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DET TORDE FINNAS,  åtmins-
tone en miljon första, andra 
eller tredje generationens 
finländare utanför Finlands 
gränser. Vår historia vittnar 
om en beredskap att resa 
iväg för att finna ett bättre 

liv. Det gjorde våra tidiga förfäder som flyttade 
till det avlägsna Finland och våra far- och mor-
föräldrar som for till Amerika och Australien 
eller våra föräldrar som flyt-
tade till Sverige på 60-talet. 
Eller våra söner och döttrar 
som idag lever som expat i 
Kina eller Silicon Valley. Dör-
rarna har stått öppna för oss 
och det nya samhället i fråga 
har hjälpt oss att anpassa oss, 
finna arbete och leva ett nor-
malt liv.

DEN 3 OKTOBER för ett år sedan blev en liten 
ö vid Afrikas kust på en gång världskänd, då 
500 afrikaner på väg till Europa led skeppsbrott 
i dess närhet. Liken av över 300 män, kvinnor 
och barn drev mot Lampedusas stränder. Öns 
invånare lämnades mitt i tragedin ensamma att 
söka upp anhöriga till offren, begrava de döda 
och hantera sin egen sorg och vrede. Vreden 
riktades inte mot de afrikanska invandrarna 
utan mot de europeiska beslutsfattarna som 
lider av politiskt tunnelseende så att de inte vill 
söka en hållbar lösning.

Europeiska unionen reagerade i efterhand 
på katastrofen i Lampedusa. Började man allt-
så utveckla ett alleuropeiskt system, där ingen 
måste riskera livet för att söka sig till Europa? 
Där man tillsammans bär kostnaderna för 
flyttningstrycket? Där invandrarna garanteras 
mänskliga rättigheter och en human behand-
ling, oberoende av vilket land de kommer till? 
Nå nej, Europeiska unionens svar på tragedin 
var att förstärka Frontex som övervakar unio-
nens gränser. Nu jagar man människor som 
försöker komma till Europa med en dagsbud-
get på 300 000 euro. På Lampedusa med 6000 
invånare har man inrättat en bas för 1500 män, 
som med hjälp av elva fartyg, flygplan och he-
likoptrar systematiskt plockar upp de afrikaner 
som försöker nå ön och transporterar dem till 

ett interneringscenter i Sici-
lien, där det är lättare att hålla 
dem utom synhåll.

EMMAUSRÖRELSEN bedriver 
en kampanj för fri rörlighet. 
Så länge världen är indelad 
i en rik nord och en fattig 
syd kunde fri rörlighet leda 

till en stor massrörelse. Det är emellertid en 
mänsklig rättighet som vi själva åtnjuter. På 
vilka grunder förvägrar vi andra den rättighe-
ten? Vill vi ha ett rikt och girigt Europa som 
skyddar sina gränser mot människor, som av 
somliga anses värdelösa? Eller vill vi bygga 
ett Europa som bär sitt globala ansvar och 
ger högsta prioritet åt att avskaffa den extre-
ma fattigdomen? I alla fall kan vi inte längre 
stänga våra öron, ögon och hjärtan för nöden i 
syd. Den kommer allt närmare oss, oberoende 
av om vi vill det eller inte. 

”Fri rörlighet är en 
mänsklig rättighet 

som vi själva 
åtnjuter.”

emmaus NYHETER 2/2014

Föreningsnytt
Föreningens vårmöte hölls på loppmarknaden 
i Vallgård 8.4.2014. Mötet behandlade stadge-
enliga ärenden.

Katihemmets verkstadsprojekt 
En verkstad har öppnats i anslutning till 
Katihemmet i Kohila i Estland. I verkstaden 
bedrivs handarbete på samma sätt som i Ma-
jakka som drivs av Toivo ja Rauha i Karislojo. 
Man har anställt en verksamhetsledare, vars 
lön Emmaus Helsingfors betalar till årets slut. 
Lönen är 1200 euro i månaden.  

