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Emmausrörelsen fick sin början i Frankrike år 1949 när den franska prästen, parlamentsledamoten 
och tidigare medlemmen i motståndsrörelsen, Abbé Pierre, inledde en kampanj för att hjälpa de 
bostadslösa som led i vinterkölden. 

Emmausrörelsen har vuxit till en internationellt aktiv rörelse som verkar i 40 länder och som inbjuder 
både bättre och sämre lottade att jobba tillsammans för att hjälpa de mest utsatta i deras 
omedelbara nöd samt att stödja dem att hitta utvägar till en mer bestående välfärd. Emmaus är en 
religiöst och politiskt obunden organisation. 

Emmaus Helsingfors grundades år 1966. Föreningen får sina intäkter från 
loppmarknadsverksamheten som drivs med hjälp av frivilliga. Varorna som säljs på 
loppmarknaderna fås som donationer. Loppmarknadena erbjuder de frivilliga en meningsfull 
arbetsgemenskap och en möjlighet att vara till hjälp. Tack vare frivilligarbetet kan Emmaus dela ut 
av sina inkomster till solidaritetsarbete i hemlandet och på andra håll. 

Idag satsar Emmausrörelsen allt mer på återvinning och ansvarsfull konsumtion i vardagen. En av 
våra viktiga stödformer är att försöka sysselsätta personer som har svårt att på egen hand hitta 
arbete och utkomst. Mot detta mål riktar sig vårt Keikkapooli-projekt och våra olika 
stödanställningsåtgärder. 

 

VAD VI PLANERADE OCH VAD SOM BLEV GJORT 

Coronaviruset som kom till Finland i februari hade en betydande inverkan på föreningens 

verksamhet år 2020. I mars var vi tvungna att stänga båda loppmarknaderna och permittera 

arbetstagarna. På vår begäran beviljade fastighetsägaren på Gyldénsvägen oss 50 % rabatt på hyran 

under maj – juni. 

I juni fick vi veta att vi måste flytta bort från utrymmena på Gyldénsvägen inom slutet av september. 

Ett nytt utrymme hittades på Heikasvägen dit vi kunde flytta under september månad. Den nya 

butiken öppnade den 6 oktober. 

Förutom flytten av Drumsö loppmarknad medförde året betydande förändringar i personalen. Då de 

tidsbegränsade arbetsavtalen gick mot sitt slut beslöt föreningens styrelse att tillsätta de båda 

deltidstjänsterna som butiksansvarig med en öppen ansökan. De nya anställda började i oktober 

med en inskolningsperiod i Vallgård, varefter den ena av dem flyttade över till butiken på Drumsö 

från början av december.   

Pandemin har naturligtvis också inverkat på våra samarbetspartners verksamhet. Drom-

organisationen i Bulgarien måste stänga sin loppmarknad för sammanlagt 6 månader. Parivartan i 

Indien började dela ut coronainformation och stöd till ursprungsbefolkningen. 

Årets försäljningsintäkter stannade vid 214 062 € (mot 343 393 € år 2019). Tack vare våra 
besparingar kunde vi dock följa den planerade solidaritetsbudgeten för år 2020 och donera 92 890 
€, vilket motsvarar 43 % av försäljningsintäkterna. 

Våra inhemska samarbetsorganisationer stöddes med totalt 26 550 € (ca 29 % av alla 
penningdonationer). 



 

UTVECKLINGSSAMARBETE OCH STÖDVERKSAMHET 

 

PERU / CUNA NAZARETHS DAGHEM 4 513 € 

På daghemmet Cuna Nazareth kring Lima får ca 150 barn från fattiga familjer en trygg dagvård. År 

