€	:	

TYÖTÄ	JA	TOIVOA	-HANKE		7738	€:	

Vuosi	2019	oli	Euroopan	sosiaalirahaston	(ESR)	tukeman	Työtä	ja	toivoa	–hankkeen	toinen	ja	
viimeinen	vuosi.	Hankkeen	tarkoitus	oli	työllistää	Itä-Euroopan	maista	tulleita	haavoittuvassa	
asemassa	olevia	romaneita	ja	tukea	heidän	pääsyään	osallisiksi	suomalaiseen	yhteiskuntaan.	
Hanketta	toteuttivat	Diakonissalaitos,	Osuuskunta	Työtä	ja	toivoa	ja	Emmaus	Helsinki	yhdessä,	ja	
hankkeen	projektipäällikkönä	toimi	Maria	Dorofte.	Emmaus	Helsingin	osuus	omarahoituksesta	oli	
7738	euroa	vuonna	2019.	Hanke	oli	erittäin	onnistunut	saavuttaen	kaikki	tavoitteensa.	ESR:n	
rahoituksen	ansiosta	hankkeen	pilottina	toiminut	Keikkapooli	saattoi	vakiinnuttaa	toimintaansa	
taloudellisista	paineista	vapaana	ja	työntekijöille	voitiin	järjestää	henkilökohtaisen	opastuksen	ja	
tuen	lisäksi	myös	ammatillista	koulutusta	yhteistyössä	Diakonia-opiston	kanssa.	Keikkapoolin	
liikevaihto	lähes	nelinkertaistui	edelliseen	vuoteen	verrattuna	ollen	vuonna	2019	n.	100	000	
euroa.	Syksyllä	tehtiin	uusi	hankehakemus	yhdessä	Diakonissalaitoksen	kanssa,	mutta	tällä	kertaa	
rahoitusta	ei	myönnetty.				

	

TUKI	MUILLE	KOTIMAISILLE	TOIMIJOILLE	25	000	€:				
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Emmauksen	 toiminta-ajatuksen	 mukaisesti	 pyrimme	 tukemaan	 niitä,	 jotka	 ovat	 kaikkein	
heikoimmassa	asemassa.	Vuonna	2019	annoimme	kotimaassa	tavara-	ja	rahallista	tukea	sellaisille	
organisaatioille,	 jotka	 toimivat	 asunnottomien,	 maahanmuuttajien,	 romanien,	 vapautuvien	
vankien,	paperittomien	ja	luonnonsuojelun	hyväksi.		

Vuonna	2019	annoimme	tukea	seuraavasti:		

• Vailla	vakinaista	asuntoa	(VVA)	ry:	4000	€	

• Vapautuvat	vangit,	KRIS-Etelä-Suomi	ry:	7000	€	

• Maahanmuuttajanaiset,	Monika-Naiset	liitto	ry:	3000	€	

• Diakonissalaitoksen	liikkuvan	väestön	päiväkeskus	Hirundo:	2000	€	

• Global	Clinic:	3000	€	

• Itämeren	suojelu,	John	Nurmisen	säätiö:	2000	€ 

• Yhteiset	Lapsemme	ry:	2000	€ 

• Pakolaisneuvonta	ry:	2000	€ 

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

Tuimme	myös	useita	pääkaupunkiseudulla	 toimivia	päiväkeskuksia	 lahjoittamalla	näille	vaatteita,	
kenkiä,	tekstiilejä	ja	muita	tarvikkeita	yhteensä	190	kollia.	Kotimaisia	tavaroiden	saajia	olivat	mm.	
Diakonissalaitoksen	 hätämajoitus	 ja	 Hirundo,	 Symppis,	 Turvapaikanhakijoiden	 tuki	 ry,	 Hurstin	
laupeudentyö,	Sininauhasäätiön	Pessi	ja	Illusia	sekä	Hietaniemenkadun	palvelukeskus.	