Svalorna 50 år
U-landsföreningen Svalorna firade sin 50-års-
fest lördagen den 11 oktober. Festen öppnades 
av ordföranden Katri Simonen. Därefter 
berättade styrelsemedlemmar om Svalornas 
projekt i Indien och Peru. Kvällen fortsatte 
med två tungt vägande inlägg. Timo Voipio, 
socialpolitisk rådgivare vid utrikesministeriet, 
talade med rubriken Direkta inkomstöverfö-
ringar i stället för utvecklingssamarbete? och 
Kepas verksamhetsledare Timo Lappalainen 
behandlade frågan Behövs bistånd i medel-
inkomstländer som Peru och Indien? Han 
efterlyste också en ny slogan, ett nytt 
mål för u-landsrörelsen.

Till jubileet har Svalorna gett ut en 
historik vars svenska utgåva är under 
arbete. Skribenterna är personer som 
under årens lopp verkat som ordförande eller 
verksamhetsledare. Var och en har berättat om 
vad som har känts viktigt, vad som har berört 
djupast och vilka uppfattningar om utveck-
lingssamarbetet de har fått med tiden. 

FÖRENINGENS HÖSTMÖTE hålls måndagen den 24.11.2014 kl. 17.00 på loppmarknaden i  
Vallgård, Backasgatan 54. Inbjudan till mötet finns på sista sidan i denna tidning. Efter mötet berät-
tar deltagarna på lägret i Litauen i augusti om sin resa. Tuula Kajonens reserapport finns på sid 4.

Vi önskar vår systerorganisation framgång i 
det viktiga arbetet för de fattigastes rättigheter 
i Indien och Peru och fortsatt gott samarbete 
med de övriga Emmausgrupperna.

Vilka är våra värden?
Emmaus Finland höll ett seminarium 5-7.9   
i Ojalas familjehem i Karislojo. Jouko Kar-
jalainen från institutet för hälsa och välfärd 
inledde om fattigdomen i Finland. Seminariet 
fortsatte under ledning av Birgitta Göranson 
och Phill Lewis med en värdediskussion, som 
var inledningen till en serie diskussioner om 
våra värden. Birgitta företräder Europa i Em-
maus Internationals värdekommitté. Kommit-
téns uppgift är att förbereda behandlingen av 
Emmaus värden på ett världsmöte 2016. 

På måndagsmötet 8.9 samtalade vi om 

varför var och en är med i Emmaus. Det fanns 
många orsaker men i många svar framträdde 
Emmausrörelsens centrala tanke ”Tänk glo-
balt, handla lokalt”. Diskussionen fortsatte på 
en värdekväll 2.10, där 20 emmausaktiva ivrigt 

Vem har rätt till  
ett bättre liv?

inlägg HELKA AHAVA hänt OCH på kommande

Svalornas historik 
kommer att finnas 
till försäljning på 
loppmarknaden i 

Vallgård.
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KALENDER

– 20.11. Barnkonventionens dag. Försälj-
ning till förmån för Cuna Nazareths 
barnhem

– 24.11. kl 17.00 höstmöte på loppmarkna-
den i Vallgård

– 10.12. Dagen för mänskliga rättigheter. 
Försäljning till förmån för Global Clinic.

– 13.12. kl 16.00 föreningens julfest

för att berätta om detta allvarliga problem som 
berör i synnerhet ungdomar från länder i det 
tidigare Östeuropa. Efter seminariet fick vi be-
kanta oss med Vilnius vackra gamla stad, som 
finns på UNESCOs världsarvslista.

Vi tog farväl på stranden till den nu välbe-
kanta lilla sjön. Vi åt grillade majskolvar och 
fettdrypande korvar med ännu håriga svinöron 
som förrättsdelikatess. 

Det var en nöjd skara som återvände hem. Vi 
hade fått mycket till stånd den solvarma veck-
an. Man kunde redan föreställa sig hur slutre-
sultatet skulle se ut, även om massor av arbete 
ännu måste göras. ”Vi kom inte i onödan”, fun-
derade lägerdeltagarna. Nästa sommar möts vi 
förhoppningsvis igen och i litet svalare förhål-
landen! 
TEXT TUULA KAJONEN | FOTON ANU HYLE

Mission Persons´ Families Support Centre 
(MPFSC) är en år 1996 grundad litauisk medbor-
garorganisation som stöder personer som blivit 
offer för människohandel och deras anhöriga.

