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Joulujuhlat

Perinteistä joulujuhlaa vietettiin 15.12.2018 
tällä kertaa yhteistyökumppanimme Hirundon 
tiloissa Keikkapoolin valmistamista herkuista 
nauttien.

KU
VA

: P
AU

LA
 L

ÖN
NE

M
O

KU
VA

: J
AR

I M
AR

NO

NUORTEN AGENDA 2030 antoi 2.3.2019 julkilau-
sumansa Meidän Ilmasto 2030. On hienoa, 
että  20 nuoriso järjestöä on kokoontunut ja 
laatinut selvän ja suorasukaisen julkilausu-
man. Samalla on myös surullista, että elämme 
maailmassa, jossa nuoret jo, ennen kuin 
saavat edes äänestää, tuntevat itsensä pako-
tetuiksi korottamaan äänensä, järjestämään 
koululakkoja ja kirjoittamaan julkilausumia, 
koska vanhempi sukupolvi ei pysty harjoitta-
maan sellaista politiikkaa, joka antaisi nuorille 
aikaa ja rauhan omistautua niille asioille, jotka 
kuuluvat turvalliseen nuoruuteen.

”LAULUMME SOIKOON ONNESTA VAAN” lauletaan 
toivorikkaasti Sätherbergin ylioppilaslaulussa. 
Tänään tulevaisuus ei enää näytä ilman muuta 
valoisalta, kun nuoria huolestuttavat asiat ovat 
vakavampia kuin koskaan aikaisemmin. Kysees-
sä on kaikkia maapallon asukkaita  koskeva ke-
hityskulku, joka on saatava  pysähtymään tehok-
kaasti ja nopeasti ja johon teini-ikäiset tuntuvat 
suhtautuvan vakavammin kuin aikuiset. 

NUORET IHMETTELEVÄT, miten voimme jatkaa kaik-
kea sitä toimintaa, jonka tosiasiassa tiedäm-
me vaikuttavan ilmastoon vahingollisesti ja 
tavalla, jolla jatkuessaan on peruuttamattomia 
seurauksia. Tätä kutsutaan kognitiiviseksi dis-
sonanssiksi eli tiedetään, että jokin on väärin, 
mutta jatketaan silti.

JUURI TÄSSÄ KOHDASSA Greta Thunberg on oi-
keassa. Niin, ja monessa muussakin kohdas-
sa. Olemme hyväntahtoisesti naureskelleet 
vanhalle sanonnalle ”älä tee niin kuin minä 
teen, vaan niin kuin minä sanon”, mutta 
ilmastonmuutoksen kohdalla siihen ei enää 
ole varaa. Greta sanoo aivan oikein, etteivät 
kaikki ihmiset ole aiheuttamassa tuhoisia 
päästöjä. On olemassa aikuisia, jotka ovat jo 
kauan sitten ymmärtäneet, mihin olemme 
matkalla, ja jotka ovat muuttaneet elämän-
tapansa ja alkaneet elää kestävämmin, ihmi-
siä, jotka asuvat maapallomme siinä osassa, 
jossa on oikeasti erilaisia vaihtoehtoja joista 
valita.

80 % MAAPALLON ASUKKAISTA ei ole koskaan lentä-
nyt. Se on vain yksi esimerkki muiden joukos-
sa siitä, että rikkaus on suurin uhka kestävälle 
tulevaisuudelle. Ylikulutus ja ylituotanto ovat 
johtaneet siihen epätasa-arvoon ja köyhdyttä-
miseen, jota näemme maailmassamme. 

SIIRTYMÄLIIKE (omställningsrörelsen, Transi-
tion Network) ja kohtuusliike korostavat, 
että koko yhteiskuntajärjestelmämme pitää 

rakentaa uudelleen tavalla, joka antaa 
kaikille hyvinvointia ekologisesti kestä-
västi. Päästäksemme siihen meidän on 
löydettävä itsestämme nuoret vallannut 
puhdas hehku. Sama hehku on meissä-
kin, kunhan vain saamme raivatuksi tiellä 
olevan roinan pois.

