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EMMAUS HELSINKI on useita 
vuosia toiminut aktiivisesti 
maamme ehkä  syrjityim-
män ihmisryhmän hyväksi. 
Näitä ovat Romaniasta ja 
Bulgariasta tulevat liikku-
vat  romanit, joita näemme 

kaduilla kerjäämässä, keräämässä pulloja tai 
myymässä Isoa Numeroa. 

EN OLE VARMAAN AINOA, jota kerjäläisen näkemi-
nen kadulla vaivaannuttaa ja ärsyttää. Miksi 
pitää tulla Suomeen kerjäämään? Eikö muka te-
kemätöntä työtä ole, kun pitää kerjätä? Kun pa-
nen tunteet syrjään, tiedostan, ettei kerjäämi-
nen ole hauskaa ja ettei kukaan tule huvikseen 
Suomeen kerjäämään ja etteivät tekemätön työ 
ja halukas tekijä kovin helposti kohtaa.

PERUSTIMME  KEIKKAPOOLIN, jotta kerjäämiselle oli-
si vaihtoehto ja tekemättömään työhön saatai-
siin tekijöitä. Siivousalalla on työvoimapulaa, ja 
se on yhä enemmän maahanmuuttajien varas-
sa.  Sillä alalla rehottaa myös hyväksikäyttö ja 
suoranainen ihmiskauppa: joissakin yrityksissä 
maahanmuuttajat saattavat olla eräänlaisessa 
velkavankeudessa nälkäpalkalla  ja epäinhimil-
lisissä olosuhteissa. Keikkapoolissa maksetaan 
reilua ja työehtosopimuksen mukaista palkkaa 
ja hoidetaan kaikki lakien edellyttämät työn-
antajavelvollisuudet. Yhteistyössä Diakoniao-
piston kanssa työntekijöitä on koulutettu, ja he 
saavat monipuolista tukea kaikissa Suomessa 
työskentelyyn ja asumiseen liittyvissä asioissa. 
Kolmessa ja puolessa vuodessa Keikkapooli 

on löytänyt pienen mutta uskollisen asiakas-
kunnan, joista moni näkee siirtolaisromanien 
työllistämisen tärkeänä eettisenä vaihtoehtona. 

EMME OLISI PÄÄSSEET NÄIN PITKÄLLE ilman yhteis-
työtä Diakonissalaitoksen kanssa, joka on 
varmasti Suomen tunnetuin ja vanhin järjestö, 

joka puolustaa nimenomaan niitä, joille ei tah-
do löytyä muita puolustajia. Diakonissalaitok-
sen ja bulgarialaisen romanijärjestö Dromin 
kanssa meillä  on myös hyvää yhteistyötä  Bul-
garian Vidinissä, jossa pääsimme tekemään 
sitä, mitä osaamme parhaiten: auttamaan 
kirpputoritoiminnan käynnistämisessä. Tämä 
kaikki on tosi hienoa ja sitä, mistä manifestis-
sakin puhutaan: auta ensin eniten kärsivää.

TYÖ ROMANIEN KANSSA on haastavaa: joutuu 
jatkuvasti kohtaamaan kotimaista rasismia 
ja tarkastelemaan kriittisesti myös omia 

asenteitaan ja käsityksiään. Black Lives Matter 
-liikehdintä on aktivoinut myös Suomessa syr-
jintää koskevan keskustelun, mutta se ei ulotu 
siirtolaisromaneihin. Heille elämä Suomessa 
on jokapäiväistä selviytymistaistelua, jossa 
voimat, kielitaito ja asiantuntemus eivät riitä 
omien oikeuksien puolustamiseen. Olemalla 
hiljaa myös me annamme hyväksynnän syrji-
välle kohtelulle.  

SYRJINTÄ KOSKEE KIPEÄSTI mm. niitä kuutta roma-
nia, jotka asuvat Länsi-Helsingissä sijaitsevas-
sa kerrostaloasunnossa ja maksavat yhtiövas-
tikkeen kattavaa vuokraa. Asukkaista viisi on 
löytänyt töitä Keikkapoolissa, Diakonissalai-
toksella ja rakennuksilla. He ovat tavallisia 
ihmisiä hyveineen ja vikoineen, tarpeineen ja 
unelmineen. Niin kuin me kaikki. 