ORGANISATIONEN VERKAR GENOM ATT:
– få myndigheter att leta upp saknade personer
– påverka den allmänna opinionen: människor 

som utsatts för människohandel bör betraktas 
som offer och de som utövar människohandel 
som brottslingar

– bidra till utformningen av lagar för att stoppa 
människohandeln och rehabilitera offren

– företräda familjer till försvunna
– upprätthålla ett skyddshem för offer för män-

niskohandel
– upprätthålla ett riksomfattande register över 

försvunna
– hjälpa offer för människohandel att återvända 

till det normala samhället
– arrangera kompisgrupper för att förebygga att 

unga flickor och pojkar blir offer för människo-
handel

 
Europeiska Emmausgrupper har stött organisatio-
nen i många år. I Finland har speciellt Emmas Åland 
varit aktivt. Emmaus Helsingfors har stött kompis-
gruppverksamheten ekonomiskt sedan år 2010.

På arbetsläger  
i Vilnius
I AUGUSTI 2014 styrde en skara glada finländ-
ska emmausmänniskor från Åland, Ekenäs och 
Helsingfors färden till en veckas arbetsläger i 
Vilnius för att iståndsätta MPFSC:s gamla skol-
byggnad. Byggnaden kommer att inrymma ett 
skyddshem för offer för människohandel, or-
ganisationens kontor och loppmarknad. Vi var 
av olika ålder från en gymnasist till en mormor 
och dessutom stod en deltagare från Köln för 
ett internationellt inslag. Ett par dagar besök-
tes lägret också av en fransk företrädare för 
Emmaus Europa.

En aldrig tidigare upplevd värmebölja hade 
redan i veckor drabbat Europa. Tio ögonpar 
följde intresserade termometerns siffror som 
morgon efter morgon steg över 30 grader. Svet-
ten rann, men vi lät det inte störa: vi hade kom-
mit hit för att arbeta.

Vi började med att bära alla saker som skul-
le sparas in i ett rum och resten av de möbler 
och annat undervisningsmaterial som skolan 
lämnat efter sig ut på ett avfallsflak. Resten 
av lägret ägnade vi i huvudsak åt rivningsarbe-
te: vi rev bort golvlister och golvmattor, som 
kunde vara fem lager på varandra. Det var ett 
otroligt svettigt och dammigt arbete! Männen 
rev en vägg och gjorde en dörröppning i en an-

nan vägg för att få mera utrymme för butiken. 
Dessutom byggdes bl.a. ett nytt tak över källar-
dörren och golvet reparerades med sparrar.

Arbetet började på morgonen kl 9 och varje 
kväll var det något slags kvällsprogram: bl.a. 
simturer till en liten sjö i närheten och besök 
på tre projekt som stöds av Emmaus Åland. På 
Raguvele center för barn och ungdom, som har 
byggts med åländsk hjälp, möttes lägerdelta-
garna av ett mäktigt kalasbord som var lägrets 
kulinariska höjdpunkt.

Största delen av lägerdeltagarna inkvarte-
rades i hotell i stället för den väntade famil-
jeinkvarteringen. Det innebar att lägerdelta-
garna mest umgicks sinsemellan både i arbete 
och fritid och att vi tyvärr inte just fick bekanta 
oss med litauer. Hotell Jaruzale hade inte fått 
många stjärnor i en rankinglista men det var 
helt snyggt och sakligt och ingen väntade sig 
någon lyx. Bussförbindelserna både till arbetet 
och till centrum var utmärkta. Arrangörerna 
hade utrustat arbetsfolket med busskort som 
fungerade på samma sätt som HRT:s kort.

En dag stod på programmet ett seminarium 
om människohandel i stadens socialmyndig-
heters ståtliga skyskrapa. Elma Zahirovic, ko-
ordinator för Emmaus Bosnien, hade kommit 

samtalade om Emmaus värden. De värden 
som mest lyftes fram i grupperna syns på 
bilden på föregående sida.

