UUT SET
2

3

5

8

10

KANSAINVÄLISEN EMMAUKSEN JA
EMMAUS EUROOPAN
YHTEINEN JULKILAUSUMA
UKRAINAN TILANTEESTA
MENNYT JA TULEVA
KUMPPANI
HAMPPU VAPAAKSI
MARIHUANAN VARJOSTA?
KUMPPANI
UKRAINA SYDÄMISSÄMME
AHERTAJA
PIRJO KIVELÄ
EMMAUS HELSINGIN JÄSENLEHTI /

www.emmaushelsinki.fi

NRO
1
2022

MENNYTTÄ

KANSAINVÄLISEN EMMAUKSEN JA
EMMAUS EUROOPAN YHTEINEN

Julkilausuma Ukrainan tilanteesta
Ukraina on jo yli viikon ajan kohdannut rohkeasti Venäjän hyökkäyksen alueelleen. Me toistamme, että olemme
täysin solidaarisia Ukrainan kansalle, joka on kansainvälistä oikeutta rikkovan perusteettoman hyökkäyksen uhri.
Riippumatta siitä, mitä sanotaan tai ajatellaan tämän
sodan alkuperästä, yksi asia on selvä: kyseessä on uusi,
dramaattinen ja kauhistuttava osoitus imperialistisesta
politiikasta, joka on voimistunut 1900-luvun lopusta
lähtien.
Toisen maailmansodan jälkimainingeissa perustettu
liikkeemme työskentelee yli neljässäkymmenessä maassa
yhdessä kaikkein syrjäytetyimpien ihmisten kanssa.
Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana olemme
todistaneet eri puolilla maailmaa, kuinka vauraus
jakaantuu koko ajan entistä epätasaisemmin, kuinka
syrjäyttämispolitiikkaa suhteessa köyhimpiin ja haavoittuvimpiin ja erityisesti maanpaossa eläviin ihmisiin
kyynisesti vahvistetaan ja kuinka kansallismielisyys
ja fundamentalismi kasvavat, mitä häikäilemättömät
johtajat edistävät ja käyttävät hyväkseen.
Ukrainan sota vaikuttaa nyt Eurooppaan, ja olemme
tyytyväisiä eri maiden yksimieliseen ja tehokkaaseen
reaktioon. Olemme todistaneet ihmisten anteliaisuutta, ja toivomme, että solidaarisuus, jota on ilmaistu
tämän konfliktin synkkinä hetkinä, tulee jatkumaan
rauhan, oikeudenmukaisuuden ja jakamisen Euroopan
rakentamisena.

Tässä toivossa haluamme tänään osoittaa tämän viestin
eurooppalaisille instituutioille ja Euroopan unionin jäsenvaltioille. Emmaus-ryhmät ovat perustamisestaan lähtien
ottaneet vastaan ihmisiä ilman ehtoja. Me kehotamme
teitä tekemään samoin: toivottamaan ehdoitta tervetulleiksi kaikki konfliktia pakenevat ihmiset. Vaadimme
avoimia rajoja, pakkopalautuskiellon kunnioittamista ja
pakolaisstatuksen laajaa soveltamista. Tuomitsemme erityisesti pakkopalautukset tai ihmisten erilaisen kohtelun
riippuen heidän kansallisuudestaan tai alkuperästään.
Samaa suojelua on tarjottava myös kaikille niille, jotka
Venäjällä tai muissa konfliktin osapuolina olevissa maissa
taistelevat rauhan ja demokratian puolesta ja joutuvat sen
vuoksi kärsimään sortoa.

Maailmankokous 2021+2022
Kansainvälisen Emmauksen maailmankokousta
jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi.
Ensimmäinen osa järjestettiin virtuaalisesti
30.11.– 2.12.2021, ja toinen osa pidetään
9.–14.5.2022 Uruguayssa.
Kokoukseen osallistui yli 350 henkilöä
220 ryhmästä ja 37 maasta. Kansainvälisen
Emmauksen puheenjohtajana jatkaa Patrick
Atohoun Beninistä. Kokouksessa keskusteltiin mm. edunvalvontatyöstä ja ideoitiin
Emmaus-liikkeen omaa koulutusohjelmaa, johon
koottaisiin sosiaalisen muutoksen edistämiseen
tähtäävät käytäntömme. Myös maahanmuuttajien oikeuksien puolustaminen puhutti samoin
kuin liikkeen keskeiset linjaukset liittyen esim.
solidaarisuuteen ja omavaraisuuteen.
ANU LÄHDE

