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 Energiaksi poltettava 
sekajäte

KIERTOTALOUS
Esimerkkinä puuvillatekstiilit.
Emmauksen kierrosta valtaosa on 
tekstiilejä.

Muita kiertotalouden alueita:
– Liikkuminen ja logistiikka
– Kestävä ruokajärjestelmä
– Metsäperäiset kierrot
– Tekniset kierrot

KOHTUULLISEEN ELÄMÄÄN pyrki-
vän ihmisen tavarasuhdetta 
voi kuvata kolmella koolla: 
käyttää, korjaa, kierrättää. 
Hän ostaa harkiten ja 
tarpeeseen ja heittää pois 
vain käyttö- ja korjauskel-

vottoman. Kaiken mahdollisen hän lajittelee 
materiaalien uudelleenkäyttöön, mutta tekstii-
lit, nuo varsinaiset luonnonvarasyöpöt, hän on 
joutunut hautaamaan sekajätteeseen, josta on 
tehty polttamalla energiaa.

TULEVAISUUDEN ISO KOO on kiertotalous. Sillä  
tarkoitetaan talousjärjestelmää, jonka tavoit-
teena  on toimia ympäristön kantokyvyn 
rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit 
ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa 
niin, että niiden arvo samalla säilyy. Tähän 
taas päästään vaikuttamalla tuotteiden tuo-
tantoon ja käyttöön prosessin joka vaiheessa: 
suunnitellaan ja tuotetaan kestäviä tuotteita, 
suositaan poliittisilla päätöksillä eettistä ja 
ekologista tuotantoa ja kulutusta, ostetaan 
harkiten ja kestävää, käytetään tuotetta 
mahdollisimman pitkään ja  kierrätetään tuote 
uusille käyttäjille, kun oma käyttö päättyy, ja 
lopuksi toimitetaan loppuun käytetty tuote 
materiaalin jatkokäsittelyyn ja takaisin tuotan-
toprosessiin.

VUONNA 2023 pitäisi Suomen kaikkien kunnal-
listen jätelaitosten olla osa poistotekstiilien 
keräilyverkostoa. Jättihankkeen taustalla 
on vuonna 2018 asetettu EU-direktiivi, joka 

velvoittaa kaikki jäsenmaat vuoteen 2025 
mennessä aloittamaan tekstiilijätteen erillis-
keräyksen.

Tämän EU:n asettaman tavoitteen toteutta-
misessa olemme Suomessa etukenossa, kun 
Paimiossa viime vuonna aloitti testivaiheen 
poistotekstiilien jalostuslaitos, jossa kotita-
louksilta ja yrityksiltä kerätty poistotekstiili 
jalostetaan mekaanisesti kierrätyskuiduksi. 
Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa uusia 
tuotteita, kuten vaatteita, lankaa, suodatin-
kankaita, eristeitä ja  akustiikkalevyjä. Paimi-
on laitoksen käsittelykapasiteetti on jopa viisi 
miljoonaa kiloa vuodessa. Emmaus Westervik 
pilotoi Länsi-Uudellamaalla  Paimion laitok-
sen edellyttämää poistotekstiilien lajittelua. 
Virkistyspäivänä Tammisaaressa näimme, 
miten vaativaa se on. 

TAMMIKUUN ALUSSA Helsingin seudun ympäristö-
palvelut (HSY) aloitti ilmaisen poistotekstiilien 
keräyskokeilun kymmenessä pääkaupunki-
seudun kauppakeskuksessa. On erinomaista, 
että poistotekstiilien keräys tehdään näin 
kotitalouksille helpommaksi. Kierrätyskeskus 
esilajittelee poistotekstiilit, pakkaa ja kuljet-
taa  kierrätyskelpoisen materiaalin Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy:lle Turkuun tarkempaan 
materiaalinmukaiseen lajitteluun ja odotta-
maan jatkokäsittelyä Paimiossa.

