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Under mer än en vecka har Ukraina modigt bemött Ryss-
lands invasion på sitt territorium. Vi upprepar vår totala 
solidaritet med det ukrainska folket, som är offer för en 
oberättigad aggression som kränker internationell lag.

Oberoende av vad man kan säga eller tänka om ursprung-
et till detta krig, är en sak klar: det är en ny, dramatisk 
och fasansfull demonstration av den imperialistiska 
politik, som har förstärkts alltsedan slutet av 1900-talet.  

Vår rörelse, som grundades i efterdyningarna av det andra 
världskriget, arbetar med de mest utslagna människorna 
i mer än 40 länder. Under de senaste trettio åren har 
vi bevittnat runt om i världen hur välståndet fördelas 
allt mer ojämlikt, hur man cyniskt intensifierar politiska 
linjedragningar som utesluter de fattigaste och mest 
sårbara människorna, speciellt flyktingar, samtidigt 
som hänsynslösa makthavare främjar och utnyttjar 
den ökande nationalismen och fundamentalismen.

Kriget i Ukraina påverkar nu Europa och vi välkom-
nar den enhälliga och effektiva reaktionen. Männ-
iskornas generositet är uppenbar och vi hoppas att 
denna solidaritet, som visas under konfliktens mörka 
stunder, skall fortsätta vid byggandet av ett Europa 
baserat på fred, rättvisa och gemenskap.

Med detta hopp önskar vi idag rikta vårt budskap till 
de europeiska institutionerna och den Europeiska 
Unionens medlemsländer.

Uttalande om situationen i Ukraina

EMMAUS INTERNATIONALS OCH  
EMMAUS EUROPAS GEMENSAMMA

Världsmötet 2021 + 2022

Emmaus Internationals världsmöte måste 
flyttas på grund av coronapandemin. Den första 
delen hölls virtuellt 30.11. - 2.12.2021 och 
den andra delen kommer att ordnas i Uruguay 
9.-14.5.2022. Mer än 350 personer från 220 
grupper i 37 länder deltog i mötet. Patrick 
Atohoun från Benin fortsätter som Emmaus 
Internationals ordförande. På mötet diskuterade 
man bl.a. intressebevakning och bollade ideer 
för Emmaus-rörelsens egna utbildningsprogram, 
som kunde samla praktiska exempel på metoder 
som befrämjar social förändring. Försvaret av 
invandrarnas rättigheter kom också på tal, 
liksom rörelsens linjedragning visavi solidaritet 
och självförsörjning.
ANU LÄHDE 

En aktiv och lojal Emmaus- 
kund på Drumsö

Drumsöbon Sanna Rin - 
tala är lärare, driver en 
musikskola, är nybli-
ven viceordförande i 
Drumsö-sällskapet, samt 
deltagare i projektgruppen 
Ett kolneutralt Drumsö 
2030. Sanna har redan 

i lång tid varit intresserad av ett gott liv där 
man kan göra möjligast hållbara val. Som aktiv 
föreningsmänniska har hon också inspirerat 
andra att leva inom gränserna för jordens 
bärförmåga.

Sanna är en stor loppisfan och har varit 
Emmaus-kund så länge hon minns. Under  
den första mammaledigheten blev Gyldens-
vägens Emmaus-loppis en viktig del av 
baby-vardagen.

- Med en kompis bestämde vi träff på 
Emmaus. Vi gjorde en loppis-runda och sen 
drack vi kaffe och pratade om våra fynd. Jag har 
varit en jättenöjd Emmaus-kund! Jag följer med 
intresse Drumsö-loppisens Instagram-konto och 
delar infon på klimatprojektets konto.

För Sanna, som mor och pedagog, är det 
viktigt att skingra de förutfattade åsikter som 
gäller visavi köp av begagnade varor. Familjens 
barn har vant sig vid tanken att begagnat är ett 
bättre val.