Social sysselsättning
De goda erfarenheterna från Emmaus Åland 
och Westervik har väckt tanken att börja med 
social sysselsättning också i Helsingfors. Som 
alternativ har nämnts att utveckla verkstadsarbe-
te eller att stärka de redan existerande formerna 
av social sysselsättning och småningom utvidga 
verksamheten till nya former att stödd sysselsätt-
ning. Med nuvarande resurser verkar det senare 
alternativet passa för Emmaus Helsingfors.

Hittills har vi sysselsatt många praktikanter 
och personer med sysselsättningsstöd. På 
senare tid har vi bl.a. varit med i KRIS:s syssel-
sättningsprojekt och sysselsatt en reparations-
sömmerska via förbundet Monika-Naiset.

Kundenkät på loppmarknaderna
Under innevarande år kommer vi på båda 
loppmarknaderna att genomföra en kunden-
kät. Senast gjordes en kundenkät i Emmaus i 
början av år 2009. 

FAKTA

Alica och Janette 
bär rivningsavfall.

hänt OCH på kommande
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Helsingfors

Utsjoki

POLEN

UKRAINA

NYTT FRÅN  
POLEN OCH 

UKRAINA
TEXT SIRKKA POTILA | FOTO OSELYAKOMMUNITETENS ARKIV

samt ge kläder. Kommuniteterna samlar som 
gåvor in kläder och varor som de förmedlar 
vidare till behövande eller säljer på sina lopp-
marknader. 

Kommuniteterna har dessutom verkstäder. 
I dem repareras bl.a. hushållsmaskiner och 
möbler för att säljas vidare. I verkstäderna 
tillverkas också olika slags nya produkter som 
trädgårdsmöbler, tak till busshållplatser, fågel-
holkar och ljus. Några grupper har odlingsjord 
och husdjur. De kommunitetsmedlemmar som 
arbetar i verkstäderna kan få en liten lön eller 
dagpenning. En del av grupperna arrangerar 
arbetsläger, i vilka också emmausmänniskor 
från andra länder deltar.

Jag har bekantat mig med verksamheten i tre 
polska Emmausgrupper på ort och ställe. Em-
maus Brat Albert i Krakow, som är undergrupp 
till Emmaus i Nowy Sacz, verkar på två platser. 
Gruppen i stadsdelen Nowa Huta har en lopp-

Det finns aktiva Emmausgemenskaper i Polen och 
Ukraina, inte mycket längre bort från Helsingfors än 
Utsjoki. I Polen verkar grupper i  1  Krakow, 2  Nowy 
Sacz, 3  Lublin och 4  Rzeszow. I Ukraina finns ännu 
officiella Emmausgrupper bara i  5  Lviv (Oselya), 
men grupper i 6  Drohobych, 7  Kiev och 8  Cher-
nivtsi samarbetar med Emmaus.

S irkka Potila, som våren 2014 var Em-
maus Helsingfors representant i Po-
len-Ukraina-kollektivets möte i Lublin, 

berättar om vad hon upplevt och sett,

Polen
Alla Emmausgrupper i Polen är kommunite-
ter där 10-40 människor bor och arbetar, men 
kommuniteterna hjälper också andra hjälpbe-
hövande: hemlösa, arbetslösa, funktionshin-
drade och mindre bemedlade genom att erbju-
da mat, nattkvarter och tvättningsmöjligheter 

Emmaus Oselya i Ukraina finansierar 
sin verksamhet med loppmarknadsin-

täkter. En egen verkstad gör det möjligt 
att reparera möbler.

emmaus SAMARBETSPARTNER 



| 98 | 

Verksamheten inleddes med att bjuda hemlösa 
på jul- och påskluncher. I dem deltog 800 per-
soner. 