MUUTTO ASUNTOON tapahtui huhtikuussa 2018. 
Alusta alkaen uudet asukkaat ovat olleet  
naapureiden silmätikkuna ja heistä halutaan 
päästä eroon. Suomalaiseen kerrostaloon 
sopeutumisessa on erilaisesta asumiskulttuu-
rista tulevilla ihmisillä ollut opettelemista, 
eivätkä naapurit ole varsinaisesti tukeneet tätä 
oppimisprosessia. Jotkut ovat olleet ystävälli-
siä, mutta enimmäkseen kontaktit ovat olleet 
vihamielisiä. On ollut nimettömiä kirjeitä, sol-
vauksia ja valituksia taloyhtiön hallitukselle. 
Valitukset perustuvat naapureiden käsityksiin, 
kertomuksiin ja huhupuheisiin. Kun seinän ta-
kana olevaan vierauteen ei uskalleta tutustua, 
tarinat saavat siivet. 

ROMANIASUKKAIDEN KOHTELU kertoo siitä, ettei 
liikkuvalla väestöllä ole samoja ihmisoikeuksia 
kuin meillä muilla. Kerrostalossa sattuu ja ta-
pahtuu, ja kun kyseessä on kantasuomalainen 
tai ”toivottu” maahanmuuttaja, se hyväksytään 
osana tätä asumismuotoa. Romaniasukkaiden 

Työ romanien kanssa 
on haastavaa: joutuu 

jatkuvasti kohtaamaan 
kotimaista rasismia 
ja tarkastelemaan 
kriittisesti myös 

omia asenteitaan ja 
käsityksiään.

kohdalla valituskynnys on hyvin alhainen. 
Kun he  sitten koettavat olla mahdollisimman 
näkymättömiä ja kuulumattomia, heitä ei 
silti hyväksytä. Kyse on yksinkertaisesti siitä, 
että heidät nähdään vieraana, ei-toivottuna 
ulkomaalaisryhmänä, jota ei haluta omaan 
naapurustoon. 

EMMAUS ON KAIKILLE erilaisille ihmisille avoin ja 
turvallinen, rasismivapaa paikka. Siellä kenen-
kään – oli hän sitten asiakas, vapaaehtoinen 
tai työntekijä –  ei tarvitse kuunnella viha-
puhetta. Emmaus voisi ottaa aktiivisemman 
roolin syrjinnän vastustamisessa muillakin 
tasoilla. Haluamme edelleen olla omassa 
toiminnassamme esimerkkinä syrjimättömyy-
destä ja tukea haavoittuvassa asemassa olevia 
siirtolaisromaneja, mutta  voisimme myös 
pyrkiä vaikuttamaan Suomen ja EU:n polii-
tikkoihin, jotta EU:n jäsenmaissa tapahtuva 
romanien syrjintä tunnistettaisiin ja nähtäisiin 
ihmisoikeusloukkauksena, johon on puututta-
va EU:n lainsäädännöllä ja sanktioilla.

HELKA  AHAVA

Haluamme edelleen olla 
omassa toiminnassamme 

esimerkkinä 
syrjimättömyydestä, 

mutta  voisimme myös 
pyrkiä vaikuttamaan 

Suomen ja EU:n 
poliitikkoihin

ROMA LIVES MATTER

PUHEENVUORO
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Setälä, Helka Ahava, Ulla Hoyer ja Ulf Särs | PAINO: Origos Oy, 2020 | PAINETTU: FSC serti fioidulle paperille | KANNEN KUVA: Uuden 
myymälän avajaiset Lauttasaaressa 6.10.2020. Kuva: Heikki Ahava.
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PERUSSA TILANNE ON edelleen kriittinen covid-19:n 
aiheuttaman kriisin takia. Pandemia mullisti 
elämämme täysin ja lamautti kaiken sosiaalisesti 
ja taloudellisesti maassamme ja koko maailmas-
sa. Tässä kriisissä eniten ovat kärsineet perheet, 
joita juuri me Cuna Nazarethin päiväkodissa 
palvelemme päivittäin, sillä sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset ovat olleet järkyttäviä 
köyhimmille. 