SELLAINEN TEKSTIILIJÄTE, joka ei kelpaa mekaaniseen 
jalostukseen, voidaan prosessoida kemiallisella 
käsittelyllä uudeksi kuiduksi. Kemin Veitsi-
luotoon rakennetaan tuotantolaitosta, jossa 

hyödynnetään sellutuotannossa kehitettyjä 
prosesseja, kun jätemateriaaleista tuotetaan 
uutta  tekstiilikuitua. Tehtaan tuotannosta oli 
kesäkuussa 2022 myyty etukäteen suurille vaa-
tejäteille jo 60 % viiden ensimmäisen vuoden 
tuotannosta. Kapasiteetti tulee olemaan 30 mil-
joonaa kiloa vuodessa, mikä riittää esimerkiksi 
100 miljoonaan T-paitaan.

EMMAUKSESSA LAHJOITUSTEN SEASSA on paljon 
myytäväksi tai lahjoitettavaksi kelpaamatonta 
tekstiiliä. Sitä ei enää polteta energiaksi, vaan 
kuljetuspalvelumme vie jatkojalostukseen 
kelpaavan osan Sortti-aseman poistotekstii-
likeräykseen, josta se jatkolajittelujen jälkeen 
päätyy Paimioon, tulevaisuudessa ehkä myös 

Kemiin tai johonkin muuhun kuituteollisuu-
den laitokseen.

KIERTOTALOUDEN KOKONAISUUDESSA nämä ovat pie-
niä mutta toivoa antavia alkuja. Myös poliitik-
kojen pitää ryhtyä toimeen ja kehittää vero- ja 
muita ratkaisuja, jotka tekevät kierrätysmate-
riaalien käytön teollisuudelle kannattavaksi ja 
kuluttajalle kiinnostavaksi. Resurssien yliku-
lutusta ei kuitenkaan ratkaise pelkkä materi-
aalien pitäminen kierrossa mahdollisimman 
pitkään, kun perusongelma on kasvuun ja 
kulutukseen perustuva talousjärjestelmä, joka 
suosii pikamuotia ja puskee tarpeettomia ja 
huonolaatuisia tuotteita kiertoon yli planeet-
tamme kantokyvyn. 

TOIMISTO: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki, PUH. 050 338 8281  Myymälät: VALLILA: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki, PUH.  
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S-POSTI: toimisto@emmaushelsinki.fi  KOTISIVUT: www.emmaushelsinki.fi ja www.emmaus-international.org  LEHTI: Mika Aalto-
Setälä, Helka Ahava, Leena Nivanka ja Ulla Hoyer | PAINO: Origos Oy, 2022 | PAINETTU: FSC serti fioidulle paperille | KANNEN KUVA: 
Second Hand Marketin myymälävastaava Soile-Maria Linnemäki Emmauksen osastolla. Kuva: Ulla Hoyer, 2022. KU

VA
: M

IK
A 

AA
LT

O-
SE

TÄ
LÄ

HELKA AHAVA: PIENIN ASKELIN KOHTI ISOA KOOTA

PUHEENVUORO



54

Redin kauppakeskuksen 3. kerroksessa avattiin 
1.9. kiertotalousyrittäjien myyntitila, jossa meillä-
kin on oma paikka ainakin loka-marraskuun. 

Olemme myös liittyneet uuteen osuuskuntaan, 
joka koordinoi tätä ja muita kiertotaloushankkeita. 
Osuuskunnan on tarkoitus toteuttaa myös Koskelan 
varikkohallin yhteyteen suunnitteilla oleva kiertota-
louskeskus. Meille Emmauksessa on siis tiedossa 
uusia, kiinnostavia toimintamahdollisuuksia yksin 
tai yhteistyössä muiden kierrättäjien kanssa.
TEKST I :  HELKA  AHAVA  /  KUVA :  ANU HYLE

OLEN DEREK

Nimeni on Derek Allan. Aloitin Vallilan myymä-
lässä melkein kaksi vuotta sitten työkokeili-
jana, ja nyt olen vakinainen myymälänhoitaja. 
Synnyinmaassani Skotlannissa tein työtä 
luonnonsuojelun parissa ja sen jälkeen monta 
vuotta roudarina. Suomen kiertueella tapasin 
tulevan vaimoni, suomalaisen tytön, jonka 
kanssa asuimme ensin vuoden Skotlannissa  
ja sen jälkeen täällä Helsingissä. Perhees-
sämme  on tyttö ja poika, ja asumme meille 
rakkaassa Vallilassa, kävelymatkan päässä 
Emmauksesta.