PAULA LÖNNEMO on teologian maisteri, kohtuustoimija ja 
pitkänlinjan aktivisti. Neljä Paulalle tärkeää verkkosivua löydät 
osoitteista: 1  www.tasauskohtuuspaja.net 2  http://meidan-
metsamme.org/ 3  www.kohtuusliike.fi 4  http://omstallning.fi/
sv/framsida/ 

Emmaus Suomen vuosikokous
23.2. Emmaus Suomen vuosikokouksessa kes
kusteltiin kohtuustoimija Paula Lönnemo esi
tyksen pohjalta kohtuutaloudesta (kts viereinen 
juttu). Emmaus Suomen uudeksi puheenjohta
jaksi valittiin Maarit Kinnunen Westervikistä 
ja Suomen kansalliseksi edustajaksi Emmaus 
Euroopan hallitukseen Anu Lähde, joka yhdes
sä Ulla Hoyerin kanssa edustaa Helsinkiä 
Emmaus Suomen hallituksessa. 

Koko 
yhteiskuntajärjestelmämme 

pitää rakentaa uudelleen 
tavalla, joka antaa kaikille 
hyvinvointia ekologisesti 

kestävästi.

Ylikulutus ja ylituotanto 
ovat johtaneet siihen 

epätasa-arvoon ja 
köyhdyttämiseen, jota 

näemme maailmassamme.

Ystävämme tarjosivat musiikkituokion sekä viron 
kielen opetusta.

Virolaisia vieraita Vallilassa

Ystävänpäivänä 14.2. katikotilaiset Viron  
Kohilasta vierailivat Vallilan Emmauksessa. 
Päivän myynti kummaltakin kirpputorilta 
annettiin  Katikodille.

PAULA LÖNNEMO: KESTÄVÄ TULEVAISUUS?

PUHEENVUORO

TOIMISTO: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki, PUH. 050 338 8281  Myymälät: VALLILA: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki,  
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KANNEN KUVA: Anubhav Shori / Parivartan, Dukhbati Koreti punoo bambukoria Intiassa Kankerin alueella Dokranalan kylässä, 2019
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  Kevätkokous 8.4.
  Maailma kylässä 2526.5. Mukana omalla 

teltalla.
  Emmaus Suomen seminaari Tammisaaressa 

syksyllä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
  Emmaus Euroopan aluekokous San Sebastia

nissa PohjoisEspanjassa 2831.10.

Tulevia tapahtumia

1  Dromin, HDL:n ja Emmauksen edustajat urakan 
alussa. 

2  Vierailu Dromin toimistolla.

3  Lasten vaatteet saavat näkyvän paikan myymä-
lässä.

1

2 3

Miia Podworsky kertoi innostavasti Kierrätyskes-
kuksen toiminnasta.
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Retki lajittelukeskukseen  
22.10. emmauslaiset tekivät retken Kierrätys
keskuksen massiiviseen lajittelukeskukseen 
Nihtisillassa, Espoossa.

Ihmisoikeuksia  
Emmausvaatteilla? 
Maanantaina oli myymälätila, 755 säkkiä ja 
105 laatikkoa, pari pöytää, muutama tuoli 
ja kolme vaaterekkiä. Perjantaina paikka oli 
jo secondhand vaatekaupan näköinen.  
Väliin mahtui työntäyteinen viikko: säkkien 
ja laatikoiden siirtelyä, rekkien ja ripustimien 
etsimistä ja tilaamista netin kautta, vaatteiden 
purkamista ja ripustamista.  Näin alkoi Em
mauksen tukeman Dromjärjestön kirpputorin 
perustaminen Vidinin kaupungissa Bulgarias
sa. Mukana matkalla olivat Hirundon esimies 
bulgarialainen Bobie (Borislav) Borisov sekä 
emmauslaiset Anu Hyle ja Ulla Hoyer.

Vidin sijaitsee Tonavan rannalla Bulgarian 
luoteisosassa, lähellä Romanian ja Serbian 
rajoja. Asukkaita on n. 50.000, joista n. 20 % 
on romaneja. Vidin kuuluu EU:n köyhimpiin alu
eisiin, työttömyys on 30 %  ja romaniväestön 
piirissä jopa 95%. Köyhistä romaneista kaikki 
kynnelle kykenevät ovat lähteneet muualle 
leivän perään ja romanighettoon ovat jääneet 
lähinnä vanhukset, sairaat ja lapset.

Drom on paikallinen romanien ihmisoike
usjärjestö. Se aloitti toimintansa 20 vuotta 
sitten auttamalla romanilapsia integroitumaan 
valtaväestön kouluihin.  Uuden secondhand 
kaupan tavoitteena on saada järjestölle omia 
tuloja, joita Drom haluaisi käyttää romaninuor
ten ammatilliseen koulutukseen.