TARTUNTOJEN VÄLTTÄMISEKSI kansalliset viran-
omaiset määräsivät Cuna Nazarethin päiväkodin 
jatkamaan toimintaa toistaiseksi virtuaalisesti. 
Cuna Nazarethissa 19 työntekijää menetti työnsä 
(keittiö, siivous, avustajat, Traperian työntekijät, 
sosiaalityöntekijät ja psykologit). Maaliskuusta 
lähtien olemme toimineet viiden opettajan, yhden 
johtajan ja yhden kouluavustajan voimin. Nämä 
valtion tukemat seitsemän virkaa mahdollista-
vat sen, että työskentelemme mahdollisimman 
aktiivisesti lasten ja heidän perheidensä kanssa. 
Virtuaalisia toimintamuotoja ovat kasvatusalan 
asiantuntijoiden valmistelemat televisio-ohjelmat 
sekä WhatsApp:in ja muiden viestintäalustojen 

NATALIA OSELJASTA KERTOO:  

Kun karanteeni alkoi, jouduimme sulkemaan 
myymälät. Päätös oli raskas, sillä yhteisössä asui 
25 ihmistä ja myös sosiaalihankkeemme olivat 
vaarassa. Saadaksemme rahaa teimme kaikkea 
mahdollista: siivosimme katuja ja autoimme 
Lvovin asukkaita kotitöissä. Lvovilaiset riensivät 
myös apuun ja lahjoittivat meille ruokaa, hygie-
niatarvikkeita ja rahaa. Pystyimme jatkamaan 
asunnottomien ruokapalvelua. Karanteenin aika-
na jaoimme asunnottomille 6412 ruoka-annosta. 
Saimme paljon myönteistä näkyvyyttä tiedo-
tusvälineissä, ja meidän asiantuntemustamme 
käytetään, kun laaditaan suosituksia valtion ja 
paikallisille viranomaisille. Nyt kauppamme ovat 
taas auki. Saamme rahaa myös toimittamalla 
materiaalia jatkokäsittelyyn. 

MENNYTTÄ TULEVAA

käyttö yhteydenpidossa. Käytännössä nämä virtu-
aaliset toimintamuodot ovat haasteellisia, koska 
osalla perheistä on vain alkeelliset viestintälait-
teet. Olemme myös joutuneet sopeutumaan täysin 
erilaiseen toimintaympäristöön ja uusiin tapoihin. 
Opettajat ovat tehneet kuitenkin hyvää työtä 
pyrkien aktiivisesti tukemaan lasten ja perheiden 
kasvattamista. 

PANDEMIA on vaikuttanut suuresti Cuna Nazarethin 
taloudelliseen tilanteeseen. Emmaus-liikkeen 
hätärahoituksen kautta olemme saaneet pienen 
tuen työntekijöidemme perustoimeentuloa ja 
järjestön peruskuluja varten. Olemme erittäin 
huolissamme tästä kriisitilanteesta, jossa olemme 
kaikki globaalisti. Nähtäväksi jää mitä tapahtuu 
myöhemmin. Maailmantalous on kärsinyt, haavoit-
tuvassa asemassa olevat perheet ovat kärsineet 
ja työttömyys ja köyhyys ovat kasvaneet lamaut-
tavan taudin edessä. Toivottavasti voimme tehdä 
jatkossakin työtä perheiden, ja erityisesti lasten, 
hyvinvoinnin hyväksi.
TEKSTI :  AN ITA  MOORE LA  ROSA,  CUNA NAZARETH INST ITUUT I -

ON JOHTAJA .  KÄÄNNÖS JA  MUOKKAUS:  ANU LÄHDE

Ajankohtaisia kuulumisia Cuna Nazarethin päiväkodista Perusta Kuulumisia Ukrainasta 2

VASIL NASHA KHATASTA:

Nasha khatassa asuu 10 pientä lasta äitiensä 
kanssa. Kaupungissa sijaitsevassa yömajassa 
on jatkuvasti asunnottomia, ja monet ovat 
hyvin huonossa kunnossa. Pandemian johdos-
ta tulot vähenivät, mutta olemme lisänneet 
myyntipisteitä ja meillä on toimintaa jo neljällä 
alueella. Drohobychissa olemme avanneet toisen 
huonekaluverstaan. Autamme edelleen myös 
romaniperheitä. Huonekaluverstas Drohobychissa.

Kuulumisia Ukrainasta 1

Ruoka-annoksia asunnottomille.

