
EMMAUS	HELSINGFORS	rf:s	VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2017	

Godkänd	vid	föreningens	vårmöte	den	23	april	2018	
	
Emmaus	Helsingfors	rf	grundades	år	1966	och	är	en	arbetsgemenskap,	öppen	för	alla	människor	–	
både	 bättre	 och	 sämre	 bemedlade	 –	 att	 jobba	 tillsammans	 för	 att	 förbättra	 situationen	 för	 de	
sämst	lottade.	I	sin	verksamhet	följer	föreningen	Emmausrörelsens	universella	manifest.	Emmaus	
är	en	religiöst	och	partipolitiskt	obunden	organisation.		
	
	
INLEDNING	

Föreningens	 synligaste	 verksamhet	 utgörs	 av	 dess	 två	 loppmarknader	 i	 Helsingfors,	 som	
huvudsakligen	drivs	av	frivilliga.	Loppmarknaderna	erbjuder	en	meningsfull	arbetsgemenskap	och	
främjar	 återvinning	 och	 ansvarsfull	 konsumtion.	 Med	 intäkterna	 från	 loppmarknaderna	 betalas	
verksamhetens	 löpande	utgifter	och	överskottet	används	till	solidaritetsarbete	både	i	hemlandet	
och	i	utlandet.	

Under	 år	 2017	 fortsatte	 verksamheten	 på	 stabil	 grund.	 I	 våra	 frivilligas	 och	 anställdas	
vardagsrutiner	ingår	kontinuerliga	små	förbättringar	på	loppmarknaderna.	Kunderna	har	tacksamt	
noterat	att	våra	butiker	är	snygga	och	trivsamma	och	att	där	råder	en	god	stämning.		
	
VAD	VI	PLANERADE	OCH	VAD	SOM	BLEV	GJORT		

Verksamheten	 under	 år	 2017	 följde	 verksamhetsplanen	 mycket	 väl.	 Tack	 vare	 det	 goda	
ekonomiska	 läget	 kunde	 vi	 ge	 större	 understödssummor	 till	 några	 av	 våra	 samarbetspartner,	
såsom	framgår	av	budgetuppföljningen	 i	 slutet	av	denna	verksamhetsberättelse.	Vi	kunde	också	
betala	bort	hela	vårt	lån	på	fastigheten	i	Vallgård.	

Den	stora	satsningen	år	2017	var	ett	specialprojekt	 för	social	sysselsättning,	som	har	startar	bra	
och	som	erbjuder	arbetstillfällen	åt	särskilt	utsatta	migranter.	Till	de	nya	öppningarna	hör	också	
det	påbörjade	samarbetet	med	Helsingfors	Diakonissanstalt	och	Siemenpuu-stiftelsen.		
	
	
UTVECKLINGSSAMARBETE	OCH	STÖDVERKSAMHET		

SYDAFRIKA	/	CORDIS	16	000	€		

Cordis	 är	 Emmaus	 Helsingfors	 samarbetspartner	 i	 Sydafrika.	 Gruppen,	 som	 hör	 till	 Emmaus-
rörelsen,	har	loppmarknadsverksamhet	men	dess	främsta	inkomstkälla	är	tegeltillverkning.	Cordis	
sysselsätter	 ca	 15	 flyktingar	 och	 andra	 svårt	 sysselsatta	 personer.	 För	 en	 del	 av	 dem	 erbjuder	
Cordis	också	en	bostad	i	sina	egna	utrymmen.	Cordis	fick	av	oss	10	000	euro	för	att	renovera	sina	
utrymmen	 för	 frukostinkvartering.	 	 2017	 var	 ett	mycket	 svårt	 år	 för	 gruppen.	 På	hösten	 råkade	
lastbilen	som	används	för	att	transportera	råvaror	och	färdiga	tegel	ut	för	en	kollision	där	bilen	fick	
allvarliga	skador	och	också	chauffören	skadades.	I	december	orsakade	en	tyfon	att	taket	lossnade	
på	 byggnaden	 som	 renoverats	 för	 frukostinkvartering.	 Vi	 gav	 Cordis	 ytterligare	 6	 000	 euro	 i	
katastrofbistånd	för	att	reparera	bilen.	

Helka	och	Heikki	Ahava	besökte	Cordis	i	januari.	Gruppens	största	tillgång	är	ett	stort	landområde	
och	 byggnaderna	 på	 detta.	 Ett	 bättre	 utnyttjande	 av	 dessa	 tillgångar	 kunde	 förbättra	 gruppens	
ekonomiska	situation.	I	den	närbelägna	staden	Orange	Farm	verkar	en	annan	Emmausgrupp	med	



vilken	Cordis	söker	samarbetsmöjligheter.	Gruppen	 i	Orange	Farm	upprätthåller	ett	daghem	och	
får	intäkter	genom	uppsamling	och	försäljning	av	avfall	som	lämpar	sig	för	råvara	till	industrin.	
	
