Emmaus Helsingfors rf:s verksamhetsberä7else 2021
(Godkänd på föreningens möte 20.4 2022)
Emmausrörelsen ﬁck sin början i Frankrike år 1949 när den franska prästen,
parlamentsledamoten och Fdigare medlemmen i motståndsrörelsen, Abbé Pierre,
inledde en kampanj för aJ hjälpa de bostadslösa som led i vinterkölden.
Emmausrörelsen har vuxit Fll en internaFonellt akFv rörelse, med 425 grupper som
verkar i 41 länder. Rörelsen inbjuder både bäJre och sämre loJade aJ jobba
Fllsammans för aJ hjälpa de mest utsaJa i deras omedelbara nöd och stödja dem i
kampen för eJ goJ, icke-diskriminerande och jämlikt liv. Emmaus är en religiöst och
poliFskt obunden organisaFon.
Emmaus Helsingfors grundades år 1966. Föreningen får sina intäkter från
loppmarknadsverksamheten som huvudsakligen drivs med hjälp av frivilliga. Varorna
som säljs på loppmarknaderna fås som donaFoner. Loppmarknaderna erbjuder de
frivilliga en meningsfull arbetsgemenskap och en möjlighet aJ vara Fll hjälp. Tack vare
frivilligarbetet kan Emmaus dela ut av sina inkomster Fll solidaritetsarbete i hemlandet
och på andra håll.
Idag satsar Emmausrörelsen allt mer på återvinning och ansvarsfull konsumFon i
vardagen. Emmaus Westervik har startat eJ pilotprojekt med insamling och sortering av
texFlavfall i Västra Nyland och i Helsingfors påbörjade Emmaus Drumsö insamling av
avlagda texFlier. Vi följer också akFvt utvecklingen av det planerade kvarteret för cirkulär
ekonomi på Forsby depå.
En av våra vikFga stödformer är aJ försöka sysselsäJa personer som har svårt aJ på
egen hand hiJa arbete och utkomst. Mot deJa mål riktar sig bl.a. vårt Keikkapooliprojekt och våra olika stödanställningsåtgärder.
VAD VI PLANERADE OCH VAD SOM BLEV GJORT
Coronaviruset som kom Fll Finland i februari 2020 hade en betydande inverkan på
föreningens verksamhet ännu år 2021. Pandemins verkan syntes på många säJ: kortare
öppe^der samt färre kunder och frivilliga, och som en direkt följd av deJa lägre
försäljningsintäkter.
Årets försäljningsintäkter var ca 250 000 € (mot 214 000 € år 2020). Summan var ca
30 000 € lägre än vad som budgeterats. Tack vare våra besparingar kunde vi dock
överskrida den planerade solidaritetsbudgeten för år 2021 och donera 86 600 €, eller 35
% av försäljningsintäkterna, fast målet varit bara 25 %. Våra stödmoJagare ﬁck de
budgeterade beloppen, förutom Hirundo som ﬁck 1 000 € istället för budgeterade 2 000
€. Dessutom ﬁck Parivartan i Indien eJ extra anslag på 6 500 € och de ukrainska
grupperna Nasha Khata och Oselya ﬁck totalt 13 000 € i extra stöd utanför budgeten.
ReparaFonssömnaden som nämns i verksamhetsplanen förverkligades inte. I övrigt har
vår verksamhet följt verksamhetsplanen väl.

STÖDVERKSAMHET
Utvecklingssamarbete
Peru / Cuna Nazareths daghem och återvinningscentral Traperia 3 500 €
På grund av covid-19 krisen beslöt myndigheterna aJ Cuna Nazareths daghem i
närheten av Lima skulle verka virtuellt ännu under hela året 2021. De virtuella
verksamhetsformerna omfaJar televisionsprogram som utarbetats av
utbildningsexperter samt användning av WhatsApp och andra
kommunikaFonsplagormer i kontakterna. I prakFken är dessa virtuella akFviteter
utmanande ehersom en del av familjerna endast har elementära
kommunikaFonsenheter. Vi stödde daghemmet med 3 000 euro år 2021. Summan
användes Fll aJ renovera och måla lekområdet utanför daghemmet samt Fll
saneringsåtgärder för aJ uppfylla hygienkraven (bl.a. ﬂer handtväJspunkter). År 2022
förväntas daghemmet kunna öppna sina dörrar igen och ca 150 barn från fa^ga familjer
kan återvända Fll en trygg dagvård.
