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och Heikki Ahava. Salongen samlade 
1700 deltagare från 162 Emmausgrupper. 
Antalet kunder under dagen var 30 000 
och intäkterna totalt 485 000 e. Intäkterna 
gavs till solidaritetsprojekt inom Emmaus-
grupper i Asien.

ETT EMMAUSLÄGER HÖLLS I OJALAS FAMIL-

JEHEM 26-31.7. Mer om det på annan plats 
i tidningen. 

Ulf  Särs deltog som företrädare för Em-
maus Helsingfors i ett möte med DELEGA-

TIONEN FÖR LOVISA FREDSFORUM 7.8.
Ulla Hoyer och Helka Ahava företrädde 

Emmaus Helsingfors på YAYASAN PENGHI-

BURS 180-ÅRSFEST 15.8 (Stiftelsen Yayasan 
Penghibur 30 år, Anna-Liisa 70 år och 
Suprapto 80 år).

Ulla Hoyer deltog i DE NORDISKA EMMAUS -

GRUPPERNAS SEMINARIUM I GÖTEBORG 3-5.9.
I EMMAUS FINLANDS SEMINARIUM I EKENÄS 

18-19.9 deltog nio personer från Emmaus 
Helsingfors. Temat var hållbar utveckling. 
Man samtalade också om för beredelserna 
för världsmötet i Brasilien år 2011.

SOLIDARITET
Ansökan om UM-finansiering för projek-
tet CUNA NAZARETHS ÅTERVINNINGSCENTRAL 
har inlämnats. Beslutet kommer i slutet av 
året. Om finansieringen erhålls blir Em-
maus Helsingfors självfinansieringsandel 
ca 1500 e per år i tre års tid (2011-2013).
I SLUTET AV VÅREN OCH UNDER SOMMAREN 

GAV VI STÖDBIDRAG TILL FÖLJANDE ÄNDAMÅL:

– Föreningen Kris 2000 e
– Flickgrupper i Litauen 1300 e

LOPPMARKNADERNA KÄRNAN
I VERKSAMHETEN
Både i Vallgård och Drumsö har försälj-
ningen på loppmarknaderna fortsatt öka. 
Också sommaren gick utmärkt trots de 
förkortade öppethållningstiderna i juli.

DRUMSÖFÖRETAGARNAS TRADITIONELLA 

MARKNAD hölls på loppmarknadens gård 
24–25.5 och loppmarknaden höll då öppet 
också på söndag. Intäkterna var hela 1150 e.

Under SLUTA SLÖSA-VECKAN 19-25.4 
erbjöd loppmarknaden i Vallgård 
reparationssömnad. Denna tjänst som 
genomfördes med hjälp av sömnadsprak-
tikanter blev så populär att vi försöker 
fortsätta med den, om det är möjligt. I 
ÅTERVINNINGSFABRIKEN 24-25.4, som avslu-
tade Sluta slösa-veckan, arrangerades en 
lyckad sömnadsverkstad i samarbete med 
Defender.

YTTERVÄGGEN TILL LOPPMARKNADEN PÅ 

DRUMSÖ fick en ny fin Emmausskylt, som 
invånarna i Majakka i Karislojo hade till-
verkat gratis och även själva hängde upp.

Vi deltog på traditionellt sätt i festivalen 
VÄRLDEN PÅ BESÖK 28-29.5. I år reserverade 
vi bord bredvid varandra tillsammans med 
Svalorna. Försäljningsintäkterna – cirka 
1200 e – har överförts till Emmaus Inter-
nationals solidaritetsfond.

SYFÖRENINGEN samlades hela våren i 
regel varannan vecka i Vallgård för att till-
verka produkter för Salon Emmaus i Paris.  
På hösten inleddes reparationssömnad på 
försök i BLOMSTERFONDENS SERVICEHUS i 
Kottby.