Toteamme lopuksi, että on kiireellisesti pyrittävä
kaikin käytettävissä olevin keinoin estämään konfliktin
laajeneminen ja lopettamaan se. Me ilmaisemme täyden
tukemme kaikille rauhaa puolustaville kansalaisyhteiskunnan jäsenille Ukrainassa, Venäjällä ja muissa
maissa. Tie rauhaan ei ole aina helpoin tie, päinvastoin.
Perustajamme Abbé Pierren sanoin: ”Rauha ei voi syntyä
väkivallasta, jonka päämääränä on toisten muuttaminen.
Vaan (...) aidosta antautumisesta (...) palvelemaan
kaikkien hyvinvointia.”

Hallitus 2022
Emmaus Helsingin syyskokous pidettiin Fingon
tiloissa Vallilassa 24.11.2021. Vuoden 2022
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Helka
Ahava ja jäseniksi Heikki Ahava, Anca Enache,
Sanni Hanbli, Henri Holmberg, Marjatta Hämäläinen, Phill Lewis, Anu Lähde, Hanna-Leena
Nuutinen, Leila Tarna ja Hilkka Vesterinen.
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TULEVAA

EH tukee Ukrainaa
Annoimme 28.2. Emmaus Euroopan Ukraine
Fundille 2000 euroa. Se kanavoidaan Ukrainan ja
Puolan Emmaus-ryhmien kautta. Nämä ryhmät
ottavat vastaan Ukrainan pakolaisia. Kirpputoreilla oli solidaarisuusmyyntiviikko 9.-15.3.,
jonka tulot annettiin lyhentämättömänä Ukrainan
sodasta kärsineiden auttamiseen.

Aktiivista Emmaus-asiakkuutta
lauttasaarelaisittain
Sanna Rintala on lauttasaarelainen musiikkikouluyrittäjä, opettaja sekä tuore
Lauttasaari-seuran varapuheenjohtaja ja Hiilineutraali
Lauttasaari 2030 -hankkeen
projektiryhmäläinen. Sanna
on jo pitkään ollut kiinnostunut hyvästä elämästä, jossa tehdään mahdollisimman kestäviä valintoja. Yhdistysaktiivina
hän on päässyt innostamaan muitakin elämään
maapallon kantokyvyn rajoissa.
Suuri kirppisfani on asioinut Emmauksessa niin pitkään kuin muistaa. Ensimmäisen
äitiysloman aikana Lauttasaaren Gyldénintien
Emmaus-myymälästä tuli tärkeä osa vauvaarkea.
– Sovimme ystäväni kanssa Emmaukseen
treffejä. Teimme vauvoinemme kirppiskier
roksen, sitten kahvittelimme ja juttelimme
löydöistämme. Olen ollut todella tyytyväinen
Emmauksen asiakas! Seuraan innolla Lautta
saaren Emmauksen Instagramia ja jaan pos
tauksia ilmastohankkeemme tilillä.
Sannalle on äitinä ja kasvattajana tärkeää
hälventää käytettynä ostamiseen liittyviä
ennakkoluuloja. Perheen lapset on totutettu
ajatukseen, että käytetty on uutta parempi
valinta.
– Viime jouluna ostimme kaikki lähisuvun
lasten lahjat käytettyinä ja paketoimme ne
sanomalehtiin. Saan suurta iloa siitä, että
pystyn elämään arvojeni mukaista elämää
myös kuluttajana. Kirppikset tarjoavat minulle
ihanan väylän toteuttaa satunnaisesti nousevaa
halua nauttia itselle uusista tavaroista. Kiitos
Emmaukselle hienosta työstä!
R E I JA WI H I N E N

Lue lisää Puolan ja Ukrainan Emmaus-ryhmien työstä Ukrainan pakolaisten auttamiseksi sivulta 8.
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MENNYTTÄ

KUMPPANI

TULEVAA

HAMPPU VAPAAKSI
MARIHUANAN
VARJOSTA?