Vi betalade därFll 500 euro Fll Svalorna för uppföljningen av den i Pachacamac belägna
åter vinningscentralens verksamhet och ekonomi. Under år 2021 har
återvinningscentralens situaFon varit svår p.g.a. covid-19 krisen.
Indien / Pardhi-adivasierna 10 390 €
Det gemensamma projektet mellan Emmaus Helsingfors och Siemenpuu-sFhelsen för aJ
Fllsammans med Parivartan organisaFonen stöda pardhi-adivasierna, en
ursprungsbefolkning i Indien, tog slut i början av år 2021. Projektet lyckades i sin helhet
bra, men en del av verksamheten blev oförverkligad p.g.a. covid-19 krisen. Därför
understegs budgeten och år 2021 var Emmaus Helsingfors andel bara 390 euro. Eher aJ
projektet tagit slut gav vi ännu 10 000 i stöd för Parivartans grundverksamhet i delstaten
Chha^sgarhi. Med deJa bidrag har organisaFonen kunnat fortsäJa stöda pardierna
med påverkansarbete, utbildning, informaFon och utvecklandet av deras utkomst. I
byarna ﬁnns redan sen Fdigare en omfaJande undernäring och förekomsten av olika
farsoter och andra sjukdomar är betydligt större än i städerna. Pardi-adivasierna är i hög
grad beroende av aJ samla in och sälja skogsprodukter som källa Fll mat, medicin eller
utkomst, och deras inkomster har rasat jämfört med Fdigare.
Emmaus InternaYonals gemensamma solidaritetsmål 2 400 €
Vi donerade 1 000 euro Fll Emmaus InternaFonals katastrokjälpsfond Fll stöd för de
pandemidrabbade Emmausgrupperna i Indien. Solidaritetsförsäljningen under FN dagen
inbringade 1 400 euro, som gavs Fll Emmaus InternaFonal.
Va7enprojektet 1 260 €
Intäkterna från VaJendagen, 1 260 euro, gavs Fll Käymäläseura Huussi ry.
Stödmålen i Europa
Estland / KaY-hemmet och Kohila dagcenter 4 924 €
Emmausgrupperna i Esbo och Helsingfors har samarbetat med den estniska föreningen
Kohila dagcenter sedan medlet av 1990-talet. Dagcentret anordnar i byn Kohila med
omgivning akFviteter som kompleJerar samhällets sociala arbete, delvis Fllsammans

med de kommunala sociala myndigheterna. Samarbetet med Emmaus ledde år 1996 Fll
uppräJandet av eJ hem för utvecklingsstörda i byn Kohila, under en Fd då det estniska
socialskyddet ännu var mycket svagt och inställningen Fll utvecklingsstörda var ganska
negaFv. Idag erbjuder KaFhemmet boende för 15 vuxna utvecklingsstörda och
dagcentret erbjuder dem stödarbete, bl.a. i sin egen tväJstuga, och andra dagakFviteter.
Stödcentret har målmedvetet strävat eher självförsörjning i sin verksamhet. NuförFden
kommer redan merparten av KaFhemmets ﬁnansiering från samhällets vårdavgiher.
DärFll har dagcentret ordnat ﬁnansiering genom aJ driva en tväJstuga och sälja sociala
tjänster Fll kommunen (inklusive härbärge och dagvård, rehabiliteringsbedömningar och
-planer samt hemtjänst). På KaFhemmet har man också planer på aJ inräJa eJ
semesterrum som potenFellt skulle kunna ge yJerligare regelbundna inkomster. Den
snart genomförda köksrenoveringen kommer sannolikt aJ möjliggöra en höjning av
vårdavgihen i framFden. Ändå behövs en viss extern ﬁnansiering för aJ täcka
KaFhemmets kostnader. År 2021 bidrog vi med 4 924 euro Fll KaFhemmets
drihskostnader. Dessutom har vi lovat aJ avsäJa 5 000 euro för byggandet av
semesterrummet.