- Förra julen köpte vi enbart begagna-
de julklappar till släktens alla barn och vi 
packade in dem i tidningspapper. Jag finner en 
stor glädje i att leva enligt mina värderingar 
även som konsument. Loppisarna utgör en fin 
möjlighet för mej att då och då förverkliga en 
önskan att njuta av något som är nytt för mej. 
Tack till Emmaus för det fina jobb ni gör! 
REI JA  WIH INEN

EH stöder Ukraina
Den 28.2. gav vi 2000 euro till Emmaus Europas 
Ukraina-fond. Pengarna kanaliseras via de 
ukrainska och polska Emmaus-grupperna, som 
nu tar emot ukrainska flyktingar. Våra loppmark-
nader hade en solidaritetsvecka 9.-15.3., vars 
inkomster gavs oförkortade till hjälp för dem som 
lider av kriget i Ukraina.

Emmaus-grupperna har alltsedan sin start välkomnat 
alla villkorslöst. Vi uppmanar er att göra likadant, att 
villkorslöst välkomna alla människor som flyr från denna 
konflikt.  Vi kräver öppna gränser, full respekt av förbudet 
mot tvångsavvisning samt en bred tillämpning av flyk-
tingstatusen. Vi fördömer speciellt tvångsavvisning eller 
särbehandling av människor på grund av nationalitet 
eller ursprung.

Samma skydd måste också erbjudas alla, i Ryssland eller 
i andra länder som är involverade i denna konflikt, som 
kämpar för fred och demokrati och som en följd därav 
utsätts för förtryck.

Vi konstaterar till sist, att alla möjliga medel brådskande 
måste sökas för att trappa ner och avsluta denna 
konflikt. Vi uttrycker vårt fulla stöd till alla medborg-
are i civilsamhället som förspråkar fred i Ukraina, 
i Ryssland och andra länder. Vägen till fred är inte 
alltid den lättaste, tvärtemot.  Emmaus-rörelsens 
grundare Abbé Pierre har sagt: “ Det är inte av våld, 
vars motiv är att ändra andra, som fred kan uppstå. 
Utan (...)  genom att helhjärtat ägna sig åt (...) att 
tjäna allas välmående.”

Montreuil, den 3. mars 2022

EMMAUS INTERNATIONAL EMMAUS EUROPE

PATRICK  ATOHOUN CARINA  AALTONEN

ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE

Läs mer om de polska och ukrainska Emmaus-gruppernas arbete för att hjälpa  
de ukrainska flyktingarna på sid. 8.

Styrelsen 2022
Emmaus Helsingfors höstmöte ordnades i Fingos 
lokaler i Vallgård den 24.11.2021. Till ordförande 
för styrelsen för 2022 valdes Helka Ahava och till 
medlemmar Heikki Ahava, Anca Enache, Sanni 
Hanbli, Henri Holmberg, Marjatta Hämälä-
inen, Phill Lewis, Anu Lähde, Hanna-Leena 
Nuutinen, Leila Tarna ja Hilkka Vesterinen. 

KANSLI: Backasgatan 54, 00510 Helsingfors, TFN 050 338 8281  Butiker: VALLGÅRD: Backasgatan 54, 00510 Helsingfors,  
TFN 045-13 88 673 | DRUMSÖ: Heikasvägen 2, 00210 Helsingfors, TFN 045-236 00 01  AVHÄMTNING: 045-650 55 43 (må-fr 
11-16)  E-POST: toimisto@emmaushelsinki.fi  WEBBPLATSER: www.emmaushelsinki.fi och  www.emmaus-international.org   
TIDNING: Mika Aalto-Setälä, Helka Ahava, Leena Nivanka och Ulla Hoyer TRYCKERI: Origos Oy, 2022 | TRYCKT: på FSC-certifierat 
papper PÄRMBILD: Emmaus Oselya, 2022.

HÄNT PÅ KOMMANDE



54

Nästan 30 personer från Finlands Emmaus-grup-
per och Svalorna träffades i Helsingfors i november 
2021 för ett seminarium med temat återanvänd-
ning av kläder och textiler.