PERU	/	CUNA	NAZARETHS	DAGHEM	3	000	€		

På	 daghemmet	 Cuna	 Nazareth	 i	 Lima	 får	 ca	 150	 två-	 till	 femåriga	 barn	 trygg	 dagvård	 som	 ger	
föräldrarna,	 ofta	 ensamstående	mödrar,	möjlighet	 att	 förvärvsarbeta.	 Under	 år	 2017	 förstärkte	
daghemmet	 sitt	 samarbete	med	den	offentliga	 sektorn	 i	 Peru	och	med	andra	 aktörer.	Man	 fick	
bland	annat	fler	barnträdgårdslärare	samt	mat	från	livsmedelsbanken	och	lokala	företag.	Eleverna	
i	närbelägna	skolor	har	bistått	med	undervisning	och	rekreationsstunder	för	barnen.	Dessutom	har	
den	 lokala	 hälsostationen	 gett	 hjälp	 i	 frågor	 rörande	 barnens	 hälsa	 och	 näring.	 Tack	 vare	 det	
förstärkta	 samarbetet	 har	 daghemmet	 lyckats	 höja	 lönenivån	 hos	 sin	 personal	 (sammanlagt	 24	
personer)	och	förbättra	infrastrukturen.	Vi	stöder	barnhemmet	via	U-landsföreningen	Svalorna.	År	
2017	uppgick	stödet	till	3	000	euro.	
	
PERU	/	CUNA	NAZARETHS	ÅTERVINNINGSCENTRAL	493	€	

Cuna	 Nazareths	 återvinningscentral,	 som	 stöds	 gemensamt	 av	 Emmaus	 Helsingfors,	 Emmaus	
Åland,	 Emmaus	Westervik	 och	 Svalorna,	 verkar	 i	 Pachacamac,	 en	 förstad	 till	 Lima.	 Området	 är	
fattigt	och	det	långa	avståndet	till	Limas	centrum	utgör	en	stor	utmaning:	de	anställdas	resor	till	
Pachacamac	 tar	 lång	 tid	 och	 varudonationerna	 måste	 hämtas	 långtifrån.	 Återvinningscentralen	
säljer	 också	 varor	 som	 skickas	 från	 Emmaus	 Åland	 och	 samlar	 in	 hushållsavfall.	 Ekonomiskt	 var	
2017	 sämre	 än	 föregående	 år,	 bland	 annat	 på	 grund	 av	 det	 låga	 antalet	 hämtningar	 och	
personalbrist.	 Trots	 detta	 lyckades	 återvinningscentralen	 ge	 en	 del	 av	 sina	 intäkter	 till	 Cunas	
daghem.	 Till	 Svalorna	 betalade	 vi	 år	 2017	 493	 euro	 för	 uppföljningen	 av	 återvinningscentralens	
verksamhet	och	ekonomi.	
	
INDIEN	/	PARDHI-ADIVASIERNA		

Ett	 gemensamt	 projekt	 som	 förberetts	 i	 ett	 år	 mellan	 Emmaus	 Helsingfors	 och	 Siemenpuu-
stiftelsen	för	att	stöda	pardhi-adivasierna	i	Indien	utlystes	på	hösten	2017.	Det	kom	in	intressanta	
ansökningar	 från	 tre	 indiska	 organisationer.	 För	 att	 verkställa	 projektet	 valdes	 den	 i	 delstaten	
Chhattisgarhi	 verkande	 organisationen	 Parivartan,	 som	 Siemenpuu	 samarbetat	med	 under	 flera	
års	tid.		

Syftet	med	det	treåriga	projektet	är	att	förbättra	levnadsvillkoren	för	pardhi-adivasierna	som	är	i	
en	speciellt	utsatt	situation.	Dessutom	vill	man	främja	förverkligandet	av	rättigheterna	till	samfälld	
skog	 samt	 förbättra	 adivasiekvinnornas	 utkomst	 från	 bambuhantverk.	 13	 000	 euro	 per	 år	 har	
reserverats	 för	 projektet.	 Av	 summan	 får	 högst	 tio	 procent	 användas	 till	 projektledningen	 som	
Siemenpuu	ansvarar	för.	Emmaus	Helsingfors	är	med	i	ledningsgruppen	för	projektet.		
	
EMMAUS	INTERNATIONALS	GEMENSAMMA	SOLIDARITETSMÅL	2	080	€		

Till	Emmaus	Internationals	solidaritetsfond	donerade	vi	intäkterna	från	två	försäljningshändelser.	I	
maj	2017	deltog	vi	tillsammans	med	Svalorna	i	festivalen	Världen	i	byn	som	inbringade	600	euro.	I	
lopptorgsevenemanget	Salon	Paris	som	anordnades	i	juni	i	Paris	deltog	fem	personer	från	Emmaus	
Helsingfors	och	vår	försäljning	inbringade	1	480	euro.	
	