År 2003 grundades en kommunitet som i 
början hade tre medlemmar. Nu bor och arbe-
tar 25 personer i kommuniteten. Emmaus Ose-
lya finansierar sin verksamhet med att samla 
in kläder, möbler och andra varor att sälja på 
sin loppmarknad. De har en verkstad där de 
reparerar möbler. De hjälper hemlösa bl.a. i 
dagcentra där de kan tvätta sig, få håret klippt, 
tvätta kläder, äta och samtala med en social-
arbetare. Oselya har också en tidning ”Prosta 
neba” som motsvarar ”Iso numero” i Finland. 
Hemlösa kan sälja den och får då själva hälften 
av försäljningsintäkterna.

Det skärpta läget i Ukraina har försvårat 
gruppernas verksamhet samtidigt som antalet 
hjälpbehövande har ökat. Emmaus Oselya sä-
ger att de framför allt behöver sakkunnighjälp 
av andra Emmausgrupper i sin verksamhet. 
En holländsk Emmausgrupp i Haarzuilens i 
Utrecht har gett expertstöd genom att sända 
medarbetare för längre perioder till Ukraina.

Emmaus Helsingfors hjälper
Emmaus Helsingfors har sedan år 2005 stött 
Emmausgrupperna i Polen och Ukraina med 
penning-, kläd- och varudonationer. Bistånds-

summorna har varit 2000-4000 € per år och 
medlen har främst använts till att avlöna an-
ställda i kommuniteterna och reparera ut-
rymmen. Anhållan om ekonomiska bidrag till 
grupperna i Polen och Ukraina förmedlas via 
Emmaus Europa.

Eftersom de kläddonationer som insamlas i 
Polen varken kvalitativt eller kvantitativt mot-
svarar behovet på deras loppmarknader, sän-
der Emmausgrupper i väst kläder och varor till 
Emmausgrupperna i Polen. Emmaus Helsing-
fors sänder tillsammans med Emmaus Wester-
vik tre gånger i året en container med kläder 
och varor till Emmausgrupperna i Polen för 
deras loppmarknader. Polackerna betalar en 
tredjedel av transportkostnaderna. Emmaus-
grupperna i Polen skulle också vilja ha möbler 
från grupperna i väst, men på grund av lag-
rings- och transportkostnaderna är detta inte 
ändamålsenligt t.ex. i Finlands fall.

Ukraina skulle också gärna ta emot kläder 
och varor från Emmausgrupper i väst men på 
grund av de rådande importbestämmelserna 

har de åtminstone inte hittills kunnat ta emot 
kläd- eller varuhjälp från väst.

Polen-Ukraina-kollektiv
Emmaus International grundade Emmaus Eu-
ropa år 2005 och kort därefter startade också 
Emmaus kollektiv eller samarbetsgrupp för 
Polen-Ukraina. I detta samarbete deltar utöver 
Emmausgrupperna i Polen och Ukraina grup-
per i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Holland och 
Finland. Emmaus Europa förser gruppen med 
sekreterare. Samma grupper samarbetade inom 
Emmaus International redan före år 2005.

Ulla Hoyer från Emmaus Helsingfors var 
med och startade samarbetsgruppen för Po-
len-Ukraina då hon var Emmaus Europas 
företrädare i Emmaus Internationals solida-
ritetsarbetsgrupp fram till år 2012. Emmaus 
Helsingfors har alltså ända från början följt med 
och stött verksamheten inom Emmausgrupper-
na i Polen och Ukraina. Man träffar emmaus-
människor från Polen och Ukraina i kollektivet = 
samarbetsgruppen, som samlas två gånger per 

marknad i två våningar. I övre våningen säljs 
kläder och kärl, i nedre våningen finns stora 
utrymmen för möbler och hushållsmaskiner, 
som emmausmedlemmarna också iståndsät-
ter. Ett annat nytt, stort och nästan färdigt hus 
med stor tomt, odlingsjord och hönsgård lig-
ger i en förort till Krakow. Emmauskommuni-
teten Brat Albert i Nowy Sacz har en loppmark-
nadsbutik i centrum av staden. 