På lördagen besökte vi Återanvändningscen-
tralen i Knektbro. En guide förevisade oss de 
enorma sorteringslokalerna, med höga hyllor bl.a. 
för lagring av säsongvaror. Där finns också fina 
utrymmen för reparation av cyklar och elektriska 
apparater. I en speciell verkstad tillverkas nytt 
av gammalt, dvs. Plan B-produkter. För nätför-
säljning av second-hand varor finns särskilda 
fotograferingsplatser. 

På söndagen träffades vi i arbetsutrymmena 
på Drumsö loppmarknad för att få information om 
insamlingen av avlagda textiler, som kommer att 
bli obligatorisk i EU år 2025. Finland vill emel-
lertid fungera som banbrytare och har beslutat 
att inleda insamlingen av avlagda textiler i hela 
landet redan år 2023. HRMs Hanna Tukiainen 
berättade om insamlingen av avlagda textiler i hu-

vudstadsregionen. Härefter presenterade Helena 
Käppi Nextiilis verksamhet i Tammerfors, där man 
redan har börjat sortera avlagda textiler. För övrigt 
fungerar Nextiili ganska mycket såsom Emmaus. 
Parallellt med second-hand försäljningen har de 
startat en materialbank för hantverkare.

Då också Emmaus Westervik berättade att 
de skall inleda ett pilotprojekt med det lokala 
avfallsbolaget, gällande insamling och sortering 
av avlagda textiler, uppstod en livlig diskussion 
om ämnet.

Vi fick även höra andra nyheter från Finlands 
Emmaus-grupper och Svalorna samt senaste 
nytt från Emmaus Europa och Emmaus Interna-
tional.

Efter många virtuella möten var det trevligt 
att ses fysiskt igen.  Deltagarna tackade varmt 
seminariets arrangörer och speciellt Emmaus 
Helsingfors kockar som hade tillrett lördagens och 
söndagens måltider.
ULLA  HOYER

Emmaus Finlands seminarium 6-7.11.2021 HAMPAN FRI  
FRÅN MARIJUANANS 

SKUGGA?

Vi i Svalorna stötte på cannabis sativa, en av de mest  

kontroversiella växterna i världen, tre gånger under vår  

projektövervakningsresa till Nepal.

TEXT OCH BILDER: KATRI SIMONEN 

ett ögonblick! Vad finns här? Bekanta fransiga 
blad i toppen av militäriskt raka stjälkar – väl-
skötta och vattnade minidjunglar på terrass-
fälten. Javisst: en genom korsning utvecklad 
kortväxt och illegal droghampa.

För tydlighetens skull: dessa fält var inte del 
av vårt projekt.

Vi fick veta att den lokala polisen är väl med-
veten om drogfälten. Då och då dyker de upp 
på platsen eller beodrar bonden att besöka 
polisstationen. Denne måste betala mutor till 
polisen eller annars kommer cannabisskörden 
att förstöras.

I själva verket har bonden ställt en del av sin 
mark till förfogande för en brottsliga. Männen 
i ligan skaffar frön och sköter sådden. När 
skörden är klar och och bärgad av bonden 
kommer de och hämtar den.

Faktum är att den stora efterfrågan på 
marijuana under hippieeran bara satt igång 

I NEPAL GÖR CANNABISEN COMEBACK

H är brukade hippierna röka. Vi bodde 
den första natten i stadsdelen Thamel i 
Kathmandu. På 1960- och 70-talen var 

Thamel ett populärt område för hippier som 
rökte marijuana. I november 2021 syns inga spår 
av hippier och marijuana... Däremot hittar man 
hampa  –  i butikerna som står och väntar på de 
ståtliga, kvalitetsmedvetna vandrarna finns det 
fullt av ryggsäckar, väskor och tröjor av hampa. 
Det är inget under. Hampaprodukter håller bra 
sin form, lider inte av fukt och isolerar från både 
kyla och värme. Hampafibrerna sågs ofta också 
vara blandade med bomull eller siden.