2020 beslöt myndigheterna på grund av covid-19 krisen att daghemmet skulle verka virtuellt nästan 

hela året. Pandemin har starkt påverkat Cuna Nazareths ekonomiska situation. Daghemmets 19 

arbetstagare förlorade sina jobb. Daghemmet har upprätthållits av fem lärare, en rektor och ett 

skolbiträde. De virtuella verksamhetsformerna omfattar televisionsprogram som utarbetats av 

utbildningsexperter samt användning av WhatsApp och andra kommunikationsplattformer i 

kontakterna. I praktiken är dessa virtuella aktiviteter utmanande eftersom en del av familjerna 

endast har elementära kommunikationsenheter. De som drabbats hårdast av krisen är just sådana 

familjer som betjänas av Cuna Nazareths daghem, eftersom de sociala och ekonomiska 

konsekvenserna har varit förödande för de fattigaste. Vi stödde daghemmet via U-landsföreningen 

Svalorna med 3 000 euro år 2020. Därtill skickade vi 1 513 euro som insamlats från försäljningen på 

dagen för Barnens rättigheter samt försäljningen av etiska julpresentkort. 

 

PERU / CUNA NAZARETHS ÅTERVINNINGSCENTRAL 500 € 

Cuna Nazareths återvinningscentral, som stöds gemensamt av Emmaus Helsingfors, Emmaus Åland, 

Emmaus Westervik och Svalorna, verkar i Pachacamac, en förstad till Lima. Återvinningscentralen 

var stängd från mars till juli på grund av covid-19 krisen. Efter öppnandet har återvinningscentralen 

bara sporadiskt hållits öppen och också loppmarknaden i Chorrillo har haft begränsade öppettider. 

Återvinningscentralens arbetstagare förlorade sina jobb under stängningen men senare har man 

successivt kunnat återanställa en del av dem.  Eftersom kunderna har varit så få är situationen svår 

för återvinningscentralen. Vi betalade 500 euro till Svalorna för uppföljningen av 

återvinningscentralens verksamhet och ekonomi. 

 

INDIEN / PARDHI-ADIVASIERNA 20 560 € 

Ett gemensamt projekt mellan Emmaus Helsingfors och Siemenpuu-stiftelsen för att stöda 

adivasierna, en ursprungsbefolkning i Indien, har förverkligats i samarbete med organisationen 

Parivartan i delstaten Chhattisgarhi. Emmaus Helsingfors stödde projektet med 20 560 euro år 2020. 

Under projektets tredje år har organisationen försökt förhindra den hotande covid-19 katastrofen i 

sina verksamhetsbyar och har anpassat sina aktiviteter inom projektet på det sätt som situationen 

krävt. Organisationen har delat ut information om viruset och hur det kan bekämpas i 13 pardhi-

byar och man har hållit bl.a. konkreta skolningstillfällen. Dessutom har Parivartan kompletterat 

myndighetsverksamheten genom att dela ut mathjälp till 200 familjer i byarna. 

Ursprungsbefolkningen nås nämligen dåligt av det offentliga livsmedelsdistributionssystemet, 

antingen på grund av svårtillgänglighet eller otillräcklig kunskap hos stödmottagarna. Organisationen 

har också stött myndigheternas ansträngningar att föda och inkvartera säsongarbetare som blivit 

arbetslösa. I byarna finns redan sen tidigare en omfattande undernäring och förekomsten av olika 

farsoter och andra sjukdomar är betydligt större än i städerna. Adivasierna är i hög grad beroende 



av att samla in och sälja skogsprodukter som källa till mat, medicin eller utkomst, och deras 

inkomster har rasat jämfört med tidigare. 

 

SYDAFRIKA / CORDIS 

Sedan år 2013 har vi stött den till Emmausrörelsen hörande Cordis-organisationen i utkanten av 
Johannesburg i Sydafrika. I slutet av år 2019 skickade vi den sista stödsumman (10 000 €) och 
meddelade samtidigt att vårt stöd upphör i och med detta. Pengarna var avsedda till att flytta den 
elektriska transformatorn till Cordis egen tomt, för att bli av med grannarnas olagliga anslutningar 
och sätta stopp för elstölden.  Först i slutet av 2020 fick vi veta att elbolaget äntligen flyttat 
transformatorn. 