ESTLAND/	KATI-HEMMET	FÖR	UTVECKLINGSSTÖRDA	23	140	€		



Emmausgrupperna	 i	 Esbo	 och	 Helsingfors	 har	 samarbetat	 med	 den	 estniska	 föreningen	 Kohila	
dagcenter.	 År	 1996	 ledde	 samarbetet	 till	 upprättandet	 av	 ett	 hem	 för	 utvecklingsstörda	 i	 byn	
Kohila,	under	en	 tid	då	det	estniska	 socialskyddet	ännu	var	mycket	 svagt.	 I	dag	 finansieras	Kati-
hemmets	verksamhet	i	huvudsak	av	samhället	men	vi	har	i	viss	mån	ännu	fortsatt	vårt	stöd	för	att	
hjälpa	upp	den	strikta	ekonomin.	År	2017	gav	vi	ett	verksamhetsstöd	på	3	140	euro.	Dessutom	har	
vi	varit	med	och	finansierat	fasadrenoveringen	av	Kati-hemmet	med	20	000	euro	detta	år.	Maija	
Ojala	och	Ulla	Siljander	besökte	Kati-hemmet	i	maj.	
	
UKRAINA/	OSELYA	OCH	NASHA	KHATA	4	000	€		

År	2017	fortsatte	vi	att	stöda	den	ukrainska	gruppen	Oselya	med	2	000	euro.	Summan	riktades	till	
att	utvidga	sorteringsfunktionerna.	Förutom	en	traditionell	Emmaus	boendegemenskap	har	Oselya	
en	omfattande	 social	 verksamhet	 i	 Lviv.	Gruppen	verkar	 för	bostadslösa	bland	annat	genom	att	
upprätthålla	ett	soppkök,	ett	socialt	internat	och	ett	natthärbärge.	Vi	stödde	också	gruppen	Nasha	
Khata	för	hemlösa	med	2	000	euro.	Summan	användes	till	lön	åt	tre	arbetstagare.	
	
VARUTRANSPORT	TILL	EMMAUS-GRUPPERNAI	I	ÖSTERUROPA	7	350	€		

Under	 det	 gångna	 året	 lastade	 Emmaus	 Helsingfors	 tillsammans	 med	 Emmaus	 Westervik	 fyra	
långtradare	med	kläder	för	barn	och	vuxna,	hemtextilier,	skor,	väskor	samt	husgeråd	till	Emmaus-
grupperna	i	Polen	och	Rumänien.	År	2017	var	Emmaus	Helsingfors	andel	1	710	kollin	(17	100	kg)	
och	vi	bidrog	med	7	350	euro	till	leveranskostnaderna,	som	inkluderar	hyran	för	ett	säcklager	samt	
vår	andel	av	fraktkostnaderna.	
	
LITAUEN	/	MISSING	PERSONS'	FAMILIES	SUPPORT	CENTRE	(MPFSC)	2	000	€		

Organisationen	 MPFSC	 arbetar	 för	 att	 bekämpa	 människohandel	 i	 Litauen.	 I	 organisationens	
grupper	för	unga	strävar	man	till	att	bygga	upp	ungdomarnas	självkänsla	och	öka	deras	kunskap	
om	 hur	 människohandeln	 fungerar,	 för	 att	 därmed	 förhindra	 att	 unga	 faller	 offer	 för	
människohandel.	Organisationen	upprätthåller	även	en	egen	loppmarknad.	Under	2017	stödde	vi	
verksamheten	hos	organisationens	flickgrupper	med	2	000	euro.	Marianne	von	Knorring	och	Phill	
Lewis	besökte	organisationen	och	var	med	på	öppningen	av	den	nya	loppmarknaden.		
	
STÖDVERKSAMHET	OCH	BIDRAG	I	HEMLANDET	39	683	€		

Innehåller	specialprojektet	för	social	sysselsättning	(18	410	€)	och	stöd	till	övriga	inhemska	aktörer	
(21	273	€).		
	
SPECIALPROJEKTET	FÖR	SOCIAL	SYSSELSÄTTNING	

I	februari	2017	startade	vi	Keikkapooli-projektet,	där	man	sysselsätter	romer	från	Östeuropa	och	
andra	invandrare	som	är	i	en	speciellt	utsatt	situation.	På	initiativ	av	Emmaus	Helsingfors	startades	
i	maj	kooperativet	Työtä	ja	toivoa	(Arbete	och	hopp)	för	att	administrera	sysselsättningsprojektet.	
Maria	Dorofte	verkar	som	koordinator	för	projektet.		

Under	de	sju	första	verksamhetsmånaderna	hade	Keikkapooli-projektet	48	kunder	av	vilka	8	var	
stadiga.	Sammanlagt	tre	rumäner	och	fem	bulgarer	utförde	totalt	338	timmars	arbete,	främst	
hemstädning.	Vi	kunde	på	så	sätt	stöda	människor,	som	befinner	sig	i	en	mycket	svår	situation,	att	
försörja	sig	och	sina	familjer,	genom	att	ge	dem	riktigt	arbete	i	stället	för	att	tigga	eller	samla	
flaskor.	