Emmaus Suomen seminaari 6-7.11.2021
Suomen Emmaus-ryhmät ja Pääskyt kokoontuivat
joukolla – lähes 30 osanottajaa – marraskuussa
2021 Helsinkiin seminaariin, jonka teemana oli
vaatteiden ja tekstiilien kierrätys.
Lauantaina vierailimme Kierrätyskeskuksen
Nihtisillan kirpputorilla Espoossa, jossa saimme
oppaan kanssa tutustua valtavaan lajittelukeskukseen. Korkeissa varastohyllyissä säilytetään
mm. sesongin mukaisia tekstiilejä. Polkupyörien
ja sähkölaitteiden korjaamiseen on hyvät tilat.
Vanhojen tavaroiden muokkaamiselle uusiksi, Plan
B -tuotteiksi, on oma työpaja. Second-hand tuotteiden nettimyyntiä varten oli järjestetty erityisiä
valokuvauspaikkoja.
Sunnuntaina kokoonnuimme Lauttasaaren
kirpputorin työtiloihin saamaan uutta tietoa poistotekstiilien keräyksestä, joka EU:n alueella tulee
pakolliseksi vuonna 2025. Suomi aikoo kuitenkin
olla edelläkävijä, ja poistotekstiilien keräystä
aiotaan järjestää koko maassa jo vuonna 2023.
HSY:n Hanna Tukiainen kertoi poistotekstiilien

keräyksestä pääkaupunkiseudulla. Tämän jälkeen
Helena Käppi esitteli Tampereella toimivaa Nextiiliä, joka on jo aloittanut poistotekstiilien lajittelun.
Muutoin Nextiilin toiminta on hyvin Emmauksen
kaltaista. Second-hand myynnin rinnalla heidän
erikoisuutensa on käsityöläisille tarkoitettu materiaalipankki. Kun myös Emmaus Westervik kertoi
aloittavansa yhteistyössä paikallisen jätelaitoksen
kanssa poistotekstiilien keräystä ja lajittelua,
aiheesta syntyi vilkas keskustelu.
Suomen Emmaus-ryhmät ja Pääskyt jakoivat
muitakin ajankohtaisia kuulumisia, ja lisäksi
saimme kuulla uutisia Euroopan ja kansainvälisen
Emmauksen tiimoilta.
Oli mukavaa monen virtuaalitapaamisen
jälkeen taas tavata fyysisesti. Osanottajat kiittivät
lämpimästi seminaarin järjestäjiä ja erityisesti
Emmaus Helsingin kokkeja lauantain ja sunnuntain ruokailuista.
ULLA HOY E R

Emmaus Suomen vuosikokous
13.3.2022 järjestettiin Emmaus Suomen vuosikokous kokonaan etäkokouksena. Ryhmät kertoivat
tällä kertaa lähinnä solidaarisuustyöstään, ja
pohdittiin yhdessä mm., miten Ukraina-apu on
parasta kanavoida. Kaikki Suomen Emmausryhmät ovat avustaneet Emmaus Euroopan Ukraine
Fundin kautta Ukrainan pakolaisia. Emmaus Åland
yhdessä paikallisen radioaseman kanssa keräsi
peräti 40.000 euroa. Ukraine Fundiin annettu raha
menee Ukrainan ja Puolan Emmaus-ryhmille, ja
sillä tuetaan ensisijaisesti ryhmien toimintakuluja,
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niin että ryhmät voivat keskittyä pakolaisten
auttamiseen. Emmaus Helsinki ja Emmaus Westervik järjestävät lisäksi solidaarisuusmyynnit, ja
Ahvenanmaalla tehdään suunnitelma pakolaisten
vastaanottamiseksi.
Emmaus Suomen tämän vuoden suunnitelmissa
on järjestää syksyllä Ahvenanmaalla yhteinen
seminaari Ruotsin Emmaus-ryhmien kanssa.
Emmaus Suomen puheenjohtajaksi valittiin Maarit
Kinnunen, ja Emmaus Helsingin edustajat hallituksessa ovat Anu Lähde ja Ulla Hoyer.

NEPALISSA KANNABIS TEKEE PALUUTA
Me Pääskyt törmäsimme Nepalin hankeseurantamatkallamme
maailman kiistellyimpiin kasveihin kuuluvaan hamppuun eli
cannabis sativaan kolme kertaa.
TEKSTI JA KUVAT: KATRI SIMONEN

T

äällä hipit ennen pössyttelivät. Ensimmäisenä yönä majoituimme Kathmandun Thamelin kaupunginosassa.
1960- ja 70-luvuilla se oli marihuanaa polttelevien hippien suosima alue. Marraskuussa
2021 hipeistä ja marihuanasta ei näy jälkeäkään… Hamppua sen sijaan löytyy – salskeita,
laatutietoisia trekkaajia odottavat puodit ovat
täynnä hamppureppuja, -laukkuja ja -puseroita. Eikä ihme. Hampputuotteet pysyvät hyvin
kuosissaan, eivät kärsi kosteudesta ja eristävät
niin kylmältä kuin kuumaltakin. Hamppukuitua näkyi yhdistettävän usein myös puuvillaan
tai silkkiin.