Vuoden	 kuluessa	 jaettiin	 57	 ostokorttia	 ja	 5	 lahjakorttia,	 joilla	 voi	 tehdä	 ostoksia	 Emmauksen	
kirpputoreilla.	 Osto-	 ja	 lahjakorttien	 arvo	 oli	 yhteensä	 1200	 euroa,	 ja	 ne	 jaettiin	 mm.	 KRISin,	
Monika-Naisten,	 Tutun	 (Turvapaikanhakijoiden	 tuki	 ry),	 Eettisen	 kaupan	 puolesta	 ry:n	 ja	 Stop	
Huumeille	ry:n	kautta.		

KRISin	 ja	 Monika-Naisten	 kanssa	 jatkettiin	 työllistämis-	 ja	 talkooyhteistyötä.	 Mahdollisuuksien	
mukaan	tarjottiin	työkokeilu-	ja	palkkatukipaikkoja	kirpputoreilla.	

	

MUU	TUKITOIMINTA	18	513	€		

Emmaus	 Euroopan	 solidaarisuusohjelman	 mukaan	 tuimme	 kahden	 	 vähävaraisen	 ryhmän	
mahdollisuuksia	lähettää	edustajansa	Euroopan	aluekokoukseen	2	x	390	=	780	euroa.	

Mikkelin	 Kehitysmaayhdistys	 KEMAn	 kuuden	 hengen	 tiimi	 oli	 vapaaehtoistyössä	 Vallilan	
Emmauksessa	sunnuntaina	10.11.,	minkä	vastineeksi	he	saivat	Nafan-järjestön	tukemiseksi	2	233	
euroa.	 Nafan	 on	 vastuussa	 KEMAN	 ja	 Pääskyjen	 yhteisestä	 ympäristön	 ja	 toimeentulon	
kehittämishankeesta	Nepalissa.			

Against	Malaria	 Foundationia	 tuimme	 2	 000	 eurolla,	 jota	 käytettiin	 hyttysverkkojen	 jakamiseksi	
perheille	Kongon	Demokraattisessa	tasavallassa.	

Yayasan	 Penghiburin	 lastenkoti	 Indonesiassa	 sai	 vuoden	 aikana	 tukea	 yhteensä	 2	 500	 euroa	
odotellessa	lastenkodin	tulevaa	siirtoa	katolisen	kirkon	alaiseksi.	

Mosambikin	hirmumyrskyn	uhrien	auttamiseksi	annoimme	katastrofiapua	1	000	euroa	Pelastakaa	
Lapset	ry:n	kautta.	
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The	 Mediterranea	 Initiative,	 jossa	 Emmaus	 Italia	 on	 aktiivisesti	 mukana,	 sai	 yht.	 6	 000	 euroa.	
Hankkeen	 tarkoituksena	 on	 auttaa	 Välimerellä	 hädässä	 olevia	 pakolaisia	 sekä	 haastaa	 Euroopan	
hallitusten	pakolaispolitiikkaa.	Raha	käytetään	pelastusalus	Mare	Jonion	kustannuksiin.		

Kun	 vuoden	 lopussa	 pakolaisten	 kurja	 tilanne	 Lesboksen	 saaren	 leireillä	 tuli	 julki,	 annoimme	
paikalliselle	Lesvos	Solidarityn	toimintaan	4	000	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	 v.	 2018	 tiedon,	 että	 Lauttasaaren	 myymälän	 kiinteistö	 puretaan	 ja	 tilalle	 rakennetaan	
asuinkerrostalo.	Tämä	tarkoittaa,	että	joudumme	valitettavasti	muuttamaan	nykyisistä	tiloista	pois	
lähivuosina.	Jatkamme	aktiivisesti	uusien	tilojen	etsintää.	

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	2019	aikana	tehtiin	yhteensä	153	noutokeikkaa	(159	keikkaa	v.	2018).	
Ajopäiviä	oli	yhteensä	35	(32	päivää	v.	2018).	Ostosten	vientikeikkoja	 	tehtiin	6	(8	v.	2018)	Omia	
ajoja	oli	114	vuonna	2019	(106	ajoa	v.	2018).		

Syksyllä	 2018	 toteutettu	 asukastyytyväisyyskysely	 tuotti	 paljon	 positiivista	 palautetta	
myymälöiden	siisteydestä	ja	hyvästä	asiakaspalvelusta.	

