
EMMAUS	HELSINKI	ry:n	TOIMINTAKERTOMUS	2020			
Hyväksy(y	kevätkokouksessa	21.4.2021	

Emmaus-liike	on	saanut	alkunsa	Ranskassa	v.	1949,	kun		ranskalainen	pappi,		kansanedustaja	
ja	 en@nen	 	 vastarintaliikkeen	 jäsen	 Abbé	 Pierre	 käynnis@	 kampanjan	 talvipakkasessa	
kärsivien	asunno(omien	au(amiseksi.			

Emmaus-liike	 on	 kasvanut	 kansainvälises@	 ak@iviseksi	 liikkeeksi	 	 joka	 toimii	 40	 maassa	 ja	
kutsuu	ihmisiä	-	osa(omia	ja	hyväosaisia	-	tekemään	yhdessä	työtä	heikoimmassa	asemassa	
olevien	 ihmisten	au(amiseksi	tämänhetkisessä	hädässä	sekä	tukemaan	heitä	pysyvämpään	
hyvinvoin@in	 tähtäävien	 keinojen	 löytämisessä.	 Emmaus	 on	 uskonnollises@	 ja	 poliiGses@	
sitoutumaton	liike.	

Emmaus	 Helsinki	 perusteGin	 v.	 1966.	 Yhdistys	 saa	 tulonsa	 kirpputoritoiminnasta	 jota	
pyöritetään	 vapaaehtoisvoimin.	 Myytävät	 tavarat	 saadaan	 kirpputorille	 lahjoituksina.	
Kirpputorit	tarjoavat	vapaaehtoistyöntekijöilleen	mielekkään	työyhteisön	ja	mahdollisuuden	
olla	 avuksi.	 Vapaaehtoistyön	 avulla	 Emmaus	 voi	 jakaa	 tuo(oaan	 solidaarisuustyöhön	
ko@maassa	ja	muualla.			

Tänä	 päivänä	 Emmaus-liike	 panostaa	 yhä	 enemmän	 kierrätykseen	 ja	 vastuulliseen	
kulu(amiseen	arjen	 tasolla.	 Yksi	 	 tärkeä	 avustuskeinomme	on	myös	niiden	 työllistäminen,	
jotka	 eivät	 omin	 voimin	 löydä	 työtä	 ja	 toimeentuloa,	 siihen	 tähtäävät	 mm.	
Keikkapoolihankkeemme	sekä	erilaiset	tukityöllisyystoimemme.		

MITÄ	SUUNNITELTIIN	JA	KUINKA	KÄVI		

Helmikuussa	 Suomeen	 rantautunut	 koronavirus	 vaikuG	 merki(äväs@	 yhdistyksen	 vuoden	
2020	 toimintaan.	 Maaliskuussa	 jouduimme	 sulkemaan	 molemmat	 kirpputorit	 ja	
lomau(amaan	 työntekijät.	 Pyynnöstämme	 Gyldénin@en	 kiinteistönomistaja	 myönsi	 meille	
50%	vuokranalennuksen	touko-kesäkuun	ajaksi.			

Kesäkuussa	 saimme	 @edon	 e(ä	 joudumme	 muu(amaan	 Gyldénin@en	 @loista	 syyskuun	
loppuun	 mennessä.	 Uusi	 @la	 löytyi	 Heikkilän@eltä,	 jonne	 pääs@in	 muu(amaan	 syyskuun	
aikana.	Uusi	myymälä	avaGin	6.	lokakuuta.	

Lau(asaaren	kirpputorin	muuton	lisäksi	vuosi	sisälsi	merki(äviä	muutoksia	henkilökunnassa.	
Määräaikaisten	 työsopimusten	 loppuessa	 yhdistyksen	 hallitus	 oli	 pää(änyt	 täy(ää	
molemmat	 myymälävastaavien	 osa-aikaiset	 työpaikat	 avoimella	 haulla.	 Uudet	 työntekijät	
aloiGvat	 lokakuussa	 perehdytysjaksolla	 Vallilassa,	 jonka	 jälkeen	 toinen	 heistä	 siirtyi	
Lau(asaaren	myymälään	joulukuun	alusta.	

Pandemia	 on	 @etenkin	 vaiku(anut	 myös	 yhteistyökumppaniemme	 toimintaan.	 Drom-
järjestö	 Bulgariassa	 joutui	 sulkemaan	 kirpputorinsa	 yhteensä	 6	 kuukaudeksi.	 Parivartan	
In@assa	ryhtyi	jakamaan	korona@etoa	ja	avustuksia	alkuperäisväestölle.			

Vuoden	myyn@tulot	jäivät	214	062€	(v.	2019	oli	 	343	393€).	Säästöjemme	ansiosta	olemme	
kuitenkin	 pystyneet	 nouda(amaan	 tälle	 vuodelle	 suunniteltua	 solidaarisuusbudjeGamme,	
ja	avustuksia	on	anne(u	92	889€,	eli	43%	myyn@tuloista.		



Ko@maisia	 yhteistyöjärjestöjämme	 tuimme	 yhteensä	 26	 550€	 eurolla	 (n	 29%	 kaikista	
rahallisista	avustuksista).		

KEHITYSYHTEISTYÖ	JA	TUKITOIMINTA		

PERU	/	CUNA	NAZARETH	/	PÄIVÄKOTI	4	513	€	

Liman	alueella	sijaitsevassa	Cuna	Nazarethin	päiväkodissa	n.	150	köyhien	perheiden	lasta	saa	
turvallisen	 päivähoidon.	 Vuonna	 2020	 covid-19:n	 aiheu(aman	 kriisin	 takia	 viranomaiset	
määräsivät	 päiväkodin	 toimimaan	 virtuaalises@	 lähes	 koko	 vuoden	 ajan.	 Pandemia	 on	
vaiku(anut	suures@	Cuna	Nazarethin	taloudelliseen	@lanteeseen.	Päiväkodin	19	työntekijää	
meneG	 työnsä.	 Päiväko@	 on	 toiminut	 viiden	 ope(ajan,	 yhden	 johtajan	 ja	 yhden	
kouluavustajan	 voimin.	 Virtuaalisia	 toimintamuotoja	 ovat	 kasvatusalan	 asiantun@joiden	
valmistelemat	 televisio-ohjelmat	 sekä	 WhatsApp:in	 ja	 muiden	 vies@ntäalustojen	 käy(ö	
yhteydenpidossa.	 Käytännössä	 nämä	 virtuaaliset	 toimintamuodot	 ovat	 haasteellisia,	 koska	
osalla	perheistä	on	vain	alkeelliset	vies@ntälai(eet.	Kriisissä	eniten	ovat	kärsineet	perheet,	
joita	 Cuna	 Nazarethin	 päiväko@	 palvelee,	 sillä	 sosiaaliset	 ja	 taloudelliset	 vaikutukset	 ovat	
olleet	 järky(äviä	 köyhimmille.	 Tuimme	 päiväko@a	 Kehitysmaayhdistys	 Pääskyjen	 kau(a,	
3000	 eurolla	 vuonna	 2020.	 	 Lisäksi	 lähe@mme	 1513	 euroa,	 jonka	 keräsimme	 Lasten	
oikeuksien	päivän	ja	eeGsten	joululahjakorGen	myynnillä.	