	
	Kunderna	 var	 till	 största	 del	 nöjda.	 Mötena	 mellan	 finländare	 och	 de	 romska	 arbetstagarna	
minskade	 på	 fördomarna	 och	 hjälpte	 att	 se	 romerna	 som	 individer	 med	 samma	 behov,	
glädjeämnen	och	sorger	som	vi	själva.	Utmaningar	i	projektet	är	arbetstagarnas	bostadslöshet	och	
bristande	rörlighet	samt	behovet	av	 tilläggsskolning.	Det	behövs	också	 fler	kunder.	Till	projektet	
användes	18	410	euro	som	främst	bestod	av	Maria	Doroftes	löneutgifter.	

Emmaus	 Helsingfors,	 kooperativet	 Työtä	 ja	 Toivoa	 och	 Helsingfors	 Diakonissanstalt	 ingick	 ett	
samarbetsavtal	 och	 ansökte	 om	 pengar	 från	 Europeiska	 socialfonden	 till	 ett	 tvåårigt	
sysselsättningsprojekt	 där	 Keikkapooli	 fungerat	 som	 pilotprojekt.	 Vid	 jultiden	 fick	 vi	 höra	 att	
projektansökan	 blivit	 godkänd.	 Tack	 vare	 finansieringen	 kan	 vi	 fortsätta	 med	 och	 utveckla	
Keikkapooli	under	de	två	följande	åren.	
	
STÖD	TILL	ANDRA	INHEMSKA	AKTÖRER	

I	enlighet	med	Emmaus	verksamhetsidé	strävar	vi	efter	att	hjälpa	de	sämst	lottade.	År	2017	gav	vi	i	
hemlandet	materiellt	 och	 ekonomiskt	 stöd	 till	 organisationer	 som	 hjälper	 hemlösa,	 invandrare,	
romer,	frigivna	fångar	och	papperslösa.	

Under	år	2017	gav	vi	följande	stöd:	

•	 Vailla	vakinaista	asuntoa	VVA	ry	(Utan	fast	bostad):	3	000	€		

•	 Frigivna	fångar,	KRIS:	6	000	€ 	

•	 Invandrarkvinnor,	Monika-Naiset	liitto	ry:	3	000	€ 	

•	 Toivo	ja	Rauha	ry:	1	834	€		

•	 Helsingfors	diakonissanstalts	dagcenter	för	romer,	Hirundo:	1	500	€	

•	 Global	Clinic	som	koordineras	av	nätverket	för	de	papperslösa:	3	000	€		

• Skydd	av	Östersjön,	WWF:	1	539	€	

Dessutom	betalade	vi	tre	stödannonser	i	IsoNumero	till	priset	av	totalt	1	400	euro.	

Toivo	ja	Rauha	ry	upprätthåller	ett	familjehem	och	ett	arbetscenter	för	utvecklingsstörda.	

I	 Global	 Clinic	 kan	 papperslösa,	 romer	 och	 andra	 medlemmar	 av	 den	 rörliga	 befolkningen	 få	
primärvård.	Stödet	vi	gav	användes	bland	annat	för	läkemedelskostnader.		

Vi	 har	 också	 stött	 olika	 organisationer	 som	 upprätthåller	 dag-	 och	 mottagningscentra	 i	
huvudstadsregionen	 med	 donationer	 av	 kläder,	 skor,	 textilier,	 böcker	 och	 andra	 varor,	
sammanlagt	174	kollin.		

Under	 året	 har	 vi	 donerat	 128	 st	 köpkort	 med	 vilka	 man	 kan	 göra	 inköp	 på	 Emmaus	
loppmarknader.	Köpkortens	sammanlagda	värde	uppgick	till	2	820	euro	och	de	delades	ut	via	KRIS,	
Monika-Naiset,	de	papperslösas	dagcenter	Mosaiikki,	Hirundo	och	VVA.		

Tillsammans	med	KRIS	och	Monika-Naiset	fortsatte	vi	sysselsättnings-	och	talkosamarbetet.	I	mån	
av	möjlighet	har	vi	erbjudit	arbetsprövning	och	platser	med	lönestöd	på	loppmarknaderna.		
	
ÖVRIG	STÖDVERKSAMHET	32	752	€	

Vid	årets	början	fick	vi	sorgebudet	att	Suprapto	Ismudjito,	den	ena	av	grundarna	och	ledarna	för	
Yayasan	 Penghiburs	 barnhem	 i	 Indonesien,	 har	 avlidit.	 Vi	 hedrade	 Supraptos	 minne	 med	 en	



donation	på	2	000	euro	och	skänkte	också	barnhemmet	försäljningsintäkterna	på	2	300	euro	från	
Barnens	dag	den	21	november.		

Ett	 team	 med	 6	 personer	 från	 Svalorna	 utförde	 frivilligarbete	 på	 loppmarknaden	 i	 Vallgård	
lördagen	den	28	oktober.	Denna	dags	försäljning,	952	euro,	fick	Svalorna	till	sitt	Prayatna	Samiti	–
projekt	i	Indien.	

Vi	gav	Emmaus	Mars	i	Togo	3	500	euro	för	byggnadskostnader	av	sitt	verksamhetscenter.		