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.	 Uusimme	 Vallilan	 myymälämme	
näyteikkunoiden	ja	ulko-ovien	ikkunateipit.	

	

HENKILÖKUNTA		
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Vallilan	 kirpputorin	 toiminnanjohtajana	 työskenteli	 kokoaikaisesti	 Anu	Hyle	 ja	 palkkasimme	osa-
aikaiseksi	myymälänhoitajaksi	Heidi	Koivulan.	Vallilan	kirpputorilla	 työskenteli	aktiivisesti	noin	70	
vapaaehtoista,	keskimäärin	45	henkilöä	viikossa.	Viikkotyötuntien	määrä	oli	yhteensä	keskimäärin	
232	tuntia,	jonka	lisäksi	noin	10	tuntia	viikossa	vapaaehtoistyötä	käytettiin	yhdistyksen	hallintoon	
ja	 viestintään.	 Lauttasaaren	 osa-aikaisena	 myymälävastaavana	 työskenteli	 palkkatuella	 Leena	
Hyrsky-Kosenius	 ja	 hänen	 avukseen	 palkattiin	 Kati	 Nilsén	 myymäläapulaiseksi.	 Lauttasaaressa	
työskenteli	13	vapaaehtoista.	Viikkotyötuntien	määrä	oli	noin	45.		

Vuonna	2019	jatkettiin	jo	olemassa	olevien	yhteistyökumppaneiden	kanssa	työllistämisyhteistyötä	
muun	muassa	 Autismisäätiön	 ja	 Helsingin	 kaupungin	 kanssa	 kuntouttavan	 työtoiminnan	 osalta.	
Jatkoimme	 yhteistyötä	 Kansansivistysliiton	 kanssa	 ottamalla	 mm.	 kotoutumiskurssilaisia	
vapaaehtoistöihin	Vallilan	myymälään.	

Vallilassa	oli	vuoden	2019	aikana	2	palkkatuella	 tukityöllistettyä	 työntekijää,	 joista	1	oli	ompelija	
Monika-Naisten	 kautta	 ja	 1	 sekatyömies	 Karjalohjan	 Toivo	 ja	 Rauha	 ry:n	 kautta.	 Lisäksi	
kuntouttavassa	työtoiminnassa	työskenteli	2	henkilöä	Helsingin	kaupungin	kautta.	Koulujen	kautta	
harjoittelijoiksi	saapui	5	TET-harjoittelijaa	peruskouluista	ja	1	TET-harjoittelija	Eiran	Aikuislukiosta	
sekä	1	merkonomikoulutuksen	työssäoppija	Luovista,	joka	suoritti	myös	asiakaspalvelun	näytön.	

Lauttasaaressa	 oli	 2	 palkkatuella	 tukityöllistettyä	 työntekijää	 te-toimiston	 kautta	 ja	 1	 Helsingin	
Kaupungin	kuntouttavassa	työtoiminnassa	sekä	1	suomen	kielen	kurssilainen	Arffmanilta	ja	2	TET-
harjoittelijaa	peruskouluista.	

Yhteenvetona	voimme	todeta,	että	Emmaus	Helsinki	tarjosi	vuoden	aikana	työtä	yhteensä	yhdelle	
vakituisesti	ja	kahdelle	osa-aikaisesti	palkatulle	henkilölle,	neljälle	henkilölle	palkkatuella,	kolmelle	
kuntouttavassa	 työtoiminnassa	 olevalle	 ja	 kymmenelle	 harjoittelijalle	 sekä	 83	
vapaaehtoistyöntekijälle.	

Rahassa	 mitattuna	 (14	 €/h)	 vapaaehtoisten	 työn	 arvo	 vuonna	 2019	 oli	 Vallilassa	 noin	 176	 000	
euroa	ja	Lauttasaaressa	vastaavasti	noin	32	700	euroa.	