Tutunnäköisiä lehtiä hyvin
hoidetuilla pelloilla
Keski-Nepalin Makwanpurissa olimme
tutustumassa toisen hankekumppanimme,
NAFANin, toimintaan. Käveltiin kylissä,

katsottiin kanoja, possuja, vuohia, vihanneksia ja riisipeltoja, joiden luomukasvattamista
tuemme… hetkinen! Mitäs tässä on? Tutun
näköisiä hapsulehtiä sotilaallisen suorien
varsien päässä – hyvin hoidettuja ja kasteltuja
miniviidakoita terassipelloilla. Kyllä: risteyttämällä kehitettyä lyhytkasvuista ja laitonta
päihdehamppua.
Selvyyden vuoksi: ne pellot eivät kuuluneet
projektiimme.
Meille kerrottiin, että paikalliset poliisit ovat
hyvin perillä päihdepelloista. Aika ajoin he
ilmestyvät paikalle tai käskevät viljelijän poliisiasemalle. Tämän on maksettava poliisille
lahjukset tai kannabisviljelmä tuhotaan.
Oikeastaan viljelijä on antanut osan maastaan rikollisliigan käyttöön. Liigan miehet
hankkivat siemenet ja hoitavat kylvön. Kun
sato on valmis ja viljelijä hoitanut korjuun, he
tulevat ja noutavat sen.
5

Kun kysyimme rukin käytöstä, kuulimme,
että rukit on vanhanaikaisina (!) heitetty
vinteille. Muukin on muuttunut. Markkinoilta saa nykyään halpaa ostolankaa – miksi
ryhtyä työlääseen hamppulangan ja -kankaan
valmistusprosessiin, kun valmiista tuotteista
maksetaan kovin vähän?
Kuitenkin kaikki käsityöryhmän kutojanaiset vakuuttivat yhdestä suusta, että he
haluaisivat jatkaa hamppukankaan kutomista
ja oppia uusia tekniikoita, mikäli työtä helpottavia prosessointilaitteita olisi saatavissa.
He ovat kuulleet, että sellaisia on olemassa.
Intiassa kausityöläisenä ollut mies oli omin
silmin nähnyt jonkinlaisen raskaan, sähköllä
käyvän aparaatin. Mutta Thakunnan kylässä
ei ole sähköä, vain muutama aurinkopaneeli
valoa antamaan.

Opettajan vaimo kutomansa hamppumaton kanssa.
Naiset ovat juhlavaatteissaan ja itsepujotelluissa
koruissaan.

Hippiajan voimakas marihuanan kysyntä
itse asiassa vasta aloitti marihuanan laajamittaisen kaupallisen viljelyn ja lajikkeiden
kehittelyn Nepalissa, synnytti ja normalisoi
perinteisen rituaalikäytön rinnalle uutta
viihdekäyttöä ja loi markkinointikanavat
ulkomaille.
Nyt kukaan ei näyttänyt ujostelevan viljelyksiään. Kannabis on tuottoisa, nopeakasvuinen
ja helppo rahakasvi, ja kun maksaa lahjukset,
ongelmia ei pitäisi tulla. Tosin kuulimme, että
moni chepangien alkuperäiskansan pienviljelijä, joka on lisätulon toivossa yrittänyt itse kuljettaa satoa markkinoille, istuu nyt vankilassa.
Ja omavaraiselta ruokakasvien viljelyltä se
on vienyt maa-alaa.

Vuorilla kehrättyä ja kudottua
hamppukangasta
Sitten matkustimme autolla kaksi ja puoli
päivää Nepalin Kaukolänteen, Bajhangiin,
tutustumaan toisen kumppanimme, Sahara
Nepalin, toimintaan.
Korkealla Thakunnan kylässä, jossa koko
kylänväki oli koolla – naiset värikkäissä juhlavaatteissaan ja kirkkaankeltaisissa monikertaisissa helminauhoissaan – , saimme lahjaksi
seitsemän metriä hamppukangasta kahdessa
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Hamppukankaasta pyyheliinoja
varainhankintaa varten

