EMMAUS HELSINGFORS rf:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Godkänd vid föreningens vårmöte 25.4.2016
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 våra två loppmarknader i Helsingfors som
huvudsakligen drivs av frivilliga. De erbjuder en meningsfull arbetsgemenskap,
befrämjar återvinning och ansvarsfull konsumtion samt ger intäkter till
solidaritetsarbetet både i hemlandet och i utlandet.
Under år 2015 har verksamheten fortsatt 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.
År 2015 kommer att bli ihågkommet för den stora flyktingströmmen. Från krisområdena
i Mellanöstern, speciellt Syrien, Irak, och Afganistan, har det redan under flera år
kommit stora mängder flyktingar över Medelhavet, men år 2015 var det ett aldrig
tidigare skådat antal som sökte sig till Europa. Till och med till Finland kom det över 32
000 asylsökande, nio gånger fler än året innan. Asylsökarnas situation väckte mycket
diskussion i vår arbetsgemenskap och vi sökte aktivt efter sätt på vilka Emmaus också
som förening kunde hjälpa till. För oss var det naturligt att ge kläder och köpkort, och
syföreningarna deltog i barnens pysselpåsekampanj. En del Emmausaktiva sökte sig
också som frivilliga till flyktingförläggningarna.
En annan, förhoppningsvis epokgörande händelse under 2015 var klimatmötet i Paris,
där världens stater för första gången verkade ta ett gemensamt ansvar för
klimatuppvärmningen och förband sig till stränga mål. Det är allt viktigare att varje
människa och sammanslutning av människor blir medvetna om konsekvenserna av sina
handlingar och tar ansvar för dem. Emmaus Helsingfors är en pionjär inom
återvinningen i huvudstadsregionen och ger genom sin egen verksamhet ett alternativ
för en hållbar framtid i stället för den livsstil som grundar sig på ekonomisk tillväxt och
konsumtion.
VAD VI PLANERADE OCH VAD SOM BLEV GJORT
Verksamheten under år 2015 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. Som en oväntad inkomst fick vi två donationer, som vi gav till
återuppbyggandet av den jordbävningsskadade byn Bholung i Nepal och till den indiska
Emmausorganisationen VCDS (Community Development Society Village).

Vi lyckades också betala av vårt lån mer än vad betalningsplanen förutsätter tack vare
den goda försäljningen. Som en ny sysselsättningsform påbörjades en rehabiliterande
arbetsverksamhet över vilken ett avtal ingicks med Helsingfors stad.
Avvikande från verksamhetsplanen ordnades inget arbetsläger i Litauen för de finska
Emmaus-grupperna under sommaren 2015.
UTVECKLINGSSAMARBETE OCH STÖDVERKSAMHET
INDONESIEN / YAYASAN PENGHIBUR 5 000 €
År 2015 stödde Emmaus Helsingfors för sista året sin samarbetspartner, barnhemmet
Yayasan Penghibur på ön Java, via den finländska fadderföreningen Penghiburin tuki ry.
Årets stöd uppgick till 5 000 euro, vilket täcker barnhemmets löpande kostnader för två
månader.
SYDAFRIKA / CORDIS 10 000 €
Cordis är Emmaus Helsingfors samarbetspartner i Sydafrika. Gruppen, som hör till
Emmaus-rörelsen, har loppmarknadsverksamhet, men dess främsta inkomstkälla är
tegeltillverkning. Cordis fick 10 000 euro för att effektivera tillverkningen av tegel. Med
pengarna skaffade man maskiner med vars hjälp man fick jämnare kvalitet på teglen och
tillverkningen krävde mindre elektrisk energi. Cordis har dessutom fått stöd från
Emmaus International. Meningen är att renovera rum så att de i fortsättningen kan
hyras ut till resenärer och användas till inkvartering för de egna arbetarna. Cordis
kämpar alltjämt med ekonomiska svårigheter och har också genom att ta emot
flyktingar från Zimbabwe konfronterat den växande främlingsfientligheten i Sydafrika.
TOGO / MARS 7 700 €
På förslag av Emmaus Westervik stödde vi gruppen Mars i Togo som gör socialarbete
med 7 700 euro. Gruppen har köpt en egen tomt och påbörjat byggandet av lokaler för
sin verksamhet. Stödet från Emmaus Helsingfors riktades till byggandet av en brunn.
NEPAL / BHOLUNG BY 2 500 €
Vi stödde återuppbyggandet efter den förödande jordbävningen i Nepal med 2 500
euro, som donerades av Maria Kurténs anhöriga. Återuppbyggnadsstödet betalades till
byn Bholung via Danakosha Trust.