Emmauksessa ei ole kahta samanlaista 
päivää ja työ on niin vaihtelevaa, ettei koskaan 
kyllästy. Jonakin päivänä teen aamulla vapaa-
ehtoisille vegaaniruokaa ja sitten iltapäivällä 
esimerkiksi lajittelen ja hinnoittelen tavaroita. 
Seuraavana päivänä hoidan ehkä myymälän so-
siaalista mediaa ja palvelen asiakkaita kassalla 
tai sitten olen noutopalvelussa keräämässä 
lahjoituksia ihmisiltä.

Pidän todella paljon Emmauksen ystävälli-
sestä työilmapiiristä, ja töihin on aina ilo tulla. 
Meillä on paljon eri-ikäisiä ja -taustaisia vapaa-
ehtoisia, joiden kanssa syntyy mielenkiintoisia ja 
hauskoja keskusteluja. On ihmisiä Englannista, 
Ranskasta, Afganistanista ja jopa kauempaa… 
Se on erittäin innostavaa, ja pidän monikielisestä 
työympäristöstä, jossa ruotsia ja englantia käy-
tetään päivittäin suomen rinnalla. Itse maahan-
muuttajana arvostan hyvin paljon Emmauksen 
työyhteisöä, jossa tuemme toisiamme. Haluan 
parantaa suomen- ja ruotsintaitoani, ja kaikki 
ovat olleet kannustavia ja valmiita auttamaan. 
Kiitos siitä! Vallilan myymälässä meillä on itse 
asiassa jopa ranskankielen  keskusteluryhmä. 
Olen juuri aloittanut ranskan opiskelun, joten 
toivottavasti pääsen pian mukaan! Kielet ovat 
intohimoni, ja ennen kuin muutin Suomeen, 

EMMAUS MUKANA REDIN  
KIERTOTALOUSMYYMÄLÄSSÄ

LOLO ON POISSA

Margherita ”Lolo” Zilliacus 
(10.3.1949–29.5.2022) oli 
pitkän linjan emmauslai-
nen, sekä kansainvälisen 
että kotimaisen Emmaus-
liikkeen aktivisti. Viimeiset 
16 työvuottaankin  ennen 
eläkkeelle jäämistä hän 

antoi Emmaukselle Westervikin toiminnanjoh-
tajana. Suorapuheinen ja tinkimätön Lolo oli 
myös Helsingin emmauslaisille rakas ja tärkeä 
työtoveri, ja hänen äkillinen poismenonsa jätti 
jälkeensä ison aukon.
TEKST I :  HELKA  AHAVA  /  KUVA :VEERA P ITKÄNEN Emmauksen myyntipiste Redissä.

työskentelin myös Skotlannin gaelinkielisten 
televisio-ohjelmien tuotannossa.
TEKST I :  DEREK ALLAN /  KUVA :  HELKA  AHAVA

LAUTTASAARI-PÄIVÄN   
TUOTTO UKRAINALAISELLE 
ROMANI JÄRJESTÖLLE

27.8. olimme Lauttasaari-päivässä omalla teltalla. 
Telttamme antama varjo oli helteisen päivän 
menestystekijä, ja kauppa kävi hyvin! 

Myyntitulot annettiin ukrainalaiselle Chiricli- 
romanijärjestölle samoin kuin kummankin kirppu-
torin myyntitulot Ukrainan kansallispäivänä 24.8.