PERU	/	CUNA	NAZARETH	/	KIERRÄTYSKESKUS	500	€		

Cuna	Nazarethin	rakentama	ja	Emmaus	Helsingin,	Emmaus	Ålandin,	Emmaus	Westervikin	ja	
Pääskyjen	 yhteises@	 tukema	 kierrätyskeskus	 Limassa	 toimii	 Liman	 esikaupungissa	
Pachacamacissa.	 Vuonna	 2020	 covid-19:n	 aiheu(aman	 kriisin	 takia	 kierrätyskeskus	 oli	
sulje(una	maaliskuusta	 heinäkuuhun.	Avaamisen	 jälkeen	 kierrätyskeskusta	 on	pide(y	 vain	
harvoin	 auki	 ja	 lisäksi	 Chorrilloksessa	 sijaitseva	 kirpputori	 on	 ollut	 auki	 rajoitetuilla	
aukioloajoilla.	 Kierrätyskeskuksen	 työntekijät	 meneGvät	 työnsä	 sulun	 ajaksi,	 mu(a	
myöhemmin	 vähitellen	 työntekijöitä	 on	 pysty(y	 o(amaan	 töihin	 uudelleen.	 Asiakkaiden	
määrä	 on	 ollut	 vähäinen,	 joten	 kierrätyskeskuksen	 @lanne	 on	 vaikea.	 Kierrätyskeskuksen	
toiminnan	ja	talouden	seurannasta	maksoimme	Pääskyille	500	euroa.	

INTIA	/	PARDHI-ADIVASIT	20	560	€	

Emmaus	 Helsingin	 ja	 Siemenpuu-sää@ön	 yhteinen	 In@an	 alkuperäiskansoja,	 pardhi-
adivaseja,	 tukevaa	 hanke(a	 on	 toteute(u	 Parivartan-järjestön	 kanssa	 ChhaGsgarhin	
osaval@ossa.	 Emmaus	 Helsingin	 tukiosuus	 oli	 20560	 euroa	 vuonna	 2020.	 Hankkeen	
kolmantena	 vuonna	 	 järjestö	 on	 pyrkinyt	 ehkäisemään	 uhkaavaa	 covid-19:n	 katastrofia	
toimintakylissään	 ja	 on	 mukau(anut	 toimintojaan	 hankkeen	 piirissä	 @lanteen	 vaa@malla	
tavalla.	 Järjestö	on	 jakanut	@etoa	viruksesta	 ja	 sen	 torjumisesta	13	pardhi-kylässä.	 Järjestö	
on	 pitänyt	 mm.	 konkreeGsia	 koulutus@laisuuksia.	 Lisäksi	 Parivartan	 on	 jakanut	 kylissä	
viranomaisten	 toimintaa	 täydentävää	 ruoka-apua	 200	 perheelle,	 sillä	 julkinen	 ruuan	
jakelujärjestelmä	 saavu(aa	 heikos@	 alkuperäiskansojen	 edustajat,	 joko	 heikon	
tavoite(avuuden	tai	avun	vastaano(ajien	puu(eellisen	@etämyksen	vuoksi.	Järjestö	on	myös	
tukenut	 viranomaisten	 toimintaa	 työ(ömäksi	 jääneiden	 kausityöläisten	 ruokkimiseksi	 ja	
majoi(amiseksi.	 Kylissä	 on	 ennestään	 laajaa	 aliravitsemusta	 ja	 erilaisten	 kulkutau@en	 ja	



muiden	 sairauksien	 esiintyvyys	 on	 huoma(avas@	 suurempaa	 kuin	 kaupungeissa.	 Adivasit	
ovat	laajal@	riippuvaisia	metsätuo(eiden	keruusta	ja	myynnistä	mm.	ravinnon,	lääkinnän	ja	
tulojen	lähteenä	ja	kerääjien	saamat	tulot	ovat	romahtaneet	aiempaan	verra(una.	

ETELÄ-AFRIKKA	/	CORDIS		

Vuodesta	 2013	 olemme	 tukeneet	 Emmaus-liikkeeseen	 kuuluvaa	 Cordis-järjestöä	
Johannesburgin	 liepeillä	 Etelä-Afrikassa.	 Vuoden	 2019	 lopussa	 lähe@mme	 heille	 viimeisen	
tukisumman	 (10	 000€)	 ja	 kerroimme	 e(ä	 tukemme	 pää(yy	 tähän.	 Raha	 oli	 tarkoite(u	
sähkömuuntajan	 siirtoon	 Cordisin	 omalle	 ton@lle,	 jo(a	 naapuruston	 tekemistä	 lai(omista	
kytkennöistä	päästäisiin	eroon	ja	sähkövarkaudet	loppuisivat.	Vasta	v.	2020	lopussa	saimme	
@edon	e(ä	sähköyh@ö	on	vihdoin	siirtänyt	muuntajan.	

KANSAINVÄLISEN	EMMAUKSEN	YHTEISET	SOLIDAARISUUSKOHTEET	3	000	€	

Kansainvälisen	 Emmauksen	 solidaarisuusrahasto	 muuteGin	 vuonna	 2020	 covid-19	
hätärahoitusrahastoksi,	 jolla	 tueGin	 @lanteen	 vuoksi	 pulaan	 joutuneita	 Emmaus-ryhmiä	
erityises@	 Amerikassa,	 Afrikassa	 ja	 Aasiassa.	 	 Lahjoi@mme	 budje@ssamme	 Kansainvälisen	
Emmauksen	 solidaarisuusmyyn@in	 varatun	 summan,	 eli	 1000	 euroa.	 Syksyllä	 annoimme	
lisäksi	2	000	euroa.	