PERU / CUNA NAZARETHS DAGHEM 3 000 €
I daghemmet Cuna Nazareth i Lima får omkring 100 barn trygg dagvård som ger
föräldrarna, ofta ensamstående mödrar, möjlighet att förvärvsarbeta. Vi stöder
barnhemmet via U-landsföreningen Svalorna. År 2015 uppgick stödet till 3 000 euro.
PERU / CUNA NAZARETHS ÅTERVINNINGSCENTRAL 5 000 €
Emmaus Helsingfors, Emmaus Ålands, Emmaus Westerviks och U-landsföreningen
Svalornas gemensamma projekt som stöds av utrikesminsteriet, Cuna Nazareths
återvinningscentral i Lima, avslutades i maj. Återvinningscentralen fungerar 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
transporten av varudonationer likaså. Återvinningscentralen säljer också varor som har
skickats från Emmaus Åland. Trots att centralen har satsat mer på reklam än tidigare
måste butiken i Lurín stängas på grund av låga försäljningsintäkter. I november
öppnades dock en ny, mindre butik i Chorillos. Personalen kämpar för att
återvinningscentralen ska bli självförsörjande och har redan meddelat att de behöver
mindre stöd nästa år.
UKRAINA/ OSELYA 2 000 €
År 2015 fortsatte vi stöda den ukrainska Oselya-gruppen med 2 000 euro. Förutom en
traditionell Emmaus boendegemenskap har gruppen en omfattande social verksamhet i
Lviv. Oselya-gruppen verkar för bostadslösa bland annat genom att upprätthålla ett
soppkök, ett socialt internat och ett natthärbärge.
POLEN / EMMAUS-GRUPPER 5 814 €
Emmaus Helsingfors stödde år 2015 Polens Emmaus-grupper med 2 000 euro. Därtill
lastade vi under det gångna året tillsammans med Emmaus Westervik fyra långtradare
med barnkläder och kläder för vuxna, hemtextiler, skor, väskor och husgeråd till
Emmaus-grupperna i Polen. Emmaus Helsingfors andel var 1 811 kollin och
fraktkostnader på 3 814 euro, som inkluderar hyran för ett lagerutrymme samt vår andel
av transportkostnaderna.
LITAUEN / MISSING PERSONS' FAMILIES SUPPORT CENTRE (MPFSC) 3 353 €
MPFSC-organisationen kämpar på olika sätt mot människohandel. Vårt stöd går till flickoch pojkgrupper i Litauen. Grupperna strävar efter att bygga upp ungdomarnas
självkänsla och öka deras kunskap om människohandelns tillvägagångssätt, för att
därmed förhindra att unga faller offer för människohandel. Organisationen förbereder
öppnandet av sin egen loppmarknad under det kommande året. År 2015 gav vi förutom
det budgeterade stödet försäljningsintäkterna från Barnens dag, så att den totala
summan uppgick till 3 353 euro.
ESTLAND / KATIHEMMET OCH KOHILA DAGCENTER 4 992 €
Vi stödde Katihemmet för utvecklingsstörda i Estland genom att betala reparations- och
verksamhetskostnader för totalt 4 992 euro. Myndigheternas månatliga ersättning till
Katihemmet räcker inte till för att täcka verksamhetskostnaderna och utan stödet från
Emmaus Helsingfors skulle hemmet tvingas avsluta sin verksamhet. Dessutom har vi fört
10 kollin och två paketbilar med möbler och varor till loppmarknaden som drivs i
dagcentret för åldringar i Kohila.
ESTLAND / KATIHEMMETS ARBETSCENTRAL 14 460 €
Under år 2015 verkade en arbetscentral för utvecklingsstörda i Katihemmets lokaler.
Med hjälp av tyska sponsorer kunde man anställa en handledare. Emmaus Helsingfors
betalade arbetscentralens projektledares lön för 12 månader, totalt 14 460 euro. I slutet

av året erbjöd Kohila kommun lokaler för arbetscentralen i en tidigare polisstation, som
befinner sig bredvid arbetscentralen, och i början av 2016 är det meningen att flytta
arbetsverksamheten dit. Kommunen har också lovat erbjuda de utvecklingsstörda olika
stödarbetsplatser i sina egna inrättningar.
