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Emmausmänniskorna
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PÅ GÅNG...

VAL

På föreningens höstmöte 14.11.2011
valdes Harri Cavén till ordförande och
Heikki Ahava, Risto Grönthal, Henri
Holmberg, Ulla Hoyer, Anu Hyle, Heta
Muurinen, Marja Ojala-Keskitalo, Laura
Poceddu, Ulf Särs, Eeva-Sisko Veikkola
och Maria Witting till medlemmar i styrelsen. Marjatta Hämäläinen och Marianne
von Knorring stod i tur att avgå och Pekka
Viertomies avgick på egen begäran. Mötet
tackade de avgående för deras insats.

FÖRENINGENS VÅRMÖTE hålls 16.4.2012 kl 17 på Backasgatan 54. Stadgeenliga ärenden. Välkommen!

Den nya styrelsen valde Ulf Särs till viceordförande, Maria Witting till sekreterare,
Heikki Ahava till kassör, Marianne von
Knorring till återvinningsansvarig samt Ulf
Särs, Heta Muurinen, Mika Aalto-Setälä
och Helka Ahava till i informationsteam.
Laura Porceddu fungerar som kontaktperson till Svalorna.
Emmaus Finlands årsmöte 11.2 valde
Helka Ahava till ordförande. Marjatta
Hämäläinen fortsätter som Emmaus Helsingfors företrädare i styrelsen.
EMMAUS-SAMARBETE

KALENDER
– Vårmöte 16.4 kl 17
– Återvinningsfabriken 5–6.5 på Kabelfabriken
– Vårutfärd i maj
– Festivalen Världen på besök 26–27.5
i Kajsaniemi. Anmäl dig som frivillig
vid Emmaus bord!
– Arbetsläger hos Ojalas sista veckan i
juli
– Arbetsläger i Kohila i Estland i slutet
av augusti i samarbete med Toivo ja
Rauha. Mera information senare
– Emmaus Ålands arbetsläger i Mariehamn 5–18.8. Mera information på
Emmaus Ålands webbplats
– Emmaus Finlands seminarium i september på Åland.

Emmaus världsmöte hölls 19–24.3 i Anglet
i Frankrike. Från Emmaus Helsingfors
deltog Ulla Hoyer och Helka Ahava, som
också företrädde Svalorna.
Emmaus Finlands seminarium hålls i september på Åland. På seminariet behandlas
bl.a. de tyngdpunkter i verksamheten som
antogs på Emmaus världsmöte.
HÖJDPUNKTER I
SOLIDARITETSARBETET

Daghemmet Cuna Nazareth i Lima 50 år.
Emmaus Finlands årsmöte beslöt att de
finländska Emmausgrupperna arrangerar
en solidaritetsförsäljningsdag till förmån
för Cuna Nazareth på 21.11 i anslutning
till barnkonventionens dag.
I januari höll Emmaus Helsingfors och
Svalorna tillsammans en Peru-dag på

BUTIKEN I VALLGÅRD
ÄR NU VÅR EGEN
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Nu är den vår. Vi flyttade in på Backasgatan
2007. Kunderna hittade den nya loppmarknaden
redan det första verksamhetsåret.

OCH ANDRA NYHETER FRÅN
LOPPMARKNADERNA

Efter beslut av höstmötet köptes butiksutrymmena på Backasgatan 16.11.2011.
I fjol var försäljningen mycket god på
båda lopptorgen. I slutet av året nåddes
tom. rekordresultat. Utan våra uthålliga,
inspirerade och kreativa frivilliga skulle
detta inte ha varit möjligt. År 2011 var
frivilligarbetets år. Vi deltog i flera rekryteringsevenemang, vårt frivilligarbete
fick god publicitet och nya frivilliga kom
med. Ulla Hoyer gjorde sitt bästa för att
varje ny frivillig skulle känna sig välkommen och finna sin plats. Ulla fortsätter som koordinator för frivilligarbetet
också i år.

loppmarknaden i Vallgård. Anja Mäntynen, som nu åkt till Cuna Nazareth på ett
halvt år, spelade basun. Det gavs informa-

Anu Viljasen.
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tion om Cuna i ord och bild. Intäkterna
924 euro gavs till Cuna.
Cunas återvinningscentral i Lima, som
stöds av Svalorna Emmaus Helsingfors,
Emmaus Westervik och Emmaus Åland,
har inlett sin verksamhet och de första unga
sina studier för att bli återvinningsproffs.
Nytt utseende på nätet

Webbplatsen för Emmaus Helsingfors har
fått nytt användargränssnitt och utseende.
Den nya webbplatsen öppnas måndag 2.4.
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Emmausmänniskorna
M A R I A W I T T I N G O C H R I S T O AT T I L A