VIRO/	KATIKOTI/	KEHITYSVAMMAISTEN	HOITOKOTI		4	936€	

Espoon	ja	Helsingin	Emmaus-ryhmät	ovat	tehneet	yhteistyötä	virolaisen	Kohilan	Turvakeskus	
-yhdistyksen	kanssa	1990-luvulta	 läh@en.	Yhteistyöstä	käynnistyi	v	1996	kehitysvammaisten	
hoitoko@,	Ka@ko@,	Kohilan	kylään	aikana,	jolloin	virolainen	sosiaaliturva	oli	vielä	kovin	heikko	
ja	 asenteet	 kehitysvammaisia	 kohtaan	 melko	 kielteiset.	 Nykyään	 valtaosa	 hoitokodin	
rahoituksesta	 tulee	 jo	 yhteiskunnalta,	 mu(a	 jonkin	 verran	 olemme	 vielä	 joutuneet	
paikkaamaan	 @ukkaa	 talou(a.	 Vuonna	 2020	 annoimme	 toimintakuluihin	 4	 936	 €.	
Ajankohtainen	 ongelma	 on	 Viron	 uusi	 sosiaalialan	 laki,	 joka	 velvoi(aa	 kehitysvammaisten	
päivätoimintaa	 järjestävää	 tahoa	 maksamaan	 päivätoimintaan	 osallistujille	 minimipalkkaa,	
vaikka	 toiminta	 ei	 olisi	 taloudellises@	 tuo(avaa.	 Ka@kodin	 asukkaat	 osallistuvat	 päivi(äin	
erilaisiin	työtehtäviin	mm.	Turvakeskuksessa	toimivassa	pesulassa.	Turvakeskus	jatkaa	myös	
toimintaansa	 yksinäisten	 ja	 vara(omien	 kyläläisten	 au(amiseksi	 mm.	 	 ilmaisen	
ateriapalvelun	muodossa.		

UKRAINA	/	NASHA	KHATA		2	000	€			

Vuonna	 2020	 tuimme	 asunno(omien	Nasha	 Khata-ryhmää	Ukrainassa	 2000	 eurolla.	 Raha	
käyteGin	 yhteisön	 asuin@lojen	 muutamien	 ikkunoiden	 ja	 ovien	 vaihtamiseen	 sekä	
laji(elu@lojen	kunnostukseen.	

BULGARIA	/	DROM			20	000	€	

Emmaus	 Helsingin	 ja	 Helsingin	 Diakonissalaitoksen	 sää@ön	 yhteinen	 kummikylähanke	
Vidinissä	Bulgariassa	alkoi	v.	2018	paikallisen	Drom-järjestön	kanssa.	Toiminnan	tavoi(eena	
on	edistää	liikkuvan	väestön	elinoloja	ja	taistella	pakote(ua	maastamuu(oa	aiheu(avia	syitä	



vastaan.	 	 Drom	 kuuluu	 Bulgarian	 vanhimpiin	 romanijärjestöihin	 ja	 on	 erityises@	 tukenut	
romanilasten	integroitumista	valtaväestön	kouluihin.		

Dromin	v.	2019	Emmauksen	tuella	ava(u	Magazine	Helsinki	kirpputorimyymälästä	on	tullut	
merki(ävä	 osa	 yhdistyksen	 toimintaa.	 Myymälällä	 on	 tärkeä	 sosiaalinen	 rooli	 Vidinissä.	
Kaupungin	köyhät	asukkaat	voivat	tehdä	siellä	edullisia	ostoksia.	Lisäksi	Drom	on	lahjoi(anut	
vaa(eita	romaniperheille,	Punaiselle	Ris@lle	 ja	vanhusten	hoitolaitoksille.	Yhteensä	n.	1000	
henkilöä	 on	 aute(u	 tällä	 tavalla.	 Myymälän	 tuloilla	 on	 myös	 oste(u	 ruokaa	 70	 köyhälle	
romaniperheelle	koronapandemian	aikana.			

Korona@lanne	Bulgariassa	ja	Vidinissä	on	ollut	ankara.	Pandemian	takia	myymälä	jouduGin	
sulkemaan	kaksi	kuukau(a	keväällä	ja	neljä	kuukau(a	syksyllä.	Vuoden	myyn@	oli	2	785€	ja	
asiakkaita	oli	n.	250/kuukaudessa.	Emmauksen	tuki	on	käyte(y	vuokriin,	palkkoihin	ja	auto-	
ym.	 kuluihin.	 Yhdessä	 Emmaus	 Westervikin	 kanssa	 lähe@mme	 v.	 2020	 Dromille	 yhden	
rekkalas@llisien	vaa(eita	ja	muuta	tavaraa	myyn@in.		

Dromin	suuri	ponnistus	v.	2020	oli	@etotekniikka-	ja	yri(äjäkurssi,	johon	osallistui	8	nuorta	(2	
naista	 ja	 6	miestä).	 Kurssilaiset	 saivat	 sekä	 it-	 e(ä	 kaupallisen	 alan	 koulutusta	 ja	 antoivat	
kurssista	myönteistä	palaute(a.	Drom	suunni(elee	nyt	jatkoa	tälle	toiminnalle	ja	etsii	uusia	
rahoitusmahdollisuuksia.		

		
TAVARAKULJETUKSET	ITÄ-EUROOPPAAN		5	831€		

Puolan	ja	Romanian	Emmaus-ryhmille	sekä	Bulgarian	yhteistyökumppanillemme	Dromille	on	
vuoden	aikana	lasta(u	yhdessä	Emmaus	Westervikin	kanssa	yhteensä	kolme	rekallista	lasten	
ja	 aikuisten	 vaa(eita,	 kodinteks@ilejä,	 kenkiä,	 laukkuja	 ja	 taloustavaroita.	 Vuonna	 2020	
Emmaus	Helsingin	osuus	oli	yhteensä	1215	kollia	(12150	kg)	ja	toimituskuluista	5831	euroa,	
joka	sisältää	säkkivaraston	vuokran,	pakkausmateriaalit	ja	osuutemme	rah@kuluista.	

LIETTUA	/	MISSING	PERSONS'	FAMILIES	SUPPORT	CENTRE	(MPFSC)	2	000	€	

MPFSC-järjestö	 tekee	 ihmiskaupan	 vastaista	 työtä	 Lie(uassa.	 Järjestön	 nuorten	 ryhmissä	
vahvistetaan	 nuorten	 itsetuntoa	 ja	 lisätään	 heidän	 @etoisuu(aan	 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	2020	
järjestöä	 tueGin	 2000	 eurolla,	 joka	 käyteGin	 neljän	 ty(öryhmän	 ja	 yhden	 poikaryhmän	
koulutukseen,	aiheena	ihmiskauppa	ja	sukupuolten	välinen	tasa-arvo,	 joka	on	osa	järjestön	
ennaltaehkäisevää	toimintaa.	Koulutuksien	aloi(amista	jouduGin	siirtämään	covid-19	kriisin	
takia.	