Kurvin kierre

AURINGONPAISTEESSA me seitsemäntoista 
emmauslaista tapasimme Poitsun hänen entisillä 
kulmillaan Vaasan aukiolla tai nk. Piritorilla. 
Hän johdatti meidät parin tunnin kävelylle, ja 
saimme kuulla viinanmyynnistä, seksikaupasta 
ym. Kurvin vaiheista, mutta myös siitä, miten 
monet tunnetut suomalaiset muusikot aloittivat 
uransa Harjun nuorisotalolla, entisessä ruu-
mishuoneessa, jonka lastauslaiturilla odotimme 
ukkossateen loppumista. ”Kurvin kierre” päättyi 
Sörkan vankilan portille, jossa Poitsu kertoi, 
että kolmasosa vapautuvista vangeista on vailla 
asuntoa. Nämä Hima&Stradan (https://www.
himastrada.fi/)  kaupunkikävelyt järjestetään 
asunnottomien hyväksi yhteistyössä mm KRITSin 
(Kriminaalihuollon tukisäätiö) ja VVAn (Vailla 
vakinaista asuntoa) kanssa. 

Virkistyspäivän lounas nautittiin Ravintola 
Kapsäkissä.

Uudet työntekijät

HALLITUS on valinnut 31 hakijan joukosta uudeksi 
myymälähoitajaksi/myymälävastaavaksi Ville 
Sahlakarin ja Reija Wihisen. Tervetuloa joukkoon.
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 LAUTTASAARELAINEN  
VUODESTA 1983

Lauttasaaressa on ollut Emmauksen kirpputori 
kohta 40 vuotta. Tänä syksynä se muuttaa uuteen 
osoitteeseen Heikkiläntielle. Uuden edessä on hyvä 

pysähtyä hetkeksi. Eeva Ratinen, Maija Ojala ja 
Leena Hyrsky-Kosenius kertovat omista vuosistaan 

Larun kirppiksellä.

TEKSTI :  ULLA  HOYER |  KUVAT:  HE IKK I  AHAVA  JA  EMMAUKSEN ARKISTO

– Emmauksen hallitus mietti, olisiko resurs-
seja ylläpitää kahta myymälää. Asuin silloin 
10 min. kävelymatkan päässä ja myyjiä oli 
riittävästi viisipäiväiseen aukioloon. Talkoilla 
ja iltaryhmien avulla saatiin aluksi kauppa 
siivottua ja tangot ja hyllyt täytettyä. 

Olin itse ansiotyössä, mutta minusta kuten 
monesta muustakin olisi ollut sääli sulkea 
hyvin toimiva kirppari, jolla oli jo vakiintunut 
asiakaskunta ja vapaaehtoisia lähistöltä.

Pidimme siis Père Guyn ja joidenkin 
hallituksen jäsenten kanssa Gyldénintiellä 
alku vuodesta 1984 palaverin, jossa minä 
lupasin huolehtia siitä, että Larun myymälässä 
toiminta sujuisi mahdollisimman hyvin. Niin 
siis sovittiin ja onnistuihan se, vaikka muutin-
kin vuonna 86 Punavuoreen.

Myös Emmaus-ryhmien yhteistyö sujui:
– Gyldénintien alkuvuosina siellä myytiin 

Espoon Emmaus Kanavan yhteisössä kunnos-
tettuja huonekaluja, muistelee Eeva.

– Opin tuntemaan Elisabeth de Godzinskyn 
Taizen piirissä vuonna 1975 ja menin autta-
maan häntä Annankadun Emmaus-yhteisöön 
ruoanlaitossa. Olin myös mukana pakkaa-
massa nk. Lapinpaketteja. Kun olin töissä 
Mustasaaren toimintakeskuksessa, tulimme 
seurakunnan nuorten kanssa mukaan Hieta-
lahdenrannan kirpparin tiistai-iltaryhmään, 
jota sitten jatkettiin Larussa, kun Gyldénintien 
kirppari avattiin. Mustasaarelaiset osallistuivat 
myös talkoisiin ja tapahtumiin. 

– Emmaus vaikutti voimakkaasti meidän per-
heeseen ja maailmankuvaamme. Perustimme 
myös Mustasaareen kirpputorin. Kun 5-vuotias 
poikani möi Mustasaaressa kuusen alla kerran 
kukkia, eräs asiakas kysyi, mihin rahat mene-
vät. Poika vastasi: No Etiopiaan tietysti!!     