AVOIMET OVET VALLILASSA

2-3. syyskuuta Vallilassa vietettiin jo perinteeksi 
muodostuneita avoimien ovien päiviä. Ohjelmassa 
oli mm. elävä kirjasto, jossa kirjojen sijaan lainat-
tavaksi sai Emmauksen yhteistyökumppa neita. 
Vieraille  järjestettiin myös ohjattuja kierroksia 
myymälän takatiloihin. 

HEIKINTIEN MYYMÄLÄ TÄYTTI  
KAKSI VUOTTA

Lauttasaaressa juhlittiin myymälän 2-vuotis-
synttäreitä 8.10. Yleisömenestystä edesauttoi 
Lauttasaari-lehdessä 5.10. ollut Larun vapaaeh-
toisen Elisa Julinin erinomainen juttu Heikintien 
myymälästä.

 Helteinen päivä toi hyvän tuoton.
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EMMAUS TUKEE  
MONIKA-NAISET  

LIITTOA
TEKSTI: LEENA NIVANKA / KUVAT: MONIKA-NAISTEN ARKISTO

tuksesta, jossa naisten kotoutumispalveluihin 
pyritään vaikuttamaan entistä vahvemmin, 
on askel parempaan, mutta auttamattoman 
myöhässä. Vapaaehtoisjärjestöjen merkitys 
ensiavun antamisessa on suuri, ja työt eivät 
lopu, vaikka tekijät lisääntyisivät.  

Monika-Naiset liiton toiminnanjohtaja-
na on Jenni Tuominen, joka on ollut talon 
toiminnassa mukana jo vuodesta 2006. Yksi 
Monika-Naisten toiminnan peruspilareista, 
Kotoutumiskeskus Monika, tarjoaa maahan 
muuttaneille naisille kotoutumista ja työllisty-
mistä tukevaa yksilöohjausta, ryhmätoimintaa 
ja suomen kielen opetusta. Naisia tuetaan 
integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, 
kartoittamaan työmarkkinoita ja hakemaan 
työ- tai harjoittelupaikkaa.  

– Valitettavasti maahan muuttaneisiin 
kohdistuu moniperusteista syrjintää työmark-
kinoilla. Työharjoittelu- ja työpaikan saaminen 
on vaikeaa, vaikka osaamista olisi paljon, 
toiminnanjohtaja Jenni Tuominen sanoo. 

– Maahan muuttaneilta vaaditaan usein 
sellaisia valmiuksia, joita välttämättä ei työn 
suorittamisen kannalta tarvita. 

H elsingin Emmauksella on kotimaassa 
useita avustuskohteita, joista yksi on 
Monika-Naiset liitto. Monika-Naiset 

liitto on valtakunnallinen, sosiaalialalla toimiva 
monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahan 
muuttaneiden naisten tasa-arvoa ja osallisuut-
ta, ehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
tekee aktiivista vaikuttamistyötä parantaakseen 
naisten asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti 
sekä tukee monikulttuurista naistoimintaa 
jäsenjärjestöjensä kautta. Liitossa on noin 40 
työntekijää, jotka puhuvat 20 eri kieltä.

Toiminnalla pyritään toisaalta tukemaan 
vieraasta maasta ja kulttuurista Suomeen 
muuttaneiden naisten kotoutumista ja 
työllistymistä, toisaalta naisia autetaan 
irrottautumaan väkivallasta. Ruohonjuurita-
son toiminta, jossa usein akuutit ongelmat 
kartoitetaan nopeasti ja niihin puututaan, on 
olennaisen tärkeää erityisesti maahanmuuton 
alkuvaiheessa. Ajan myötä mukaan tulevat 
myös viralliset tahot, joiden toiminta on 
erilaisten lakien ja ohjeistusten takia merkit-
tävästi hitaampaa. Niinpä työministeri Tuula 
Haataisen uusi esitys hallitukselle lakiuudis-

PAAVO LOUNELA 1940-2022

Teologi, ihmisoikeusaktivisti 
Paavo Lounela kuoli 2.8.2022 
Päijät-Hämeen keskussai-
raalassa. Hän oli syntynyt 
Saarijärvellä perheen ollessa 
talvisodan aikana siellä 
evakossa. Nuoruutensa hän 
eli Helsingissä ja kirjoitti 

ylioppilaaksi Ressusta v. 1958. Teologisten opin-
tojen jälkeen hänet vihittiin papiksi 1965. 