SOLIDARITETSARBETE INOM EMMAUS INTERNATIONAL
BENIN / VATTENPROJEKTET KRING NOKOUÉ-SJÖN 5 733 €
Emmaus Helsingfors har stött Emmaus Internationals omfattande vattenprojekt kring
Nokoué-sjön sedan 2008. Under åtta års tid har vi gett sammanlagt 37 400 euro till
projektet, och år 2009 deltog Virpi Salmenmaa i Emmaus Internationals arbetsläger vid
Nokoué-sjön. Projektet slutförs i början av 2016. I projektet har man försett över 100
000 bybor kring Nokoué-sjöns stränder med rent dricksvatten genom att borra brunnar
och bygga fungerande sanitetsanordningar. Under år 2015 fortsatte man med
byggandet av toaletter och system för avloppshantering, och gav också hygien- och
sanitetsutbildning. Dessutom förstärkte man de lokala vattenkooperativens kunnande
och kapacitet att förvalta vattenförsörjningssystemet. År 2015 gav vi projektet
försäljningsintäkterna på 1 733 euro från Vattendagen samt ett extra stöd på 4 000
euro.
EMMAUS INTERNATIONALS SOLIDARITETSFOND 19 780 €
Vi gav ett extra stöd på 18 5000 euro till Emmaus Internationals solidaritetsfond, som
Emmaus International anslog till ett arbets- och skolningsläger som syftar till att
förstärka rörelsens politiska verksamhet och internationella solidaritet. Vi deltog också
tillsammans med Svalorna i festivalen Världen i byn i maj 2015. Försäljningsinkomsten
på 1 280 euro donerades till Emmaus Internationals solidaritetsfond.
STÖDVERKSAMHET OCH BIDRAG I HEMLANDET 16 478 €
I enlighet med Emmaus verksamhetsidé strävar vi efter att hjälpa de sämst lottade. År
2015 gav vi i hemlandet materiellt och ekonomiskt stöd till organisationer som hjälper
hemlösa, invandrare, romer, frigivna fångar och papperslösa. Dessutom stödde vi vår
långvariga samarbetspartner Toivo ja Rauha ry:s verksamhet. Denna förening
upprätthåller två familjehem och en arbetscentral för utvecklingsstörda.
Under år 2015 gav vi följande stöd:
Vailla vakinaista asuntoa VVA ry (Utan fast bostad): 3 100 €
Frigivna fångar, KRIS: 3 000 €
Invandrarkvinnor, Monika-naiset liitto ry: 3 528 €
Toivo ja Rauha ry: 2 350 €
Global Clinic, där papperslösa och romer kan få läkarvård: 3 000 €
Helsingfors diakonissanstalts dagcenter för romer, Hirundo: 1 500 €

Dessutom har föreningen stött olika organisationer som upprätthåller dag- och
mottagningscentra i huvudstadsregionen med donationer av kläder, skor, textilier,
böcker och andra varor, sammanlagt 328 kollin.
Under året har vi gett 120 st köpkort à 20 euro, som berättigar till inköp på Emmaus
loppmarknader. Köpkorten har delats ut via VVA, KRIS, Monika-naiset,
Diakonissanstaltens dagcenter Hirundo samt nätverket Fri rörlighet.
Tillsammans med KRIS och Monika-naiset fortsatte vi sysselsättnings- och
talkosamarbetet, vilket resulterade i att vi kunde erbjuda arbetsprövning och platser
med lönestöd på loppmarknaderna.
ÖVRIG STÖDVERKSAMHET
Som katastrofhjälp gavs 2 000 euro till krigsoffer i Östukraina via Lviv Education
Foundation. Dessutom donerades 1 000 euro i katastrofhjälp via Rädda barnen rf till
barn som drabbats av jordbävningen i Nepal. Till Nepal skickades även via Svalorna 4
kollin med kläder och täcken.
Den indiska Emmaus-organisationen VCDS (Village Community Development Society)
stöddes med 13 00 euro som vi fick till minnet av Maria Kurtén.
För att hedra Sario familjehems 40-årsjubileum stödde vi Toivo ja Rauha ry:s
historikarbete med 100 euro.
För att hedra minnet av Rurik Rancken donerade vi 100 euro till SOS barnbyar.
Mindre mängder varuhjälp gavs dessutom via olika organisationer, sammanlagt 11
kollin.