 

EMMAUS INTERNATIONALS GEMENSAMMA SOLIDARITETSMÅL 3 000 € 

Emmaus Internationals solidaritetsfond ändrades år 2020 till en covid-19 katastrofhjälpsfond med 

vilken man stödde Emmausgrupper i speciellt Amerika, Afrika och Asien som på grund av situationen 

hamnat i kläm.  Vi donerade den summa, 1 000 euro, som i budgeten hade reserverats för Emmaus 

Internationals solidaritetsförsäljning. På hösten donerade vi ytterligare 2 000 euro. 

 

ESTLAND/ KATI-HEMMET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA 4 936 € 

Emmausgrupperna i Esbo och Helsingfors har samarbetat med den estniska föreningen Kohila 
dagcenter sedan medlet av 1990-talet. Samarbetet ledde år 1996 till upprättandet av ett hem för 
utvecklingsstörda i byn Kohila, under en tid då det estniska socialskyddet ännu var mycket svagt. 
Idag finansieras Kati-hemmets verksamhet i huvudsak av samhället men vårt stöd har ännu i viss 
mån behövts för att hjälpa upp den strikta ekonomin. År 2020 gav vi 4 936 euro till hemmets 
verksamhetskostnader. Ett aktuellt problem är Estlands nya sociallagstiftning som förpliktigar den 
som ordnar dagverksamhet för utvecklingsstörda att betala minimilön åt dem som deltar i den, trots 
att verksamheten inte är ekonomiskt lönsam. Kati-hemmets invånare utför dagligen olika 
arbetsuppgifter bl.a. i tvätteriet i Stödcentret för åldringar i Kohila. Stödcentret fortsätter också sin 
verksamhet med att hjälpa ensamma och obemedlade bybor bl.a. i form av en gratis måltidsservice. 
 

UKRAINA/ NASHA KHATA 2 000 € 

År 2020 stödde vi de bostadslösas Nasha Khata grupp i Ukraina med 2 000 euro. Summan användes 
till att byta ut några fönster och dörrar i gemenskapens bostadsutrymmen samt till renovering av 
sorteringsutrymmena. 

BULGARIEN / DROM   20 000 € 

Emmaus Helsingfors och Helsingfors Diakonissanstalt gemensamma fadderbyprojekt i Vidin i 
Bulgarien påbörjades år 2018 i samarbete med den lokala organisationen Drom. Syftet med 
verksamheten är att förbättra den rörliga befolkningens levnadsvillkor och bekämpa orsakerna till 
tvångsutvandringen. Drom hör till de äldsta organisationerna för romer och har speciellt stött 
integreringen av romer i majoritetsbefolkningens skolor. 



Loppmarknaden Magazine Helsinki som Drom öppnade år 2019 med stöd av Emmaus har blivit en 
betydande del av organisationens verksamhet. Butiken har en viktig social roll i Vidin. Stadens fattiga 
invånare kan där göra förmånliga uppköp. Dessutom har Drom donerat kläder till romska familjer, 
Röda Korset och vårdhem för åldringar. Sammanlagt ca 1 000 personer har hjälpts på detta sätt. Med 
inkomsterna från butiken har man också köpt mat åt 70 fattiga romska familjer under 
coronapandemin. 

Coronasituationen i Bulgarien och Vidin har varit svår. På grund av pandemin måste butiken hålla 
stängt två månader under våren och två månader på hösten. Årets försäljning var 2 785 euro och 
antalet kunder var ca 250 per månad. Stödet från Emmaus har använts till hyror, löner och bil- m.m. 
kostnader. Tillsammans med Emmaus Westervik skickade vi år 2020 till Drom en långtradarlast med 
kläder och andra varor till försäljning. 

Droms stora satsning år 2020 var en kurs i informationsteknologi (IT) och företagsamhet, i vilken 8 
unga (2 kvinnor och 6 män) deltog. Kursdeltagarna fick skolning både i IT och på det kommersiella 
området och de gav positiv respons över kursen. Drom planerar nu en fortsättning av denna 
verksamhet och söker nya finansieringsmöjligheter. 