Litauen / MPFSC 2 000 €
OrganisaFonen MPFSC arbetar för aJ bekämpa människohandel i Litauen. I
organisaFonens grupper för unga försöker man stärka ungdomarnas självkänsla och öka
deras kunskap om hur människohandeln fungerar, för aJ därmed förhindra aJ de unga
faller oﬀer för den. Arbetsområdena är Ukmergė, Širvintos, Švenčionys, Šalčininkai och
Vilnius. OrganisaFonen uppräJhåller också en egen loppmarknad i eJ gammalt hus som
har renoverats under årens lopp. År 2021 stödde vi organisaFonen med 2 000 euro, som
användes Fll aJ ge skolning åt fyra ﬂickgrupper och en pojkgrupp i frågor gällande
människohandel och jämlikhet mellan könen. Flick- och pojkgrupperna är en del av
organisaFonen förebyggande verksamhet.
Polen-Ukraina 14 000 €
Via Emmaus Europa stödde vi den polska Brat Albert gruppen med 1 000 euro för inköp
av en bil. I Ukraina hade Emmaus Oselya fåJ färdig sin lagerbyggnad men saknade ännu
eJ stängsel kring den. Ordet gick runt Fll Polen-Ukraina kollekFvets grupper och mycket
snabbt ﬁck man ihop den behövliga summan på 7 000 euro, varav Emmaus Helsingfors
donerade 1 000 euro. När året närmade sig siJ slut ﬁck vi en hjälpbegäran från Nasha
Khata. På tröskeln Fll den iskalla vintern i Ukraina hade ﬂer bostadslösa vänt sig Fll
gruppen. För aJ kunna ge dem tak över huvudet måste man renovera ﬂer sovrum och
förnya värmesystemet. Vi donerade sammalagt 12 000 euro, som täcker nästan alla
kostnader för förnyandet av värmesystemet. De nya utrymmena väntades kunna tas i
användning i början av januari 2022.
Bulgarien / fadderbyprojektet med Helsingfors Diakonissanstalt 15 850 €
Emmaus Helsingfors och Helsingfors Diakonissanstalt gemensamma fadderbyprojekt i
Vidin i Bulgarien påbörjades år 2018 i samarbete med den lokala organisaFonen Drom.
Drom är en organisaFon för romer, som under sin historia framgångsrikt har stöJ
integreringen av romer i majoritetsbefolkningens skolor. NuförFden erbjuder
organisaFonen romerna i Vidin juridisk hjälp speciellt i frågor rörande bostadsräJ,
diskriminering, Fllgång Fll socialförsäkring och sociala tjänster samt utbildnings- och

sysselsäJningsrä^gheter. Den övervakar också i större utsträckning romernas mänskliga
rä^gheter.
2021 var eJ svårt år för Drom ehersom största delen av dess projeksinansiering
upphörde. Trots aJ de akFvt sökte eher nya möjligheter, hiJades inga nya
ﬁnansieringskällor. För aJ kunna fortsäJa siJ arbete som medborgarorganisaFon bad de
om yJerligare ekonomiskt stöd från Emmaus och Diakonissanstalten, som Fllsammans
donerade 32 000 euro. Det vikFgaste resultatet år 2021 var aJ 37 hushåll (200 romer)
ﬁck räJshjälp.
Loppmarknaden Magazine Helsinki som Drom öppnade år 2019 med stöd av Emmaus
har blivit en betydande del av organisaFonens verksamhet. Fast branschen är ny för
Drom, har organisaFonen visat eJ stort engagemang och intresse för aJ utveckla sin
förmåga aJ driva buFken som en socialt företag. De är mycket intresserade av aJ
utveckla buFken Fll en fast aﬀärsverksamhet, med vilken de hållbart kan ﬁnansiera siJ
arbete med mänskliga rä^gheter. Finansieringsmöjligheterna i Vidin är knappa och en
projektspeciﬁk ﬁnansiering möjliggör inte långsikFg planering. Därför är det mycket
vikFgt aJ utveckla buFken Fll en hållbar, långvarig inkomstkälla. BuFken har också en
vikFg social roll i Vidin. Lokala fa^ga invånare kan där göra förmånliga uppköp, och
kläder doneras också Fll fa^ga invånare.