Emmaus	Helsinki	osallistui	vuoden	aikana	kolmeen	vapaaehtoisten	rekrytointitapahtumaan	ja	sai	
näissä	 uusia	 vapaaehtoisia	 sekä	 toiminnalleen	 lisää	 näkyvyyttä.	Uusia	 vapaaehtoisia	 ilmoittautui	
myös	soittamalla,	nettisivujen	välityksellä	 ja	käymällä	kirpputoreilla.	Vallilaan	vuoden	aikana	otti	
yhteyttä	 31	 uutta	 vapaaehtoistyöstä	 kiinnostunutta	 henkilöä,	 joista	 21	 kävi	 tutustumassa	
toimintaan.	Näistä		yhdeksän	työskenteli	edelleen	vuoden	lopussa	vapaaehtoisena.	Lauttasaareen	
vuoden	 aikana	 otti	 yhteyttä	 kaksi	 uutta	 vapaaehtoistyöstä	 kiinnostunutta	 henkilöä,	 joista	
molemmat	 työskentelevät	 edelleen	 kirpputorilla.	 Uusia	 vapaaehtoisia	 ottivat	 vastaan	 Anna	
Sammalkorpi	 ja	 Ulla	 Hoyer	 Vallilassa	 sekä	 Leena	 Hyrsky-Kosenius	 Lauttasaaressa.	 Vallilassa	
järjestettiin	 uusille	 vapaaehtoisille	 ja	 harjoittelijoille	 12	 Emmauksen	 toiminnasta	 kertovaa	
tilaisuutta.	

Joulujuhlaa	vietimme	yhdessä	Vallilan	kirpputorilla.	Tarjoilun	tilasimme	Keikkapoolilta.	

	

TALOUSKATSAUS	Emmaus	Helsingin	Vallilan	kirpputorilla	vuoden	2019	myynti	171	637	euroa	(v.	
2018:	 172	 369	 euroa)	 pysyi	 edellisvuoden	 tasolla	 ja	 ylitti	 hieman	 talousarvion.	 Lauttasaaren	
kirpputorin	myyntitulot	173	756	euroa)	(v.	2018:	166	179	euroa)	olivat	vuonna	2019	ensimmäistä	
kertaa	 Vallilan	 myyntituloja	 suuremmat,	 ja	 ylittivät	 talousarvion	 20	 %:lla.	 Myyntitulojen	 kasvu	
Lauttasaaressa	ei	johtunut	asiakasmäärän	kasvusta,	vaan	keskimääräisen	oston	lisäyksestä.		
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Yhteenlaskettu	 myynti	 molemmilta	 kirpputoreilta	 oli	 345	 393	 euroa.	 Summa	 on	 hieman	
edellisvuotta	suurempi	(v.	2018:	338	548	euroa)	ja	ylittää	budjetin	noin	kymmenellä	prosentilla.	

Tuoteryhmäkohtaisesti	 aikuisten	 vaatteet	 muodostivat	 myyntituloista	 suurimman	 osan	
molemmilla	kirpputoreilla,	Vallilassa	30	%	(v.	2018:	28	%)	ja	Lauttasaaressa	28	%	(v.	2018:	27	%).	
Seuraavaksi	eniten	saatiin	Vallilassa	taloustavaroista	(11	%	myyntituloista),	sekä	kengistä	(10	%)	ja	
lasten	vaatteista	(9	%).	Lauttasaaressa	toiseksi	suurimman	ryhmän	muodosti	kirjat	ja	lehdet	(18	%	
myyntituloista),	 ja	 seuraavaksi	 eniten	 saatiin	 arvotavaroista	 (15	 %)	 ja	 taloustavaroista	 (13	 %).	
Myymälöiden	väliset	erot	eri	tuoteryhmien	osuuksissa	näyttävät	vahvistuneen.		Vallilassa	aikuisten	
ja	lasten	vaatteiden	sekä	kenkien	(ynnä	laukkujen)	yhteenlaskettu	osuus	on	kasvanut	entisestään	
ja	 muodostaa	 jo	 liki	 50	 %	 kirpputorin	 myyntituloista	 (v.	 2018:	 41	 %).	 Lauttasaaressa	 vastaava	
vaatetuksen	osuus	on	noin	42	%	(v.	2018:	40	%).	Vielä	merkittävämpi	ero	on,	että	Vallilassa	kirjat	
(8	%	myyntituloista)	 ja	 arvotavarat	 (4	%)	muodostavat	 vain	 reilun	 kymmenyksen	myyntituloista,	
kun	näiden	yhteenlaskettu	osuus	Lauttasaaressa	on	lähes	kolmannes.	

