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maus syförening samlats där. 28.11 firade vi 
Köp inget-dagen genom att hålla butiken 
stängd och inbjuda kunderna till en verk-
stad för att göra julpynt. Vissa kunder blev 
mera irriterade än förtjusta över att butiken 
höll stängt. På Alla hjärtans dag 14.2 bjöd 
vi Emmausaktiva och kunder på kaffe på 
loppmarknaden i Vallgård. 24.3 firade vi 
igen vattendagen på båda lopptorgen.

sOLiDaRiTETsVERksamHET

Som teman för solidaritetsdagarna år 2009 
har vi valt vatten, miljö, fred, kvinnornas 
rättigheter, barnens rättigheter och rätten 
till permanent bostad.

Intäkterna från vattendagen 24.3 på 
båda loppmarknaderna gick till Em-
maus Internationals vattenprojekt vid sjön 
Nokoué. Medlemmen i vår förening Virpi 
Salmenmaa bekantade sig med projektet på 
Emmaus Internationals arbetsläger i Benin 
23.2-4.3.

Miljötemat kommer att vara aktuellt 
många gånger under året, bl.a. under Sluta 
slösa-veckan 20-26.4, då vi arrangerar 
en omsömnadsverkstad på Återvinnings-
fabriken 25-26.4. En utställning med 
produkter från Emmaus syförening och en 
liten omsömnadsverkstad hölls i Kallion 
seurakuntas utrymme Myötämäki 16.2-6.3. 
På festivalen Världen i byn 23-24.5 är fred 
Emmaus solidaritetstema och vi säljer våra 
loppmarknadsprodukter till förmån för 
Emmaus Internationals solidaritetsprojekt.

Kvinnornas rättigheter betonas i vår 

INBJUDAN TILL VÅRMÖTE

Föreningens årsmöte hålls onsdag 22.4. 
2009 kl 18 på loppmarknaden på Backasga-
tan. Utöver stadgeenliga ärenden behandlar 
vi också en stadgeändring. Välkommen!

KOMMANDE EVENEMANG

22.4.  VÅRMÖTE kl 18
20-26.4. SLUTA SLÖSA-VECKAN

25-26.4.  ÅTERVINNINGSFABRIKEN

 på Kabelfabriken
6.5.  BOKENS OCH ROSENS DAG

 bokrea
23.-24.5.  VÄRLDEN I BYN festival 
 i Kajsaniemi
17.5. KOTTBY BYFEST

Maj GUMTÄKT BYFEST

Uppdaterad information om evenemangen 
finns på vår webbplats www.emmaus-
helsinki.fi

NYTT FRÅN FÖRENINGEN

På höstmötet 19.11.2008 valdes Mika 
Aalto-Setälä, Helka Ahava, Viveca Blumme, 
Brita Carpelan, Harri Cavén, Ulla Hoyer, 
Anu Hyle, Marjatta Hämäläinen, Mari-
anne von Knorring, Lissu Litmanen, Eija 
Mustonen och Ulf Särs till styrelsemed-
lemmar. Mötet tackade Henri Holmberg, 
Helena Kärki-Cavén, Lea Mänttä och 
Kaarina Säippä, som lämnade styrelsen, för 
deras insats. Den nya styrelsen valde på sitt 

verksamhet i synnerhet i sömnadscenters-
projektet tillsammans med kvinnorörelsen 
Pag-La-Yiri i Burkina Faso. Alla produkter 
från vår syförening säljs till förmån för 
sömnadscentret. Också de intäkter vi får 
från lokala byfester går till Pag-La-Yiri.
 

ÖVRiG sTÖDVERksamHET

Under hösten byggdes kvinnornas söm-
nadscenter i Burkina Faso färdigt med stöd 
av Emmaus Helsingfors och i år inleds 
sömnadsutbildningen där. Vi samarbetar här 
med det finska Marthaförbundet (Mart-
taliitto) och vi har även fått projektstöd 
av UM. Brita Carpelan som ansvarar för 
vårt projekt i Burkina Faso bekantade sig 
8-14.3 på ort och ställe med hur söm-
nadscentret framskrider tillsammans med 
företrädare för Marttaliitto.

Emmaus Åland, Emmaus Westervik, Em-
maus Helsingfors och Svalorna håller på att 
starta ett gemensamt projekt tillsammans 
med Cuna Nazareth för att få till stånd 
lokal återvinningsverksamhet. Det är me-
ningen att anhålla om projektstöd av UM 
för projektet. Ulf Särs är kontaktperson för 
Emmaus Helsingfors.

Klädhjälp har vi gett till Emmausgrupper 
i Polen, till Estland via olika kanaler och i 
Finland via Hursti till behövande i huvud-
stadsregionen. Ekonomiska bidrag har vi 
utöver våra traditionella samarbetspartner 
barnhemmet Yayasan Penhibur och dag-
hemmet Cuna Lazareth gett till Majakka i 
Karislojo och Vailla vakinaista asuntoa ry.  

första sammanträde Helka Ahava till ny 
ordförande, Ulla Hoyer till vice ordförande, 
Marianne von Knorring till sekreterare, 
Harri Cavén till ekonom, Marianne von 
Knorring till återvinningsansvarig och Ulf 
Särs, Mika Aalto-Setälä och Helka Ahava 
till informationsteam.