Kaupungissa on jo monta secondhand 
kauppaa. Dromin valtti voisi olla, että he 
pystyvät myymään  Emmauksesta lahjoitettuja 
vaatteita pienellä hinnalla. Lisäksi heillä 
tulee olemaan hyvä lastenvaatevalikoima sekä 
sekalaista taloustavaraa, mitä emme nähneet 
muilla kirpputoreilla Vidinissä.

Seuraamme jännityksellä miten tämä 
yhteistyö etenee.

MENNYTTÄ TULEVAA
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Parivartan-järjestön vieraina saivat 

Anu Lähde Emmauksesta ja Kari Bottas 

Siemenpuu-säätiöstä tutustua touko-

kuussa 2018 kuuteen pardhi-kylään  

ja niiden asukkaiden sisukkaaseen  

taisteluun elinehtojensa ja oikeuksiensa  

puolesta. Emmaus Helsinki tukee 

Siemenpuu-säätiön kanssa Parivartanin 

toimintaa pardhi-kylissä.

TEKSTI  HELKA  AHAVA  ANU LÄHTEEN MATKARAPORT IN  POHJALTA 

KUVAT  ANUBHAV SHORI ,  PARIVARTAN

Mikä Parivartan?
Parivartan on intialainen kansalaisjärjestö, 
joka on vuodesta 1980 lähtien puolustanut  
pardhi-alkuperäisväestön oikeuksia ja elin-
ehtoja Chhattisgarhin osavaltiossa Intian 
keskiosassa.

Järjestö on tähän mennessä tukenut yh-
teensä 950 kylää ja auttanut 15 pardhi-kylän 
perustamisessa. Toiminnan painopiste on 
terveydenhoidon, koulutuksen ja elinolojen 
kohentamisessa sekä edunvalvontatyössä.

Järjestö auttaa pardheja mm. kansalais- ja 
maaoikeuksiin liittyvien asiakirjojen ja ruoka-

korttien ym. sosiaalietuuksien hankkimisessa. 
Äitiysterveyttä ja neuvolapalveluja kehittä-
mällä parannetaan naisten asemaa, kun taas 
tyttöjä tuetaan vastustamalla lapsiavioliittoja 
ja kannustamalla tyttöjen koulutusta. 

Mikä pardhi?
Pardhit kuuluvat Intian adivaseihin eli alku-
peräisväestöön. He ovat olleet perinteisesti 
metsästäjä-keräilijöitä. Nykyään he myös vil-
jelevät muun muassa riisiä omaan käyttöönsä. 
Pardhien pääelinkeino on bambutuotteiden 
kuten korien valmistus.

Pardhit joutuvat kokemaan paljon syrjin-
tää ja suorastaan vainoa metsähallituksen ja 
muun väestön taholta. Niukoista maavaroista 
kilpaillaan, ja pardhien on vaikea saada maa-
oikeuksiaan rekisteröidyksi. Metsähallituksen 
ja muun väestön laittomuuksien lisäksi pard-
hien bambuelinkeinoa vaikeuttavat epäselvät 
maaoikeudet ja ostobambun kalleus.

Intian valtio on sitoutunut ns. 100 työ-
päivän maaseudun työllistämisohjelmaan 
(The National Rural Employment Generation 
Scheme NREGS), mutta pardhit eivät ole 
juuri hyötyneet tästä ohjelmasta. Valtio antaa 
pienen avustuksen kahdesta ensimmäisestä 
lapsesta, mutta muita sosiaalitukia saa vain 
pieni osa pardheista. Valtio ei myöskään tue 
pardhien omaa kulttuuria. Lapset eivät saa 
opetusta omalla kielellään, ja opetuksen taso 
on heikko. Vain noin 20 % pardhi-nuorista 
osaa lukea ja kirjoittaa. Koulunkäyntimotivaa-
tio on huono, koulu  keskeytetään aikaisin, 

PARIVARTAN TOIMII INTIAN 
PARDHIEN PARISSA

Sudhni Bai 
hoitaa vuohia.

Dukhiya Bai 
punoo 

perinteistä 
bambukoria.