 

VARUTRANSPORTER TILL ÖSTERUROPA 5 831 € 

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 Polen och Rumänien samt till vår samarbetspartner Drom i Bulgarien. År 2020 

var Emmaus Helsingfors andel 1 215 kollin (12 150 kg) och vi bidrog med 5 831 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 försöker man stärka ungdomarnas självkänsla och öka deras kunskap om hur 

människohandeln fungerar, för att därmed förhindra att de unga faller offer för människohandeln. 

Arbetsområdena är Ukmergė, Širvintos, Švenčionys, Šalčininkai och Vilnius. Organisationen 

upprätthåller också en egen loppmarknad i ett gammalt hus som har renoverats under årens lopp. 

År 2020 stödde vi organisationen med 2 000 euro, som användes till att ge skolning åt fyra 

flickgrupper och en pojkgrupp i frågor gällande människohandel och jämlikhet mellan könen, som 

är en del av organisationen förebyggande verksamhet. Påbörjandet av skolningen måste skjutas upp 

på grund av covid-19 krisen. 

 

 

STÖDVERKSAMHET OCH BIDRAG I HEMLANDET 26 550 € 

LÖNEKOSTNADER FÖR KEIKKAPOOOLI – PROJEKTETS KOORDINATOR  13 500 € 

På grund av coronapandemin var stadens nödinkvartering undantagsvis öppen hela året. Keikkapooli 
städade i nödinkvarteringsutrymmena som upprätthålls av Diakonissanstalten och gjorde 



hjälparbeten i receptionerna på Alpgatan och Enarevägen. Tack vare detta ökade antalet 
arbetstimmar med 50 % till över 6 800 timmar (mot 4 500 timmar år 2019). För övrigt fick man 
endast få nya kunder och många av stamkunderna höll sina dörrar stängda på grund av pandemin. 
Antalet arbetstagare var som bäst 10, men standardteamet utgjordes av en grupp på fyra kvinnor 
som nu alla har ett FPA kort. Kooperativets administrativa uppgifter sköttes av Maria Dorofte och 
Marjaana Toiviainen med 50 procents arbetsinsats var. Maria Dorofte fick sin lön från 
Diakonissanstalten, och Emmaus Helsingfors deltog i hennes lönekostnader med 13 500 euro. En 
utmaning i arbetet är fortfarande våra städares livssituation och mångahanda problem, som yttrar 
sig bl.a. i behovet av olika stöd, sjuklighet och tidvis brist på motivation. 

 

STÖD TILL ANDRA INHEMSKA AKTÖRER 13 050 € 

I enlighet med Emmaus verksamhetsidé strävar vi till att hjälpa de mest utsatta. År 2020 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 2020 gav vi följande stöd: 

Vailla vakinaista asuntoa VVA ry (Utan fast bostad): 2 000 € 

Frigivna fångar, KRIS- Södra Finland rf: 4 000 € 

Invandrarkvinnor, Monika-Naiset liitto ry: 2 000 € 

Helsingfors Diakonissanstalts dagcenter för den rörliga befolkningen, Hirundo:  2000 € 

Global Clinic: 2 000 € 

Skydd av Östersjön, John Nurminens stiftelse: 1 000 € 

Kyrkans Utlandshjälp: 50 € (till minnet av Ulf Särs) 

Vi stödde också dagcenter i huvudstadsregionen genom att donera sammanlagt 55 kollin med kläder, 
skor, textilier och andra artiklar. Inhemska varumottagare var bl.a.  Diakonissanstaltens 
nödinkvartering och Hirundo, Stödföreningen för asylsökande rf och Sininauha- stiftelsens dagcenter  
och härbärge. 

Under årets lopp delade vi ut 60 köpkort med vilka man kan göra inköp på Emmaus loppmarknader. 
Köp- och presentkortens sammanlagda värde uppgick till 1 230 euro och de delades ut bl.a. via KRIS, 
Monika-Naiset och Tutu (Stödföreningen för asylsökande rf). 

Vi forsatte vårt sysselsättnings- och talkosamarbete med KRIS och Monika-Naiset. I mån av möjlighet 
har vi erbjudit arbetsprövning och arbete med lönestöd på våra loppmarknader. 