Toimiessaan pappina Tukholmassa hän 
tutustui suomalaisten siirtolaisten sosiaalisiin 
oloihin ja tällöin nousivat vahvasti esiin myös 
Suomesta muuttaneiden romanien ongelmat. 
Hän alkoi yhdessä heidän kanssaan toimia 
romanien olojen parantamiseksi. Kun siihen ei 
annettu mahdollisuutta seurakunnassa, hän sai 
viran Suomen suurlähetystön sosiaaliavustajana.

Palattuaan Helsinkiin 1975 Paavosta tuli Krimi-
naalihuoltoyhdistyksen toimistonjohtaja. Vuonna 
1988 hänet valittiin Sosiaaliministeriön mustalais-
asiain (nyk. romaniasiain) neuvottelukunnan 
ensimmäiseksi pääsihteeriksi. Tässäkin työssä hän 
painotti tiivistä yhteistyötä romanien kanssa ja ro-
manien itsensä mukaan ottamista asiantuntijoina.

Paavo oli Helsingin Emmauksen pitkäaikai-
nen jäsen. Varsinkin eläkevuosinaan hän oli 
vapaaehtoisena Emmauksessa, toimi hallituksen 
jäsenenä ja työnohjaajana ja toimitti Emmaus-
uutisia. Paavon sydäntä lähellä oli Yayasan 
Penghiburin lastenkoti Indonesiassa ja Nepal, 
jota hän tuki täällä harjoittelijana olleen Tula 
Kandelin kautta. Vääksyyn muutettuaankin 
hän piti yhteyttä Helsingin Emmaukseen ja oli 
eräänlainen Emmauksen omatunto, joka aina 
silloin tällöin muistutti Emmauksen arvoista.
Emmauksen ohella Paavo oli aktiivinen Amnes-
tyssä ja rauhanliikkeessä. Häntä ajoi eteenpäin 
vahva yhteiskunnallinen omatunto, halu olla 
heikompien puolella.
TEKSTI: EEVA-SISKO JA JUHANI VEIKKOLA / KUVA: KARI LOUNELA

VIRKISTYSPÄIVÄÄ VIETETTIIN  
TAMMISAARESSA

31.5. teimme virkistyspäivän retken Tammi-
saaren Emmaukseen, jossa tutustuimme mm. 
poistotekstiilien lajitteluun.

TULEVIA TAPAHTUMIA

23.11. Syyskokous. Katso kutsu takasivulta.
10.12. Syyskauden päätteeksi vietämme yhdis-
tyksen yhteistä joulujuhlaa Vallilan kirpputorilla 
osoitteessa Mäkelänkatu 54.

EMMAUS EUROOPAN  
KOKOUKSET PUOLASSSA

Anu Lähde osallistui 17-22.10. Puola-Ukraina 
-kollektii vin kokoukseen ja Emmaus Euroopan 
hallituksen kokoukseen Lublinissa, Puolassa.
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 Kahvittelemassa Westervikin myymälässä.

KUMPPANI
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Vuonna 2021 Monika-Naisten työllistävän 
toiminnan kautta maahan muuttaneille nai-
sille löytyi noin 50 harjoittelu- työkokeilu- tai 
työpaikkaa. 

Monika-Naiset liiton Kotoutumiskeskus 
Monikaa johtaa Marisel Soto Godoy. Hän on 
ollut talossa jo viisi vuotta – työpaikat ennen 
Monika-Naisia ovat kaikki liittyneet maahan-
muuttokysymyksiin, niinpä hakeutuminen 
Monika-Naisiin oli hänelle luonteva ratkaisu. 