Vi	 deltog	med	10	000	euro	 i	 Finlands	Röda	Kors	 insamling	 till	 förmån	 för	dem	som	drabbats	 av	
torkan	och	oroligheterna	i	Jemen.	För	återuppbyggnad	av	byn	Bholung	i	Nepal	efter	jordbävningen	
skickade	vi	12	000	euro.	Vi	stödde	Against	Malaria	Foundation	med	2	000	euro.	

Till	Emmaus	Internationals	katastrofhjälp	över	översvämningarna	i	Peru	bidrog	vi	med	1	000	euro.	

LOPPMARKNADSVERKSAMHETEN	

Emmaus	 Helsingfors	 ekonomiska	 grund	 vilar	 på	 loppmarknaderna	 i	 Vallgård	 och	 Drumsö.	
Loppmarknadsverksamheten	möjliggörs	av	många	gåvogivare.	Emmaus	 i	 sin	 tur	 förbinder	sig	att	
återvinna	de	donerade	varorna	på	ett	så	etiskt	och	ekologiskt	sätt	som	möjligt.	En	del	av	varorna	
säljer	 vi	 själva	 på	 loppmarknaderna	 eller	 vid	 olika	 evenemang,	 och	 en	 del	 skickar	 vi	 vidare	 till	
behövande.	Vi	 reparerar,	 iståndsätter	 eller	 omformar	också	en	del	 av	 varorna.	 Inkomsterna	 ges	
vidare	för	att	stöda	de	sämst	lottade	så	att	de	kan	förbättra	sina	levnadsvillkor	och	få	nytt	hopp	i	
sina	svårigheter.	 I	vår	stödverksamhet	strävar	vi	efter	att	 följa	principerna	för	hållbar	utveckling,	
människors	lika	värde	och	ekologi.	

Våra	 loppmarknader	är	arbetsgemenskaper	av	 frivilliga,	 till	vilka	alla	olika	sorters	medmänniskor	
som	 söker	 frivilligarbete	 är	 välkomna.	 Vi	 har	 organiserat	 mottagning	 och	 information	 för	
intresserade	i	båda	butikerna.	Vi	är	av	många	sorter:	gamla	och	unga,	män	och	kvinnor,	utbildade	
och	 outbildade.	 Hudfärg,	 språk	 och	 religion	 spelar	 ingen	 roll.	 Viljan	 att	 arbeta	 tillsammans	mot	
gemensamma	mål	är	det	centrala.	Det	erbjuds	många	typer	av	arbete,	något	för	envar.	I	den	här	
brokiga	arbetsgemenskapen	får	vi	själva	övning	i	att	glädjas	åt,	ibland	också	tolerera,	mångfalden	
så	att	vi	kan	göra	det	även	i	samhället	i	stort,	t.o.m.	globalt.	Vid	sidan	av	arbetet	får	vi	glädjas	av	
varandra	vid	gemensamma	kaffe-	och	 lunchpauser.	Maten	 tillverkas	naturligtvis	av	våra	 frivilliga	
kockar.		

Båda	 butikerna	 är	 öppna	 från	 tisdag	 till	 lördag	 varje	 vecka.	 Måndagarna	 är	 reserverade	 för	
städning	 och	 organisering.	 Vi	 erbjuder	 våra	 kunder	 gratis	 hämtning	 av	 större	 donationer,	 och	
under	 år	 2017	gjorde	 vi	 sammanlagt	185	hämtningar.	Antalet	 körseldagar	 var	 33.	 I	 Vallgård	har	
syföreningen	samlats	varje	månad	för	att	piffa	upp	återvinningsprodukter	för	försäljning	eller	för	
att	kopieras	av	kunder	(bl.a.	accessoarer	och	smycken).		

I	fönstergalleriet	på	loppmarknaden	i	Vallgård	har	man	haft	månatligen	växlande	utställningar	av	
olika	bildkonstnärer	och	föreningar	med	anknytning	till	vår	verksamhet.		
I	 december	 firade	 vi	 10-årsdagen	 av	 butiken	 i	 Vallgård	 tillsammans	 med	 kunder	 och	 personal	
genom	att	erbjuda	olika	sorters	program,	små	tilltugg	samt	rundturer	i	personalutrymmena.		
	
PERSONAL	

Som	 verksamhetsledare	 i	 Vallgård	 arbetade	 Anu	 Hyle	 heltid.	 På	 loppmarknaden	 i	 Vallgård	
arbetade	 aktivt	 ca	 80	 frivilliga,	 i	medeltal	 ca	 40	 personer	 per	 vecka.	 Antalet	 arbetstimmar	 var	 i	
genomsnitt	210	per	vecka,	utöver	vilka	de	frivilliga	använde	ca	9	timmar	per	vecka	till	föreningens	



administration	och	informationsarbete.	På	Drumsö	har	Leena	Hyrsky-Kosenius	arbetat	deltid	som	
butiksansvarig	 med	 lönestöd.	 De	 frivilligas	 antal	 på	 Drumsö	 var	 ca	 30	 och	 de	 totala	
arbetstimmarna	ca	66	timmar	per	vecka.		

Under	 år	 2017	 fortsatte	 sysselsättningssamarbetet	 med	 våra	 tidigare	 partner,	 bland	 annat	
rehabiliterande	arbetsverksamhet	med	Autismisäätiö	och	Helsingfors	stad.		