En talrik skara Emmausvänner firade 
traditionell julfest på loppmarknaden i 
Vallgård 15.12.

År 2009 är jubileumsår för Emmaus 
International, vår rörelse fyller ju 60 år. 
Emmaus Helsingfors inledde jubileumsåret 
med en manifestkväll 27.1. Under ledning 
av Marja Kantanen funderade vi på våra 
värden och motiv i Emmausarbetet och 
hur de överensstämmer med Emmausrö-
relsens manifest. I kolumnen på sid. 8 fort-
sätter vår färska ordförande Helka Ahava 
diskussionen om de frågor som väcktes på 
manifestkvällen.

På Emmaus Finlands årsmöte 7.2 före-
träddes Emmaus Helsingfors av Marjatta 
Hämäläinen, som också invaldes i styrelsen 
för Emmaus Finland.

HänT PÅ LOPPmaRknaDERna

I fjol var försäljningen på båda våra lopp-
marknader mycket god och det nya året 
har också börjat bra.

Vid sidan av den vanliga loppmark-
nadsverksamheten har det varit roligt att 
arrangera evenemang i Emmaus anda i de 
nya fina utrymmena på Loppmarknaden i 
Vallgård. Cirka en gång i månaden har Em-

PÅ KOMMANDE OCH PÅ GÅNG…
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Det som drog mig till  

Emmaus var att det inte 

handlade om välgörenhet. 

Alla kunde bidra med  

något, oberoende av in-

komster. Det viktiga ordet 

var solidaritet, säger Ma-

rita Uunila, som har varit 

med i Emmaus Helsingfors 

sedan starten 1966.

Solidaritet 
Är det viktigaste 

M arita Uunila är född och upp-
vuxen på Brändö i Helsingfors, 
där hon har bott nästan hela 

sitt liv. Före vinterkriget ville hon först 
bli barnträdgårdslärarinna men började 
sedan studera för att bli tandläkare. Hon 
gifte sig i oktober 1941 och blev hem-
mafru med fyra barn. 

- En dimension av livet är borta, då 
jag inte har haft något arbetsliv.

Emmaus ÖPPnaDE VäRLDEn

Marita Uunila hör till dem som har 
verkat längst i Emmaus Helsingfors. Av 
dem som var med från början lever ännu 
Elisabeth de Godzinsky och Thaïs 
Grönfeldt. 

i	På bilden från vänster Pére Guy, Elisabeth de 

Godzinsky och Marita Uunila på Fabriksgatan 

2006.

maRiTa uuniLa:  

TEKST: uLf säRs | BILDER: Emmaus aRkiV
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honom på besök hemma hos oss och 
körde honom till Ekenäs.

- Fast Abbé Pierre var katolsk präst 
var han vidsynt och betonade aldrig den 
kristna aspekten i Emmausarbetet. Kär-
leken till nästan räckte till.

LOPPTORG OCH LaPPTäCkEn

Marita engagerade sig i Emmaus och 
sysslade med allt på lopptorget. 

- Det var alltid en mycket trevlig 
stämning. Det märktes att alla jobbade 
med samma mål för ögonen.

- En tid arbetade jag mycket med 
Moder Teresas lapptäcken. Det var Birgit 
Rancken som hämtade idén till Finland. 
Jag höll kontakt med dem som virkade 
täckena och sände dem till Indien. Nu 
har den uppgiften övertagits av Moder 
Teresas systrar.

Marita Uunila deltog i många nord-
iska Emmausmöten. Hon var också med 
i Bern 1969, då Emmaus Internatio-
nal grundades och man utarbetade det 

manifest som är grunden för Emmaus 
arbete.  

- Men jag har aldrig besökt några av 
projekten i u-länderna. Det harmar mig. 

kOmmuniTET OCH HisTORik

Småningom grundades en Emmauskom-
munitet av utslagna män i Helsingfors. 
De första invånarna kom via nattmissio-
när Arvid von Martens. Den franska 
prästen Père Guy bodde med männen.

- Männen i kommuniteten hade 
många slags problem. De var inte alltid 
lätta att tas med. Père Guy var en främ-
mande fågel och hade det ofta svårt med 
dem, men han framhärdade.

- Jag fick många goda vänner bland 
gubbarna. Jag glömmer aldrig Iivari, en 
liten man som uppträdde som troll-
konstnär på våra fester. Han gifte sig och 
flyttade till en stuga i Hyvinge, där vi 
sedan ofta hälsade på.

En annan trogen vän var Erkki. Han 
skrev ner sina minnesbilder i 30-årshis-

toriken över Emmaus Helsingfors, som 
Marita redigerade. År 1991 upplöstes 
Emmauskommuniteten i Helsingfors.

unGDOmaR OCH nYHETER

Många unga har genom åren deltagit i 
Emmaus verksamhet som frivilliga och 
deltagare i arbetsläger. 