Vallilan	keskimääräinen	päivämyynti	oli	noin	710	euroa	(v.	2018:	716	euroa)	ja	maksavia	asiakkaita	
oli	päivässä	keskimäärin	108	(v.	2018:	110).	Lauttasaaren	keskimääräinen	päivämyynti	oli	noin	723	
euroa	 (v.	 2018:	 694	 euroa)	 ja	 maksavia	 asiakkaita	 oli	 päivässä	 keskimäärin	 70	 (v.	 2018:	 72).	
Molemmilla	 kirpputoreilla	 oli	 siis	 pientä	 laskua	 asiakasmäärässä.	 Keskimääräinen	 kertaosto	
asiakasta	 kohden	 pysyi	 Vallilassa	 ennallaan	 (noin	 7	 euroa).	 Lauttasaaressa	 keskimääräinen	 osto	
kasvoi	 hieman	 entisestään	 ja	 siellä	 asiakas	 käyttää	 ostokseensa	 50	%	 enemmän	 rahaa	 (reilu	 10	
euroa)	kuin	Vallilassa.	

Maailma	kylässä	–festivaali	tuotti	1	090	euroa.	

Muita	 tuloja	 olivat	 yhdistyksen	 saamat	 jäsenmaksut	 2	 407	 euroa.	 Vuonna	 2019	 jäsenmaksun	
maksoi	92	jäsentä.	

Toiminnan	kulut	olivat	yhteensä	347	690	euroa	 (v.	2018:	375	681	€).	Kaikki	kulut	vähennettyinä	
tilikauden	 tulos	 on	 29	 178	 euroa	 ylijäämäinen.	 Jäsenmaksuja	 Kansainväliselle	 Emmaukselle,	
Emmaus	 Euroopalle,	 Emmaus	 Suomelle,	 Pääskyille	 ja	 Kepalle	maksettiin	 yhteensä	 7	 494	 euroa.	
Kansainvälisen	Emmauksen	 ja	Emmaus	Euroopan	 jäsenmaksun	suuruus	määräytyy	myyntituoton	
mukaisesti.	

Rahalahjoituksia	 annettiin	 yhteensä	 120	 776	 euroa	 (v.	 2018:	 150	 438	 euroa).	 Summa	 on	
edellisvuotta	liki	30	000	euroa	pienempi	mutta	vastaa	toimintasuunnitelman	tavoitteen	mukaisesti		
35	 %	 myyntituotostamme.	 Syy	 siihen,	 että	 tavoite	 oli	 asetettu	 edellisvuotta	 alemmaksi	 johtui	
varautumisesta	 Lauttasaaren	 myymälätilojen	 tuleviin	 muutoksiin	 aiempaa	 suuremmalla	
puskurirahastolla.	Suurimmat	avustuskohteet	olivat	Bulgarian	kylähanke,	Cordis	Etelä-Afrikassa	ja	
Viron	 Katikoti.	 Lisäksi	 ylimääräisinä	 lahjoituksina	 annettiin	 Emmaus	 Italian	 pakolaisprojektille	
Mediterranae	4	000	euroa	ja	Lesvos	Solidarity	-järjestölle	Kreikassa	4	000	euroa.	Kotimaassa	suurin	
avunsaaja	oli	Kris	(7	000	euroa).	Kotimaahan	kohdistunut	osuus	kaikista	rahalahjoituksista	oli	27	%.	

	

	

HALLINTO		
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Yhdistyksen	jäsenmäärä	oli	170.	

Vuoden	2019	hallitus:	Puheenjohtaja	Ulla	Hoyer.	Muut	 jäsenet:	Mika	Aalto-Setälä,	Heikki	Ahava,	
Bertel	Backholm,	Anca	Enache,	Henri	Holmberg,	Marja	Keskitalo-Ojala,	Pirjo	Kivelä,	Anton	Linder,	
Anu	 Lähde	 (varapuheenjohtaja),	 Ulla	 Siljander	 (sihteeri)	 ja	 Pauline	 Stenberg	 (taloudenhoitaja).	
Hallitus	kokoontui	9	kertaa.	