Hamppua kehrätään kuin villaa tai pellavaa mutta jostain syystä vain värttinällä, tässä näytetään miten. Myös
Sahara Nepalin varapuheenjohtaja, englannin opettaja
Bhanu Bhakta Joshi (istumassa oikealla) sai hamppusyherön kieppumaan.

kapeassa pakassa. Toinen kangas oli karheaa
kuin rohdinpellava, toinen pidemmälle käsitellyn pellavan kaltaista.
Naiset kertoivat, että pari-kolmemetristä
kuituhamppua kasvaa villinä kaikkialla. Kun
hamput on leikattu, niitä liotetaan purossa 1020 päivää. Sitten kuituja keitetään tuhkavedessä, ja lopuksi ne pestään moneen kertaan.
Nähtäväksemme kiiruhdettiin hakemaan
värttinöitä, jostain löytyi osia kangaspuistakin, ja kaikilla oli hauskaa, kun yksi ja toinen
mies halusi näyttää miten värttinä pyörii.
Perinteisesti kuitujen kehrääminen värttinällä
langaksi on ollut paimenten eli miesten työtä.

Takaisin Chainpurin kaupunkiin laskeuduttuamme Saharan edustajat Umesh ja Dambar
veivät meidät Samita Chaudhary Rokayan
pieneen ompeluliikkeeseen. Suunnittelimme
siellä pyyheliinojen koot ja kanttaukset –
nepalit ehdottivat värikkäitä kangasreunoja
– Umesh ja Dambar tarttuivat suuriin saksiin
ja Samita alkoi hurruuttaa koneella. Neulat
katkeilivat paksuissa palteissa – oli kipaistava
ostamaan uusia. Illansuussa meillä oli pino
hamppukankaita, jotka sopivat pyyhe-, pöytätai laudeliinoiksi. Näitä hamppuliinoja saa
muuten ostaa Pääskyjen nettiputiikista.
Nyt etsimme Nepalista kuituhamppuasian
tuntijaa ja selvitämme hampputuotteiden markkinointimahdollisuuksia. Perinteisen käsityötaidon ei saa antaa hävitä halvalle ostolangalle,
etenkään nyt kun tieto hampun erinomaisista
ominaisuuksista on leviämässä ja cannabis
sativan kuituhamppulajike pääsemässä pois
marihuanan sen ylle langettamasta varjosta.
Hamppukäsityöllisyyden kehittäminen on
yksi esimerkki yhteistyöhankkeemme toiminnoista.

Yhteistyöhanke Sahara Nepalin
kanssa 2021-2023
ELÄMÄÄ vuorten rinteille kiinnittyneissä pienissä
kylissä Länsi-Nepalin Bajhangissa säätelee rankan
monsuunin ja pitkän kuivan kauden vaihtelu. Se
määrittelee satokaudet, ja kaiken. Pääskyt yhdessä
Saharan kanssa hakee ankariin selviytymisehtoihin
pelivaraa ja vaihtoehtoja.
Hankekylien asukkaista on muodostettu 15
tuottajaryhmää, annettu niille koulutusta, tehty
markkinatutkimusta ja jaettu siemeniä, työkaluja
ja materiaaleja. Kylissä ei ole aiemmin ollut mitään
kehitystoimintaa.
Vihannesviljelijät ovat oppineet suunnittelemaan viljelyn kaupallistamista kasvihuoneiden,
kastelun ja uusien lajien myötä. Markkinoita kotimaisille vihanneksille olisi; valtaosa vihanneksista
tuodaan nyt Intiasta.
Vuohien kasvattajia on neuvottu kunnon suojien
rakentamisessa, eläinten hoidossa ja rehuruokinnassa avoimen laidunnuksen sijaan. Kestäville
perinnekasveille on kysyntää ja niille on ideoitu uusia käyttötapoja. Osa viljelijöistä panostaa sienten
kasvattamiseen, osa opettelee mehiläistarhausta.
Bambu- ja hamppukäsityöläisiä on motivoitu
raaka-aineen hankintaan ja tuotekehittelyyn.
Tuotantoryhmien naiset ovat saaneet koulutusta
naisten oikeuksista ja he ovat voimaantuneet mm.
omien tanssilaulu- ja keskustelutilaisuuksien
myötä. Naisiin kohdistuva väkivalta nostetaan esiin
myös yhteisön kokoontumisissa ja radiossa.
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KUMPPANI
TEKSTI HELKA AHAVA

PUOLA

V A L K O-V E NÄ J Ä

Lublin

Krakova Rzeszów
Nowy Sacz

taipaleelle. Pakolaisten päävirta kulkee
Länsi-Ukrainan kautta Puolaan Lvivin ollessa
läpikulkuliikenteen solmukohta. Lvivin lähistöllä toimii Ukrainan ainoat kaksi Emmausryhmää, jotka ovat nyt sulkeneet myymälänsä
ja keskittyneet pakolaisten auttamiseen.