LOPPMARKNADSVERKSAMHET FÖR ATT FRÄMJA SAMARBETE OCH SOLIDARITET
Föreningens insamlingar grundar sig på försäljning av donationer av kläder, böcker,
husgeråd, möbler och andra artiklar på de två loppmarknaderna i Vallgård och på
Drumsö. Insamlingen på loppmarknaderna gör det möjligt att uppfylla föreningens
viktigaste syften, att hjälpa de sämst lottade, solidaritetsverksamhet,
utvecklingssamarbete, hållbar utveckling och skyddandet av miljön. Principen för
solidaritetsverksamheten är att ge de sämst lottade en röst och beslutanderätt för att
utveckla sin egen verksamhet.
Grunden för Emmaus är en arbetsgemenskap av frivilliga, där olika slags människor i
olika åldrar möts och arbetar till förmån för de gemensamma målen. Styrkan hos
Emmaus arbetsgemenskaper ligger i att vi sätter värde på mångfald.
Sammanjämkningen av olika tänke- och arbetssätt är dock inte alltid lätt utan fordrar
flexibilitet och förståelse av alla. Det är en kontinuerlig läroprocess som piggas upp av
gemensamma kaffe- och lunchpauser.
På föreningens båda loppmarknader har det fortsättningsvis funnits tillräckligt med
kunder och varor. Kunderna hämtar själva rikligt med donationer. I Vallgård har
fönsterskyltningen förnyats med jämna mellanrum men annars har vi strävat efter att
bibehålla samma ordning i butiken. Båda butikerna är öppna från tisdag till lördag, i
Vallgård har man öppet 30 timmar i veckan och på Drumsö 27 timmar i veckan.

Måndagarna är reserverade för städning och organisering. I Vallgård har man varje
måndag också hållit ett arbetsmöte, på Drumsö har det skett en gång i månaden.
Syföreningens verksamhet har fortsatt kontinuerligt i Vallgård. Föreningen har bl.a.
tillverkat återvinningsprodukter av gamla tyger, trimmat kläder och tovat smycken. Som
en aktuell produkt har de också sytt pysselkassar till flyktingbarn. Medlemmarna i
syföreningen har fortsatt med syendet hemma och alla som vill har kunnat delta genom
att samla ihop lämpliga produkter till kassarna.
FÖRVALTNING
MEDLEMSMÖTEN
Föreningens medlemsantal är 175. På föreningens vårmöte den 22 april fastställdes
verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014, och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
På höstmötet den 18 november godkändes budgeten och verksamhetsplanen för år
2016.
Medlemsavgiftens storlek fastställdes som tidigare till 5–100 euro enligt egen prövning.
Till ordförande för styrelsen för år 2016 valdes Helka Ahava och till övriga medlemmar
Mika Aalto-Setälä, Tuula Kajonen, Pia Koskinen, Irma Lahdensuo, Phillip Lewis, Anu
Lähde, Sirkka Potila, Raija Rantasalo, Pirjo Kivelä och Anna Sammalkorpi.
Till revisorer valdes CGR Johanna Hildén och till vicerevisorer CGR Katja Hanski och CGR
Pasi Puranen.
STYRELSEN 2015
Styrelsens sammansättning år 2015 var: ordförande Helka Ahava, viceordförande Henri
Holmberg, kassör Sirkka Potila, sekreterare Anu Lähde, samt medlemmarna Mika AaltoSetälä, Tuula Kajonen, Marja Keskitalo-Ojala, Pia Koskinen, Irma Lahdensuo, Phillip Lewis
och Maria Witting. Styrelsen sammanträdde 9 gånger.
EKONOMISK ÖVERSIKT
Försäljningen år 2015 på föreningens båda loppmarknader var god. Intäkterna i Vallgård
stannade på strax under 200 000 euro (199 781 €) medan försäljningen på Drumsö steg
till över 100 000 euro (102 497 €).
På Drumsö var intäkterna under nästan varje månad märkbart högre än under
motsvarande månad år 2014, medan intäkterna från Vallgård under hela året 2015 var
ungefär desamma som under året innan.
Av de olika produkterna i Vallgård inbringade kläderna för vuxna mest, totalt ca 54 000
euro, följda av husgeråden, som inbringade ca 25 000 euro. De dagliga

försäljningsintäkterna i Vallgård var i genomsnitt ca 800 euro och antalet betalande
kunder 128 per dag.
Från butiken på Drumsö fick vi de produktspecifika uppgifterna först från och med
februari, då kassaapparaten som möjliggjorde en specificering av försäljningen i olika
produktgrupper togs i bruk. Också på Drumsö inbringade kläderna för vuxna mest, ca 25
000 euro, följda av böcker och tidningar, som såldes för ca 17 000 euro. Försäljningen
var i medeltal 440 euro per dag och betalande kunder hade man i medeltal 52 per dag.