 

ÖVRIG STÖDVERKSAMHET 3 000 € 

Vi stödde Against Malaria Foundation med 1 000 euro. Summan användes till att dela ut myggnät till 
familjer i Demokratiska republiken Kongo. 

Årets katastrofhjälp på 2 000 euro gavs via Finlands Röda Kors för att lindra nödsituationen i Etiopien. 

 

 



LOPPMARKNADSVERKSAMHETEN 

Emmaus Helsingfors ekonomiska grund vilar på loppmarknaderna i Vallgård och på Drumsö. 

Loppmarknadsverksamheten möjliggörs av många gåvogivare. Emmaus förbinder sig i sin tur 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. 

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 våra 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 olika slags arbeten, 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. 

På grund av koronasituationen hade våra loppmarknader under år 2020 begränsade öppettider och 
under våren var vi tvungna att stänga våra dörrar för ca tre månader. På måndagar har vi hållit 
städnings- och organiseringstalkon. Vi erbjuder gratis avhämtningstjänst åt våra kunder för större 
donationer. Under 2020 genomfördes totalt 112 hämtningar (153 hämtningar 2019). Antalet 
körseldagar var totalt 38 (35 dagar 2019) och antalet hemtransporter av inköp var 4 (6 år 2019). 
Antalet egna körningar var 83 (114 körningar 2019). 

Syföreningen som brukat samlas i Vallgård har fortsatt sitt arbete med att piffa upp 

återvinningsprodukter på distans, var och en i sitt eget hem. 

 

FLYTTEN AV BUTIKEN PÅ DRUMSÖ 

I slutet av år 2018 fick vi veta att Tallberg Fastigheter planerar att riva huset på Gyldénsvägen och 
bygga ett bostadshus i flera våningar i stället. Här började sökandet efter ett nytt butiksutrymme. I 
slutet av 2019 undersökte vi redan allvarligt möjligheten att flytta till Heikasvägen 2, men på grund 
av många olika faktorer beslöts att ännu utreda andra alternativ. Vi hade fått höra att vi förmodligen 
skulle kunna vara på Gyldénsvägen till slutet av år 2020. 

Den nya byggnaden krävde en planändring som slutgiltigt gick igenom i april 2020. Kort därefter fick 
vi höra att vårt hyresavtal snart kommer att upphävas och slutlig information om saken fick vi i slutet 
av juni. Nu visste vi att vi var tvungna att flytta senast den 30 september 2020. Vi försökte be om en 
ytterligare förlängning av hyresperioden med ett par månader, men vår begäran godkändes inte. 

Under sommaren bekantade vi oss med flera lokaliteter utan att hitta någon lämplig. I samband med 
ett besök föreslog mäklaren igen Heikasvägen 2. Vi förklarade orsakerna till vårt tidigare avslag på 
erbjudandet och fick då ett nytt erbjudande, som var betydligt bättre och som vi accepterade i mitten 
av juli. Den nya butiken fanns till vårt förfogande från och med början av september. 



Planeringen av det nya utrymmet startade omedelbart och vi påbörjade en långsam nedläggning av 
butiken på Gyldénsvägen. Flytten ägde rum i slutet av september. Förutom våra egna frivilliga hade 
vi stor hjälp av de starka karlarna från KRIS. Inredningen av den nya butiken hade påbörjats redan i 
början av september och nu bara accelererade takten. Från hyresgivarens sida var allting inte i det 
skick vi kommit överens om, men i slutändan åtgärdades alla brister i gott samförstånd. 

Den nya butiken öppnade den 6 oktober 2020. 

 

PERSONAL 

I Vallgård arbetade Anu Hyle som verksamhetsledare och under en del av året arbetade Heidi Koivula 

som butiksföreståndare på deltid. På Drumsö arbetade Leena Hyrsky-Kosenius på deltid som 

butiksansvarig med lönestöd och Kati Nilsén som anställts till hennes hjälp arbetade som 

butiksbiträde. På våren 2020 var vi tvungna att permittera alla våra anställda på grund av 

coronapandemin. Samtidigt avbröts också den rehabiliterande arbetsverksamheten samt 

studerandenas praktik. På hösten rekryterades genom öppen ansökan Reija Wihinen till 

butiksansvarig på Drumsö och Ville Sahlakari till butiksföreståndare i Vallgård. 