CoronasituaFonen i Bulgarien och Vidin har varit svår. Perioderna under vilken buFken
var stängd var färre än under 2020, men det tog ändå sin Fd innan kunderna återfann
buFken. Drom använde sig mycket av radioreklam.
Årets försäljning mer än fördubblades Fll 5 950 euro (mot 2 785 euro år 2020). BuFkens
utgiher var dock 26 651 euro. Det tar Fd aJ öka lönsamheten ehersom buFken är ny och
Vidin är eJ mycket fa^gt område. Stödet från Emmaus har använts Fll hyror, löner och
bil- m.m. kostnader. Drom använde intäkterna från försäljningen Fll aJ hjälpa familjen
som drabbats av pandemin med mat- och hygienförnödenheter.
Tillsammans med Emmaus Westervik skickade vi år 2021 Fll Drom en långtradarlast med
kläder och andra varor Fll försäljning.
Varutransporter Yll BalYkum, Rumänien och Bulgarien 7803 €
Under det gångna året lastade Emmaus Helsingfors Fllsammans med Emmaus Westervik
fyra långtradare med kläder för barn och vuxna, hemtexFlier, skor, väskor samt husgeråd
Fll Emmausgrupperna i LeJland och Rumänien samt Fll vår samarbetspartner Drom i
Bulgarien. År 2021 var Emmaus Helsingfors andel 2 103 kollin (21 030 kg) och vi bidrog
med 7 803 euro Fll leveranskostnaderna, som inkluderar hyran för eJ säcklager,
förpackningsmaterial samt vår andel av fraktkostnaderna.
Stödverksamhet och bidrag i hemlandet
KooperaYvet Arbete och Hopp 13 500 €
På grund av coronapandemin var stadens nödinkvartering också 2021 öppen hela året.
Keikkapooli städade i Diakonissanstaltens nödinkvarteringsutrymmen på Enarevägen 8
och i Hoiva Oy:s nödinkvartering på Enarevägen och Alpgatan 2. Föregående år (2020)
ökade antalet arbetsFmmar med 50 % tack vare nödinkvarteringarna. Samma utveckling
fortsaJe dock inte under 2021 emedan man ﬁck endast få nya kunder och många av
stamkunderna höll sina dörrar stängda på grund av pandemin. Årets intäkter var bara ca

10 000 € större än under föregående år. Fr.o.m. den 1 mars 2021 har kooperaFvet
fungerat som en av Helsingfors stad godkänd producent av stödtjänster, vilket innebär
aJ man har räJ sälja tjänster befriade från omsäJningsskaJ Fll dem som är berä^gade.
Antalet arbetstagare var som högst 10, men standardteamet utgjordes av en grupp på
fem kvinnor. Utöver dessa verkade två Fll tre personer som backup. KooperaFvets
administraFva uppgiher sköJes av Ioana Tistea och Marjaana Toiviainen med 50
procents arbetsinsats var. Ioana ﬁck sin lön från Diakonissanstalten, och Emmaus
Helsingfors deltog i hennes lönekostnader med 13 500 euro. En utmaning i arbetet är
forsarande våra städares livssituaFon och mångahanda problem, som yJrar sig bl.a. i
behovet av olika stöd, sjuklighet och Fdvis brist på moFvaFon.
Övrig inhemsk stödverksamhet 9 000 €
I enlighet med Emmaus verksamhetsidé strävar vi också i hemlandet Fll aJ hjälpa de
mest utsaJa. År 2021 gav vi i hemlandet materiellt och ekonomiskt stöd Fll sådana
organisaFoner som hjälper hemlösa, invandrare, romer, handikappade, frigivna fångar
och papperslösa, eller som arbetar med naturskydd.
Under år 2021 gav vi följande stöd:
Vailla vakinaista asuntoa VVA ry (Utan fast bostad): 2 000 €
Frigivna fångar, KRIS- Södra Finland rf: 2 000 €
Invandrarkvinnor, Monika-Naiset liiJo ry: 2 000 €
Helsingfors Diakonissanstalts dagcenter för den rörliga befolkningen Hirundo: 1
000 €
Global Clinic: 2 000 €
Vi stödde också sociala aktörer i huvudstadsregionen genom aJ donera sammanlagt 52
kollin med kläder, skor, texFlier och andra arFklar. Inhemska varumoJagare var bl.a.