Bekanta blad på välskötta fält 
I Makwanpur i centrala Nepal bekantade vi 
oss med vår andra projektpartner, NAFAN. 
Vi vandrade genom byarna, tittade på höns, 
grisar, getter, grönsaker och risfält, vars ekolo-
giska uppfödning och odling vi stöder… men 

Emmaus Finlands årsmöte

Den 12.3.2022 ordnades Emmaus Finlands 
årsmöte på distans. Grupperna berättade denna 
gång speciellt om sitt solidaritetsarbete och 
vi funderade tillsammans bl.a. hur hjälpen till 
Ukraina bäst kan kanaliseras. Alla de finska Em-
maus-grupperna har givit stöd till de ukrainska 
flyktingarna via Emmaus Europas Ukraina-fond. 
Emmaus Åland har tillsammans med en lokal 
radiostation lyckats samla hela 40.000 euro. 
Ukraina-fondens pengar ges som verksamhets-
stöd till Ukrainas och Polens Emmaus-grupper 

så att grupperna nu kan koncentrera sig på att 
hjälpa flyktingarna. Emmaus Helsingfors och 
Emmaus Westervik  har arrangerat solidaritets-
försäljningar och på Åland planerar man för 
mottagning av flyktingar.

I Emmaus Finlands planer för detta år ingår 
ett gemensamt höst-seminarium på Åland med 
Sveriges Emmaus-grupper. Maarit Kinnunen 
valdes till Emmaus Finlands ordförande. Anu 
Lähde och Ulla Hoyer är Emmaus Helsingfors 
representanter i styrelsen.

HÄNT PÅ KOMMANDE SAMARBETSPARTNER
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den storskaliga kommersiella odlingen och ut-
vecklingen av olika sorters marijuana i Nepal, 
den introducerade och normaliserade ett nytt 
nöjesbruk av marijuana vid sidan av den tradi-
tionella rituella användningen samt skapade 
marknadsföringskanaler till utlandet.

Nu verkade ingen skämmas över sina od-
lingar. Cannabis är en lukrativ, snabbväxande 
och lättillgänglig växt, och bara du betalar 
mutor borde det inte uppstå några problem. 
Visserligen hörde vi att många småbönder från 
ursprungsbefolkningen Chepang, som själva 
har försökt transportera skörden till mark-
naden i hopp om att få en extra inkomst, nu 
sitter i fängelse.

Och den har tagit mark från den självförsör-
jande odlingen av matgrödor.

Hampatyg som spunnits och  
vävts i bergen 
Vi reste sedan med bil i två och en halv dag 
till Fjärran västern regionen Bajhang i Nepal 
för att bekanta oss med verksamheten hos vår 
andra partner, Sahara Nepal.

I den högt uppe belägna byn Thakunna, 
där alla bybor var samlade – kvinnorna i sina 
färgglada festkläder och knallgula tvinnade 
pärlband – fick vi sju meter hampatyg i två 

När vi frågade om användningen av 
spinnrock fick vi höra att de gammaldags 
(!) spinnrockarna kastats på vinden. Mycket 
annat har också förändrats. Billigt garn finns 
nu att köpa på marknaden – varför påbörja en 
mödosam tillverkning av hampagarn och -tyg 
när du får så väldigt lite betalt för de färdiga 
produkterna?

Alla vävare i hantverkargruppen försäkrade 
dock med en mun att de skulle vilja fortsätta 
väva hampatyg och lära sig nya tekniker om 
det fanns bearbetningsutrustning för att 
underlätta arbetet.

De har hört att sådana skall finnas. En man 
som varit säsongsarbetare i Indien hade med 
egna ögon sett någon sorts tung, elektrisk 
apparat. Men det finns ingen elektricitet i 
byn Thakunna, bara några solpaneler för att 
ge ljus.

Handdukar av hampatyg för  
vår medelanskaffning
Efter att vi återvänt till staden Chainpur tog 
Saharas representanter Umesh och Dambar 
oss till Samita Chaudhary Rokayas lilla syaf-
fär. Där planerade vi storlekarna och kanter-
na på handdukarna - nepaleserna föreslog 
färgglada tygkanter – Umesh och Dambar 
tog tag i den stora saxen och Samita började 
brumma med maskinen. Nålarna gick sönder 
i de tjocka kanterna – vi måste kila ut för att 
köpa nya. På kvällen hade vi en bunt hampaty-
ger lämpliga som handdukar, borddukar eller 
sittunderlag. Dessa hampadukar kan förresten 
köpas från Svalornas nätbutik.