– Kotoutumisen toimintakenttä elää koko 
ajan, Marisel sanoo. 

– Viiden vuoden aikana on tapahtunut 
suuria muutoksia: työllisyystoimet siirtyivät 
TE-toimistosta kunnille, kotoutumislakia on 
uudistettu, työllisyysmallit uudistuneet jne. 

Turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä jo 
vuonna 2015 edellytti uudenlaista organisoin-
tikykyä ja asennetta, ukrainalaisten tulo sodan 
alkamisen jälkeen toi jälleen huomattavan 
lisän myös Kotoutumiskeskuksen toimintaan. 
Alkuvaiheessa lisättiin jo perustettujen kie-

liryhmien ohelle ukrainalaisnaisille kohdis-
tettuja opetusryhmiä, nyt he ovat vähitellen 
sulautuneet osaksi kaikille yhteistä toimintaa.  

– Tärkeintä työssäni on se, että voimme 
tarjota naisille yhdenvertaiset mahdollisuudet 
tulla osaksi ympäröivää yhteiskuntaa, Marisel 
painottaa. 

– Jokainen haluaa kuitenkin työllistyä, jokai-
nen haluaa itse vaikuttaa omaa elämäänsä kos-
keviin päätöksiin. Samalla pyrimme olemaan 
koko yhteiskunnassa naisten tasavertaisuuden 
äänitorvina.

Monika-Naiset liiton Kriisikeskus Monika 
tarjoaa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille 
naisille kriisiapua ja psykososiaalista tukea, 
neuvontaa ja ohjausta, tuettua asumista ja 
vertaistukea. Liitto ylläpitää myös Turvakoti 
Monaa, jonka osoite on salainen ja joka on 

tarkoitettu lyhytaikaiseen kriisiasumiseen.
– Asiakkaita on paljon ja he tulevat monista 

eri kulttuureista. Monika-Naiset liitossa on 
asiantuntijuutta maahan muuttaneiden nais-
ten kokeman väkivallan erityispiirteistä, kuten 
kunniaan liittyvästä väkivallasta, pakkoavio-
liitoista ja ihmiskaupasta. Koulutamme myös 
viranomaisia tunnistamaan ja puuttumaan 
väkivaltaan, sanoo Jenni Tuominen. 

Kynnys avun hakemiseen voi olla suuri ja 
sitä yritetään madaltaa monin eri tavoin. 

– Meille voi soittaa maksuttoman puhelun, 
ottaa nimettömänä yhteyttä chatissä tai tulla 
paikan päälle puhumaan, silloinkin haluttaes-
sa nimettömänä. 

Naiset tulevat liiton palveluihin usein joko 
viranomaisten aloitteesta tai puskaradion 
kautta. 

– Siihen, että nainen onnistuu rakentamaan 
itselleen uuden, itsenäisen ja väkivallattoman 
elämän, tarvitaan paljon uskallusta. Monika-
Naiset auttaa naisia tässä parhaansa mukaan. 
Työ on vaativaa, mutta se on todella joka taval-
la mielekästä työtä, Jenni Tuominen toteaa. 

Monika-Naiset liiton vuosibudjetti v. 2022 
oli 3,3, miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 40. 
Vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka toimivat 
monessa eri tehtävässä, mm. suomen kielen 
opettajina ja yhteiskuntaan perehdyttäjinä oli 
v. 2021 yhteensä 58 henkeä. Suuri osa henki-
lökunnasta on maahan muuttaneita ammat-
tilaisia – se antaa luontevan mahdollisuuden 
kohdata asiakkaita yli 20 eri kielellä – aina ta-
losta löytyy joku harvinaistakin kieltä osaava. 
Kotoutumiskeskuksessa työtä tehdään farsin, 
venäjän, viron, englannin, espanjan ja suomen 
kielillä. Haastattelupäivänä vapaaehtoisten 
vetämään suomen kielen ryhmään osallistui 
naisia Syyriasta, Nicaraguasta, Bangladeshista 
ja Afganistanista.  