Kiova

Lviv

Drohobych

UK RA I NA

S LOVAKIA

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tämä käsittämätön ja kauhistuttava
rikos on saanut koko Euroopan tilapäisesti unohtamaan erimielisyytensä

ROM A NI A

ja kokoamaan voimansa Ukrainan pakolaisten auttamiseksi ja

200 km
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Putinin sotapolitiikan vastustamiseksi.

T

ähän mennessä noin 3 miljoonaa
ukrainalaista on jättänyt kotinsa
päästäkseen turvaan. Miehet ovat
jääneet puolustamaan isänmaataan, kun naiset ja lapset ovat lähteneet raskaalle evakko-

VA

Tätä kirjoittaessani on kulunut kaksikymmentä päivää

LDO

U NK A RI

MO

UKRAINA
SYDÄMISSÄMME

RB I A

EMMAUS OSELYA on Lvivin ulkopuolella Vynnykyssä
toimiva vuonna 2001 perustettu ryhmä, jolla
on vuodesta 2003 ollut asunnottomien asumisyhteisö. Vynnykyn yhteisötalossa asuu noin
30 miestä, naista ja lasta. Vynnykyssä on myös
muille kodittomille tarkoitettu Oselyan päiväkeskus, jossa voi käydä mm. suihkussa ja pesemässä
vaatteita. Lvivin kaupungissa Oselyalla on 20
hengen tukiasuntola, joka on tarkoitettu itsenäiseen elämään ja asumiseen siirtymässä oleville
ihmisille. Oselya järjestää myös säännöllisesti
soppakeittiöitä Lvivin asunnottomille. Paikallishallinnon ja poliitikkojen suuntaan Oselya toimii
arvostettuna kodittomien ihmisten äänitorvena.
Mittavan sosiaalisen työnsä asunnottomien parissa Oselya rahoittaa perinteisellä Emmaus-työllä: yhteisön asukkaat ja vapaaehtoiset keräävät ja
myyvät käytettyä tavaraa ja korjaavat huonekaluja
omalla verstaallaan.

pyrkivät ensisijaisesti Puolan puolelle, jossa monien apua antavien toimijoiden joukossa ovat myös Puolan Emmausryhmät. Ne kaikki sijaitsevat melko lähellä
Ukrainan rajaa Nowy S czissa, Krakovassa,
Rzeszówissa ja Lublinissa. Myös Puolan
Emmaus-ryhmät ovat asumisyhteisöjä ja
hankkivat toimeentulonsa pääasiassa perinteiseen Emmaus-tyyliin keräämällä ja myymällä
käytettyä tavaraa. Sekä Ukrainan että Puolan
Emmaus-ryhmillä on erinomaiset edellytykset
auttaa pakolaisia. Kierrätystoimijoina niillä
on valmiiksi suuret varastot vaatteita ja muita
tarvikkeita, ja asumisyhteisöissä on mahdollisuus tilapäiseen yöpymiseen. Parasta apua,
mitä me Länsi-Euroopan Emmaus-ryhmät
olemme voineet antaa, onkin tavaran sijasta
ollut raha, jolla ukrainalaiset ja puolalaiset
kumppanimme ovat voineet ostaa paikan
päältä juuri niitä tavaroita, joita pakolaiset
ovat tarvinneet. Silminnäkijöiden mukaan
tavaraa on Ukrainaan ja Puolaan virrannut niin
valtavat määrät ja lajittelu ja jakelu niin vaikeaa
hoitaa hallitusti, että suuri osa lahjoitetusta
tavarasta menee roskiin.
LVIVISTA PAKOLAISET