I Vallgård hade vi under år 2020 en stödanställd arbetstagare med lönestöd, en arbetskarl från 
Karislojo via Toivo ja Rauha.  Dessutom hade vi två personer i arbetsprövning. Via skolorna fick vi en 
gymnasist samt en arbetslärling från merkonomutbildningen vid yrkesläroanstalten Luovi, som 
gjorde sitt arbetsprov i försäljning och verksamhet i arbetsgemenskap. 

På Drumsö hade vi en arbetstagare med lönestöd och en person i Helsingfors stads rehabiliterande 
arbetsverksamhet samt en kursstudent i finska från Galimatias. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Emmaus under år 2020 erbjöd arbete åt tre fastanställda 

och två deltidsavlönade personer, tre personer med lönestöd, två personer i arbetsprövning, en 

person i rehabiliterande arbetsverksamhet, tre praktikanter och ca 90 frivilliga. 

I början av året, innan coronan, arbetade i Vallgård i genomsnitt 46 frivilliga per vecka, men på hösten 
var antalet endast 32. På Drumsö arbetade under årets lopp ett tiotal frivilliga. Under hela året 
uppgick det totala antalet timmar frivilligarbete, kommunikation och administration inberäknade,  
till ca 9 000. 

Mätt i pengar med 14 €/t skulle värdet av de frivilligas arbetsinsats år 2020 uppgå till ca 126 000 €. 

Utan denna betydande arbetsinsats av de frivilliga skulle Emmaus solidaritetsarbete inte vara 

möjligt! 

Emmaus Helsingfors kunde under år 2020 inte delta i rekryteringstillfällen för frivilliga på grund av 
den rådande coronasituationen. Nya frivilliga anmälde sig ändå genom att ringa, via våra nätsidor 
eller genom att besöka våra loppmarknader. Ett tiotal personer intresserade av frivilligarbete tog 
kontakt och kom och bekantade sig med verksamheten på loppmarknaderna i Vallgård och på 
Drumsö. De nya frivilliga har tagits emot av Anna Sammalkorpi, Ulla Hoyer och Anu Lähde i Vallgård 
och av Leena Hyrsky-Kosenius och Reija Wihinen på Drumsö. 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

Siffrorna i parentes är jämförelsevärden från föregående år, 2019. Under de senaste åren har 

försäljningssiffrorna stadigt ökat från år till år men 2020 bröts denna trend. Orsaken är pandemin 



och flytten av loppmarknaden på Drumsö. Emmaus Helsingfors försäljningsintäkter från 

loppmarknaderna år 2020 var 118 204 € (171 637 €) i Vallgård och 95 858 € (173 756 €) på Drumsö. 

Sammanlagt inbringade de båda loppmarknaderna 214 062 € (345 393 €), vilket är 38 % mindre än 

föregående år. På Drumsö var minskningen ännu större, 46 %, vilket inte är förvånande eftersom 

butiken var stängd i över fyra månader. 

Av de olika produktgrupperna inbringade kläder för vuxna mest på båda loppmarknaderna, i Vallgård 

26 % (30 %) av försäljningen och på Drumsö 24 % (28 %). I Vallgård kom produktgruppen ”annat” på 

andra plats med 14 %, följt av husgeråd med 13 % och hemtextilier med 9 %. På Drumsö var den 

näststörsta produktgruppen böcker och tidningar med 22 % av försäljningen, och de två följande 

grupperna var värdeföremål och husgeråd med 15 % var. Det råder stora skillnader mellan butikerna 

i vilka produktgrupper som säljer bäst. I Vallgård ligger försäljningen av kläder för vuxna och barn, 

samt skor och väskor på sammanlagt 40 % (50 %). På Drumsö var den motsvarande 

beklädnadsandelen 33 % (42 %). En ännu större skillnad är att i Vallgård upptar böcker och 

värdeföremål sammanlagt 13 %, medan deras andel på Drumsö är 37 %. 