Emmaus i Lublin har två loppmarknader, en 
boendekommunitet och en produktiv verkstad. 
De konserverar bl.a. flitigt produkter från sin 
trädgård. I fjol hade de konserverat 1500 bur-
kar(!) grönsaker och bär för eget behov. Majo-
riteten av invånarna i alla kommuniteter i Polen 
är män i medelåldern. 

Ukraina
Emmaus Oselya, den första och enda Emmaus-
gruppen i Ukraina, verkar i Lviv. Gruppen star-
tades efter många svårigheter år 2001 av Olesia 
Sanotska, en driftig ung kvinna. Den blev en 
del av den internationella Emmausrörelsen 
år 2010. Olesia hade lärt känna verksamheten 
inom Emmausgrupperna i Polen och ville star-
ta motsvarande verksamhet också i Ukraina. 

. . .  NYTT FRÅN POLEN  
OCH UKRAINA

Olesia  Sanotska 
(t.v.) har bekantat 

sig med verk-
samheten inom 

Emmausgrupperna 
i Polen och vill ha 

motsvarande  
verksamhet också  

i Ukraina.

I dagcentra kan 
man tvätta sig, 

klippa håret, tvätta 
sina kläder, äta och 

samtala med en 
socialarbetare.
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plats och lockade Phill med som frivillig i Em-
maus. Phill funderade på saken, kom en gång 
till och tittade på platsen och funderade, var-
för inte. Så inleddes småningom Phills karriär 
som frivillig i olika uppgifter i Emmaus.

 – Det är givande att arbeta i Emmaus och 
lätt att själv komma underfund med vad man 
skall göra. Alltid finns det någon syssla, t.ex. 
att diska kaffemuggar. Arbetet är självständigt 
och det är roligt att komma hit.

Verksamheten i Emmas har dragit med sig 
Phill allt mera. I vintras valdes han in i för-
eningens styrelse. På sommaren var det dags 
för en veckolång utbildning arrangerad av 
Emmaus International i Paris. I den deltog 12 
personer från olika delar av världen. Det var 
en trevlig tillställning för Phill också därför att 
han fick använda sin franska och spanska.

Bland sina intressen nämner Phill geocaching, 
som han har ägnat sig åt sedan 2007. 

– Genom geocaching får man besöka plat-
ser som man inte annars skulle ha kommit till. 
Platser som turister inte nödvändigtvis förvil-
lar sig till, beskriver Phill geocachingens tjus-
ning.

Phill tycker också om att läsa, i synnerhet på 
vintern. Cykling är en av Phills motionsformer. 
Han rör sig ofta med en litet speciell trehjulig 
låg cykel som kallas trike. Som friluftsmännis-
ka har han stor glädje av att jobba utomhus på 
sommarstugan.

Emmaus har en viktig roll också i framtiden, 
anser han. 

– Vissa grupper behöver Emmaus och vi be-
höver också Emmaus. Vi har ett behov att kom-
ma till Emmaus och arbeta här. Det är roligt 
att veta att det man gör är nyttigt och kan vara 
till hjälp. Det är ett givande arbete, konstaterar 
Phill till slut.  
TEXT: RAIJA RANTASALO | FOTO: TUISKU NÄRHI

En av de frivilliga i Emmaus 
butik på Backasgatan är 
Phill Lewis, född i Wales. 
Han har bott halva livet i 
Finland och har familj här. 
Mannen som älskar många 
språk har också bott en del 

av sitt liv i Spanien. Tillfälligheter och möten 
gjorde ändå Finland till hans öde. 

Phill berättar att han växte upp på landsbyg-
den i Wales i en vacker och frodig omgivning.

– Det fanns många lekplatser, eftersom ter-
rängen var omväxlande kuperad och det fanns 
både åkrar och skog i närheten. Jag vistades 
mycket utomhus och ägnade mig bland annat 
åt att följa med och fotografera grävlingar. Det 
var roligt att titta på grävlingarna, i synnerhet 
ungarnas lekar. Det var lättare att följa med 
grävlingar i England än här, eftersom det inte 
fanns myggor eller älgflugor där, säger mannen 
med ett skratt.

