EMMAUS HELSINGFORS rf:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Godkänd vid föreningens vårmöte den 8 april 2019
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.
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 2018 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 2018 följde verksamhetsplanen mycket väl. Vi överskred med råge vårt
mål att ge minst 40 procent av intäkterna från våra loppmarknader till internationellt och
inhemskt solidaritetsarbete. År 2018 uppnådde vi 44 procent.
Samarbetsprojekten för att förbättra levnadsvillkoren för adivasierna i Indien och romerna i
Bulgarien påbörjades som planerat under år 2018.
Inom det inhemska specialprojektet för social sysselsättning, Keikkapooli, utförde 18 romer
sammanlagt 1167 arbetstimmar.
Föreningens hemsidor förnyades och vår synlighet i sociala media förbättrades under årets gång.
UTVECKLINGSSAMARBETE OCH STÖDVERKSAMHET
SYDAFRIKA / CORDIS 20 000 €
Cordis är Emmaus Helsingfors samarbetspartner i Sydafrika. Gruppen, som hör till Emmausrörelsen, 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. 2018 var ånyo ett mycket svårt år för gruppen. I
tegeltillverkningen förekom kvalitetsproblem, och arbetsmaskiner och annan egendom blev
stulen. Representanter från Emmaus Helsingfors träffade vid Emmaus Internationals forum i
Geneve representanter för Cordis och Itsoseng och man diskuterade möjligheter för samarbete.
Itsoseng är en kvinnogrupp som verkar nära Cordis och som är provmedlem i Emmaus
International. Med den första raten på 10 000 euro som Emmaus Helsingfors donerade till Cordis
år 2018 utvidgade man lagerutrymmena, reparerade tak och köpte arbetsredskap. Den andra
raten på 10 0000 euro, som vi skickade vid årsskiftet, användes till en ny maskin för
tegeltillverkningen och ett nytt staket.