I EMMAUS
FÅR MAN VARA
OLIKA
På loppmarknaden träffar vi två olika
Emmausmänniskor, ’Rasta-Risto’, en sympatisk
levnadskonstnär, och Maria Witting, som kom med
i styrelsen vid årets början.
TEXT: Helka Ahava BILD: Helka Ahava OCH Arja Pihl-Koskin

”På

Emmaus loppmarknad i
Vallgård är Risto Attila
den absoluta auktoriteten i fråga om fåglar och getter. Då denna
sympatiska levnadskonstnär inte syns till i
Emmaus håller han med stor sannolikhet
på att sköta gravar på någon av Helsingfors
begravningsplatser, mata getter på Vårdö
eller titta på fåglar någonstans i huvudstadsregionen. Risto vet bl.a. att vi har
cirka 4-6 par cityberguvar och var för ett år
sedan med och arrangerade en berguvsnatt

för publik i Forum. ”Jag är fågelskådare
men inte bongare”, betonar Risto.
”Jag läste för ett par-tre år sedan en artikel
om Emmaus i en tidning, blev mycket
intresserad och tog på rak arm kontakt”,
berättar Risto. Sedan dess har han varit med
i avhämtningstjänsten och hjälpt kunder i butiken, då han hunnit för sina andra jobb och
intressen. Om somrarna är Risto nämligen
säsongarbetare i den kyrkliga samfälligheten
och använder vintrarna till frivilligarbete,
vid sidan av Emmaus också i en getcirkel på

5

6

7

”I Emmaus får

Risto trivs bra i Emmaus. ”Bäst är den
härligt goda atmosfären och de trevliga
människorna.” I vår skara ryms mycket
olika människor och det är en av de saker
som har lockat Risto till Emmaus.

familjen hör en
man, två redan
man lära
vuxna barn
och en pudel i
känna så
mikroformat.
många slags
Maria har
bakom
sig en
människor.”
lång karriär
Maria Witting
inom IT-branschen, fast hon
redan under studietiden misstänkte att hon
hade valt fel. Arbetet var utmanande och
intressant, men hon trivdes inte med affärslivets hårda värden och det teknikdominerade arbetet. Liksom för många andra var
tröskeln att byta jobb ändå för hög och hon
kom inte att ta det avgörande steget innan
hon blev tvungen till det. Ett sådant tvång
ställdes hon inför då arbetsinsatsen började
hota hennes egen och familjens hälsa. I
den situationen hade Maria inte mycket att
välja på, utan lämnade lönearbetet. Med
tiden började hon må bättre och det blev
aktuellt att återgå till arbetet, men då stod
inget lämpligt arbete att få.
Då Maria därför stod inför ett vägskäl
i livet stötte hon i olika sammanhang på
frivilligarbete och började bli intresserad.
Kanske kunde man där träffa annorlunda
människor än i det tidigare arbetet och
göra något helt nytt.

INTE RIKTIGT MIN BRANSCH

FRÅN ORD TILL HANDLING

En annan ganska färsk emmausmänniska
är Maria Witting, som säger sig vara ”en
tidigare 50+ som har blivit 60-”. Till

Maria hade också läst om Emmaus i
tidningar, men den egentliga kontakten
fick hon via webbplatsen. ”Det är viktigt

Vårdö och ett par gånger per år som penninginsamlare för Röda Korset och Amnesty.
GOD ATMOSFÄR OCH
TREVLIGA MÄNNISKOR

”

för mig att
Bäst är den
verksamheten
härligt goda
är politiskt och
religiöst obunatmosfären
den och därför
och de trevliga
kändes Emmaus som ett
människorna.”
lämpligt alterRisto Attila
nativ för mig
bland andra
möjliga”, berättar Maria. ”Loppmarkna
derna är en ny bekantskap för mig. Jag
var också intresserad av att bekanta mig
med den världen”, fortsätter hon. Utöver
Emmaus blev Maria också intresserad av
Röda Korsets läxhjälp-verksamhet och
läser numera läxor med elever i lågstadiet i
Vallgård några gånger i månaden.
Maria har inte ångrat att hon valde
Emmaus. Nu har hon med sitt vänliga och
lugna väsen redan i ett par år stått bakom
kassan i butiken i Vallgård. Då och då sorterar hon också kläder. Hon är i Emmaus
två till tre dagar i veckan fyra timmar i taget. Och trivs! Arbetet är omväxlande och
arbetsgemenskapen trevlig. Det finns inte
många platser där man får lära känna så
många slags människor. Just människorna
i arbetsgemenskapen saknade Maria mest,
då hon lämnade lönearbetet. I höstas tog
Maria ett nytt steg då hon blev invald i
styrelsen för Emmaus Helsingfors.
Då jag frågar Maria vad hon skulle vilja
ändra på i Emmaus svarar hon med glimten
i ögat: ”Jag hoppas att julgubben skulle göra
något åt våra lager och säckarna till Polen.”
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