Den dagliga försäljningen i Vallgård var i genomsnitt ca 728 € (710 €) och antalet betalande kunder 

var 98 (108). På Drumsö fick man i medeltal 671 € (723 €) och antalet betalande kunder var 60 (70). 

På båda loppmarknaderna var det alltså en liten minskning i kundantalet, men den genomsnittliga 

köpesumman per kund var ungefär som tidigare, litet under 8 € i Vallgård och drygt 10 € på Drumsö.  

Övriga inkomster var medlemsavgifter på totalt 1 787 € (2 407 €).    

Föreningens verksamhetsutgifter uppgick till 280 978 € (347 690 €). När dessa dragits av från 

inkomsterna uppvisar resultatet ett underskott på 49 775 €. Underskottet, som ju framför allt 

förorsakades av pandemin, kom inte som en överraskning. Eftersom föreningen hade stora 

kassatillgångar tack vare goda resultat under tidigare år beslöt styrelsen att dela ut bidrag i enlighet 

med budgeten trots att detta ledde till en förlust i årets resultat. 

I medlemsavgifter till Emmaus International, Emmaus Europa, Emmaus Finland, Svalorna och Kepa 

betalade vi sammanlagt 7 587 €. Storleken på medlemsavgifterna till Emmaus International och 

Emmaus Europa bestäms av våra försäljningsintäkter. 

Våra penningdonationer uppgick till 92 889 € (120 776 €).  Summan är nästan 30 000 euro mindre 

än senaste år men motsvarar 43 % av försäljningsintäkterna, vilket är en synnerligen god prestation. 

De största donationerna erhöll fadderbyprojektet i Bulgarien, Siemenpuu-stiftelsens projekt i Indien 

och Keikkapooli-projektet. Ca 29 % av de totala penningdonationerna gick till hemlandet. 

 

 

FÖRVALTNING 

Föreningens medlemsantal var 166.  

Styrelsens sammansättning år 2020: Ordförande Ulla Hoyer. Övriga medlemmar: Mika Aalto-Setälä, 

Heikki Ahava, Bertel Backholm, Anca Enache, Marja Keskitalo-Ojala, Anton Linder, Anu Lähde 

(viceordförande), Leena Nivanka, Ulla Siljander (sekreterare), Pauline Stenberg (kassör) och Ulf Särs. 



I september avled Ulf överraskande och vi saknar honom som vän och som en aktiv medlem av 

styrelsen och informationsteamet. 

Styrelsen sammanträdde 10 gånger. En del av mötena hölls på distans. 

På grund av covid-19 krisen hölls inte ett egentligt vårmöte utan det sammanslogs med höstmötet. 

På föreningens kombinerade vår- och höstmöte den 9 november 2020 fastställdes 

verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2019, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vidare 

godkändes budgeten och verksamhetsplanen för år 2021. 

Medlemsavgiftens storlek fastställdes som tidigare till 5-100 euro enligt eget val. 

Till ordförande för styrelsen år 2021 valdes Ulla Hoyer och till övriga medlemmar Anca Enache, Anu 
Lähde, Bertel Backholm, Heikki Ahava, Mika Aalto-Setälä, Leena Nivanka, Sanni Hanbli, Henri 
Holmberg, Marjatta Hämäläinen och Hilkka Vesterinen. 

Till revisor valdes CGR Johanna Hildén och till vice revisorer CGR Katja Hanski och GR Markus 

Palmola. 

 

 

INFORMATION, UTBILDNING, PÅVERKANSARBETE, STÖDKAMPANJER OCH ÖVRIGA EVENEMANG 

Emmaus Nyheter utkom två gånger under 2020. Medlemmar och frivilliga fick dessutom aktuell 

information om vår verksamhet och våra evenemang via e-post. Föreningens webbplats samt våra 

Facebook- och Instagram-sidor uppdaterades regelbundet. 

Solidaritetsteman för år 2020 var bland annat rätten till rent vatten, rätten till bostad, de mänskliga 

rättigheterna, romernas nationaldag, samt de handikappades, kvinnornas och barnens rättigheter. 