– Emmaus Metokan i Benin för el och 
vatten i en skolbyggnad för barn och 
unga 1000 e

– Katihemmet för utvecklingsstörda i 
Estland för att bygga en dusch 1000 e

– Emmaus Internationals solidaritetsfond, 
intäkterna från festivalen Världen på 
besök 1200 e

– Via arbetsgruppen Polen-Ukraina för lö-
ner inom kommuniteten Oselya i Ukraina 
2000 e och för reparationer inom Em-
mausgruppen Rzeszow i Polen 2000 e

– Emmausgrupper i Polen för reparationer 
efter översvämningen 436 e

– Via Emmaus International till Emmaus-
grupper i Asien intäkterna från Salon 
Emmaus 730 e

– Yayasan Penghibur i anledning av jubi-
leerna 1000 e

– Offren för översvämningarna i Pakistan 
1500 e

På sommaren och hösten sände vi till-
sammans med Emmaus Westervik årets 
andra och tredje försändelser KLÄDHJÄLP 
till Emmausgrupper i Polen. Vi har också 
gett klädhjälp till behövande i hemlandet 
och närområdena. I september förde vi 
själva ett lass möbler, kläder och husgeråd 
till dagcentret Kohila i Estland. Samtidigt 
besökte vi Katihemmet.

KOMMANDE VERKSAMHET
– De bostadslösas natt 17.10
– Höstmöte 1.11 kl 17
–  Julfest på loppmarknaden på Backasga-

tan lördag 11.12 kl 16 

Under KONSTENS NATT 27.8 höll lopp-
marknaden i Vallgård öppet till kl 21. Där 
hölls en sömnadsverkstad och på last-
ningsbryggan en performance av elever i 
Steinerskolan.

I Vallgård har vi haft LUNCHGÄSTER från 
bl.a. den mångkulturella kvinnoorganisa-
tionen MONIKA-NAISET och de bostadslösas 
förening VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA.

NYTT FRÅN FÖRENINGEN  
På FÖRENINGENS VÅRMÖTE 19.4 godkändes 
verksamhetsberättelsen för år 2009 och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

3.4. bekantade sig Pia Saikkonen-
Sandell och Marjatta Hämäläinen med 
EMMAUS AURINKOTEHDAS i Åbo.

5.4. deltog Virpi Salmenmaa, Marjat-
ta Hämäläinen samt Helka och Heikki 
Ahava i ett ABBÉ PIERRE-SEMINARIUM I OJA-

LAS FAMILJEHEM.
7.4. deltog sex personer från Emmaus 

Helsingfors i en BEKANTSKAPSKVÄLL ORD-

NAD AV SVALORNA.
Många emmausaktiva är bekymrade över 

den hjärtlösa invandrarpolitiken, som kon-
kretiserades bl.a. i besluten att avvisa Eveline 
Fadayel och Irina Antonova. ULF SÄRS HÖLL 

ETT INLÄGG VID EN DEMONSTRATION 31.5.
Helka Ahava och Marjatta Hämäläinen 

företrädde Emmaus Helsingfors på KEPAS 

25-ÅRSFEST 28.5.
EN SOLIDARITETSLOPPMARKNAD SALON EM-

MAUS HÖLLS I PARIS 20.8. Anu Viljanen och 
Kaarina Saavola var utsända av Emmaus 
Helsingfors. Dessutom deltog också Helka 

HÖSTMÖTE FÖR EMMAUS HELSINGFORS R.F. HÅLLS PÅ LOPPMARKNADEN I VALLGÅRD, BACKASGATAN 

54, MÅNDAG 1.11. 2010 KL 17. Stadgeenliga ärenden, bl.a. val av ordförande och styrelse samt verk-

samhetsplanen för 2011. Välkommen! 

PÅ GÅNG...
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I Ojalas familjehem i Karislojo gick det 
sista veckan i juli ännu livligare till än 
vanligt. Dörrarna gick och telefonen 

ringde, då nya människor kom och andra 
gick. Det pågick ett Emmausläger, där man 
målade huvudbyggnaden, samlade in gam-
la saker, höll lopptorg och gjorde mycket 
annat. Fast det var fråga om ett arbetsläger 

i Jussi jagar bort getingar. 