PERU / CUNA NAZARETHS DAGHEM 3 000 €
På daghemmet Cuna Nazareth fanns år 2018 125 barn i åldern 3-5 år. Barnen får där en trygg
dagvård som ger föräldrarna, ofta ensamstående mödrar, möjlighet att förvärvsarbeta.
Undervisningsministeriet i Peru deltar i lönekostnaderna för barnträdgårdslärarna och
livsmedelsbanken Banco di Alimentos samt en organisk butik skänker regelbundet livsmedel till
daghemmet. Vi stöder daghemmet via U-landsföreningen Svalorna. År 2018 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. Dessutom
reparerar man möbler och elektroniska apparater. För att effektivisera varutransporterna köptes
år 2018 en bättre lastbil för vilken Emmaus Helsingfors och Emmaus Westervik hade beviljat
medel redan år 2016. År 2018 donerade vi via Svalorna 493 euro för uppföljningen av
återvinningscentralens verksamhet och ekonomi.
INDIEN / PARDHI-ADIVASIERNA 7 271 €
Ett gemensamt projekt mellan Emmaus Helsingfors och Siemenpuu-stiftelsen för att stöda
adivasierna, en ursprungsbefolkning i Indien, påbörjades i samarbete med organisationen
Parivartan som verkar i delstaten Chhattisgarhi.
I det treåriga projektet strävar man till att förbättra levnadsvillkoren för pardhi-gruppen som är i
en speciellt utsatt situation. Dessutom vill man främja förverkligandet av rättigheterna till samfälld
skog samt förbättra pardhiernas utkomst från bambuhantverk.
I maj 2018 besökte Anu Lähde från Emmaus och Kari Bottas från Siemenpuu-stiftelsen pardhiernas
byar och fick bekanta sig med befolkningens förhållanden, utkomstmöjligheter och levnadssätt.
Pardhiernas situation är på många sätt utmanande: de utsätts för diskriminering och våld och blir
avhysta från sina boplatser. Därtill är skolningen obefintlig och fattigdomen förlamande. Under
besöket kunde man ändå se exempel på nya möjligheter som projektet stöder. Dylika är
traditionell odling, nya bambuprodukter och påverkansarbete för adivasiernas rättigheter.
Projektbidraget riktas bland annat till skolning, lönekostnader och intressebevakning.
EMMAUS INTERNATIONALS GEMENSAMMA SOLIDARITETSMÅL 1 800 €
Till Emmaus Internationals solidaritetsfond donerade vi intäkterna från Världen i byn festivalen,
som inbringade 1 800 euro. Vi hade bra åtgång på etniska kläder och andra produkter i vårt eget
tält.
ESTLAND/ KATI-HEMMET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA 29 969 €
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. Nuförtiden finansieras
Kati-hemmets verksamhet i huvudsak av samhället men vårt stöd har ännu i viss mån behövts för
att hjälpa upp den strikta ekonomin. Vi har bekostat Kati-hemmets fasadrenovering, för vilken den
sista raten på 20 000 euro utbetalades 2018. Dessutom hade vi budgeterat 5 000 euro till
hemmets kostnader. I slutet av året beviljade vi en tilläggssumma på 5 000 euro för att lappa ihop
det underskott som år 2019 kommer att uppstå i finansieringen av de utvecklingsstördas
dagcenter till följd av att EU finansieringen minskar och den estniska staten inte förmår ersätta
detta bortfall som planerat.
UKRAINA/ OSELYA OCH NASHA KHATA 4 000 €
År 2018 fortsatte vi att stöda den ukrainska gruppen Oselya med 2 000 euro. Summan riktades till
att utvidga sorteringsutrymmena. Förutom en traditionell Emmaus boendegemenskap bedriver
Oselya en omfattande social verksamhet i Lviv: ett soppkök, ett socialt internat och ett
natthärbärge. Vi stödde också gruppen Nasha Khata för hemlösa med 2 000 euro. Summan skall i
första hand användas till arbetstagarnas löner och i andra hand till införskaffandet av en minibuss.
BULGARIA / DROM 25 000 €
Emmaus Helsingfors och Helsingfors Diakonissanstalt påbörjade 2018 ett fadderbyprojekt i byn
Vidin i Bulgarien tillsammans med den lokala organisationen Drom. Syftet med verksamheten är
att förbättra den rörliga befolkningens levnadsvillkor och välfärd i sitt hemland och därmed
bekämpa orsakerna till tvångsutvandringen. Drom hör till de äldsta organisationerna för romer
och har speciellt stött integreringen av romer i majoritetsbefolkningens skolor.
Representanter för Helsingfors Diakonissanstalt gjorde ett besök hos Drom i Bulgarien. Efter det
har Drom undersökt romernas ställning och behov i Vidin, och gjort upp en plan för att förbättra
romernas sysselsättning. I augusti besökte två personer från Drom Helsingfors och bekantade sig
med Diakonissanstaltens, Hirundos och Emmaus verksamheter samt med det praktiska arbetet på
loppmarknaden i Vallgård. Under slutet av året har Drom letat efter lämpliga utrymmen för sin
egen kommande loppmarknad. Emmaus har lovat förse dem med använda varor till försäljning.
Drom skall använda intäkterna från sin loppmarknad till att främja romernas skolning och
sysselsättning.
VARUTRANSPORT TILL EMMAUS-GRUPPERNAI I ÖSTERUROPA 4 940 €
Under det gångna året lastade Emmaus Helsingfors tillsammans med Emmaus Westervik tre
långtradare med kläder för barn och vuxna, hemtextilier, skor, väskor samt husgeråd till Emmausgrupperna i Lettland och Rumänien. År 2018 var Emmaus Helsingfors andel 1 379 kollin (13 790 kg)
och vi bidrog med 4 940 euro till leveranskostnaderna, som inkluderar hyran för ett säcklager,
förpackningsmaterial 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 i ett gammalt hus som
har renoverats under årens lopp. År 2018 bidrog vi till renoveringskostnaderna för husets andra
våning med 2 000 euro. I utrymmet verkar ett barndagcenter där man håller flickgrupper.