– Kesäisin, kun pitkä työpäivä Mustasaa-
ressa oli päättynyt klo 22 ja lapseni olivat 
nukkumassa, lähdin pienellä Elviira-perä-
moottorilla Lauttasaaren venekerholle, josta 
kävelin Gyldénintielle. Menin Emmaukseen 

Miesten sovituskoppi valmistuu Gyldénintien uuteen 
myymälään vuonna 1983.

– Kun Emmaus v. 1983 joutui lähtemään Hieta-
lahdenrannasta – purkutalo! – etsittiin epätoi-
voisesti uutta sopivaa tilaa kantakaupungista. 
Kun sellaista ei heti löydetty, vuokrattiin Laut-
tasaaresta pieni, väliaikaiseksi ajateltu tila, 
joka oli edullinen ja heti vapaa. Oli tärkeää, 
ettei jääty ihan ilman tuloja, kun piti maksaa 
Annankadun yhteisön tilan ja verstaan vuokrat 
sekä yhteisön elatus. 

– Gyldénintien tila kunnostettiin myy-
mäläksi syksyn 1983 aikana nopeasti, sillä 
käytössä oli kokenutta ja reipasta porukkaa, 

joka vapautui Hietsusta. Musa (Maija Ojala), 
Ukkis (Jukka-Pekka Ojala) ja muu Mustasaa-
ren (Helsingin seurakuntien toimintakeskus) 
väki olivat myös tärkeässä roolissa. Kirppari 
avattiin 1.12. ja sai heti suuren suosion, sillä 
asiakkaat olivat kaivanneet Emmausta kovasti. 

– Punavuoresta löytyi kuitenkin aika pian 
iso kellaritila. Kun Sepänkatu 17 kirppari 
avattiin 30.1.1984, Laru oli jo vakiinnuttanut 
paikkansa, oli kanta-asiakkaita ja hyvä poruk-
ka sekä larulaisia että muita vapaaehtoisia. 
Sijainti oli hyvä, sillä A-rapussa toimi siihen 
aikaan Lauttasaareen terveysasema, talossa oli 
kaksi ravintolaa ja bussi no 20 pysähtyi men-
nen tullen Gyldénintiellä talon edessä. Lisäksi 
saimme pihalta kaksi pysäköintipaikkaa.

Joulukuussa 1983 Helsingin ainoa Emmaus-kirpputori oli 
Lauttasaaressa.

MUSA ELI MAIJA OJALA KERTOO

EEVA RATINEN KERTOO LAUTTA SAAREN EM-
MAUKSEN ALKUVAIHEISTA

HISTORIA
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Uusi entistä valoisampi myymälätila avattiin 6.10.2020 
osoitteessa Heikkiläntie 2.

VIELÄ HETKI SITTEN istuimme tyhjässä tilassa Heikki-
läntie 2:ssa. Suunnittelimme tulevaa: Lauttasaa-
ren uutta myymälää, tätä jäsenlehteä ja myöhem-
min illalla vaikuttamistyötä ja muita hallituksen 
esityslistalla olevia asioita. 

Ja nyt Uffe on poissa. Mieli ei tahdo hyväk syä 
tapahtunutta. 

Surun sekaan hiipii kiitollisuutta. Sain työsken-
nellä Uffen kanssa monta vuotta tiedotustiimissä 
ja hallituksessa. Kiltti ja rohkea mies. Päättäväisyys 
heikommassa asemassa olevien puolustamiseen 
vaatii rohkeutta. Samoin asioiden perinpohjainen 
ajattelu ja oman kannan asettaminen muiden ar-
vioitavaksi. Juuri keskustelut ovat jääneet mieleen. 
Saatoimme olla eri mieltä, mutta aina toisiamme 

kunnioittaen. Uffe oli läsnäole-
va, iloinen ja muut keskustelijat 
huomioon ottava. 

Ulf Särs tuli Emmaukseen 
vuonna 2009 jäätyään eläk-
keelle Kirkon ulkomaanavun 
tiedottajan työstä. Hän löysi 
nopeasti oman paikkansa. 
Ensin hallituksessa ja Cuna 
Nazarethin traperia-hankkeen 
seurantaryhmässä, myöhem-

min Lauttasaaren kirpputorin kirjaosastolla, jossa 
hän työskenteli yhdessä vaimonsa Atin kanssa. 