Kring dessa teman arrangerades solidaritetsdagar med upplysning om respektive tema och dagens 

försäljningsintäkt gavs till ändamål med anknytning till temat. 

Fönstergalleriet i Vallgård uppläts också till våra samarbetspartner för en temamånad i taget. I mars 

presenterades Cuna Nazareths daghem i fönstergalleriet och intäkterna från dagen för Barnens 

rättigheter gavs till dem. Också andra samarbetspartner presenterades i fönstergalleriet. Om 

utställningarna i fönstergalleriet skickade vi information till evenemangsspalten i Helsingin Sanomat 

och till Kulturforum-listan, som gav oss synlighet på Hbl:s evenemangsspalt.   

Tidningen Lauttasaari hade på hösten 2020 ett synligt uppslag om flytten av vår loppmarknad till 

Heikasvägen och om att vi söker nya frivilliga. 

Detta år beräknade för första gången koldioxidavtrycket från vår verksamhet (under år 

2019)  i Vallgård inom några centrala delområden: mat, el, värme, avfall, transport och resor. De 
största utsläppen kom från uppvärmningen (kolkraftsproducerad fjärrvärme), 16 816 kgCO2, medan 
elen hade nollutsläpp (Emmaus har valt el som produceras av vattenkraft). Kolavtrycket från 
konferensresor var beaktansvärd, 5 373 kgCO2. Pandemin ger förhoppningsvis upphov till bestående 
positiva förändringar i Emmausrörelsens mötespolicy. 



Vi förnyade vår praxis gällande undertecknandet av olika appeller. Vi beslöt att föreningens 
ordförande efter eget gottfinnande kan underteckna sådana appeller från våra samarbetspartner 
som otvetydigt är förenliga med de värden Emmaus representerar. Alltid då det är tidsmässigt 
möjligt rådfrågar ordföranden styrelseledamöterna innan hen undertecknar. I andra fall behandlas 
appellerna ännu i styrelsen. På hösten undertecknade vi VVA:s appell från de bostadslösas natt: 
Bostadsrådgivning måste tillhandahållas för alla som behöver det. 

På de frivilligas rekreationsdag i början av september gjorde vi rundturen ”Kurvin kierre” i Sörnäs. 

 

 

EMMAUSRÖRELSEN 

Under 2019 har föreningen aktivt deltagit i Emmausrörelsens verksamheter på olika håll. 

Emmaus Finland höll sitt virtuella årsmöte den 24-25 april. Emmaus Helsingfors representanter i 

Emmaus Finlands styrelse år 2020 var Anu Lähde (medlem) och Ulla Hoyer (suppleant). Anu Lähde 

fortsätter som Emmaus Finlands nationella delegat. Emmaus Åland ansvarade år 2020 för att 

arrangera Emmaus Finlands seminarium, som arrangerades den 6-8 november i hybridform (man 

kunde delta antingen virtuellt eller fysiskt). 

Emmaus Internationals världsmöte flyttades på grund av covid-19 till följande år.  Emmaus 

International ordnade dock den 23 oktober ett trevligt kulturbetonat virtuellt möte för 

Emmausgrupper runt om i världen. I mötet deltog Ulla Hoyer och Anu Lähde från Emmaus 

Helsingfors. 

De till våren 2020 inprickade mötena i Emmaus Europas arbetsgrupper inhiberades på grund av 

pandemin men hölls virtuellt på hösten. Anca Enache deltog i Rumänien-arbetsgruppen och Ulla 

Hoyer i Polen/Ukraina-arbetsgruppen. 

 

MEDLEMSKAP I INHEMSKA FÖRENINGAR 

Emmaus Helsingfors är medlem i Fingo rf och kollektivmedlem i U-landsföreningen Svalorna. Vi är 

också medlem i frivilligorganisationernas takorganisation Medborgararenan samt kooperativet 

Arbete och Hopp. Emmaus Helsingfors hör också till 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 detta coronaår. 



 

 

 

 