Vi söker nu en fiberhampaspecialist i Nepal 
och undersöker marknadsföringsmöjlighe-
terna för hampaprodukter. Det traditionella 
hantverket får inte tillåtas förlora mot billigt 
köpgarn, särskilt nu när kunskapen om ham-
pans utmärkta egenskaper sprider sig och den 
fibrösa hampavarianten av cannabis sativa hål-
ler på att frigöra sig från marijuanans skugga.

Utvecklingen av hampslöjd är ett exempel 
på verksamheten i vårt samarbetsprojekt. 

Man spinner hampa på samma sätt som ull och lin, men 
av någon anledning enbart på slända, här visas hur man 
gör. Även Sahara Nepals viceordförande, läraren i engel-
ska Bhanu Bhakta (sittande till höger) fick hampsländan 
att snurra.

Lärarens hustru med en hampmatta, som hon har vävt. 
Kvinnorna har klätt sig till fest med egenhändigt gjorda 
smycken.

smala förpackningar som present. Det ena 
tyget var grovt som lin och det andra påminde 
om längre bearbetat linne.

Kvinnorna berättade att den två- till treme-
ter höga fiberhampan växer vilt överallt. När 
hampan väl är skuren, blötläggs den i bäcken 
i 10-20 dagar. Fibrerna kokas sedan i askvatten 
och tvättas slutligen flera gånger.

För att vi skulle få se skyndade de sig att 
hämta sländorna, någonstans hittades också 
delar av vävstolar, och alla hade roligt när en 
och annan man ville visa hur sländan snurrar. 
Traditionellt har spinning av fibrer till garn med 
slända varit herdarnas, d.v.s. männens arbete.

Samarbetsprojektet med  
Sahara Nepal 2021-2023 

LIVET i de små byarna på bergsluttningarna i 
Bajhang i västra Nepal regleras av växlingen 
mellan perioden av hårda monsunregn och den 
långa torra perioden. Den definierar skördesä-
songerna, och precis allting. Svalorna försöker 
tillsammans med Sahara hitta mer svängrum 
och alternativ till de hårda överlevnadsför-
hållandena. Emmaus Helsingfors kommer att 
delta i projektets självfinansieringsdel.

Av invånarna i projektbyarna har bildats 15 
producentgrupper, som getts utbildning, och 
man har gjort marknadsundersökningar och 
delat ut frön, verktyg och material. Tidigare 
har det inte funnits någon utvecklingsverk-
samhet i byarna.

GRÖNSAKSODLARNA HAR LÄRT SIG att planera 
kommersialiseringen av odlingen med hjälp av 
växthus, bevattning och nya arter. Det skulle 
finnas en marknad för inhemska grönsaker; 
största delen av grönsakerna importeras nu 
från Indien.

Getuppfödare har fått råd i hur man bygger 
ordentliga skyddsrum, i djurskötsel och 
utfodring med foder istället för öppet bete. Det 
finns en efterfrågan på hållbara traditionella 
växter och nya användningsområden har tagits 
fram för dem. Vissa bönder satsar på att odla 
svamp, en del lär sig biodling. Bambu- och 
hampahantverkare har motiverats att skaffa 
råvaror och utveckla produkter.

KVINNORNA I PRODUCENTGRUPPERNA har fått 
utbildning om kvinnors rättigheter och de har 
fått större egenmakt bl.a. via sina egna dans-, 
sång- och diskussionsevenemang. Våld mot 
kvinnor uppmärksammas också vid gemenska-
pens sammankomster och i radio.
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UKRAINA  
I VÅRA HJÄRTAN

I skrivande stund har det gått tjugo dagar sedan  

Ryssland attackerade Ukraina. Detta ofattbara och förskräckliga brott  

har fått hela Europa att för tillfället glömma sina oenigheter.  