Försäljningarna av evenemang på festivalen Världen i byn och på Återvinningsfabriken
inbringade 2 153 euro.
Övriga inkomster var medlemsavgifter på totalt 1 399 euro, vilket var mycket mindre än
de 2 200 euro som budgeterats. I medlemmarnas betalningsaktivitet finns också mycket
att önska. År 2015 betalades medlemsavgiften av endast 52 medlemmar.
Som donation fick vi sammanlagt 3 800 euro då Emmausmedlemmen och
frivilligarbetaren Maria Kurténs anhöriga donerade 2 500 euro till Helsingfors Emmaus,
och därtill hänvisade minnespenningen på 1 300 euro till förmån för Emmaus. Dessa
summor donerades vidare till Nepal och Indien.
Föreningens utgifter uppgick till 289 955 euro. När summan dragits av blev resultatet ett
överskott på 60 746 euro. Överskottet har använts till att utöver den planenliga
avbetalningen på 30 687 euro på lånet för fastigheten i Vallgård minska lånet med
ytterligare 40 000 euro.
Penningdonationerna som vi gav år 2015 uppgick till 110 893 euro, vilket är ca 35
procent av intäkterna från lopptorgen. De största bidragen gick till afrikanska mottagare,
till Estland och till hemlandet, samt via Emmaus International till övriga
solidaritetsändamål.
PERSONAL
Som koordinator för verksamheten i Vallgård arbetade Anu Hyle ända till november
varefter hon fortsatte som verksamhetsledare. I butiken i Vallgård arbetade 65 frivilliga
aktivt, ca 45 personer per vecka. Antalet arbetstimmar var i genomsnitt 237 per vecka,
utöver vilka de frivilliga använde ca 9 timmar per vecka för föreningens administration
och informationsarbete. På Drumsö har Leena Hyrsky-Kosenius arbetat som
butiksansvarig med lönestöd. De frivilligas antal på Drumsö var 16 och arbetstimmarna
var i medeltal 65 timmar per vecka.
Vi förstärkte våra arbetsformer inom social sysselsättning genom att ingå ett avtal med
Helsingfors stad om att ordna rehabiliterande arbetsverksamhet. Samarbetet kring
sysselsättningen med våra tidigare partner forsatte också. Vi påbörjade ett samarbete
med Autismisäätiö, från vilken några personer kom och gjorde frivilligarbete på
loppmarknaden i Vallgård.
Under år 2015 hade vi på arbetsprövning i Vallgård en transportansvarig person som
kom via KRIS, en TET-praktikant, en arbetspraktikant från Diakoniaopisto och en från

Luovi yrkesskola, en arbetsprövare från Arbets- och näringsbyrån och två personer i
rehabiliterande arbetsverksamhet via Helsingfors stad. Via VERVE kom en person som
gjorde rehabiliterande arbetspraktik på Drumsö och en som var på arbetsträning i
Vallgård. Med två personer som redan år 2014 blivit sysselsatta med lönestöd beslöt vi
förlänga kontraktet för en del av år 2015. Av dem var den ena transportansvarig, och
hämtningstjänsten fungerade också bra. Den andra med lönestöd arbetade som
sömmerska, vilket gjorde det möjligt att erbjuda Vallgårds kunder reparationssömnad
mot betalning.
Emmaus erbjöd under året arbete åt sammanlagt en fastanställd person, två personer
med lönestöd, två arbetsprövare, tre personer i rehabiliterande arbetsverksamhet och
fyra praktikanter samt åt 81 frivilliga. Om de frivilligas arbetsinsats mättes i pengar med
14 €/t, skulle värdet för 2015 uppgå till 172 200 € i Vallgård och till 45 500 € på Drumsö.
Emmaus Helsingfors deltog under årets lopp i tre rekryteringsevenemang för frivilliga
och fick via dem nya frivilligarbetare samt mer synlighet för sin verksamhet. Nya frivilliga
anmäler sig också per telefon, via vår webbplats eller genom att besöka butikerna.
Under årets lopp tog 56 personer kontakt med oss, av vilka 25 kom på besök för att
bekanta sig med verksamheten. Av besökarna jobbade 14 som frivilliga ännu vid årets
slut. De nya frivilliga har tagits emot av Ulla Hoyer och Anu Hyle i Vallgård och av Leena
Hyrsky-Kosenius på Drumsö. I Vallgård ordnades 15 informationsmöten om Emmaus
verksamhet för nya frivilliga och praktikanter.