STÖDVERKSAMHET OCH BIDRAG I HEMLANDET 36 605 €
ARBETE OCH HOPP -projektet 7 605 €
I början av februari startade det tvååriga samarbetsprojektet mellan Helsingfors Diakonissanstalt,
Emmaus Helsingfors, och kooperativet Työtä ja Toivoa (Arbete och Hopp) som finansieras av
Europeiska socialfonden och som bygger på kooperativets pilotprojekt Keikkapooli. Tack vare
projektfinansieringen kunde man satsa mera på information och utbildning. Som projektchef
verkar Maria Dorofte som varit koordinator för Keikkapooli. Under år 2018 fick sammanlagt 18
romer från Rumänien och Bulgarien arbete via Keikkapooli (motsvarande antal år 2017 var 8
personer). Antalet arbetstimmar år 2018 var totalt 1167 (332 timmar år 2017). Under hösten
arrangerades tillsammans med Helsingfors diakoniinstitut en skräddarsydd 19 timmars utbildning
åt 7 personer, som fick ett intyg över denna.
STÖD TILL ANDRA INHEMSKA AKTÖRER 29 000 €
I enlighet med Emmaus verksamhetsidé strävar vi efter att hjälpa de sämst lottade. År 2018 gav vi i
hemlandet materiellt och ekonomiskt stöd till sådana organisationer som hjälper hemlösa,
invandrare, romer, handikappade, frigivna fångar och papperslösa eller som arbetar med
naturskydd.
Under år 2018 gav vi följande stöd:
•

Vailla vakinaista asuntoa VVA ry (Utan fast bostad): 5 000 €

•

Frigivna fångar, KRIS: 3 000 €

•

Invandrarkvinnor, Monika-Naiset liitto ry: 3 000 €

•

Toivo ja Rauha ry: 2 500 €

•

Helsingfors Diakonissanstalts dagcenter för romer, Hirundo: 4 500 €

•

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

•

Skydd av Östersjön, John Nurminens stiftelse: 2 000 €

•

Våra gemensamma barn rf: 2 000 €

•

Flyktingrådgivningen rf: 4 000 €

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. Vårt stöd 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 177 kollin.
Under det gångna året har vi donerat 95 st köpkort med vilka man kan göra inköp på Emmaus
loppmarknader. Köpkortens sammanlagda värde uppgick till 2 160 euro och de delades ut via KRIS,
Monika-Naiset, Stödföreningen för asylsökande rf (Tutu), de papperslösas dagcenter Mosaiikki,
Hirundo och VVA.