Monika-Naiset tarjoaa maahanmuuttajanaisille yksilö-
ohjausta, ryhmätoimintaa sekä suomen kielen opetusta.

Kotoutumisen toimintakenttä elää koko ajan samalla kun 
turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa.
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A nna Sammalkorpi tuli Emmauksen 
vapaehtoiseksi syyskuussa 2012.

– Toimin silloin musiikinopetuksen 
lehtorina Stadin ammattiopistossa, sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitoksessa. Halusin päästä si-
sään uuteen yhteisöön jo ennen eläköitymistä.

Annalla Emmauksen valinnassa painoi 
ennen kaikkea liikkeen sitoutumattomuus ja 
solidaarisuus.

Nyt eläkeläisenä Anna käy Vallilan kirpparil-
la pari kertaa viikossa.

– Täällä voi tehdä laajasti erilaisia töitä ja 
ne ovat kaikki mielekkäitä. Nehän palvelevat 
Emmauksen päämääriä. Teen vähän kaikkea, 
sen mukaan mitä milloinkin tarvitaan. Työs-
kentelen vaatteiden ja kodintekstiilien parissa, 
laitan ruokaa ja somistan myymälää.

Maanantaisin myymälän ollessa suljettu 
Anna vaihtaa mallinukkien vaatteet ja somis-
taa niin esittelypöytiä kuin näyteikkunoita.

– Lisäksi osallistun aktiivisesti ompeluseu-
raan ja kuten ompeluseuran muut jäsenet har-
rastan sitä myös etänä kotona. Silloin sitä voi 
tehdä oman aikataulunsa ja rytminsä mukaan. 
Olin myös ompeluseuran mukana Emmaus 
Salon-tapahtumassa Pariisissa keväällä 2013.

Anna on hyvä ideoimaan uusia toimintata-
poja ja rohkea ideoiden toteuttaja. Kun Emma-
uksessa järjestetään työpajoja esim. taiteiden 
yönä, Anna keksii tekemistä ja on paikalla 
opastamassa. Myös rakkaus musiikkiin ja 
tanssiin on edelleen osa Annan elämää.

– Harrastuksiini on koko elämäni ajan 
kuulunut tanssi, nyt olen löytänyt ikä-ihmisten 
modernin tanssin ryhmän. Olen myös laulanut 
jo monta vuotta kuorossa georgialaisia lauluja.

Välillä Anna istahtaa myymälässäkin pianon 
ääreen ilahduttamaan niin muita vapaaehtoi-
sia kuin asiakkaitakin. Näin tapahtui myös 
avointen ovien päivänä, ja Anna sai asiakkaan-

kin yhtymään lauluun. Anna otti myös aktiivi-
sen roolin elävän kirjaston lainaajana.

– Opin siinä paljon lisää paikallisten kump-
paneiden yllättävän laajasta toiminnasta.  
Kaikki Emmauksen yhteistyökumppanit ovat 
minulle tärkeitä.

Anna oli muutaman vuoden yhdistyksen 
hallituksessa. Nyt hänen tehtäviinsä kuuluu 
uusien vapaaehtoisten vastaanottaminen 
Vallilan kirpparilla.

– Mielestäni on tärkeää että uudet vapaaeh-
toiset pääsevät heti mukaan työhön, niin kauan 
kuin into on päällä.  Monet sulautuvat nopeasti 
yhteisöömme, osa ei jatka. Jotkut esim. ulko-
mailta tulevat opiskelijat ovat Emmauksessa 
vain lyhyen aikaa. Musiikinopettajana minulla 
oli oppilaina paljon nuoria maahanmuuttajia, 
työni oli yhden sortin sosiaalityötä. Toivoisin 
lisää maahanmuuttaijia mukaan Emmauksen 
toimintaan. Muutenkin meidän pitäisi saada 
mukaan enemmän nuoria. Päivätoiminta suosii 
eläkeläisiä. Olen lähettänyt viestiä lähialueen 
oppilaitoksiin, mutta vain yhdeltä sain vastauk-
sen. Opiskelijoilla on omat kiireensä.