Hermannin Diakoniatalo, LilinkoF-sFhelsen och Stödföreningen för asylsökande rf
(Tutu).
Under årets lopp delade vi ut 74 köpkort med vilka man kan göra inköp på Emmaus
loppmarknader. Köpkortens sammanlagda värde uppgick Fll 1 600 euro och de delades
ut bl.a. via KRIS, Monika-Naiset , Tutu och VVA.
Vi fortsaJe vårt talkosamarbete med KRIS. I mån av möjlighet erbjöd vi arbetsprövning
och arbete med lönestöd på våra loppmarknader.
Övrig stödverksamhet 2 000 €
Årets katastrokjälp på 2 000 € gavs Fll Afghanistan via organisaFonen Läkare utan
gränser rf.
INFORMATION, STÖDKAMPANJER OCH PÅVERKANSARBETE
Emmaus Nyheter utkom två gånger under 2021. Medlemmar och frivilliga ﬁck dessutom
aktuell informaFon om vår verksamhet och våra evenemang via e-post. Föreningens
webbplats samt Facebook-sidorna och Instagram uppdaterades regelbundet. Båda
loppmarknaderna ﬁck i slutet av 2020 sina egna Instagram konton, som akFvt började
användas år 2021. Under årets lopp ökade antalet följare på Drumsös Instagram konto

från 60 Fll 300 och på Vallgårds konto från noll Fll 250. Antalet följare på Facebook har
sFgit Fll ca 1 100.
Solidaritetsteman för år 2021 var bland annat räJen Fll rent vaJen, räJen Fll bostad, de
mänskliga rä^gheterna, samt kvinnornas och barnens rä^gheter. Kring dessa teman
arrangerades solidaritetsdagar med upplysning om respekFve tema och dagens
försäljningsintäkt gavs Fll ändamål med anknytning Fll temat.
Fönstergalleriet i Vallgård uppläts också Fll våra samarbetspartner för en temamånad i
taget. I februari t.ex. presenterades KaFhemmets verksamhet i fönstergalleriet. Om
utställningarna i fönstergalleriet skickade vi informaFon Fll evenemangsspalten i
Helsingin Sanomat och Fll Kulturforum-listan, som gav oss synlighet på Hbl:s
evenemangsspalt.
Emmaus Helsingfors presenterades i Maailman kuvalehF (4/2021).
Tidningen LauJasaari hade på hösten 2021 eJ stort uppslag om återvinning där Emmaus
var på synlig plats.
På hösten inför de bostadslösas naJ undertecknade vi VVA:s resoluFon: Samhällets
diskriminerande strukturer utgör eJ hinder för aJ eliminera bostadslöshet.
På de frivilligas rekreaFonsdag i september besökte vi Pokrova klostret i KyrksläJ.
Dessutom delade vi ut en omfaJande rapport sammanställd av Emmaus InternaFonal
om hur man kan utplåna fa^gdomen, och översaJe rapporten Fll ﬁnska.
LOPPMARKNADERNA
Emmaus Helsingfors ekonomiska grund vilar på loppmarknaderna i Vallgård och på
Drumsö. Loppmarknadsverksamheten möjliggörs av många gåvogivare. Emmaus
förbinder sig i sin tur aJ återvinna de donerade varorna på eJ så eFskt och ekologiskt
säJ som möjligt. En del av varorna säljer vi själva på loppmarknaderna eller vid olika
evenemang, och en del skickar vi vidare Fll behövande. Vi reparerar, iståndsäJer eller
omformar också en del av varorna. Inkomsterna vi får ges vidare för aJ stöda de sämst
loJade så aJ de kan förbäJra sina levnadsvillkor och få nyJ hopp i sina svårigheter. I vår
stödverksamhet strävar vi eher aJ följa principerna för hållbar utveckling, människors
lika värde och ekologi.
Våra loppmarknader är arbetsgemenskaper av frivilliga, Fll vilka alla olika sorters
medmänniskor som söker frivilligarbete är välkomna. Vi har organiserat moJagning och
informaFon för intresserade i båda våra buFker. Vi är av många sorter: gamla och unga,
män och kvinnor, utbildade och outbildade. Hudfärg, språk och religion spelar ingen roll.