I	 Vallgård	 hade	 vi	 under	 år	 2017	 tre	 stödanställda	 arbetstagare	 med	 lönestöd,	 av	 vilka	 en	
sömmerska	 via	 Monika-Naiset,	 en	 koordinator	 för	 varutransporterna	 via	 KRIS	 och	 en	 ung	
långtidsarbetslös	som	butiksbiträde.		På	arbetsprövning	hade	vi	tre	personer,	av	vilka	en	kom	via	
KRIS.	 Dessutom	 hade	 vi	 i	 rehabiliterande	 arbetsverksamhet	 en	 person	 via	 Helsingfors	 stad.	 Via	
skolorna	fick	vi	en	PRAO-praktikant,	en	arbetspraktikant	från	Helsingfors	Diakonissanstalt	samt	en	
Dagsverke-dagspraktikant,	en	arbetslärling	från	merkonomutbildning	vid	yrkesläroanstalten	Luovi,	
en	 arbetslärling	 från	 Valma-kursen	 för	 invandrare	 och	 en	 arbetslärling	 från	
integrationsutbildningen	för	invandrare.		

På	 Drumsö	 arbetade	 två	 personer	 med	 lönestöd,	 en	 person	 i	 arbetsprövning,	 en	 med	
rehabiliterande	arbetspraktik	och	3	PRAO-praktikanter	från	grundskolan.	

Sammanfattningsvis	kan	vi	konstatera	att	Emmaus	under	år	2017	erbjöd	arbete	åt	en	fastanställd	
person,	 fem	 personer	 med	 lönestöd,	 fyra	 arbetsprövare,	 två	 personer	 i	 rehabiliterande	
arbetsverksamhet	eller	-praktik,	samt	åt	110	frivilliga.		

Om	de	frivilligas	arbetsinsats	mättes	i	pengar	med	14	€/t,	skulle	dess	värde	för	år	2017	uppgå	till	
159	400	euro	i	Vallgård	och	till	48	100	euro	på	Drumsö.		

Emmaus	Helsingfors	deltog	under	årets	lopp	i	två	rekryteringsevenemang	för	frivilliga	och	fick	via	
dem	nya	 frivilligarbetare	samt	mer	synlighet	 för	sin	verksamhet.	Nya	 frivilliga	anmälde	sig	också	
per	 telefon,	 via	 vår	 webbplats	 och	 genom	 att	 besöka	 butikerna.	 Under	 årets	 lopp	 tog	 28	 nya	
personer	 kontakt	 med	 oss	 i	 Vallgård,	 av	 vilka	 16	 kom	 på	 besök	 för	 att	 bekanta	 sig	 med	
verksamheten.	 Av	 dessa	 jobbade	 8	 som	 frivilliga	 ännu	 vid	 årets	 slut.	 På	 Drumsö	 tog	 tre	 nya	
personer	kontakt,	av	vilka	alla	kom	och	bekantade	sig	med	verksamheten	och	av	dem	jobbar	en	
ännu	på	loppmarknaden.	De	nya	frivilliga	har	tagits	emot	av	Pirjo	Kivelä,	Ulla	Hoyer	och	Anu	Hyle	i	
Vallgård	 och	 av	 Leena	Hyrsky-Kosenius	 på	Drumsö.	 I	 Vallgård	 ordnades	 15	 informationstillfällen	
om	Emmaus	verksamhet	för	nya	frivilliga	och	praktikanter.		

Under	sommaren	hade	vi	två	unga	franska	studenter	som	gjorde	frivilligarbete	på	loppmarknaden	
i	 Vallgård.	 De	 var	 hos	 oss	 tre	 dagar	 och	 fortsatte	 sedan	 till	 Emmaus	 Ekenäs	 för	 att	 göra	
frivilligarbete.	
På	hösten	fick	vi	i	vår	tur	två	arbetsbesökare	från	Emmaus	Ekenäs.	Den	ena	bekantade	sig	med	vår	
verksamhet	 under	 en	 dag	 och	 den	 andra	 under	 tre	 dagar.	 	 Förhoppningsvis	 kommer	
arbetsbesöken	i	bägge	riktningarna	att	fortsätta.		
	
EKONOMISK	ÖVERSIKT		

På	Emmaus	Helsingfors	 loppmarknad	 i	Vallgård	uppgick	 försäljningen	under	år	2017	 till	188	015	
euro,	vilket	var	aningen	lägre	än	året	innan	men	uppnådde	budgeten.	På	Drumsö	var	intäkterna	på	
142	342	euro	mer	än	20	000	euro	högre	än	året	innan	och	översteg	budgeten	med	58	procent.		

Av	de	olika	produkterna	i	Vallgård	inbringade	kläder	för	vuxna	mest	(27	%	av	försäljningen,	ca	50	
000	euro)	och	husgeråd	kom	på	andra	plats	 (18	%	av	 försäljningen,	ca	34	000	euro).	De	dagliga	



försäljningsintäkterna	 i	Vallgård	var	 i	 genomsnitt	 ca	770	euro	och	antalet	betalande	kunder	122	
per	dag.	