Halloween on tulossa! Anna somistaa Vallilan myymälää.

Olen spontaani ja toimin nopeasti
ANNA SAMMALKORPI 

Anna on pitkän linjan kierrättäjä, se oli tapa 
jo ennen Emmaukseen tuloa.

– Käytän vaatteitani niin pitkään kuin mah-
dollista. En ole mikään muotimaakari. Yli-
päätänsä uskon,  että kierrätys tulee varmasti 
lisääntymään tulevaisuudessa. Mutta miten 
esimerkiksi tekstiilikierrätyksen maisemat 
tulevat muuttumaan? Vievätkö ihmiset vanhat 
vaatteensa tulevaisuudessa joihinkin keräys-
pisteisiin kirppisten sijaan?  Tulevaisuuden 
kierrätyksessä on monta harmaita alueita.

Emmauksen tulevaisuutta ajatellen ja 
uusien aktivistien mukaan saamiseksi Anna 
peräänkuuluttaa  lisää tiedottamista, niin että 
Emmaus tulisi Helsingissä tunnetummaksi ja 
toiminnan jatkuvuus olisi taattua. 
TEKSTI  ULLA  HOYER /  KUVAT  ANU V IL JANEN

Millähän hinnalla tämän kitaran voisi myydä, miettii 
Anna.

– Toisena haasteena näen Emmauksen 
toiminnan jähmeyden, josta saan harmaita 
hiuksia. Olen spontaani ja toimin nopeas-
ti. Minun on ollut vaikeaa ymmärtää että 
asioiden muuttaminen vaatii aikaa. Toivon 
lisää reippautta ja myötämielisyyttää uusille 
ideoille. Niitähän voisi ainakin kokeilla. Jos 
kuulee liian monta kertaa kieltävän vasta-
uksen tulee turhautunut olo. Ovatko vaparit 
vain työmuurahaisia jotka noudattavat ylem-
pää tulevia määräyksiä?

– Maailma muuttuu kovaa vauhtia, ja jos 
pidämme kiinni vuosikymmeniä kestäneistä 
toimintatavoista voi olla että sahaamme omaa 
oksaamme? Ketteryys, avoimuus, netin maail-
ma ovat tätä päivää.

AHERTAJA



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

Lämpimästi tervetuloa Emmaus Helsinki ry:n 
syyskokoukseen 2022 

AIKA: keskiviikko 23.11.2022 klo 18.00.        
PAIKKA: Emmauksen myymälä Mäkelänkatu 54.

Työjärjestys
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talous-

arvion hyväksyminen. Hallituksen ehdotukset 
ovat tilattavissa Emmauksen toimistolta puh. 
050 338 8281 tai luettavissa netissä linkistä: 
https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdrXCQrJBfI5l
7EUXM?e=Mu2EKO

7. Vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus
8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen 

jäsenten valinta. Vaalivaliokunta Maria Witting 
040 500 5198, Pirjo Kivelä 040 503 0305 
ja Ulla Hoyer 040 760 7325 ottavat vastaan 
ehdotuksia.

9. Valitaan tilintarkastaja ja kaksi varatilintar-
kastajaa

10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen Anu Lähde kertoo kuulumisia 
Puola-Ukraina -kollektiivin kokouksesta ja Emmaus 
Euroopan hallituksen kokouksesta, jotka pidettiin 
17-22.10. Lublinissa, Puolassa.

Tarjolla kahvia/teetä ja suolaista/makeaa.

Tervetuloa! 
Emmaus Helsingin hallitus

Huom! 
Syyskauden päätteeksi vietämme yhdistyksen  
yhteistä joulujuhlaa lauantaina 10.12.2022  
klo 15.30, osoitteessa Mäkelänkatu 54. Tervetuloa!

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT

https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdrXCQrJBfI5l7EUXM?e=Mu2EKO
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