Uffe toimi Emmaus Helsingin edustajana mm. 
Kierrätysliikkeessä, Loviisan rauhanfoorumin 
neuvottelukunnassa sekä paperittomien tukiver-
kostossa. Emmauksen ulkopuolella hän oli aktiivi-
nen kirjoittaja. Viimeiset vuodet Uffe oli Yhteys-
liikkeen puheenjohtaja puolustaen näkyvästi 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kirkon sisällä.

Uffen kuolema on iso menetys hänen läheisil-
leen, mutta myös Emmaukselle. Uskon hänen 
esimerkkinsä antavan meille kaikille toivoa työssä 
Emmaus-liikkeen arvojen puolesta. 
TEKSTI  M IKA  AALTO-SETÄLÄ  |  KUVA  ANNETTE  SÄRS

Ulf ”Uffe” Särs on kuollut

Uffe oli kiltti ja 
rohkea mies.

töihin yövuoroon ja viettämään ’omaa aikaa’. 
Aamuyöllä palasin kotiin.

Larun kirppari toimi kokonaan vapaaeh-
toisvoimin 30 vuotta. Myyjät tulivat säännöl-
lisesti omiin vuoroihinsa. Yhteisistä asioista 
päätettiin työkokouksissa, siivouksia tehtiin 
talkoopäivinä ja yhteyksiä pidettiin kontakti-
kirjan avulla, jossa eri päivinä työskentelevät 
vapaaehtoiset kertoivat, mitä siellä oli tehty. 
27.4.08 Timo kirjoittaa kontaktikirjaan:  
– Käväisin vähän yleisjärjestämässä.  

Muutaman vuoden ajan nk. Puolan rekat 
pakattiin Gyldénintiellä, kun Mäkelänkadun 
liikenne ei ollut sopiva tällaiseen toimintaan. 
Ohikulkijoiden hämmästykseksi sadat vaate-
säkit ja taloustavaralaatikot valloittivat talon 
edustan, kun niitä talkoovoimin nostettiin 
rekkaan.

– Tulin Emmaukseen vapaaehtoisena autta-
maan isääni. Puolitoista vuotta sen jälkeen, 
kun Eeva Ratinen sairastui, jouduin yhtäkkiä 
tähän hommaan. Otin mallia Eevasta ja luin 
kaiken, minkä löysin Abbé Pierrestä. Kuusi 
vuotta on mennyt nopeasti täällä. 

Näiden vuosien aikana myyntitulot ovat 
nousseet merkittävästi. 

– Osaan myydä, sanoo Leena. Ja haluan  
että Emmauksella on enemmän rahaa avus-
tustoimintaan. Perheenikin on ollut mukana 
kirpputorin toiminnassa.

– Olen käynyt koulua Lauttasaaressa. Välillä 
asiakkaina käy vanhoja koulukavereita. 

Leena kertoo lämmöllä myymälän tukipila-
reista:

– Hannes (joka oli ollut mukana Mustasaa-
ressa, sitten Espoon Emmaus Kanavassa ja 
tuli sitten Laruun) on tarkastanut ja hinnoi-
tellut mm teknisiä laitteita. Venäjän tuntija ja 
yleisjärjestäjä Timo on auttanut kaikenlaisissa 
töissä, mm. säkkien ja muiden painavien 
tavaroiden siirroissa. Ja Kake, Leenan oma 
isä, hoiti mallikkaasti Larun kirjaosastoa noin 
viidentoista vuoden ajan kuolemaansa asti. 
Asiakkaat muistavat hänet vieläkin.

Kirjat ovat edelleen Larun kirpparin tär-
keimpiä myyntituotteita, niitä hoitaa tänään 
Irma Lahdensuo.

SYY LÄHTÖÖN GYLDENINTIELTÄ on sama kuin sinne 
muuttaessa. Talon purkutuomio! Kun Emma-
uksen hallitus sai tiedon tästä, ryhdyimme heti 
etsimään uusia tiloja. Heikki Ahava seurasi 
Lauttasaaressa vapautuvia tiloja, ja kesti ai-

kansa, ennen kuin löysimme Heik-
kiläntien tilat ja saimme neuvoteltua 
suotuisan vuokrasopimuksen. 