VENÄJÄ

perusti heti sodan alettua
Ukraine Fundin, johon Euroopan Emmausryhmät lahjoittivat ensimmäisen viikon aikana
80 000 euroa. Myös Emmaus Helsinki antoi
2000 euroa. Kahdessa viikossa rahaa kertyi
285 000 euroa. Ukrainan pakolaisia auttavat
Emmaus-ryhmät tarvitsevat meiltä tukea noin
70000 euroa kuussa, eli tuo vajaa 300 000 euroa riittää 4-5 kuukaudeksi eikä suurta tarvetta
lisärahoituksen keräämiseen tällä hetkellä
ole. Järjestimme maaliskuun alkupuolella
solidaarisuusmyyntiviikon Ukrainan hyväksi
kummallakin kirpputorillamme. Tuotto 6 500
euroa pyöristettiin 7 000 euroon ja lahjoitettiin
Lääkärit ilman rajoja -järjestön kautta Ukrainan sodasta kärsineiden tukemiseen.
EMMAUS EUROOPPA

TOINEN UKRAINAN EMMAUS-RYHMÄ , Nasha Khata, toi-

mii Drohobych-nimisen kaupungin ulkopuolella
noin 80 km Lvivista. Nasha Khata on 60 hengen
asumisyhteisö, jolla on lisäksi yömaja Drohobychissa. Myös Nasha Khata hankkii tuloja kirpputoritoiminnalla. Maalla sijaitseva asumisyhteisö harjoittaa lisäksi viljelyä ja karjankasvatusta.
Muutama vuosi sitten Nasha Khatassa käydessäni karvaiset unkarilaiset metsäpossut vilistivät
iloisena jonona pitkin lähimetsää. Viime vuoden
lopussa Emmaus Helsinki lahjoitti Nasha Khatalle 12 000 euroa lämmitysjärjestelmän uudistamiseen. Helmikuussa voitiin uuden keskuslämmityksen ansiosta avata lisää makuutiloja, jotka
ovat nyt enemmän kuin tarpeen! Nasha Khatan
vetäjältä Vasil Golodilta tuli helmikuun lopussa
viesti: hänkin oli joutunut tarttumaan aseeseen
ja oli lähdössä etulinjaan.
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AHERTAJA

PIRJO KIVELÄ

Emmauksessa tapaa ihmisiä

M

onelle emmauslaisellekin korona-aika
on ollut rankkaa ja yksinäistä. Elämä
on kaventunut, ja monista totutuista
menoista on joutunut luopumaan. Emmaus
on ollut henkireikä. Pirjo Kivelän sanoin:
– Emmaukseen on aina mukava tulla, kun
täällä näkee ihmisiä, vaikkei aina tulekaan
juteltua.
Kun Pirjo on töissä Larussa tai Vallilassa,
myös hänen erottamaton ystävänsä Roosa
viettää koiranpäivää Emmauksessa.
– Eläkkeelle päästyäni olen tehnyt kaiken
laista, mihin minulla ei ole koulutusta,
hymyilee Pirjo.
– Opettanut suomea, lajitellut ja hinnoitellut
vaatteita. Rekrytointimessujen kautta päädyin
Emmauksen lisäksi myös Kalliolaan ja Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. MLL:ssä olen
edelleenkin, tosin pandemian aikana olen ollut
tauolla. Opetan maahanmuuttajille suomea ja
autan monenlaisissa asioissa, jotka ovat vaikeita muualta tulleille. Vieläkin minulle soittaa ja
pyytää neuvoa afganistanilainen maahanmuuttaja, vaikkemme ole nähneet pitkään aikaan.
Pirjo opiskeli yliopistossa englantia, saksaa
ja ranskaa ja teki työuransa monenlaisissa
kieleen liittyvissä ja esimiestehtävissä.
– Esimiehenä olin yhteensä 32 vuotta, joista
16 Suomen Pankin käännöstoimistossa sen
jälkeen, kun olin ollut sen kirjeenvaihto-osastolla ensin kääntäjänä ja kirjeenvaihtajana.
Välillä olin koulutukseni mukaisesti lehtorina
Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa, Suomen
vanhimmassa kauppaoppilaitoksessa, jonka
nimessä ”porvari” tarkoitti kauppiasta silloin,
kun Suomi oli vielä suuri tervanviejä. Auskul
toinnin aikana olin ollut sijaisena Lohjan
kauppaoppilaitoksessa, ja joskus vähän naurattaa, kun ajattelen, miten kaukana kaupallinen ala ja Emmaus toisistaan ovat. Urastani
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myös näkyy, miten paljon maailma työssäoloni
aikana muuttui. Ensin naputettiin kirjeitä,
lopuksi laadittiin elektronista sanakirjaa ja
käännettiin koneellisesti!
– Myös EU:n neuvostossa toimin kääntäjien
esimiehenä, ja siitä tehtävästä jäin eläkkeelle.
Brysselin vuosina eurooppalaisuus korostui
aina vain enemmän. Olin varsinaisen työni
ohessa myös valintalautakuntien jäsenenä, ja
haastattelin siinä yhteydessä tulevia kollegoitani. Se, ettei EU enää kiinnosta nuoria
työpaikkana, on surullista, sillä se tarkoittaa
ajan mittaan Suomen oloja koskevan tietämyksen häviämistä EU:ssa.
– Työtä oli aina paljon, enkä koskaan
tuntenut itseäni yksinäiseksi. Pidin erityisesti