Nu samlas alla krafter för att hjälpa flyktingarna från Ukraina  

och för att stå emot Putins krigspolitik.

TEXT  HELKA AHAVA

Vid det här laget har tre miljoner ukrainare 
lämnat sina hem för att söka trygghet. 
Männen har stannat  kvar för att försvara 

sitt fosterland, medan kvinnorna och barnen har 
inlett en tung evakueringsfärd. Flyktingarnas 
huvudström går mot Polen genom västra Ukrai-
na, där Lviv är en knutpunkt för transittrafiken. 
I trakten av Lviv finns två Emmaus-grupper, de 
enda i Ukraina. De har nu stängt sina butiker 
och koncentrerar sig på att hjälpa flyktingar

GRUPPEN EMMAUS OSELYA grundades år 2001 i 
Vynnyky utanför Lviv och har alltsedan 2003 varit 
en boendegemenskap för hemlösa. I kommuni-
teten bor c. 30 män, kvinnor och barn. I Vynnyky 
har Oselya också ett dagcenter för andra hemlö-
sa, där de bl.a. kan gå i duschen och tvätta sina 
kläder. Inne i staden Lviv har Oselya ett stöd-
hem för 20 personer. Här får människor stöd i 
övergången till ett självständigt liv och boende. 
Oselya ordnar också regelbundet sopputdelning 
åt hemlösa i Lviv. Emmaus Oselya uppskattas 
högt för att föra de bostadslösas talan gentemot 
den lokala förvaltningen och politikerna. Oselya 
finansierar de betydande sociala insatserna för 
de hemlösa medels det traditionella Emmaus-ar-
betet: kommunitetens medlemmar och frivilliga 
medhjälpare samlar och säljer använda varor och 
renoverar möbler i sin egen verkstad.

DEN ANDRA EMMAUS-GRUPPEN I UKRAINA är Nasha 
Khata, som är verksam utanför staden Dro-
hobych, ca 80 km från Lviv. Nasha Khata är en 
kommunitet för 60 personer. Dessutom upp-
rätthåller gruppen ett natthärbärge i Drohobych. 
Gruppen får också sina inkomster från lopp-
marknadsförsäljning. Kommuniteten på landet 
bedriver dessutom jordbruk och boskapsskötsel. 
För några år sedan då jag besökte Nasha Khata 
såg jag deras håriga ungerska skogsgrisar glatt 
springa i en lång rad i närskogen. I slutet av 
år 2021 donerade Emmaus Helsingfors 12 000 
euro till Nasha Khata för förbättring av deras 
värmesystem. Tack vare detta kunde gruppen 
öppna upp nya övernattningsmöjligheter, som 

nu kommer väl till pass! I slutet av februari fick vi 
ett meddelande från Nasha Khatas ledare Vasil 
Golodil: han blev nu tvungen att gå med i armen 
och var på väg till fronten.

FRÅN LVIV STRÄVAR FLYKTINGARNA i första rummet 
till Polen, där de får hjälp av många olika orga-
nisationer, däribland de polska Emmaus-grup-
perna, som alla finns rätt nära den ukrainska 
gränsen: i Nowy Sacs, Krakov, Rzeszów och 
Lublin. Även de polska Emmaus-grupperna 
är boendegemenskaper och får sin utkomst 
huvudsakligen på traditionellt Emmaus sätt 
genom att samla in och sälja använda varor.

Både de ukrainska och de polska grupper-
na har utmärkta förutsättningar att hjälpa 
flyktingar. De har färdigt stora lager med 
insamlade kläder och andra förnödenheter och 
i kommuniteterna finns det möjligheter för 
tillfällig övernattning. Den bästa hjälpen som vi 
västeuropeiska Emmaus-grupper har kunnat ge 
är inte varor utan pengar, med vilka våra ukra-
inska och polska kolleger kan köpa lokalt just 
det som flyktingarna behöver. Enligt ögonvitt-
nen har det kommit så mycket försändelser till 
Ukraina och Polen att hanterandet av sortering 
och distribution av varor försvårats och en stor 
del av de donerade varorna hamnar i soporna.