TUKITOIMINTA	JA	AVUSTUKSET	KOTIMAASSA,		yhteensä		26	550	€			

KEIKKAPOOLIN	KOORDINAATTORIN	PALKKAKUSTANNUKSIIN	13	500	€	

Koronasta	 johtuen	 kaupungin	 hätämajoitus	 oli	 poikkeuksellises@	 auki	 koko	 vuoden.	
Keikkapooli	 siivosi	 Diakonissalaitoksen	 ylläpitämiä	 hätämajoitus@loja	 ja	 toimi	 vastaanoton	
aputehtävissä	Alppikadulla	ja	Inarin@ellä,	ja	sen	ansiosta	työtun@määrä	kasvoi	50	prosen@lla	
ollen	 yli	 6800	 tun@a	 (vuonna	 2019	 4500).	 Muuten	 uusia	 asiakkaita	 saa@in	 vain	 vähän	 ja	



monet	 vakioasiakkaat	 pi@vät	 ovensa	 sulje(uina	 pandemian	 vuoksi.	 Työntekijöitä	 oli	
enimmillään	 10,	 mu(a	 vakio@imiksi	 muodostui	 neljän	 naisen	 ryhmä,	 joilla	 kaikilla	 on	 nyt	
Kela-kor@t.	 Osuuskunnan	 hallinnollisia	 tehtäviä	 hoi@vat	 Maria	 Doroqe	 ja	 Marjaana	
Toiviainen,	 kumpikin	 50	 prosen@n	 työpanoksella.	 Maria	 Doroqe	 sai	 palkkansa	
Diakonissalaitokselta,	 ja	 Emmaus	 Helsinki	 osallistui	 hänen	 palkkakustannuksiinsa	 13	 500	
eurolla.	 Haasteena	 työssä	 ovat	 edelleen	 siivoojiemme	 elämän@lanne	 ja	 monet	 ongelmat,	
mikä	 näkyi	mm.	monipuolisen	 tuen	 tarpeena,	 sairastelemisena	 ja	 ajoi(aisena	mo@vaa@on	
puu(eena.	

TUKI	MUILLE	KOTIMAISILLE	TOIMIJOILLE	13050	€:				

Emmauksen	 toiminta-ajatuksen	 mukaises@	 pyrimme	 tukemaan	 niitä,	 jotka	 ovat	 kaikkein	
heikoimmassa	 asemassa.	 Vuonna	 2020	 annoimme	 ko@maassa	 tavara-	 ja	 rahallista	 tukea	
sellaisille	 organisaa@oille,	 jotka	 toimivat	 asunno(omien,	 maahanmuu(ajien,	 romanien,	
vapautuvien	vankien,	paperi(omien	ja	luonnonsuojelun	hyväksi.		

Vuonna	2020	annoimme	tukea	seuraavas@:		

Vailla	vakinaista	asuntoa	(VVA)	ry:	2000	€	

Vapautuvat	vangit,	KRIS-Etelä-Suomi	ry:	4000	€	

Maahanmuu(ajanaiset,	Monika-Naiset	lii(o	ry:	2000	€	

Diakonissalaitoksen	liikkuvan	väestön	päiväkeskus	Hirundo:	2000	€	

Global	Clinic:	2000	€	

Itämeren	suojelu,	John	Nurmisen	sää@ö:	1000	€	
Kirkon	Ulkomaanapu:	50	€	(Ulf	Särsin	muistoksi)	

Tuimme	myös	 pääkaupunkiseudulla	 toimivia	 päiväkeskuksia	 lahjoi(amalla	 näille	 vaa(eita,	
kenkiä,	teks@ilejä	ja	muita	tarvikkeita	yhteensä	55	kollia.	Ko@maisia	tavaroiden	saajia	olivat	
mm.	 Diakonissalaitoksen	 hätämajoitus	 ja	 Hirundo,	 Turvapaikanhakijoiden	 tuki	 ry	 ja	
Sininauhasää@ön	päiväkeskus	ja	asuntola.	

Vuoden	kuluessa	jaeGin	60	ostokorGa,	joilla	voi	tehdä	ostoksia	Emmauksen	kirpputoreilla.	
Osto-	 ja	 lahjakorGen	 arvo	 oli	 yhteensä	 1230	 euroa,	 ja	 ne	 jaeGin	 mm.	 KRISin,	 Monika-
Naisten,	Tutun	(Turvapaikanhakijoiden	tuki	ry)	kau(a.	

KRISin	 ja	 Monika-Naisten	 kanssa	 jatkeGin	 työllistämis-	 ja	 talkooyhteistyötä.	
Mahdollisuuksien	mukaan	tarjoGin	työkokeilu-	ja	palkkatukipaikkoja	kirpputoreilla.	

MUU	TUKITOIMINTA	3	000	€	

Against	 Malaria	 Founda@onia	 tuimme	 1	 000	 eurolla,	 joka	 käyteGin	 hy(ysverkkojen	
jakamiseksi	perheille	Kongon	DemokraaGsessa	tasavallassa.		

Vuoden	 2020	 katastrofiapu	 2	 000	 euroa	 pääteGin	 antaa	 Suomen	 Punaisen	 Ris@n	 kau(a	
E@opian	hätä@lan	helpo(amiseksi.			

KIRPPUTORITOIMINTA		



Emmaus	 Helsinki	 ry:n	 talouden	 kivijalka	 on	 Vallilan	 ja	 Lau(asaaren	 kirpputoreissa.	 Niiden	
toiminnan	mahdollistavat	lukuisat	tavaran	lahjoi(ajat.	Emmaus	taas	sitoutuu	kierrä(ämään	
saadut	lahjoitukset	mahdollisimman	eeGses@	ja	ekologises@.	Osan	tavaroista	myymme	itse	
kirpputoreillamme	 tai	 erilaisissa	 tapahtumissa,	 osan	 lähetämme	 eteenpäin	 tarvitseville.	
Jotakin	 korjaamme,	 kunnostamme	 tai	 muokkaamme	 uudeksi.	 Saamamme	 tulot	 käytetään	
heikoimmassa	asemassa	olevien	 ihmisten	tueksi,	 jo(a	he	voisivat	kohentaa	elinehtojaan	 ja	
saada	 uu(a	 toivoa	 vaikeuksissaan.	 Tukitoiminnassamme	 pyrimme	 nouda(amaan	 kestävän	
kehityksen,	ihmisten	yhdenvertaisuuden	ja	ekologisuuden	periaa(eita.	