Tillsammans med KRIS och Monika-Naiset fortsatte vi vårt sysselsättnings- och talkosamarbete. Vi
har i mån av möjlighet erbjudit arbetsprövning och platser med lönestöd på våra loppmarknader.
ÖVRIG STÖDVERKSAMHET 15 250 €
Ett team med 6 personer från Svalorna utförde frivilligarbete på loppmarknaden i Vallgård
lördagen den 27 oktober. Som ersättning gav vi Svalorna 2 000 euro till deras Prayatna Samiti –
projekt i Indien.
Vi stödde Against Malaria Foundation med 2 000 euro.
Vi deltog med 1 000 euro i Emmaus Internationals katastrofhjälpsinsamling för Rohingyaflyktingarna.
Vi donerade 10 000 euro till offren för kriget i Jemen via Rädda barnen rf.
Vi bidrog med 250 euro till Emmaus International för bevarandet av Emmaus-traditionen.
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 vi får
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.
Vi har fått veta att fastigheten där loppmarknaden på Drumsö befinner sig i skall omvandlas till
bostäder. Detta innebär att vi tyvärr blir tvungna att flytta från de nuvarande utrymmena under de
närmaste åren. Vi påbörjade under slutet av året sökandet efter nya utrymmen.
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 2018 gjorde vi sammanlagt 159 hämtningar (185 hämtningar år 2017). Antalet
körseldagar var 32 (33 år 2017). Förningar av kunduppköp gjordes 8 gånger både 2018 och 2017.
Antalet egna körningar var 106 (102 körningar år 2017).
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.
Butiken i Vallgård besöktes under en dag av 7 personer från olika Emmaus grupper i Frankrike som
ville bekanta sig med Nordens Emmaus grupper.
Butiken på Drumsö besöktes av scoutgruppen Luotsitytöt, som ville veta mera om återvinning.
PERSONAL
Som verksamhetsledare i Vallgård arbetade Anu Hyle heltid och vi anställde Heidi Koivula som
butiksansvarig på deltid. På loppmarknaden i Vallgård arbetade aktivt ca 75 frivilliga, i medeltal ca
40 personer per vecka. Antalet arbetstimmar var i genomsnitt 225 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 20 och det totala antalet arbetstimmar ca 50 timmar per vecka.
Under år 2018 fortsatte vi sysselsättningssamarbetet med våra tidigare partner, bland annat hade
vi rehabiliterande arbetsverksamhet med Autismisäätiö och Helsingfors stad. Vi påbörjade
samarbete med Settlementförbundet och Kansan Sivistystyön Liitto (KSL) bland annat genom att
ge deltagarna i integrationsutbildningen möjlighet till frivilligarbete i vår butik i Vallgård.
I Vallgård hade vi under år 2018 tre stödanställda arbetstagare med lönestöd: två sömmerskor via
Monika-Naiset och en arbetskarl från Karislojo via Toivo ja Rauha. På arbetsprövning hade vi två
personer, av vilka en kom via Monika-Naiset och den andra från Toivo ja Rauha i Karislojo.
Dessutom hade vi i rehabiliterande arbetsverksamhet två personer via Helsingfors stad. Via
skolorna fick vi två PRAO-praktikanter från grundskolor, en PRAO-praktikant från vuxengymnasiet i
Eira samt tre arbetslärlingar från merkonomutbildningen vid yrkesläroanstalten Luovi. Lärlingarna
gjorde sammanlagt fyra arbetsprov.
På Drumsö arbetade två personer med lönestöd och en person i arbetsprövning.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Emmaus under år 2018 erbjöd arbete åt en fastanställd
och en deltidsavlönad person, fem personer med lönestöd, tre arbetsprövare, två personer i
rehabiliterande arbetsverksamhet, sex praktikanter och 95 frivilliga.
Mätt i pengar med 14 €/t skulle värdet av de frivilligas arbetsinsats år 2018 uppgå till ca 170 000
euro i Vallgård och ca 36 500 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 26 nya
personer kontakt med oss i Vallgård, av vilka 18 kom på besök för att bekanta sig med
verksamheten. Av dessa jobbade 6 som frivilliga ännu vid årets slut. På Drumsö tog fyra 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 10 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 i en vecka och återvände sedan till Emmaus Ekenäs för att fortsätta sitt
frivilligarbete.
På våren gjorde våra butiksföreståndare ett dagsbesök hos Emmaus Ekenäs. Förhoppningsvis
kommer arbetsbesöken i bägge riktningarna att fortsätta.
En grupp från Emmaus gjorde ett studiebesök till Huvudstadsregionens återvinningscentral på
Knektbron i Esbo.
Julfesten firades med en festmåltid i Hirundos lokaliteter i Sörnäs. Festmåltiden beställde vi av
Keikkapooli.
EKONOMISK ÖVERSIKT
På Emmaus Helsingfors loppmarknad i Vallgård uppgick försäljningen under år 2018 till 172 369
euro, som var nära 10 procent mindre än året innan och understeg budgeten med 7 procent. På
Drumsö var intäkterna på 166 179 euro mer än 25 000 euro högre än året innan och översteg
budgeten med 38 procent.
Av de olika produkterna i Vallgård inbringade kläder för vuxna mest (28 % av försäljningen) och
husgeråd kom på andra plats (15 % av försäljningen). De dagliga försäljningsintäkterna i Vallgård
var i genomsnitt ca 716 euro och antalet betalande kunder 110 per dag.
Också på Drumsö inbringade kläder för vuxna mest (27 % av försäljningen). De följande
produktgrupperna som sålde bäst var böcker och tidningar (18 % av försäljningen) samt husgeråd
(15 % av försäljningen). Försäljningsintäkterna var i medeltal 694 euro per dag och antalet
betalande kunder 72 per dag. Ökningen i de totala intäkterna 2018 på Drumsö berodde främst på
ett ökat antal kunder.
Evenemangsförsäljningen från festivalen Världen i byn inbringade 1 722 euro och Arabias
gatufestival 72 euro.
Övriga inkomster var medlemsavgifter på totalt 2 348 euro. År 2018 betalades medlemsavgiften
av 107 medlemmar.
Föreningens verksamhetsutgifter uppgick till 375 681 euro. När dessa dragits av från inkomsterna
uppvisade resultatet ett överskott på 9 424 euro. I medlemsavgifter till Emmaus International,
Emmaus Europa, Emmaus Finland, Svalorna och Kepa betalades sammanlagt 7 302 euro. Storleken
av medlemsavgifterna till Emmaus International och Emmaus Europa bestäms av
försäljningsintäkterna.
Våra penningdonationer uppgick till 150 438 euro, vilket motsvarar ca 44 procent av intäkterna
från våra loppmarknader jämte evenemangsförsäljningen. De största summorna riktades till
fadderbyprojektet i Bulgarien, Katihemmet i Estland och Cordis i Sydafrika. Som extra donation
gavs 10 000 euro till krigsoffren i Jemen. Ca 15 procent av de totala penningdonationerna gick till
hemlandet.
FÖRVALTNING
Föreningens medlemsantal var 176.