Viljan aJ arbeta Fllsammans 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 aJ glädjas åt, ibland också tolerera, mångfalden så aJ 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 Fllverkas naturligtvis av våra frivilliga
kockar.
På grund av koronasituaFonen hade våra loppmarknader under år 2021 begränsade
öppe^der. På måndagar har vi hållit städnings- och organiseringstalkon och
arbetsmöten. Syföreningen som brukat samlas i Vallgård har fortsaJ siJ arbete med aJ

piﬀa upp återvinningsprodukter på distans, var och en i siJ eget hem, men återvände på
hösten Fll gemensamma sitsar. En grupp av frivilliga som samlas i Vallgård på
torsdagskvällar, och som är populär bland förvärvsarbetande och studenter, fortsaJe sin
verksamhet hela året inom ramen för coronarestrikFonerna.
I oktober 2021 började man i buFken på Drumsö utöver betalande kunder även föra bok
över antalet besökare (en räknare installerades vid dörren) och gåvogivare. På så säJ ﬁck
man bekrähelse på uppfaJningen aJ ca en tredjedel av besökarna gör uppköp i buFken.
Antalet gåvogivare varierade räJ litet från månad Fll månad, mellan 416 och 469.
Vi erbjuder våra kunder graFs avhämtning av större donaFoner. Under 2021
genomfördes totalt 139 hämtningar (112 hämtningar 2020). Antalet kördagar var totalt
40 (38 dagar 2020) och antalet hemtransporter av inköp var 2 (4 år 2020). Antalet egna
körningar var 115 (83 körningar 2020).
PERSONAL OCH FRIVILLIGA
Föreningens helFdsanställda verksamhetsledare är Anu Hyle. Som delFdsanställd
buFksföreståndare i Vallgård arbetade under början av år 2021 Ville Sahlakari och under
resten av året Derek Allan med lönestöd. På Drumsö arbetar Reija Wihinen som
buFksansvarig på delFd.
I Vallgård hade vi under år 2021 två stödanställda arbetstagare med lönestöd, en
arbetskarl och en buFksföreståndare. Dessutom arbetade en person som buFksbiträde i
arbetsprövning och en person via Verve i rehabiliterande arbetsverksamhet. Via skolorna
ﬁck vi tre PRAO prakFkanter och två arbetslärlingar från yrkesinsFtutet Luovi. Vi kunde
också anställa en ung sommarjobbare med stöd från Kesäduuni OP.
På Drumsö kunde man anställa en sommarjobbare som ﬁnansierades av ”Kesäduuni OP
-kampanjen”. Två andra som sökt Fll kampanjen gjorde frivilligarbete i eJ par veckor, och
ﬁck arbetsintyg över deJa. Vidare hade man två PRAO prakFkanter och en TEPPO
prakFkant, alla från TaivallahF grundskola.
SammanfaJningsvis kan vi konstatera aJ Emmaus under år 2021 erbjöd arbete åt en
fastanställd på helFd och två delFdsavlönade personer, två sommarjobbare, två
personer med lönestöd, en person i arbetsprövning, en person i rehabiliterande
arbetsverksamhet och åJa prakFkanter samt ca 85 frivilliga.
År 2021 arbetade i Vallgård i genomsniJ 29 frivilliga per vecka (2019, året innan
coronan, var det 46), och sammanlagt 46 frivilliga under hela året. Antalet arbetsFmmar
var i genomsniJ ca 163 per vecka (innan coronan ca 242), sammanlagt 8 476 Fmmar
under hela året.
På Drumsö arbetade under årets lopp 39 frivilliga. Antalet arbetsFmmar var sammanlagt
3 710.
Det totala antalet Fmmar frivilligarbete, kommunikaFon och administraFon
inberäknade, uppgick Fll ca 12 200.
MäJ i pengar med 14 €/t skulle värdet av de frivilligas arbetsinsats år 2021 uppgå Fll ca
170 000 € (126 000 € år 2020). Utan denna betydande arbetsinsats av de frivilliga skulle
Emmaus solidaritetsarbete inte vara möjligt!