Yhdistyksellä	oli	kaksi	jäsenkokousta:	kevät-	ja	syyskokous.	

Yhdistyksen	kevätkokouksessa	8.4.2019	hyväksyttiin	vuoden	2018	toimintakertomus	ja	tilinpäätös	
sekä	myönnettiin	vuoden	2018	hallitukselle	vastuuvapaus.		

Syyskokouksessa	25.11.	2019	hyväksyttiin	vuoden	2020	talousarvio	ja	toimintasuunnitelma.		

Jäsenmaksun	 suuruudeksi	 vahvistettiin	 edelleen	 5-100	 euroa	 kunkin	 oman	 harkinnan	 mukaan.	
Hallituksen	puheenjohtajaksi	vuodeksi	2020	valittiin	Ulla	Hoyer	sekä	muiksi	 jäseniksi	Mika	Aalto-
Setälä,	 Heikki	 Ahava,	 Bertel	 Backholm,	 Anca	 Enache,	 Marja	 Keskitalo-Ojala,	 Anton	 Linder,	 Anu	
Lähde,	Leena	Nivanka,	Ulla	Siljander,	Pauline	Stenberg	ja	Ulf	Särs.	

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

	

TIEDOTUS,	KOULUTUS,	VAIKUTTAMISTYÖ,	TUKIKAMPANJAT	JA	MUUT	TAPAHTUMAT		

Emmaus	 Uutiset	 ilmestyi	 vuonna	 2019	 kaksi	 kertaa.	 Lisäksi	 jäsenet	 ja	 vapaaehtoiset	 saivat	
sähköpostitse	ajankohtaista	 tietoa	Emmauksen	 toiminnasta	 ja	 tapahtumista.	Yhdistyksen	koti-	 ja	
Facebook-sivuja	sekä	Instagramia	päivitettiin	säännöllisesti.		

Vuoden	 2019	 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.		

Lisäksi	 Vallilan	 myymälän	 ikkunagallerian	 tila	 annettiin	 yhteistyökumppaneidemme	 käyttöön	
teemakuukaudeksi	 kerrallaan.	 Esimerkiksi	 helmikuun	 ikkunagalleriassa	 esiteltiin	 Katikotia	 ja	
ystävänpäivän	 myyntitulot	 annettiin	 myös	 heille.	 Ikkunagalleriassa	 esiteltiin	 myös	 muita	
yhteistyökumppaneitamme,	 kuten	 Siemenpuun	 ja	 Emmauksen	 yhteisprojektia	 Intian	
alkuperäiskansojen	oikeuksista.	Tästä	ja	muista	ikkunagallerian	näyttelyistä	lähetimme	tiedotteita	
HS:n	 menopalstalle	 ja	 Evenemax-listalle,	 jonka	 kautta	 saimme	 näkyvyyttä	 Hufvudstadsbladetin	
sivuilla.	

Lauttasaari-lehdessä	oli	 	helmikuussa	2019	näkyvä	 juttu	Gyldenintien	kiinteistön	vuokralaisista	 ja	
Emmauksen	toivosta	löytää	saarelta	korvaavaa	myymälätilaa.		

Lauttasaaren	 myymälä	 osallistui	 huhtikuussa	 Lauttasaaren	 markkinoihin	 pitämällä	 myymälän	
avoinna	lauantaina	ja	sunnuntaina.	Näin	markkinaväki	pääsi	nauttimaan	kirppistunnelmasta	myös	
sisätilojen	lämmössä.	