Styrelsens sammansättning år 2018: Ordförande Helka Ahava. Övriga medlemmar: Mika AaltoSetälä, Henri Holmberg, Ulla Hoyer, Marja Keskitalo-Ojala, Pirjo Kivelä, Marianne von Knorring,
Irma Lahdensuo, Anton Linder (viceordförande), Anna Sammalkorpi, Ulla Siljander (sekreterare)
och Pauline Stenberg (kassör). Styrelsen sammanträdde 9 gånger.
Föreningen höll två medlemsmöten: ett vårmöte och ett höstmöte.
På föreningens vårmöte den 23 april 2018 fastställdes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år
2017, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
På höstmötet den 21 november 2018 godkändes budgeten och verksamhetsplanen för år 2019.
Medlemsavgiftens storlek fastställdes som tidigare till 5-100 euro enligt eget val.
Till ordförande för styrelsen för år 2019 valdes Ulla Hoyer och till övriga medlemmar Mika AaltoSetälä, Heikki Ahava, Bertel Backholm, Henri Holmberg, Marja Keskitalo-Ojala, Pirjo Kivelä, Anton
Linder, Anu Lähde, Ulla Siljander och Pauline Stenberg.
Till revisor valdes CGR Johanna Hildén och till vice revisorer CGR Katja Hanski och GR Markus
Palmola.
INFORMATION, UTBILDNING, STÖDKAMPANJER OCH ÖVRIGA EVENEMANG
Emmaus Nyheter utkom två gånger under 2018. Medlemmar och frivilliga fick dessutom aktuell
information om vår verksamhet och våra evenemang via e-post. Föreningens webbplats och
Facebook-sidor uppdaterades regelbundet. Föreningens hemsidor förnyades och vi skapade en
Instagram-sida.
Solidaritetsteman för år 2018 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. Fönstergalleriet
i Vallgård uppläts också till våra samarbetspartner för en temamånad i taget.
Anu Hyle och Heidi Koivula deltog i ett skolningstillfälle för ledning av frivilliga.
Via Keikkapooli-projektet fick Emmaus synlighet i olika media. På våren deltog vi Socialforumet,
vars tema var sysselsättningsmöjligheterna för romer som kommer till Finland från Östeuropa.
Föreningen deltog i Arabias gatufestival och festivalen Världen i byn i maj och i Konstens natt i
augusti.
På rekreationsdagen i början av juni besökte vi VVA:s sommarställe på Vårdö. Vi bekantade oss
med öns naturstigar, vi badade bastu och vi grillade lunch.
EMMAUSRÖRELSEN
Under 2018 har föreningen aktivt deltagit i Emmaus-rörelsens verksamhet på olika håll.
Emmaus Finland höll sitt årsmöte den 3 februari i Helsingfors. Emmaus Helsingfors var år 2018
ansvarig för arrangemangen av Emmaus Finlands seminarium i Hirundos lokaliteter den 22-23
september. Emmaus Helsingfors representanter i Emmaus Finlands styrelse år 2018 var Ulla Hoyer
(medlem) och Ulla Siljander (suppleant).

I Emmaus Europas Polen/Ukraina-arbetsgruppens möte den 25-26 april i Nasha Khata deltog Anu
Lähde och i mötet den 12-14 november i Lublin deltog Ulla Hoyer.
Helka Ahava och Ulla Hoyer deltog i det av Emmaus International arrangerade evenemanget
World Forum of Alternatives den 17-20 september i Geneve. Maria Dorofte från Keikkapooli och
Anca Enache från Diakonissanstalten var medinbjudna för att berätta om sina erfarenheter av att
skapa sysselsättning för den rörliga befolkningen
MEDLEMSKAP I INHEMSKA FÖRENINGAR
Emmaus Helsingfors är medlem i Fingo rf (sammanslutningen av Kepa och Kehys) och
kollektivmedlem i U-landsföreningen Svalorna. År 2018 anslöt vi oss också som medlem i
frivilligorganisationernas takorganisation Medborgararenan. 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 2018.