Mitt i julihettan samlades en glad och  

brokig skara på 40 emmausvänner till talkoarbete  

i Ojalas familjehem i Karislojo. Lägerdeltagarna  

arbetade efter förmåga och krafter.  

Det viktigaste var att göra något   

tillsammans.

SITUATIONS
BILDER FRÅN  

EMMAUSLÄGRET 

TEXT OCH FOTO: hELkA AhAvA

hade knappast någon kommit på plats bara 
för arbetets skull. Minst lika viktigt var det 
att dela en stund av livet med invånarna i 
familjehemmet och andra lägerdeltagare, 
att glädjas åt samvaron och lära sig förstå 
olikhet. Jelena från S:t Petersburg tittade 
en stund på det hela och sade sedan: ”Hos 
oss i S:t Petersburg är människorna så jäk-

I  O J A L A S  F A M I L J E H E M  2 6 - 3 1 . 7 . 2 0 1 0

EMMAUSLÄGER
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tade och spända, man har inte tid eller lust 
att tala med andra. Ni finländare är mycket 
mera sociala än vi!” Hmm...

Internationell färg åt lägret gav också 
tyska Jasmine och ”Joxebas”, det vill 

säga Joxeba 
Osso och Mia 
Rissanen, som 
många em-
mausmänniskor 
är bekanta med 
sedan 80-talet, 
då de bodde i 
Emmauskom-
muniteten i 

Helsingfors cirka tre år. Joxebas, som bor i 
Baskien, var på resa med sina tre barn och 
hela den glada finsktalande familjen smalt 
bra in i livet i familjehemmet.

Jelena och Joxebas berikade också den 
även i övrigt utomordentliga lägermaten: 
en dag fick vi njuta av äkta petersburgsk 

borschtsoppa och en annan av tortilla (po-
tatisomelett). 

Musa-Maija Ojala, familjehemmets 
mamma, är gammal emmausaktivist. Då 
hon på 80-talet var värdinna på Svarthol-
mens lägergård, som upprätthålls av Hel-
singfors församlingar, hade hon för vana 
att ”koppla av” efter en jäktig arbetsdag i 
Emmaus på Drumsö. Maija kunde i skym-
ningen ta en roddbåt och ro till Drumsö för 
att sortera varor som lämnats in till Em-
maus. I över tjugo år har en skara vuxna 
utvecklingsstörda hört till Maijas och Juk-
kapekkas familj i Karislojo utöver parets 
två egna barn. För ett år sedan förlorade 
familjen sin pappa, då Jukkapekka avled i 
en snabbt accelererande sjukdom. Maija 
fortsätter nu arbetet ensam men med stöd 
av otaliga vänner.

Ojalas familjehem har tillsammans med 
Sarios familjehem, som verkat i Karislojo 
redan över 30 år, startat föreningen Toivo 

ja rauha (Hopp och fred), som upprätthål-
ler arbetscentret Majakka. I Majakka utför 
invånarna i familjehemmen olika slags arbe-
te efter krafter och förmåga: bl.a.väver man 
stiliga trasmattor, utför lerarbeten, reparerar 
möbler och byter bildäck. Enligt principen 
”Hjälp andra och samtidigt dig själv” gör 
man dockor som säljs till förmån för UNI-
CEF. Föreningen arrangerar också semes-
ter- och rekreationsverksamhet i synnerhet 
för utvecklingsstöda och åldringar. En del av 
dessa semesterfirare deltog också i lägret.

Ojalas familjehem har blivit en plats 
som många emmauskativister i Helsingfors 
gärna besöker. Den glada, varma och ac-
cepterande atmosfären i hemmet drar till 
sig oss som har blivit mer eller mindre illa 
medfarna av livet. Vem mår inte bra, då 
man genast blir omkramad från alla håll 
och kanter och får tio nya vänner! 

Jag frågade Maija, varför hon ville hålla 
just ett Emmausläger: ”Då ett läger hålls på 

i	Musa-Maija Ojala, familje-

hemmets mamma, är gammal 

emmausaktivist.