Sama talkoohenki, jota nähtiin 
Gyldénintien rakentamisessa syksyllä 
1983 ja Vallilassa 2007, vallitsi tämän-
kin vuoden muuttourakassa. Goa von 
Zweygbergk ja Mika Aalto-Setälä te-
kivät hienon myymäläsuunnitelman. 
Myymälän rakentamisessa Heikki 
Ahava oli vetovastuussa, apureina 
Bertel Backholm ja Christer Manni-
la. Monta vapaaehtoista oli mukana 
pakkaamassa tavaroita ja purkamassa 
niitä Heikkiläntiellä. Niin kuin niin 
monta kertaa rekan pakkaustalkois-
sa, myös tällä kertaa KRIS ojensi 
auttavan käden. Muuttopäivänä 
neljä riuskaa kaveria tuli kantamaan 
laatikoita ja hyllyjä. Phill Lewis ja Jani 
Häyry ajoivat isoa pakettiautoa viisi 
kertaa edestakaisin. 

Tiistaina 6.10. emmauslaiset saivat 
palkan uurastuksestaan: Heikkiläntie 
2:n tyylikäs uusi myymälä avasi oven-
sa asiakkaille. 

Emmauksen naapurissa rakennettiin monta vuotta 
metroasemaa. Aika pian sen valmistumisen jälkeen  
Emmaukselle tuli lähtö eteen, kun talo päätettiin 
purkaa.

LEENA HYRSKY-KOSENIUS ON  
TOIMINUT MYYMÄLÄ VASTAAVANA LAUTTASAA-
RESSA VUODESTA 2014

MUISTOKIRJOITUS
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T apaan Carita Virkkusen tätä hastatte-
lua varten Lauttasaaren uudessa myy-
mälässä. Eletään  suunnitteluvaihetta, 

ja vasta ensimmäiset hyllyt ovat pystyssä. 
Carita miettii, että muutto Heikkiläntielle on 
iso askel. Mahtavatko vanhat asiakkaat löytää 
uuteen liikkeeseen? Myös metron tuoma hyöty 
menetetään. Eikä parkkipaikkojakaan ole 
niin kuin Gyldénintiellä. Toisaalta uusi tila on 
iso ja valoisa ja suoraan kadun varrella ja tuo 
varmasti uusia asiakkaita. 

– Ja uusia vapaaehtoisia, toivoo Carita. 
Suunnitelman mukaan kadulle antavan 

ikkunan eteen tulee mallinukkeja. Caritaa 
puistattaa ajatus.  

– Hyrskyn Leenan kanssa taistelimme sen 
ainoan ja  rikkinäisen mallinuken kanssa Gyldé-
nintiellä. Mallinuken päällä oleva vaate ostettiin 
tietysti aina ensimmäiseksi, ja taas sai keinotel-
la vaatteita ramman nuken päältä…

Asiakaspalvelu oma juttu
Jäätyään eläkkeelle 10 vuotta sitten Carita 
Virk kunen on viimeiset seitsemän vuotta ollut 
Larun Emmauksessa tuttu kasvo. 

– Vaikka olin asunut Lauttasaaressa kymme-
niä vuosia, löysin Emmauksen ystäväni Eeva 
Neuvosen kautta vasta kymmenkunta vuotta 
sitten. Kun Eeva kuoli 2013, kysyin Ratisen 
Eevalta, tarvitaanko Emmauksessa apua. Sillä 
tiellä olen edelleen. 

Vaikka Carita on myös lajitellut ja hinnoitel-
lut, hän kokee asiakaspalvelun omimmaksi ja 
on viime vuodet ollut tiistaisin kassana.  

– Olen ulospäin suuntautunut ihminen ja 
asiakaspalvelu on vahvuuteni, sanoo Carita. 

– Asiakkaiden kanssa olin tekemisissä myös 
ollessani töissä sisustusliikkeissä. Viimeiset 

vuodet tein yksinäistä työtä pursiseurassa. 
Emmauksessa pääsin taas mukaan yhteisöön. 
Sitä olin kaivannut. 

Carita on Emmauksen työtovereista saanut 
myös ystäviä, joiden kanssa on viettänyt mon-
ta mukavaa hetkeä Lauttasaaressa sijaitsevalla 
kesämajallaan. 