KUMPPANI
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NIMENI ON Ganeshwari Mandavi ja olen 
50-vuotias pardhi-nainen. Minulla on 
kolme lasta, joista kaksi vanhempaa 
poikaa on naimisissa. Koko perheemme 
osallistuu bambutuotteiden tekemiseen, 
jotka tuovat pääosan toimeentulostam-
me. Teemme bambukoreja, kalastusväli-
neitä, riisiastioita jne. Keräämme myös 
metsätuotteita, teemme töitä maaseudun 
työllistämisohjelmassa, kalastamme ja 
viljelemme monsuunin aikaan. 

Tavallisena päivänä herään aamulla ja 
punon bambutuotteita. Yhtenä päivänä voin 
punoa suurin piirtein kaksi koria. Iltaisin 
teen kotitöitä. Niinä päivinä, jolloin emme 
voi kerätä bambua, menemme metsään, 
keräämme metsätuotteita ja myymme niitä 
markkinoilla, jotta ansaitsemme vähän 
rahaa. Lisäksi työskentelemme karjan ja 
vuohien laiduntamisen parissa metsässä. 

Viime vuosina bambusta on ollut vakava 
pula lähimetsissä. Tästä johtuen emme ole 
saaneet bambua kunnolliseen hintaan ja 
perinteinen toimeentulomme ja elinta-
pamme on vaarassa. Nykyään joudumme 
matkaamaan 15–20 kilometriä lähikyliin 
keräämään bambua, mutta jopa siellä saa-
tavilla oleva bambumäärä on vähenemässä. 

Yksi bambu maksaa 100 Intian rupiaa 
ja siitä voin tehdä kaksi koria. Valmiit 
bambutuotteet voimme myydä 150–160 
rupian hintaan. Näistä vaikeuksista joh-
tuen meidän on myös haastavampi siirtää 
perinteisiä tietojamme ja käytäntöjämme 
lapsillemme.

Lisäksi emme ole saaneet minkäänlaisia 
laillisia omistusoikeuksia maahan, jota 

käytämme kausiviljelyyn, joten emme voi 
hakea lainkaan maataloustukia. Jos meillä 
olisi oikeus joihinkin maa-alueisiin, voisimme 
pyytää metsähallintoa istuttamaan bambuja 
maillemme, mutta ilman laillisia oikeuksia, 
metsähallinto ei tee sitä. 

Hallitus on luvannut, että kaikki bambu-
työntekijät saavat 1500 bambua joka vuosi, 
mutta tätä ei ole noudatettu ja emme saa 
minkäänlaista apua hallitukselta. Tämä tekee 
selviytymisestämme todella vaikeaa. 

Haluamme lailliset oikeudet maihimme, 
ympäröivään metsään ja metsätuotteisiin. 
Hallitus ei ole järjestänyt kyläämme julkisia 
palveluja kuten koulua, terveydenhuoltoa 
eikä neuvolapalveluja. Muutenkin tuki on 
ollut vähäistä. Kylään ei tule vettä eikä tietä. 

PERHE-ELÄMÄN  
EHDOT METSÄSSÄ

Toivoisimme myös kunnollisia asuntoja. 
Emme ole saaneet kastitodistuksia, jonka 
takia lapsemme eivät voi saada työtä eikä 
heidän ole helppoa päästä kunnolliseen 
kouluun. Haluamme, että hallitus toimii 
yhdenvertaisesti ja tarjoaa nämä oikeudet 
myös meidän kylällemme.

Metsät ovat luontainen osa perintei-
tämme, tapojamme, toimeentuloamme ja 
elintapaamme. Identiteettimme, histo-
riamme, musiikkimme ja kulttuurimme 
tulevat kaikki metsästä. Me palvomme 
metsää, luontoa itsessään. 
HAASTATTELU JA  KUVAT  ANUBHAV SHORI ,  PARIVARTAN 

KÄÄNNÖS  ANU LÄHDE JA  KARI  BOTTAS

Haastattelu on tehty helmikuussa 2019 Intiassa Kankerin
alueella Dokranalan kylässä.

Päivän aikana kolmen 
lapsen äiti Ganeshwari 
Mandavi ehtii punoa 
kaksi koria. Iltaisin hän  
tekee kotitöitä.

ja lapsiavioliitot ovat yleisiä. Toisaalta monet 
vanhemmat toivovat lapsilleen parem paa 
tulevaisuutta ja uskovat koulutuksen tuomiin 
mahdollisuuksiin.