EMMAUS EUROPA grundade genast efter att kriget 
inleddes en Ukraina-fond, till vilken Europas 
Emmaus-grupper donerade 80 000 euro under 
den första veckan. Också Emmaus Helsing-
fors bidrog med 2000 euro. Under två veckor 
samlades 285 000 euro. De Emmaus-grupper 
som hjälper flyktingarna från Ukraina behöver 
ca 70 000 euro/månad som stöd, vilket betyder 
att summan räcker för 4-5 månader och till-
läggsfinansiering inte behövs just nu. I början 
av mars ordnade vi på båda loppmarkmaderna 
en veckas solidaritetsförsäljning till förmån 
för Ukraina. Inkomsten 6500  euro avrundades 
till 7 000 euro och donerades via organisatio-
nen Läkare utan gränser till stöd för krigets 
offer i Ukraina. 

SAMARBETSPARTNER
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S åsom för mången annan har det 
varit jobbigt och ensamt för Emmaus 
frivilliga under corona-tiden.  Livet har 

blivit begränsat och man har blivit tvungen 
att ge upp många av sina vanliga program-
punkter. För Pirjo Kivelä har Emmaus varit ett 
andningshål:

–  Det är alltid trevligt att komma till Em-
maus, här ser man andra mänskor, fastän man 
inte alltid pratar med dem.

Då Pirjo jobbar på Drumsö eller i Vallgård 
tillbringar hennes oskiljaktliga vän, hunden 
Roosa, också dagen på Emmaus.

– Sedan jag blev pensionär har jag sysslat 
med många saker, som jag inte har någon 
utbildning för, ler Pirjo.  

– Undervisat i finska, sorterat och prissatt 
kläder. Via en rekryteringsmässa kom jag inte 
bara till Emmaus, utan också till Kalliola och 
MLL (Mannerheims Barnskyddsförbund). Jag 
är fortfarande verksam i MLL, även om jag har 
hållit paus under pandemin. Jag undervisar 
finska åt invandrare och hjälper till i många-
handa saker, som är svåra för de dem. En 
afgansk invandrare ringer ännu och ber om 
råd, fastän vi inte har setts på länge.

Pirjo studerade engelska, tyska och franska 
vid universitetet och språken har haft en 
central roll i hennes arbetsliv, ofta i ledande 
ställning.

– Under 32 år arbetade jag som chef, 16 år i 
Finlands Banks översättningskontor, efter att 
ha jobbat på bankens korrespondens-avdel-
ning först som översättare och sedan som kor-
respondent. Emellanåt var jag, i enlighet med 
min utbildning, lektor i Brahestads Borgar- 
och Handelsskola, Finlands äldsta handels-
läroanstalt, där “borgare” i namnet betyder 
handelsman från tiden då Finland ännu var en 
stor exportör av tjära.  Under min auskultering 

hade jag varit vikarie i Lojo handelsläroanstalt, 
och ibland roas jag av tanken på det långa av-
ståndet mellan den kommersiella sektorn och 
Emmaus. Under min karriär kan man se hur 
världen har förändrats. Först knackade man 
brev på maskin, och till slut skapade man en 
elektronisk ordbok och översättningen gjordes 
maskinellt!  

– Mitt sista jobb innan pensioneringen var 
som chef för översättarna i EU:s ministerråd. 
Under åren i Bryssel blev den europeiska 
dimensionen allt viktigare. Vid sidan om mitt 
egentliga jobb, var jag  med i uttagningskom-
mitteer och i det sammanhanget intervjuade 
jag mina blivande kollegor. Det är tråkigt att 
EU inte längre intresserar de unga som arbets-

Pirjo handleder en ny frivillig.

Man träffar mänskor på Emmaus
PIRJO KIVELÄ

plats, eftersom det innebär att kunskapen om 
Finland med tiden försvinner i EU.

– Det fanns alltid en massa jobb, och jag 
kände mej aldrig ensam. Jag tyckte speciellt 
om att lösa problem, det gjorde arbetsdagen 
intressant och gav tillfredsställelse.

de tre hade haft med sig i kappsäckar från 
Helsingfors.