- Jag fick många vänner bland de unga. 
Jag ordnade många sommarträffar för 
ungdomar och andra Emmausmänniskor 
på vårt sommarställe i Sibbo.

År 1982 startade Marita Uunila Em-
maus Nyheter, som hon redigerade till 
mars 2008.

- I tio år utkom Emmaus Nyheter 
med 10 nummer per år, sedan slog vi 
av på ambitionen. Jag skrev det mesta 
på svenska och det översattes till finska. 
Emmaus var mera svenskt tidigare. Jag 
har verkat för att svenskan inte blir helt 
bortglömd. 

- Redan på 50-talet läste jag om Abbé 
Pierre i en damtidning och blev gripen. 
Min dotter Nina hörde Walentin Cho-
rell berätta om Emmaus i en klubb som 
han höll för sina elever. 

- Då min mamma dog bad jag Patrik 
och Barbro, de första Emmauslump-
samlarna Helsingfors, att hämta en del 
saker. Jag bjöd dem på kaffe - och då var 
jag fast.

- Jag hade levt i min egen lilla värld 
och inte noterat så mycket vad som hänt. 
Genom Emmaus öppnade sig världen 
för mig. Jag lärde känna det stora eländet 
och orättvisorna. 

- Det handlade framför allt om nöden 
i u-länderna. Vi fick regelbundet infor-
mation av Stina Lindfors, den första 
volontären som arbetade i slummen i Lima 
för U-lands-föreningen Svalorna. Rurik 
och Birgit Rancken, som hade startat 
Svalorna 1964, blev mina goda vänner.

sEkRETERaRE OCH ORDfÖRanDE

Marita Uunila blev sekreterare i Un-
derstödsföreningen för Emmaus lump-
samlare från starten den 26 april 1966. 
Följande år övertog hon ordförandeska-
pet och var ordförande i sju år. I många 
år var hon också medlem i styrelsen för 
Svalorna.

- I maj 1966 besökte Abbé Pierre 
Helsingfors och jag blev helt tagen av 
honom. Han besökte Finland många 
gånger. Redan första gången hade jag 

” Det märktes att alla jobbade med  

samma mål för ögonen.”

l	Marita på lopptorg i Frankrike.

i	Marita kokar kaffe på Roban 1986.

i	Marita och Viveca Blumme bekantar sig 

med utrymmena på Backasgatan 2007.
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NYHETER

eMMaus uPPgifT är att hjälpa nödlidande 
människor. För att uppnå detta mål samlar 
man in använda varor som ges som gåva 
och säljer dem vidare eller ger dem åt 
behövande. Detta Emmaus biståndsmål 
förverkligas i Helsingfors av Emmaus 
arbetsgemenskaper som i huvudsak består 

av frivilliga. 
Många av dem 
som hör till 
arbetsgemenska-
perna upplever 
att arbetet i 
Emmaus är till 
hjälp också för 
dem själva. Med 

en tillämpning av Manifestet: Emmaus ger 
nytt värde åt överblivna varor men också 
åt människor som upplever att de inte 
behövs! 

eMMaus Helsingfors vill att dess buti-
ker skall avvika från vanliga affärer eller 
loppmarknader. Vi vill stå på etiskt hållbar 
grund: kriteriet för all verksamhet och allt 
beslutsfattande bör vara en respekt- och 
högaktningsfull inställning såväl till var-
andra, kunderna och givarna som till dem 
som behöver vår hjälp. Det etiska förhåll-
ningssättet gäller också vår gemensamma 

jord: vi motsätter oss den ständiga tillväx-
tens ideologi och försöker verka så att vi 
sparar miljön.

eMMaus MÅl innehåller enligt min upp-
fattning en inre konflikt, som ytterst beror 
på att vi finansierar vårt biståndsarbete med 
kommersiell verksamhet.

Vi MoTsÄTTer oss konsumtionssamhäl-
let, men vi erbjuder ett billigt alternativ 
för shoppare. Givarna känner sig ha gjort 
en god gärning, då de ber Emmaus hämta 
gamla kläder, föremål eller möbler. Samti-
digt får man rum för nya varor i hemmet 
och Emmaus har bidragit till att konsum-
tionsfesten kan fortsätta.

en annan ParadoX: vi behöver försälj-
ningsintäkter för att kunna hjälpa, men vi 
vill ändå inte växa och vårt mål är inte att 
maximera försäljningsintäkterna. Jag tror 
att många av oss är rädda för att gemenska-
pen lider, om pengarna blir mycket viktiga. 
Andra igen harmar sig över att vi inte 
effektiverar vår verksamhet och satsar på 
att främja försäljningen, fast vi därigenom 
kunde hjälpa flere.

lÅT diskussionen gÅ Vidare!

H e l k a  a H ava :  E m m a u s  Pa R a D O X E R
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KOLuMN

”Lider gemen-

skapen, om 

pengarna  

blir mycket  

viktiga?”