Auttamisen ajatus  
peräisin lapsuudesta
Caritan lapsuudenkoti oli Ruoholahdessa. 
Täti oli pelastusarmeijan vapaaehtoinen, joka 
veti pikkulasten ”hiekkalaatikkoryhmää” ja 
soitti kitarakuorossa. Caritallekin pelastus-
armeija tuli tutuksi ensin tädin hiekkalaatik-
koryhmässä ja myöhemmin pelastusarmeijan 
partiossa. 

– Näen Emmauksessa samaa auttamisen aja-
tusta kuin pelastusarmeijassa. Myös kirppu-

Gyldénintien kassapiste oli Caritalle mieluinen  
työpaikka.

torit ja vapaaehtoistyö yhdistävät näitä kahta 
organisaatiota. Vapaaehtoisten suuri merkitys 
on yksi syy, miksi viihdyn Emmauksessa.

Carita on ammatiltaan sihteeri ja nauttii sii-
tä, että voi Emmauksessa käyttää äidinkielensä 
ruotsin lisäksi myös suomea ja englantia. 

– Emmauksessa olen tutustunut lautta-

saarelaisiin. Kaupoissa ja kadulla näen usein 
asiakkaita, ja tervehdimme toisiamme. Tosin 
aina en ole varma, onko tutulta vaikuttava 
henkilö Emmauksen asiakas vai tuttu muista 
yhteyksistä tai vain TV:stä tuttu, sanoo Carita 
pilke silmäkulmassa. 
TEKSTI  HELKA AHAVA |  KUVAT  HELKA AHAVA JA CARITA VIRKKUNEN

Carita toivoo uusia 
vapaaehtoisia 
Heikkiläntielle.Emmauksessa  

sain yhteisön

CARITA VIRKKUNENAHERTAJA



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

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT

Koska kevään 2020 pandemiarajoitukset estivät kevät-
kokouksen pitämisen, Emmauksen hallitus päätti tänä 
vuonna poikkeuksellisesti yhdistää yhdistyksen kokoukset.

Työjärjestys
1. Kokouksen avaus. 
2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 
4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden totea-

minen. 
5.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 
6.  Esitellään hallituksen ehdotukset vuoden 2019 

toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä 
tilintarkastajan lausunto. 

7.  Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja 
tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvol-
lisille. 

9.  Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion 
hyväksyminen. 

10.  Vuoden 2021 jäsenmaksun määrittäminen. 
11.  Vuoden 2021 hallituksen ja puheenjohtajan valinta. 

Hallitus päättäessään kevät- ja syyskokousten yhdis-
tämisestä kutsui vaalivaliokunnan jäseniksi Pirjo 
Kivelän (040 5030305), Phill Lewisin (045 2716262) 
ja Aino Sirjen (045 6025019). He ottavat edelleen 
vastaan ehdotuksia hallituksen jäseniksi. 

Tervetuloa Emmaus Helsinki ry:n yhdistettyyn 
kevät- ja syyskokoukseen 2020 
AIKA: Maanantai 9.11.2020 klo 17.00    
PAIKKA: Lauttasaaren myymälän uudet tilat, Heikkiläntie 2, Lauttasaari

12.  Valitaan tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa. 
13.  Muut asiat 
14.  Kokouksen päättäminen. 
 
Kokouksen asiakirjat, Vuoden 2019 toimintakertomus 
ja tilinpäätös sekä ehdotukset vuoden 2021 toiminta-
kertomukseksi ja talousarvioksi ovat luettavissa 
verkossa linkistä  https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdp
QNhRNITa9Jzgftt?e=k8lb45 tai tilattavissa toimistolta 
(puh 050 3388281 tai toimisto@emmaushelsinki.fi). 
 
Tarjolla on kahvia/teetä ja pientä purtavaa. 
 
Vuoden 2020 jäsenmaksu (5-100 € oman valinnan 
mukaan) maksetaan tilille FI17 5780 1020 0039 04 
käyttäen viitettä 11112 tai kirjoittaen jäsenen nimi ja 
osoite lomakkeen viestikenttään. 
 
Tervetuloa! 
Emmaus Helsingin hallitus 
 

Kokouksen jälkeen 
Helka Ahava alustaa keskustelun vaikuttamistyöstä:  
“Emmaus, muutoksen tekijä?” 
On myös tilaisuus tutustua Lauttasaareen uuteen 
toimitilaan. 