Osallistuimme	vuonna	2019	myös	erilaisiin	kampanjoihin,	kuten	Fingon	Nolo	totuus	kampanjaan	ja	
0,7%	 valokuvaukseen	 eduskunnan	 portailla.	Olimme	myös	mukana	 Ilmastolakossa	 27.9.	 Vuoden	
aikana	 allekirjoitimme	 Kansalaisareenan	 vetoomuksen	 hallitusohjelmatavoitteista	 sekä	 VVAn	
julkilausuman	 kodittomien	 naisten	 huomioimisesta.	 Lisäksi	 osallistuimme	 KirppisApproon,	 Eetin	
Lempivaatteeni	kampanjaan	ja	WhiteMondayhin.		
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Lisäksi	 osallistuimme	 Suomen	 Sosiaalifoorumiin	 4.-5.5.	 ja	 Maailma	 kylässä-	 festivaaliin	
toukokuussa	 sekä	 Taiteiden	 yöhön	 elokuussa.	 Yksi	 vapaaehtoisistamme	 osallistui	 myös	
Ahvenanmaan	Emmauksen	kesäleiriin.	

Heidi	Koivula	osallistui	Emmaus	Euroopan	järjestämään	Emmaus-koulutukseen	Kölnissä	2.-5.6.	

Vapaaehtoisten	 virkistyspäivänä	 kesäkuun	 alussa	 tutustuimme	 Pentalan	 museosaareen	 ja	
luontopolkuihin.	

Kaikille	 vapaaehtoisille	 ja	 yhdistyksen	 jäsenille	 pidettiin	 työpaja	 ”arvot	 ja	 teot”	 26.9.,	 jossa	
keskusteltiin	toimintamme	ja	arvojemme	yhteensopivuudesta.		

Marraskuussa	16.11.	järjestimme	avoimet	ovet	asiakkaille,	yhteistyökumppaneille	ja	kaikille	
toiminnastamme	kiinnostuneille	ja	samalla	juhlimme	Emmaus-liikkeen	70-vuotispäivää.	Myös	
ikkunagalleriamme	nosti	esille	liikkeen	synnyn,	kuvaamalla	Abbé	Pierren	ja	Georgesin,	vankilasta	
vapautuneen	ja	itsemurhan	partaalla	olevan	miehen,	kohtaamisen.	

	

EMMAUS-LIIKE		

Vuoden	2019	aikana	yhdistys	on	osallistunut	aktiivisesti	Emmaus-liikkeen	toimintaan	eri	tahoilla.		

Emmaus	 Suomen	 vuosikokous	 järjestettiin	 23.2.	 Helsingissä	 Hirundon	 tiloissa.	 Vuonna	 2019	
Emmaus	Helsingin	edustajat	Emmaus	Suomen	hallituksessa	olivat	Anu	Lähde	(jäsen)	ja	Ulla	Hoyer	
(varajäsen).	Anu	Lähde	valittiin	kokouksessa	Emmaus	Suomen	kansalliseksi	delegaatiksi.	Emmaus	
Westervik	oli	vuonna	2019	vastuussa	Emmaus	Suomen	seminaarista,	joka	järjestettiin	12.-13.10.		

Ulla	Hoyer	osallistui	toukokuussa	Kansainvälisen	Emmauksen	järjestämään	seminaariin	Bernissä,	
Sveitsissä,	jossa	juhlistettiin	Emmauksen	manifestin	50-vuotispäivää.	

28.-31.10.	 järjestettiin	 Emmaus	 Euroopan	 aluekokous	 (Regional	 Assembly)	 San	 Sebastiánissa,	
Espanjassa,	johon	osallistuivat	Anu	Lähde	ja	Anca	Enache.	

Helka	 Ahava	 osallistui	 26.-27.3.	 Emmaus	 Euroopan	 Puola-Ukraina-työryhmän	 kokoukseen	
Ukrainan	Lvivissä.	

	

JÄSENYYDET	KOTIMAISISSA	YHDISTYKSISSÄ		

Emmaus	 Helsinki	 on	 kehitysmaakattojärjestön	 Fingo	 ry:n	 jäsen	 (ent.	 Kepa	 ja	 Kehys)	 ja	
Kehitysmaayhdistys	 Pääskyjen	 yhteisöjäsen.	Olemme	myös	 vapaaehtoisjärjestöjen	 kattojärjestön	
Kansalaisareenan	 jäsen.	 	 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.	 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,	
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kirpputoriemme	 asiakkaille,	 palkatuille	 ja	 vapaaehtoisille	 työntekijöillemme!	 Teidän	 ansiostanne	
toimintamme	on	voinut	jatkua	vakaana	myös	vuonna	2019.		

	