”Då vi delar

 liv och arbete

 tillsammans,

 lär vi oss

 acceptera

 olikhet.”

en plats som vårt hem förverkligas många 
av Emmaus ideal. Här arbetar var och en 
mycket konkret enligt sina krafter och sin 
förmåga och allt arbete är lika värdefullt. 
Då vi delar liv och arbete tillsammans lär vi 
oss acceptera olikhet och se allt liv som vär-
defullt. Varje stund tillsammans innebär att 
ge och få. Enligt Emmaus principer samlar 
vi under lägret också in använda saker till 
Emmaus av invånarna i grannskapet.”

Under lägerveckan fick vi huvudbyggna-
den nästan färdig målad (kanske målar vi 
den till slut på nästa års läger...) och gjorde 
mycket annat trevligt, var och en efter för-
måga och intresse: vi klippte många kilo-
meter mattrasor, plockade bär, tvättade 
mattor, hjälpte till i matlagningen, pratade 
allvar och strunt och skrattade. Allt emel-
lanåt tog sig någon en tupplur. Det var 
mycket varmt, mätaren steg till nästan 40 
grader, men på kvällen fick man till all 
lycka gå och simma. 

i	Mattrasbrigaden i arbete. i	”Aj, just nu då jag har det så 

skönt”, sade Markku, då han 

blev kallad i arbete...

i	Joxeba och Ainara gör tortilla.
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Hållbar utVeCKling talar man om som 
en lösning på den miljöförstöring den stän-
diga ekonomiska tillväxten förorsakar. Syf-
tet är att göra det möjligt att låta tillväxten 
fortsätta genom att utveckla miljövänligare 
produkter och beteenden. Även om den 
hållbara utvecklingen i princip ställer de 
ekologiska systemens bärkraft framom den 
ekonomiska tillväxten, 
har den i den ekonomiska 
politiken tyvärr blivit ett 
medel att främja tillväxt 
och putsa företags/parti-
ers image. Allt eftersom 
mindre resursslösande 
och avfallsproducerande 
teknologi utvecklas, tycks 
konsumtionen öka i ännu 
snabbare takt. De uppnådda resultaten går 
förlorade och en ekonomi byggd på hållbar 
utveckling blir allt mera avlägsen.

Med nerväxt (degrowth, somliga talar 
om minustillväxt) söker man en radikalt 
annorlunda lösning på miljöförstöringen: 
ett ekonomiskt system, som inte råkar i kris 
fast ekonomin slutar växa. I stället för till-
växt bör ekonomin skäras ner och den exis-
terande rikedomen delas jämnare, tills man 
når en sådan konsumtionsnivå, som eko-
systemen på vårt jordklot kan bära. Däref-

ter kan man övergå till nolltillväxt eller en 
måttlig ekonomi. I stället för penningar och 
varor sätter man värde på samarbete, soli-
daritet, inbördes hjälpsamhet och respekt. 
Inte mera rikedom utan mera kärlek.

Många människor har redan övergått 
till en måttlig ekonomi genom att frivilligt 
välja ett enkelt liv och minska sina kostna-

der. Också vi i Emmaus är 
ute i ett gott ärende då vi 
uppmanar människor att 
i stället för att köpa nya 
produkter använda gamla 
saker till slut, reparera och 
återanvända. Jag utma-
nar oss att var och en i sitt 
eget liv slå vakt om den 
icke-materiella välfärden: 

vänskap, samvaro och solidaritet.
Det är inte klart vilken linje Emmaus-

grupperna i olika länder väljer. Grupper i 
de fattiga länderna i Syd kan tala för håll-
bar utveckling, medan grupper i Europa 
och Nordamerika torde vara mer villiga att 
verka för nerväxt. Det rättvisa vore, att de 
rika länderna skulle gå in för nerväxt och 
samtidigt stöda en hållbar utveckling i de 
fattiga länderna på olika sätt, också genom 
att dela sin rådande materiella välfärd med 
dem. 
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”I stället för tillväxt 

bör ekonomin 

skäras ner och 

den existerande 

rikedomen delas 

jämnare.”

KOLUMN
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