Phill berättar att han arbetade i ett sydwale-
siskt företag, som finländare beställde papper 
av. Finländska kunder bekantade sig också 
med firman. Bland gästerna fanns en som skil-
de sig från mängden. En söt flicka, säger Phill. 
På grund av den söta flickan flyttade Phill till 
Finland. Det förhållandet blev ändå inte bestå-
ende, men senare bildade Phill familj med en 
annan finsk kvinna och de har en 23-årig son.

I Finland har Phill arbetat bland annat som 
översättare, korrekturläsare och lärare. Då det 
sista långvariga arbetsförhållandet på grund av 
omställningar i den finländska firman avbröts 
för tre år sedan, fick den aktiva mannen plöts-
ligt mycket fri tid.

 – Om du bara skulle göra någonting, snäste 
frun till slut och då var det dags att se efter vad 
det kunde vara.  Av en tillfällighet vek han in 
på Emmaus på Backasgatan och träffade där 
en bekant, som hade arbetat på samma arbets-

år i Polen eller Ukraina, men håller naturligtvis 
också på annat sätt kontakt med grupperna.

I detta nu är det viktigaste samtalsämnet i 
samarbetet med Polen-Ukraina läget i Ukraina, 
som onekligen skapar olika slags svårigheter för 
Emmausgruppen i Ukraina. I samarbetsgrup-
pen för Polen-Ukraina har man också länge 
samtalat om hur beroende verksamheten i Po-
len och Ukraina är av penning- och varustödet 
från Emmausgrupperna i väst. Man har upp-
muntrat grupperna i båda länderna att utveckla 
sin verksamhet för att göra den oberoende. 

. . .  NYTT FRÅN POLEN  
OCH UKRAINA

Emmaus ger människor 
av olika slag och olika 

ålder möjlighet att efter 
egen förmåga och kraft 

göra en meningsfull 
arbetsinsats för en 

jämlikare värld.

Företrädare för Emmaus-
grupper i Polen och  

Ukraina som deltog i mötet 
i Lublin. I bakgrunden 
klädsäckar sända från 
Emmaus Helsingfors.

emmaus ARBETSMYRA 

PHILL LEWIS



HELSINGFORS

Emmaus Helsingfors rf:s höstmöte 
hålls MÅNDAGEN DEN 24.11 KL 17.00 på loppmarknaden i Vallgård Backasgatan 54.

Vi bjuder på kaffe/te samt salt/sött.

 Föredragningslista
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av protokolljusterare / rösträknare för mötet
4 Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
5 Godkännande av föredragningslistan
6 Godkännande av verksamhetsplan och budget för år 2015.                                                                                                    

Styrelsens förslag, på finska, kan avhämtas på båda loppmarkna-
derna, beställas från Emmaus kontor tel 045 1388 673 eller läsas på 
vår webbplats http://www.emmaushelsinki.fi/toisu2015.pdf och 
http://www.emmaushelsinki.fi/budjetti2015.xls                                                                                                     

7 Fastställande av medlemsavgift för år 2015
8 Val av ordförande och styrelsemedlemmar.                                                                                                            

Valberedningsgruppen Eeva-Sisko Veikkola 050 526 2917 och  
Uffe Särs 050 564 1833 tar emot förslag.

9 Val av revisor och två revisorssuppleanter
10 Övriga ärenden
11 Mötets avslutande 

Efter mötet berättar Emmaus’ Litauen-resenärer om arbetslägret  
i Vilnius i augusti. Välkommen! Styrelsen

Om du inte ännu har betalat medlemsavgiften för år 2014, kan du göra det nu  
till vårt konto : FI17 5780 1020 0039 04,  referens: 11112.  

Medlemsavgiften är 5-100 euro enligt eget val.

LÖRDAGEN DEN 13.12. KL 16 firar vi gemensamma julfest på Backasgatans loppmarknad. 
Jukka Laitila berättar och visar bilder från Emmaus’ verksamhet i Frankrike.

Emmaus är en möjlighet för olika 
människor i olika åldrar att – allt efter sin 
kraft och förmåga – delta i ett menings-
fullt arbete för en jämlikare värld.