Också	på	Drumsö	inbringade	kläder	för	vuxna	mest,	ca	38	000	euro,	vilket	proportionellt	(27	%)	var	
lika	mycket	som	i	Vallgård.	De	följande	produktgrupperna	som	sålde	bäst	var	böcker	och	tidningar	
samt	 husgeråd,	 som	 bägge	 såldes	 för	 litet	 mer	 än	 25	 000	 euro	 (18	 %	 av	 de	 totala	
försäljningsintäkterna).	 Försäljningen	 var	 i	 medeltal	 590	 euro	 per	 dag	 och	 antalet	 betalande	
kunder	60	per	dag.		

Evenemangsförsäljningen	från	festivalen	Världen	i	byn	och	Kallio	kukkii	inbringade	550	respektive	
280	euro.	

Övriga	inkomster	var	medlemsavgifter	på	totalt	2	251	euro.		År	2017	betalades	medlemsavgiften	
av	94	medlemmar.	

Föreningens	verksamhetsutgifter	uppgick	till	333	189	euro.	När	dessa	dragits	av	från	inkomsterna	
uppvisade	resultatet	ett	överskott	på	52	243	euro.	Överskottet	användes	till	att	betala	bort	lånet	
på	fastigheten	 i	Vallgård.	 I	medlemsavgifter	till	Emmaus	International,	Emmaus	Europa,	Emmaus	
Finland,	Svalorna	och	Kepa	betalades	sammanlagt	7	118	euro.	Storleken	av	medlemsavgifterna	till	
Emmaus	International	och	Emmaus	Europa	bestäms	av	försäljningsintäkterna.	

Våra	penningdonationer	uppgick	 till	 130	068	euro,	 vilket	motsvarar	 ca	39	procent	av	 intäkterna	
från	våra	loppmarknader.	De	största	summorna	riktades	till	Sydafrika,	Estland	och	hemlandet.	
	
FÖRVALTNING		

Föreningens	medlemsantal	var	174. 		

Styrelsens	 sammansättning	 år	 2017:	 Ordförande	 Anu	 Lähde.	 Övriga	 medlemmar:	 Helka	 Ahava,	
Henri	 Holmberg	 (viceordförande),	 Pirjo	 Kivelä,	 Marianne	 von	 Knorring,	 Irma	 Lahdensuo,	 Phillip	
Lewis,	 Anna	 Sammalkorpi,	 Ulla	 Siljander	 (sekreterare)	 och	 Pauline	 Stenberg	 (kassör).	 Vid	
föreningens	vårmöte	kompletterades	styrelsen	med	ytterligare	två	personer:	Marja	Keskitalo-Ojala	
och	Anton	Linder.	Styrelsen	sammanträdde	9	gånger.	

Föreningen	höll	två	medlemsmöten:	ett	vårmöte	och	ett	höstmöte.	

På	föreningens	vårmöte	den	19	april	2017	fastställdes	verksamhetsberättelsen	och	bokslutet	för	år	
2016,	och	styrelsen	beviljades	ansvarsfrihet.		

På	höstmötet	den	22	november	godkändes	budgeten	och	verksamhetsplanen	för	år	2018.		

Medlemsavgiftens	storlek	fastställdes	som	tidigare	till	5-100	euro	enligt	eget	val.	

Till	ordförande	för	styrelsen	för	år	2018	valdes	Helka	Ahava	och	till	övriga	medlemmar	Mika	Aalto-
Setälä,	 Henri	 Holmberg,	 Ulla	 Hoyer,	Marja	 Keskitalo-Ojala,	 Pirjo	 Kivelä,	Marianne	 von	 Knorring,	
Irma	Lahdensuo,	Anton	Linder,	Anna	Sammalkorpi,	Ulla	Siljander	och	Pauline	Stenberg.		

Till	 revisor	 valdes	 CGR	 Johanna	 Hildén	 och	 till	 vice	 revisorer	 CGR	 Katja	 Hanski	 och	 CGR	 Kati	
Kareinen.		

Utöver	de	stadgeenliga	medlemsmötena	anordnades	i	september	ett	idékläckningsmöte	där	man	
diskuterade	 lämpliga	 stödobjekt	 i	 framtiden.	 Av	 förslagen	 som	 lyftes	 fram	 samlade	 man	 in	
utlåtanden	av	medlemmar	och	frivilliga	för	planering	av	den	kommande	stödverksamheten.		
	
INFORMATION,	UTBILDNING,	STÖDKAMPANJER	OCH	ÖVRIGA	EVENEMANG		



Emmaus	Nyheter	utkom	två	gånger	under	2017.	Medlemmar	och	 frivilliga	 fick	dessutom	aktuell	
information	 om	 vår	 verksamhet	 och	 våra	 evenemang	 via	 e-post.	 Föreningens	 webbplats	 och	
Facebook-sidor	uppdaterades	regelbundet.		