Yhteishanke Siemenpuu-säätiön 
kanssa
Vuonna 2018 alkoi ulkoministeriön tukema 
kolmivuotinen Siemenpuu-säätiön ja Em maus  
Helsingin yhteishanke, jossa intialaisena 
kumppanina on Parivartan-järjestö. 

Hankkeen tavoite on parantaa pardhien 
elinolosuhteita ja edistää yhteismetsäalue-, 
maa- ja kansalaisoikeuksien toteutumista. 
Hankkeessa edistetään myös pardhien bambu-
käsitöihin perustuvaa toimeentuloa.

Vieraana pardhi-kylissä
Kuusi kylää, joissa Anu ja Kari pääsivät vierai - 
lemaan, ovat niitä kyliä, joita Parivartan on 
tukenut. Jotkut näistä kylistä on perustettu jär-
jestön avulla, kun pardhit eivät enää pystyneet 
harjoittamaan bambuelinkeinoa vanhoilla 
asuinsijoillaan, koska maata ei ollut riittävästi. 
Useassa tapauksessa metsähallitus ja muut 
asukkaat vainosivat pardheja ja estivät heidän 
asettumisensa kyliin.

Parivartanin tuella on kylissä saatu paljon 
aikaan. Esimerkiksi Mandabharri-kylässä on 
vuodesta 2009 ollut oma koulu, on rakennettu 
uusia taloja ja nostettu ihmisten tietoisuutta   
oikeuksistaan. Monille on saatu hankituksi 
ruokakortti (PDS) ja henkilöllisyystodistus. 
Lähes kaikilla vanhuksilla ja vammaisilla 
on nyt eläke. Kenelläkään ei kuitenkaan ole 
maaoikeutta. Lendara-kylän asukkaat ovat 
järjestön tuella perustaneet puutarhan, jossa 
kasvattavat hedelmäpuita, vihanneksia ja 
lääkekasveja.  

Joihinkin kyliin on saatu Parivartanin ansi-
osta vesipumppu ja sähkö tai perustettu koulu.  

Monissa tapauksissa Parivartan on toiminut 
pardhien äänenä ja tiedottanut medialle ja 
jopa YK:lle pardhien kärsimästä vainosta ja 
heihin kohdistetuista laittomista toimista.
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K oirat kykenevät ottamaan kontaktin 
ihmiseen ja luomaan läheisyyden tun-
teen. Sen tietää Margareta Johansson, 

joka on yksi Emmauksen Lauttasaaren kirppu-
torin vakituisista vapaaehtoisista. Margareta 
on suuri koirien ystävä ja tutustuu nopeasti 
asiakkaiden koiriin – ja niiden kautta koiran 
emäntään tai isäntään. 

– Tunnen ainakin kuusi koiraa nimeltä. Koi-
ran nimen kysyminen on helppo tapa saada 
kontakti. Moni koiranomistaja on kertonut, 
että koira alkaa kiskoa Emmauksen suuntaan, 
kun he kulkevat ohi. Ne varmaankin tuntevat 
nenässään kutsuvia tuoksuja. 

Margareta hoitaa joka keskiviikko Lautta-
saaren kassaa klo 11-17.

– Useimmat vapaaehtoiset työskentelevät 
korkeintaan neljä tuntia kerrallaan. Minä tulen 
Leppävaarasta asti autolla ja vietän mieluum-
min koko päivän täällä. 

Keskiviikkoisin Margaretan seurana on 
palkattujen työntekijöiden Leenan ja Katin 
lisäksi myös vapaaehtoinen Helena Lindqvist 
ja vaihtelevasti muita vapaaehtoisia. Kassatyö 
maistuu Margaretalle. 

– Kassalla kohtaa asiakkaat henkilökohtai-
sesti, ja siinä on hyvä tilaisuus jutella heidän 
kanssaan. On erityisen hauskaa, kun välillä saa 
puhua ruotsia, koska monet asiakkaistamme 
ovat ruotsinkielisiä. 

Mukana jo 60-luvulla 
Margaretalla on pitkä yhteinen historia 
Em mauksen kanssa. Jo opiskeluaikoinaan 
1960-luvulla hän oli pari vuotta mukana 
työssä. Silloin Emmauksen kirpputori oli 

KOIRANELÄMÄÄ  
EMMAUKSESSA

Annankatu 11:ssä ja katolisen papin Père 
Guyn johtama asunnottomien miesten yhteisö 
Annankatu 3:ssa. 