– Där fick man en god bild av den mångkul-
turella Emmaus-rörelsen. Där blev jag också 
intresserad av en kurs som Emmaus Europa 
ordnade i Köln följande år. Speciellt delta-
garna från Frankrike och England granskade 
sina gruppers värderingar. Litet liknande 
diskussioner  och presentationer av grup-
pernas verksamhet finns med i de nordiska 
Emmaus-gruppernas  digitala studiecirkel (på 
svenska), som är öppen för alla intresserade.  

Pirjo anser att det finns mycket som kunde 
förbättras inom Emmaus.

– Jag tycker att man inte alltid lyssnar på 
allas åsikter, och därmed förfaller många 
goda idéer. Men Emmaus målsättning är god, 
annars skulle jag ju inte vara här. 
TEXT HELKA  AHAVA ,  BILDER  ANU HYLE

Pirjo Kivelä på Salon Emmaus i Paris 2015. 

Uppdraget att ta emot och 
introducera nya frivilliga har 

varit det trevligaste.

Till livet hörde förutom arbetet ett långt 
äktenskap, som slutade i skilsmässa. Golf 
har varit en kär hobby och hundarna viktiga 
familjemedlemmar.

Pirjo har rest mycket i många länder. För 
mer än 10 år sedan var hon bl. a. i Zimbabwe, 
där hon bekantade sig med en liten finsk 
organisation, som stöder föräldralösa barns 
skolgång. Pirjo har ett fadderbarn i Zimbabwe 
och har stött flickans skolgång från lågstadiet 
till gymnasiet. Nu studerar flickan vid univer-
sitetet med Pirjos stöd.

Pirjo har varit med i Emmaus redan många 
år. Då hon har en fritidsbostad i Ekenäs, job-
bade hon tidigare också i Emmaus Westerviks 
butik. I Emmaus Helsingfors har hon sysslat 
med många saker: sorterat och prissatt kläder 
i Vallgård och på Drumsö, varit medlem i 
styrelsen och deltagit i olika arbetsgrupper.  
Uppdraget att ta emot och introducera nya 
frivilliga har varit det trevligaste. För tillfället 
är hon med i fadderbyprojektet i Bulgarien.

År 2015 var Pirjo i Paris på jätteloppisen 
(Salon Emmaus) tillsammans med Tuula 
Snow och Ulla Hoyer, för att sälja kläder, som 

ARBETSMYRA



Emmaus är en möjlighet för olika människor av olika 
ålder att enligt egen kraft och förmåga utföra ett me-
ningsfullt arbete för en mer jämlik värld.

Varmt välkommen till Emmaus Helsingfors 
vårmöte 2022 

TID: Onsdagen den 20.4.2022 kl 18      
PLATS: Drumsö loppmarknad, Heikasvägen 2

Arbetsordningen
1. Mötets öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare
4.  Konstaterande av mötets laglighet och beslut-

förhet
5.  Godkännande av arbetsordningen för mötet
6.  Presentation av styrelsens förslag till verksam-

hetsberättelse samt bokslut och revisionsbe-
rättelse för år 2021

7.  Beslut om godkännande av verksamhetsberät-
telsen och fastställande av bokslutet 

8.  Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de 
redovisningsskyldiga

9.  Val av valutskott
10.  Mötets avslutande 
 

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut kan 
läsas på länken https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFU-
ecdrW-D0rCpPefbW9s7?e=VJ0wJI eller beställas 
från kontoret (tel: 050 3388 281, e-post:  
toimisto@emmaushelsinki.fi).

Vänligen betala medlemsavgiften för år 2022  
(5 - 100 euro, efter eget val) till kontot:  
FI17 5780 1020 0039 04  med referensnummer 
11112, eller skriv ditt namn och din adress på 
betalningsblanketten.  

Välkommen! 
Emmaus Helsingfors styrelse

ACTIVISTS 
FOR CHANGE

https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdrW-D0rCpPefbW9s7?e=VJ0wJI
https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdrW-D0rCpPefbW9s7?e=VJ0wJI