INFORMATION, UTBILDNING, STÖDKAMPANJER OCH ÖVRIGA EVENEMANG
Emmaus Nyheter utkom två gånger under året. Medlemmar och frivilliga fick dessutom
aktuell information om vår verksamhet och våra evenemang via e-post. Föreningens
webbplats och Facebook-sidor uppdateras regelbundet.
Solidaritetsteman år 2015 var bland annat rätten till rent vatten, rätten till bostad, de
mänskliga rättigheterna, samt kvinnors och barns rättigheter. Kring dessa teman
arrangerades solidaritetsdagar med upplysning om ifrågavarande 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 ordnade en
mannekänguppvisning på loppmarknaden i Vallgård.
Föreningen bidrog till Earth Hour genom att hålla skyltfönstrens belysning släckt från
slutet av mars ända till slutet av sommaren. Vi deltog också i Återvinningsfabrikens
evenemang i april, i festivalen Världen i byn i maj, samt i Konstens natt i augusti.
I juni 2015 ordnade föreningen en rekreationsdag för de frivilliga med besök i Estland. I
utfärden, som började med båtresa till Tallin, deltog 37 personer. Från Tallin fortsatte
färden med buss ca 40 kilometer till Kohila. Där bekantade vi oss med ett dagcentrum
för åldringar och dess loppmarknad, till vilken Emmaus har skickat många lass med
möbler, husgeråd och andra artiklar. Sedan fortsatte resan ca fem kilometer vidare till
Katihemmet för utvecklingsstörda, som vi redan länge har stött.

På båda loppmarknaderna gjordes år 2015 en enkät om de frivilligas arbetstrivsel.
Resultaten var ännu mer positiva än i motsvarande enkät år 2012. I enkätsvaren
nämndes som motiv för att verka som frivillig viljan att göra nyttigt arbete och vara till
hjälp. Också Emmaus värderingar upplevdes i allmänhet passa ihop med de egna
värderingarna. Oavhängigheten av religion eller politik var också för många ett kriterium
som inverkade på valet. Av Emmaus förväntade man sig att den även i fortsättningen
skulle vara sina värden trogen och känslig för förändringar i omgivningen. Man trivdes i
Emmaus för att man upplevde atmosfären som god och jämlik och arbetet som
meningsfullt.
År 2016 firar Emmaus Helsingfors sitt 50-års jubileum. För att planera arrangemangen
inför jubileumsåret, olika evenemang och informationsverksamheten bildade vi i slutet
av hösten tre arbetslag, informationsteamet, festteamet och evenemangsteamet.
Synlighet för Emmaus gav bland annat en artikel kring 50-årsjubileet publicerad av
tidningen Kirkko ja kaupunki.
EMMAUSRÖRELSEN
Under 2015 har föreningen aktivt deltagit i Emmaus-rörelsens verksamhet på olika håll.
Årsmötet för Emmaus Finland ordnades i Ekenäs den 24 januari. Samma dag hölls en
minnesstund i Ekenäs för Rurik Rancken, som importerade Emmaus-rörelsen till Finland,
och mötesdeltagarna hade så möjlighet att delta också i denna. Emmaus Helsingfors
representanter i Emmaus Finlands styrelse år 2015 var Pia Saikkonen-Sandell som
sekreterare, Eeva-Sisko Veikkola som kassör och Tuula Kajonen som styrelseledamot. I
maj gjorde Emmaus Westervik ett besök för att bekanta sig med Emmaus Helsingfors. I
Emmaus Finlands seminarium på Åland deltog flera personer från Emmaus Helsingfors.
Emmaus Europas Polen/Ukraina-arbetsgrupps möte ordnades i mars 2015 i Krakow.
Från Emmaus Helsingfors deltog Maria Witting. I den stora solidaritetsloppmarknaden
”Salon Paris”, som arrangerades av Emmaus och som hölls i juni i Paris, deltog Ulla
Hoyer, Pirjo Kivelä och Tuula Mänty. I Emmaus Europas regionala möte i Manchester i
september deltog Helka Ahava och Anu Lähde.
MEDLEMSKAP I INHEMSKA FÖRENINGAR
Emmaus Helsingfors är medlem i Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa och
deltog i Kepas möten och utbildningar.
Återvinningsrörelsen har inte haft någon verksamhet under år 2015.
Marianne von Knorring och Anu Hyle har representerat Emmaus Helsingfors på de
möten som Nätverket för de papperslösa har ordnat.

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 2015.