Pirjo Kivelä Salon Emmauksessa Pariisissa 2015.

ongelmien ratkaisemisesta. Se teki työpäivästä
mielenkiintoisen ja tuotti tyydytystä.
Työn lisäksi elämään kuului myös pitkä
avioliitto, joka päättyi eroon. Golfin pelaaminen on ollut rakas harrastus ja koirat tärkeitä
perheenjäseniä.

Mieluisin tehtävä on ollut
uusien vapaaehtoisten
vastaanotto ja opastaminen.

Pirjo on matkustanut paljon ja monessa
maassa, reilu kymmenen vuotta sitten hän
kävi mm. Zimbabwessa tutustumassa pienen
suomalaisen järjestön rahoittamaan työhön
orpolasten koulunkäynnin turvaamiseksi. Zimbabwelaisen kummitytön koulunkäyntiä Pirjo
on tukenut läpi peruskoulun ja lukion. Nyt tyttö
opiskelee yliopistossa edelleen Pirjon tuella.
Emmauksessa Pirjo on ollut jo monta vuotta. Koska hänellä on vapaa-ajan asunto Tammisaaressa, hän kävi aikaisemmin töissä myös
Emmaus Westervikin myymälässä. Helsingin
Emmauksessa Pirjo on tehnyt monenlaisia töitä: lajitellut ja hinnoitellut vaatteita Vallilassa
ja Larussa, ollut hallituksen jäsen ja toiminut
monissa työryhmissä. Mieluisin tehtävä on
ollut uusien vapaaehtoisten vastaanotto ja
opastaminen. Tällä hetkellä hän on mukana
Bulgarian kummikylähankkeessa.
Vuonna 2015 Pirjo oli Pariisissa Emmauksen
jättikirpputorilla (Salon Emmaus) Tuula Snown
ja Ulla Hoyerin kanssa myymässä vaatteita, jotka kolmikko toi matkalaukuissaan Helsingistä.
– Siinä sai hyvän kuvan Emmauksen monikulttuurisuudesta. Se sai minut innostumaan

Pirjo opastamassa uutta vapaaehtoista.

myös Emmaus Euroopan järjestämästä kurssista, joka pidettiin Kölnissä seuraavana vuonna.
Siellä erityisesti ranskalaiset ja englantilaiset
kävivät läpi omien yhteisöidensä arvomaailmaa.
Vähän samanlaista keskustelua sekä ryhmien
toiminnan esittelyä tapahtuu nyt pohjoismaisten Emmaus-ryhmien ruotsinkielisessä digitaalisessa opintopiirissä, johon kaikki kiinnostuneet
voivat osallistua.
Pirjo näkee Emmauksessa myös parantamisen
varaa.
– Minusta Emmauksessa ei aina kuunnella
kaikkien mielipiteitä, ja siksi hyviäkin ideoita jää
toteuttamatta, mutta Emmauksen tarkoitus on
hyvä, enhän minä muuten olisi täällä.
TEKSTI HELKA AHAVA, KUVAT ANU HYLE
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MUUTOKSEN
TEKIJÄT
Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri ikäisille ihmi
sille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä ja voimiensa
mukaan tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Lämpimästi tervetuloa Emmaus Helsinki ry:n
kevätkokoukseen 2022
AIKA: Keskiviikkona 20.4.2022 klo 18
PAIKKA: Lauttasaaren kirpputori Heikkiläntie 2

Työjärjestys
1.
2.
3.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitellään vuoden 2021 toimintakertomusluonnos, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
7. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
9. Vaalivaliokunnan valinta
10. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomusluonnos ja tilinpäätös ovat
luettavissa verkossa linkistä https://1drv.
ms/u/s!AtXPN5TFUecdrW-D0rCpPefbW9s7?e=VJ0wJI
tai tilattavissa toimistosta (puh. 050 3388281
tai toimisto@emmaushelsinki.fi).
Vuoden 2022 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