Solidaritetsteman	år	2017	var	bland	annat	rätten	till	rent	vatten,	rätten	till	bostad,	de	mänskliga	
rättigheterna,	 romernas	 nationaldag,	 samt	 kvinnors	 och	 barns	 rättigheter.	 Kring	 dessa	 teman	
arrangerades	solidaritetsdagar	med	upplysning	om	respektive	tema	och	dagens	försäljningsintäkt	
gavs	till	ändamål	med	anknytning	till	temat,	till	exempel	gavs	intäkterna	från	Vändagen	till	Toivo	ja	
Rauha	ry	som	denna	dag	besökte	loppmarknaden	i	Vallgård.		

Anu	Hyle	och	Leena	Hyrsky-Kosenius	deltog	i	ett	skolningstillfälle	för	ledning	av	frivilliga.	

Keikkapooli-projektet	 fick	 synlighet	 i	 flera	 lokala	 tidningar	 jämte	 Helsingin	 Sanomat	 och	
Hufvudstadsbladet.	Också	Svenska	Yle	gjorde	ett	inslag	i	radio	och	på	sina	webbsidor.	Ulla	Hoyer	
representerade	 Emmaus	 Helsingfors	 i	 en	 paneldebatt	 som	 IsoNumero	 arrangerade	 i	 Lilla	
parlamentet	 och	 vars	 tema	 var	 sysselsättningsmöjligheterna	 för	 romer	 som	 kommer	 till	 Finland	
från	Östeuropa.	

Föreningen	deltog	i	festivalen	Världen	i	byn	och	evenemanget	Kallio	kukkii	 i	maj	samt	i	Konstens	
natt	i	augusti.		

På	rekreationsdagen	i	början	av	juni	bekantade	vi	oss	med	Arabia	utställningen	och	seniorhuset	på	
Arabiastranden.	Lunch	intogs	på	restaurang	Koskenranta.	
	
EMMAUSRÖRELSEN		

Under	2017	har	föreningen	aktivt	deltagit	 i	Emmaus-rörelsens	verksamhet	på	olika	håll.	Emmaus	
Finland	 höll	 sitt	 årsmöte	 den	 4	 mars	 i	 Helsingfors	 och	 ett	 seminarium	 på	 Åland	 den	 11	 –	 13	
augusti.	 Emmaus	 Helsingfors	 representanter	 i	 Emmaus	 Finlands	 styrelse	 år	 2017	 var	 Eeva-Sisko	
Veikkola	som	kassör	och	Ulla	Hoyer	som	styrelseledamot.		

I	Emmaus	Europas	Polen/Ukraina	-arbetsgrupps	möte	den	16-17	mars	i	Lviv	deltog	Anu	Lähde	och	i	
mötet	den	27-28	oktober	i	Nowy	Saczissa	deltog	Helka	ja	Heikki	Ahava.	

I	 Emmaus	 Salon	 Paris	 solidaritetsloppmarknad	 deltog	 Pola	 Stenberg,	 Rekia	 Lamboid,	 Jatta	
Saloranta,	Alex	Read	och	Anu	Lähde.	

Iraiida	Lukka-de	Groot	var	en	månad	i	utbyte	hos	Emmaus	Haarzuilens	gemenskapen	i	Holland. 

Pirjo	 Kivelä	 deltog	 i	 kursen	 "Emmaus	quelle	 Europe"	över	 Emmaus	historia	 och	 administration	 i	
Köln	den	11	-	14	juni.	

MEDLEMSKAP	I	INHEMSKA	FÖRENINGAR		

Emmaus	 Helsingfors	 är	 medlem	 i	 Servicecentralen	 för	 utvecklingssamarbete	 Kepa	 och	
kollektivmedlem	 i	 U-landsföreningen	 Svalorna.	 Återvinningsrörelsen	 har	 inte	 haft	 någon	
verksamhet	under	år	2017.	Emmaus	Helsingfors	har	aktivt	deltagit	i	möten	ordnade	av	Nätverket	
för	de	papperslösa.		
	
TILL	SLUT		

Emmaus	arbetsgemenskap	är	 för	många	av	oss	 som	ett	andra	hem.	 I	Emmaus	 försöker	vi	 stöda	
varandra	och	respektera	varandras	olikheter.	Men	Emmausgemenskapen	är	också	gästfri:	alla	är	
välkomna,	alla	behövs.	Till	våra	gemensamma	solidaritetstalkon	bjuder	vi	också	in	donatorer	och	



kunder.	 På	 loppmarknaderna	 får	 övergivna	 föremål	 ett	 nytt	 värde,	 människor	 som	 känt	 sig	
övergivna	finner	en	ny	mening	med	sitt	liv	och	som	ett	resultat	av	vårt	gemensamma	arbete	kan	vi	
för	vår	del	medverka	 till	en	hållbarare	 framtid.	Tack	 till	 alla	 som	donerat	varor,	 till	 kunderna	på	
våra	 loppmarknader	 och	 till	 våra	 anställda	 och	 frivilligarbetare!	 Det	 är	 er	 förtjänst	 att	 vår	
verksamhet	har	kunnat	fortsätta	på	stabil	grund	även	under	år	2017.		
	