– Parhaiten mieleeni on noilta ajoilta jäänyt 
yhteisöllisyys. Vietin pari jouluakin Emma-
uksessa. Silloin mukana oli paljon enemmän 
opiskelijoita. Minusta tuntuu, että noiden 
aikojen jälkeen yhteisöllisyys ja solidaarisuus 
on vähentynyt koko yhteiskunnassa. 

Margareta on aina ollut kiinnostunut 
sosiaalityöstä ja toisten auttamisesta. Siksi 
hänestä on tärkeää, että kirpputorin myyntitu-
lot menevät haavoittuvassa asemassa oleville 
ihmisryhmille sekä eri puolilla maailmaa että 
omassa maassamme. 

Margareta on koulutukseltaan sosiaalityön-
tekijä. Valmistuttuaan hän oli ensin töissä 
Nikkilän sairaalassa Sipoossa. Silloin hänen 
yhteytensä Emmaukseen katkesi. Työskennel-
tyään 40 vuotta mielenterveysalalla enim-
mäkseen avopuolella Margareta jäi eläkkeelle 
vuonna 2010. Silloin hän otti uudestaan 
yhteyttä Emmaukseen. 

– Soitin ensin Ulla Hoyerille, joka haastat-
teli tuolloin uusia vapaaehtoisia. Olin noin 
vuoden verran Mäkelänkadulla, kunnes Ulla 
kertoi, että Lauttasaaren myymälän vetäjänä 
toiminut Eeva Ratinen tarvitsi apua kassalle. 
Sillä tiellä olen edelleen. 

Kaipaan ateriayhteyttä 
Vuosien varrella Lauttasaaren vapaaehtoispo-
rukka on vaihtunut. Margaretan mielestä on 
hauskaa, kun jotkut nykyiset ja aikaisemmat 
työtoverit tapaavat joskus kesällä toisiaan 
siirtolapuutarhamökillä Särkiniemessä. 

Margareta kaipaa Lauttasaareenkin yhteistä 
lounaspöytää, johon hän tottui 60-luvulla ja 
Mäkelänkadulla. Koska tulee Emmaukseen 
koko päiväksi, hän tuo aina mukanaan keittoa, 
jonka lämmittää mikrossa.  Jos Emmaus saa 
uudet tilat Lauttasaaressa, Margareta toivoo, 
että siellä olisi tilaa syödä yhdessä. 

TEKSTI  ULF  SÄRS  |  KUVAT  STELLA  KOSENIUS  

Margareta erään 
ystävänsä kanssa.  
Ella Fitzgerald on 
rodultaan basenji,  
joka ei osaa haukkua 
mutta kylläkin laulaa.

MARGARETA JOHANSSON

AHERTAJAT



Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri ikäisille 
ihmisille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä 
ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman 
puolesta.

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus 
2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta 
4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 
5.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6.  Esitellään vuoden 2018 toimintakertomusluon

nos, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto. 
7.  Päätetään toimintakertomuksen hyväksymises

tä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille. 
9.  Vaalivaliokunnan valinta 
10.  Kokouksen päättäminen  
 
 Toimintakertomusluonnos ja tilinpäätös ovat 

luettavissa verkossa linkistä https://1drv.
ms/f/s!AtXPN5TFUecdnlu0Kq7fkaISEqVr

 tai tilattavissa toimistolta (puh 0503388281, 
toimisto@emmaushelsinki.fi). 

Tervetuloa
Emmaus Helsingin kevätkokoukseen 
AIKA: Maanantai 8.4.2019  klo 17.00   
PAIKKA: Fingo (ent. Kepa) ry:n kokoustila, 5. kerros, Elimäenkatu 2527, Helsinki

 
 
 Kokouksessa on kahvi/teetarjoilu.  

 
Kokouksen jälkeen saamme kuulla  
hankkeestamme Bulgarian Vidinin kylässä. 

 
 Hallituksen puolesta  

Ulla Hoyer, puheenjohtaja 
 
 Vuoden 2019 jäsenmaksu (5100 euroa 

oman valinnan mukaan) maksetaan tilille 
FI17 5780 1020 0039 04 käyttäen viitettä 
11112 ja kirjoittaen jäsenen nimi ja osoite 
lomakkeen viestikenttään. 

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT