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,	koulute(uja	ja	koulu(ama(omia.	Värillä,	kielellä	ja	uskonnolla	ei	
ole	 väliä.	 Halu	 työskennellä	 yhdessä	 yhteisten	 päämäärien	 eteen	 on	 asian	 ydin.	 Töitä	 on	
monenlaisia,	 jokaiselle	 jotakin.	 Tässä	 työyhteisön	 kirjossa	 harjoi(elemme	 itse	
moninaisuuden	 iloa,	 joskus	 sietämistäkin,	 joita	 voisimme	 nouda(aa	 myös	 laajemmin	
yhteiskunnassa,	 globaalis@kin.	 Yhteisen	 työn	 ohella	 saamme	 iloita	 toisistamme	 myös	
päivi(äisillä	 lounas-	 ja	 kahvituokioilla.	 Ruuan	 valmistavat	 @etys@	 myös	 vapaaehtoiset	
kokkimme.	

Kirpputorimme	 oli	 vuonna	 2020	 avoinna	 korona@lanteen	 vuoksi	 supistetuin	 aukioloin	 ja	
jouduimme	 keväällä	 sulkemaan	 ovemme	 n.	 kolmeksi	 kuukaudeksi.	 Maanantaisin	 olemme	
pitäneet	 siivous-	 ja	 järjestelytalkoita.	 Tarjoamme	 ilmaisen	 noutopalvelun	 asiakkaillemme	
isompia	 lahjoituseriä	 varten.	 Vuoden	 2020	 aikana	 teh@in	 yhteensä	 112	 noutokeikkaa	 (153	
keikkaa	 v.	 2019).	 Ajopäiviä	 oli	 yhteensä	 38	 (35	 päivää	 v.	 2019).	 Ostosten	 vien@keikkoja		
teh@in	4	(6	v.	2019)	Omia	ajoja	oli	83	vuonna	2020	(114	ajoa	v.	2019).		

Vallilan	 kirpputorilla	 kokoontunut	 ompeluseura	 jatkoi	 tuunaamista	 jossain	 määrin	 	 etänä	
jokainen	omassa	kodissaan.	

LAUTTASAAREN	MYYMÄLÄN	MUUTTO	

Loppuvuodesta	 2018	 saimme	 @etoja,	 e(ä	 Tallberg	 Kiinteistöt	 aikoo	 purkaa	 talon	 ja	
rakennu(aa	 @lalle	 monikerroksisen	 asuintalon.	 Tästä	 alkoi	 uuden	 myymälä@lan	 haku.	
Vuoden	2019	 lopussa	 tutkimme	 jo	 tosissamme	muu(oa	Heikkilän@e	2:een,	mu(a	monien	
eri	seikkojen	vuoksi	pääteGin	hakea	vielä	muita	vaihtoehtoja.	Meille	kerroGin,	e(ä	voimme	
todennäköises@	olla	Gyldénin@ellä	vuoden	2020	loppuun.	

Uudisrakennus	 vaa@	 kaavamuutoksen	 ja	 se	 meni	 läpi	 lopullises@	 huh@kuussa	 2020.	 Pian	
tämän	jälkeen	meille	kerroGin,	e(ä	vuokrasopimus	ir@sanotaan	piakkoin	ja	lopullinen	@eto	
saa@inkin	 kesäkuun	 lopussa.	 Nyt	 @esimme,	 e(ä	 meidän	 on	 muute(ava	 pois	 viimeistään	
30.9.2020.	Yri@mme	pyytää	vielä	vuokra-ajan	pidennystä	parilla	kuukaudella,	mu(a	siihen	ei	
suostu(u.	

Kesän	 aikana	 kävimme	 tutustumassa	 useisiin	 kohteisiin,	 mu(a	 sopivaa	 ei	 löytynyt.	 Erään	
käynnin	yhteydessä	väli(äjä	ehdoG	uudelleen	Heikkilän@e	2:ta.	Kerroimme	syyt	tarjouksen	
aiempaan	hylkäykseen,	ja	saimme	uuden	tarjouksen,	joka	oli	huoma(avas@	parempi	ja	jonka	
hyväksyimme	 heinäkuun	 puolivälissä.	 Uusi	 myymälä	 oli	 käytössämme	 syyskuun	 alusta	
alkaen.		

Uuden	@lan	käytön	suunni(elu	käynnistyi	he@	ja	alkoi	Gyldénin@en	myymälän	hidas	alasajo.	
Muu(o	tapahtui	syyskuun	lopussa.	Tässä	olivat	suurena	apuna	KRIS:n	vankat	miehet	omien	
vapaaehtoistemme	lisäksi.		Uuden	myymälän	kalustaminen	oli	aloite(u	he@	syyskuun	alussa,	



ja	 nyt	 vauh@	 vain	 kiihtyi.	 Vuokraajan	 puolelta	 kaikki	 ei	 ollut	 siinä	 kunnossa	 kuin	 soviGin,	
mu(a	lopulta	saa@in	kaikki	puu(eet	korja(ua	hyvässä	yhteisymmärryksessä.	

Uusi	myymälä	avaGin	6.10.	2020.	

HENKILÖKUNTA		

Vallilan	 kirpputorin	 toiminnanjohtajana	 työskenteli	 Anu	 Hyle	 ja	 osan	 vuo(a	
myymälänhoitajana	 Heidi	 Koivula.	 Lau(asaaren	 osa-aikaisena	 myymälävastaavana	
työskenteli	 osan	 vuo(a	 palkkatuella	 Leena	 Hyrsky-Kosenius	 ja	 hänen	 avukseen	 palka(u	
myymäläapulainen	Ka@	Nilsén.		
Vuoden	 2020	 keväällä	 jouduimme	 lomau(amaan	 kaikki	 työntekijämme	 koronapandemian	
takia.	 Tällöin	 keskeytyivät	 myös	 kuntou(ava	 työtoiminta	 sekä	 opiskelijoiden	 harjoi(elut.	
Syksyllä	 rekrytoimme	 joukkoomme	 avoimessa	 haussa	 Reija	 Wihisen	 Lau(asaaren	
myymälävastaavaksi	ja	Ville	Sahlakarin	Vallilan	myymälähoitajaksi.	

Vallilassa	 oli	 vuoden	 2020	 aikana	 yksi	 palkkatuella	 tukityölliste(y	 työntekijä,	 sekatyömies	
Karjalohjan	 Toivo	 ja	 Rauha	 ry:n	 kau(a.	 Lisäksi	 työkokeilussa	 työskenteli	 kaksi	 henkeä.	
Koulujen	 kau(a	 harjoi(elijoiksi	 saapui	 yksi	 lukiolainen	 sekä	 yksi	 merkonomikoulutuksen	
työssäoppija	Luovista,	joka	suoriG	myös	myynnin	ja	työyhteisössä	toimimisen	näytöt.	

Lau(asaaressa	 oli	 yksi	 palkkatuella	 tukityölliste(y	 työntekijä	 ja	 yksi	 Helsingin	 Kaupungin	
kuntou(avassa	 työtoiminnassa	 sekä	 yksi	 suomen	 kielen	 kurssilainen	 Galima@akselta	 sekä	
yksi	kuntou(avassa	työtoiminnassa	oleva	henkilö.	

Yhteenvetona	 voimme	 todeta,	 e(ä	Emmaus	Helsinki	 tarjosi	 vuoden	aikana	 työtä	 yhteensä	
kolmelle	 vakituises@	 ja	 kahdelle	 osa-aikaises@	 palkatulle	 henkilölle,	 kolmelle	 henkilölle	
palkkatuella,	 kahdelle	 työkokeilijalle,	 yhdelle	 kuntou(avassa	 työtoiminnassa	 olevalle	 ja	
kolmelle		harjoi(elijalle	sekä	yhteensä	n.	90		vapaaehtoistyöntekijälle.	

Vuoden	 alussa	 	 ennen	 koronaa	 Vallilassa	 kävi	 	 vapaaehtoisia	 keskimäärin	 46	 henkilöä	
viikossa,	 syksyllä	 vain	 n.	 32.	 Lau(asaaressa	 työskenteli	 vuoden	 aikana	 kymmenisen	
vapaaehtoista.	 Vapaaehtoistunteja	 kertyi	 vuoden	 aikana	 yhteensä	 arviolta	 9	 000	 tun@a,	
sisältäen	myös	vies@nnän	ja	hallinnollisen	työn.	

Rahassa	mita(una	 (14	€/h)	 vapaaehtoisten	 työn	arvo	 vuonna	2020	oli	 n.	 126	000€.	 Ilman	
tätä	mi(avaa	vapaaehtoistyöpanosta	Emmauksen	solidaarisuustyö	ei	olisi	mahdollista!	

Emmaus	 Helsinki	 ei	 pystynyt	 osallistumaan	 vuoden	 aikana	 vapaaehtoisten	
rekrytoin@tapahtumiin	 korona@lanteen	 vuoksi.	 Uusia	 vapaaehtoisia	 ilmoi(autui	 kuitenkin	
soi(amalla,	 neGsivujen	 välityksellä	 ja	 käymällä	 kirpputoreilla.	 Vallilaan	 ja	 Lau(asaareen		
vuoden	 aikana	oG	yhtey(ä	 kymmenisen	uu(a	 vapaaehtoistyöstä	 kiinnostunu(a	henkilöä,	
jotka	 kävivät	 tutustumassa	 toimintaan.	 Uusia	 vapaaehtoisia	 oGvat	 vastaan	 Anna	
Sammalkorpi,	 Ulla	 Hoyer	 ja	 Anu	 Lähde	 Vallilassa	 sekä	 Leena	 Hyrsky-Kosenius	 ja	 Reija	
Wihinen	Lau(asaaressa.	

TALOUSKATSAUS		

Suluissa	 olevat	 luvut	 ovat	 vertailuarvoja	 vuodelta	 2019.	 Viime	 vuosina	 myyn@luvut	 ovat	
säännöllises@	parantuneet,	mu(a	nyt	on	käynyt	toisin.	Syynä	on	@etenkin	pandemia@lanne	
ja	 Lau(asaaren	 kirpputorin	 muu(o.	 Emmaus	 Helsingin	 Vallilan	 kirpputorilla	 vuoden	 2020	
myyn@		oli	118	204€	(171	637€).	Lau(asaaren	kirpputorin	myyn@tulot		95	858€	(173	756€).	



Yhteenlaske(u	myyn@	molemmilta	kirpputoreilta	oli	214	062€	(345	393€)	eli	pudotusta	on	
38%	 edelliseen	 vuoteen	 verra(una.	 Lau(asaaren	 myyn@	 putosi	 46%	 vuoteen	 2020	
verra(una.	Tämä	ei	ole	yllätys,	koska	liike	oli	kiinni	hieman	yli	4	kuukau(a.	

Tuoteryhmäkohtaises@	 aikuisten	 vaa(eet	 muodos@vat	 myyn@tuloista	 suurimman	 osan	
molemmilla	 kirpputoreilla,	Vallilassa	26%	 (30%)	 ja	 Lau(asaaressa	 	 24%	 (28%).	 Seuraavaksi	
eniten	saa@in	Vallilassa	ryhmästä	“muut”	14%,	seuraavina	olivat	taloustavarat	13%	ja	kodin	
teks@ilit	9%.	Lau(asaaressa	toiseksi	suurimman	ryhmän	muodos@vat	kirjat	ja	lehdet	22%,	ja	
seuraavaksi	eniten	saa@in	arvotavaroista	15%	ja	taloustavaroista	15%.	Myymälöiden	väliset	
erot	eri	tuoteryhmien	myynnissä	ovat	hyvin	erilaiset.		Vallilassa	aikuisten	ja	lasten	vaa(eiden	
sekä	 kenkien	 (ynnä	 laukkujen)	 yhteenlaske(u	 osuus	 on	 40%	 (50%)	 kirpputorin	
myyn@tuloista.	 Lau(asaaressa	 vastaava	 vaatetuksen	 osuus	 on	 noin	 33%	 (42%).	 Vielä	
merki(ävämpi	ero	on,	e(ä	Vallilassa	kirjat	 ja	arvotavarat	muodostavat	13%	myyn@tuloista,	
kun	näiden	yhteenlaske(u	osuus	Lau(asaaressa	on	37%.	

Vallilan	keskimääräinen	päivämyyn@	oli	noin	728€		(710€)	ja	maksavia	asiakkaita	oli	päivässä	
keskimäärin	 98	 (108).	 Lau(asaaren	 keskimääräinen	 päivämyyn@	 oli	 noin	 	 671€	 (723€)	 ja	
maksavia	asiakkaita	oli	päivässä	keskimäärin	60	(70).	Molemmilla	kirpputoreilla	oli	siis	pientä	
laskua	 asiakasmäärässä.	 Keskimääräinen	 kertaosto	 asiakasta	 kohden	 pysyi	 Vallilassa	
ennallaan	eli	hieman	alle	8€.	Lau(asaaressa	keskimääräinen	osto	kasvoi	hieman	en@sestään	
ja	siellä	asiakas	käyG	ostoksiinsa	reilut	10€.	

Muita	tuloja	olivat	yhdistyksen	saamat	jäsenmaksut	1	787€	(2	407€).				

Toiminnan	kulut	olivat	yhteensä	280	978€.	Kaikki	kulut	vähenne(yinä	@likauden	tulos	oli	nyt	
49	775€	alijäämäinen.	 	Tämä	ennen	kaikkea	pandemiasta	johtuva	tappio	ei	@etenkään	ollut	
yllätys.	 Koska	 yhdistyksen	 kassa@lanne	 oli	 hyvä	 johtuen	 edellisten	 vuosien	 hyvästä	
tuloksesta,	 hallitus	 pääG,	 e(ä	 avustuksia	 kuitenkin	 jaetaan	 pääosin	 suunnitelmien	
mukaises@,	vaikka	vuoden	tulos	jäisikin	tappiolle.	

Jäsenmaksuja	 Kansainväliselle	 Emmaukselle,	 Emmaus	 Euroopalle,	 Emmaus	 Suomelle,	
Pääskyille	 ja	 Fingolle	 makseGin	 yhteensä	 7	 587	 euroa.	 Kansainvälisen	 Emmauksen	 ja	
Emmaus	Euroopan	jäsenmaksun	suuruus	määräytyy	myyn@tuoton	mukaises@.	

Rahalahjoituksia	anneGin	yhteensä	92	889€	(120	776€).	Summa	on	edellisvuo(a	liki	30	000	
euroa	 pienempi,	mu(a	 vastaa	 	 43%	myyn@tuotostamme,	mikä	 on	 eri(äin	 hyvä	 saavutus.		
Suurimmat	 avustuskohteet	 olivat	 Bulgarian	 kylähanke,	 Siemenpuuhanke	 ja	 Työtä	 ja	
toimeentuloa	hanke.	Ko@maahan	jaeGin		29%	kaikista	rahalahjoituksista.	

HALLINTO		

Yhdistyksen	jäsenmäärä	oli	166.	

Vuoden	 2020	 hallitus:	 Puheenjohtaja	 Ulla	 Hoyer.	 Muut	 jäsenet:	 Mika	 Aalto-Setälä,	 Heikki	
Ahava,	 Bertel	 Backholm,	 Anca	 Enache,	 Marja	 Keskitalo-Ojala,	 Anton	 Linder,	 Anu	 Lähde	
(varapuheenjohtaja),	 Leena	 Nivanka,	 Ulla	 Siljander	 (sihteeri)	 ja	 Pauline	 Stenberg	
(taloudenhoitaja)	 ja	 Ulf	 Särs.	 Ulf	 kuoli	 yllä(äen	 syyskuussa	 ja	 jäimme	 kaipaamaan	 häntä	
ystävänä	ja	ak@ivisena	jäsenenä	hallituksessa	ja	@edotus@imissä.	 	
Hallitus	kokoontui	10	kertaa.	Osa	kokouksista	pideGin	etäyhteyksillä.				

Covid-19	kriisin	takia	kevätkokousta	ei	järjeste(y,	vaan	se	yhdisteGin	syyskokoukseen.		



Yhdistyksen	 yhdistetyssä	 kevät-	 ja	 syyskokouksessa	 9.11.2020	 hyväksyGin	 vuoden	 2019	
toimintakertomus	ja	@linpäätös,	myönneGin	vuoden	2019	hallitukselle	vastuuvapaus.	Lisäksi	
kokouksessa	hyväksyGin	vuoden	2021	talousarvio	ja	toimintasuunnitelma.		

Jäsenmaksun	 suuruudeksi	 vahvisteGin	 edelleen	 5-100	 euroa	 kunkin	 oman	 harkinnan	
mukaan.	 Hallituksen	 puheenjohtajaksi	 vuodeksi	 2021	 valiGin	 Ulla	 Hoyer	 sekä	 muiksi	
jäseniksi	Anca	Enache,	Anu	Lähde,	Bertel	Backholm,	Heikki	Ahava,	Mika	Aalto-Setälä,	Leena	
Nivanka,	Sanni	Hanbli,	Henri	Holmberg,	Marja(a	Hämäläinen	ja	Hilkka	Vesterinen.	

Tilintarkastajaksi	valiGin	KHT	 Johanna	Hildén	sekä	vara@lintarkastajiksi	KHT	Katja	Hanski	 ja	
HT	Markus	Palmola.	

TIEDOTUS,	KOULUTUS,	VAIKUTTAMISTYÖ,	TUKIKAMPANJAT	JA	MUUT	TAPAHTUMAT		

Emmaus	Uu@set	 ilmestyi	 vuonna	2020	 kaksi	 kertaa.	 Lisäksi	 jäsenet	 ja	 vapaaehtoiset	 saivat	
sähköpos@tse	 ajankohtaista	 @etoa	 Emmauksen	 toiminnasta	 ja	 tapahtumista.	 Yhdistyksen	
ko@-	ja	Facebook-sivuja	sekä	Instagramia	päiviteGin	säännöllises@.		

Vuoden	2020	solidaarisuusteemoja	olivat	mm.	oikeus	puhtaaseen	veteen,	oikeus	asuntoon,	
ihmisoikeudet,	 romanien	 kansallispäivä	 sekä	 vammaisten,	 naisten	 ja	 lasten	 oikeudet.	
Teemoista	järjesteGin	solidaarisuuspäiviä,	jolloin	@edoteGin	kyseisestä	teemasta	ja	päivien	
myyn@tulot	anneGin	teemoihin	lii(yviin	solidaarisuuskohteisiin.		

Lisäksi	Vallilan	myymälän	ikkunagallerian	@la	anneGin	yhteistyökumppaneidemme	käy(öön	
teemakuukaudeksi	 kerrallaan.	 Esimerkiksi	 marraskuun	 ikkunagalleriassa	 esitel@in	 Cuna	
Nazarethin	 päiväkodin	 toimintaa	 ja	 Lasten	 oikeuksien	 päivän	myyn@tulot	 anneGin	 	 heille.	
Ikkunagalleriassa	 esitel@in	 myös	 muita	 yhteistyökumppaneitamme.	 Ikkunagallerian	
näy(elyistä	 lähe@mme	 @edo(eita	 HS:n	menopalstalle	 ja	 Kulturforum-listalle,	 jonka	 kau(a	
saimme	näkyvyy(ä	Hufvudstadsblade@n	menopalstalla.		

Lau(asaari-lehdessä	 oli	 syksyllä	 2020	 näkyvä	 ju(u	 kirpputorin	 muutosta	 Heikkilän@elle	 ja	
uusien	vapaaehtoisten	etsinnästä.		

Tänä	 vuonna	 laskimme	 ensimmäistä	 kertaa	 (vuoden	 2019)	 hiilijalanjälkemme	 Vallilassa	
muutamalla	 eri	 osa-alueilla,	 jotka	 olivat	 ruoka,	 sähkö,	 	 lämmitys,	 jä(eet,	 	 kuljetukset	 ja	
matkat.	 Suurimmat	 päästöt	 tulivat	 lämmityksestä	 16	 816	 kgCO2	 (hiilivoimalla	 tuote(u	
kaukolämpö),	 sähkö	 antoi	 0-päästön	 (Emmaus	 on	 valinnut	 vesivoima-sähköä).	
Varteenote(ava	on	kokousmatkojen	päästö	5	373kgCO2.	Pandemia	tuo	toivo(avas@	pysyviä	
muutoksia	Emmaus-liikkeen	kokouskäytäntöihin.	

Vuoden	 aikana	 uudis@mme	 käytäntöjämme	 vetoomusten	 allekirjoituksen	 suhteen.	
Pää@mme,	 e(ä	 yhdistyksen	 puheenjohtaja	 voi	 harkintansa	 mukaan	 itse	 allekirjoi(aa	
sellaisten	 yhteistyötahojen	 kannano(oja,	 jotka	 lii(yvät	 selkeäs@	 Emmauksen	 edustamiin	
arvoihin.	 Mikäli	 se	 on	 ajallises@	 mahdollista	 puheenjohtaja	 konsultoi	 hallituksen	 jäseniä	
ennen	allekirjoi(amista.	Muissa	tapauksissa	vetoomukset	käsitellään	edelleen	hallituksessa.	
Syksyllä	 allekirjoi@mme	 VVA:n	 asunno(omien	 yön	 kannanoton:	 	 Asumisneuvontaa	 on	
järjeste(ävä	kaikille	sitä	tarvitseville.	

Vapaaehtoisten	virkistyspäivänä	syyskuun	alussa	kävimme	“Kurvin	Kierre”-kävelykierroksella	
Sörnäisissä.	

EMMAUS-LIIKE		



Vuoden	 2020	 aikana	 yhdistys	 on	 osallistunut	 ak@ivises@	 Emmaus-liikkeen	 toimintaan	 eri	
tahoilla.		

Emmaus	 Suomen	 vuosikokous	 järjesteGin	 24.-25.4.	 virtuaalises@.	 Vuonna	 2020	 Emmaus	
Helsingin	 edustajat	 Emmaus	 Suomen	 hallituksessa	 olivat	 Anu	 Lähde	 (jäsen)	 ja	 Ulla	 Hoyer	
(varajäsen).	Anu	Lähde	jatkaa	Emmaus	Suomen	kansallisen	delegaa@n	tehtävässä.	Emmaus	
Åland	 oli	 vuonna	 2020	 vastuussa	 Emmaus	 Suomen	 seminaarista,	 joka	 järjesteGin	 6.-8.11.	
hybridimallilla	(sekä	virtuaalinen	e(ä	fyysinen	osallistumismahdollisuus).		

Kansainvälisen	 Emmauksen	 maailmankokous	 siirreGin	 covid-19	 kriisin	 takia	 seuraavalle	
vuodelle.	 Kansainvälinen	 Emmaus	 järjes@	 kuitenkin	 23.10.	 mukavan	 kul(uuripaino(eisen	
virtuaalitapaamisen	Emmaus-ryhmille	ympäri	maailmaa.	Tapaamiseen	osallistuivat	Emmaus	
Helsingistä	Ulla	Hoyer	ja	Anu	Lähde.	

Kevään	 2020	 Emmaus	 Euroopan	 työryhmän	 kokoukset	 peruGin	 pandemian	 takia,	 mu(a	
syksyllä	 ne	 pideGin	 etäkokouksina.	 Anca	 Enache	 osallistui	 Romania	 työryhmään	 ja	 Ulla	
Hoyer	Puola-Ukraina	työryhmään	

JÄSENYYDET	KOTIMAISISSA	YHDISTYKSISSÄ			

Emmaus	 Helsinki	 on	 kehitysmaaka(ojärjestön	 Fingo	 ry:n	 jäsen	 ja	 Kehitysmaayhdistys	
Pääskyjen	 yhteisöjäsen.	 Olemme	 myös	 vapaaehtoisjärjestöjen	 ka(ojärjestön	
Kansalaisareenan	sekä	Työtä	 ja	Toivoa	Osuuskunnan	 jäsen.	 	Emmaus	Helsinki	kuuluu	myös	
Paperi(omien	verkostoon.	

LOPUKSI		

Emmaus-yhteisö	 on	 monelle	 meistä	 toinen	 ko@.	 Emmauksessa	 yritämme	 olla	 toinen	
toistemme	 tukena	 ja	 kunnioi(aa	 toistemme	 erilaisuu(a.	 Emmauksen	 yhteisö	 on	 myös	
vieraanvarainen:	 jokainen	 on	 tervetullut,	 kaikkia	 tarvitaan.	 Yhteisiin	 solidaarisuustalkoisiin	
kutsumme	myös	 lahjoi(ajat	 ja	 asiakkaat.	 Kirpputoreillamme	 hylätyt	 esineet	 saavat	 uuden	
arvon,	itsensä	hylätyiksi	tuntevat	ihmiset	löytävät	uuden	merkityksen	elämälleen	ja	yhteisen	
työmme	 tuloksena	 voimme	 vaiku(aa	 osaltamme	 kestävämpään	 tulevaisuuteen.	 Kiitos	
kaikille	 tavaroiden	 lahjoi(ajille,	 kirpputoriemme	 asiakkaille,	 palkatuille	 ja	 vapaaehtoisille	
työntekijöillemme!	 Teidän	 ansiostanne	 toimintamme	 on	 voinut	 jatkua	 myös	 tänä	
koronavuotena.	