På grund av coronasituaFonen deltog Emmaus Helsingfors

i endast eJ

rekryteringsFllfälle för frivilliga under år 2021. Speciellt på Drumsö sökte man frivilliga
också via eJ Facebook evenemang. Vi lade dessutom in en annons på tjänsten
vapaaehtoistyö.ﬁ. Nya frivilliga anmälde sig också genom aJ ringa, via våra nätsidor eller
genom aJ besöka våra loppmarknader. Vallgård kontaktades under årets lopp av 14 nya
personer som var intresserade av frivilligarbete, och 10 av dem kom och bekantade sig
med verksamheten. Av dessa arbetade sex forsarande som frivilliga i slutet av året.
Drumsö ﬁck nio förfrågningar angående frivilligarbete och av dem började fem som
frivilliga. De nya frivilliga togs emot av Anna Sammalkorpi, Ulla Hoyer och Anu Lähde i
Vallgård och av Reija Wihinen på Drumsö.
EKONOMI
Siﬀrorna i parentes är jämförelsevärden från år 2020. Försäljningssiﬀrorna ligger
forsarande på en lägre nivå jämfört med åren innan och under 2019, vilket naturligtvis
beror på pandemin. Emmaus Helsingfors försäljningsintäkter från loppmarknaderna år
2021 var 123 953 € (118 204 €) i Vallgård och 126 848 € (95 858 €) på Drumsö.
Sammanlagt inbringade de båda loppmarknaderna 250 801 € (214 062 €), som är 17 %
mer än föregående år. På Drumsö var ökningen 32 %. Den ökade försäljningen beror
främst på aJ buFkerna ﬁck hålla öppet trots pandemin.
Av de olika produktgrupperna var det kläder för vuxna som inbringade mest på båda
loppmarknaderna, i Vallgård 27 % (26 %) av försäljningen och på Drumsö 26 % (24 %). I
Vallgård kom produktgruppen ”annat” på andra plats med 13 %, följt av husgeråd med
13 % och hemtexFlier med 9 %. På Drumsö var den näststörsta produktgruppen böcker
och Fdningar med 20 % av försäljningen, och den följande gruppen var husgeråd med 18
%. Loppmarknaderna skiljer sig i viss mån i fråga om vilka produktgrupper som säljer
bäst. I Vallgård ligger försäljningen av kläder för vuxna och barn, samt skor och väskor på
sammanlagt 26 % (40 %), medan den motsvarande beklädnadsandelen på Drumsö är 35
% (33 %). En ännu större skillnad är aJ i Vallgård upptar böcker och värdeföremål
sammanlagt 11 %, medan deras andel på Drumsö är 23 %.
Den dagliga försäljningen i Vallgård var i genomsniJ ca 611 € (728 €) och antalet
betalande kunder var 84 (98). På Drumsö ﬁck man i medeltal 515 € (671 €) och antalet
betalande kunder var 55 (60). Båda loppmarknaderna hade alltså en liten minskning i
kundantalet. Den genomsniJliga köpesumman per kund var i Vallgård litet över 7 € och
på Drumsö litet under 10 €.
Övriga inkomster var medlemsavgiher på totalt 2 798 € (1 787 €). Här kan man se en
avsevärd förbäJring från Fdigare år.
Föreningens verksamhetsutgiher uppgick Fll 291 627 € (280 978 €). När dessa dragits av
från inkomsterna uppvisar resultatet eJ underskoJ på 12 515 €. Ehersom föreningen
hade stora kassaFllgångar tack vare goda resultat under Fdigare år beslöt styrelsen aJ
dela ut t.o.m. litet större bidrag än vad som budgeterats, trots aJ deJa ledde Fll en
förlust i årets resultat.
I medlemsavgiher Fll Emmaus InternaFonal, Emmaus Europa, Emmaus Finland, Svalorna
och Fingo betalade vi sammanlagt 5 313 €. Storleken på medlemsavgiherna Fll Emmaus
InternaFonal och Emmaus Europa bestäms av våra försäljningsintäkter.
Våra penningdonaFoner uppgick Fll 87 829 € (92 889 €). Summan motsvarar 35 % av

försäljningsintäkterna, vilket är en god prestaFon. Med tanke på våra stora
kassaFllgångar hade vi kunnat ge ännu mera donaFoner, men på grund av pandemins
oförutsägbarhet beslöt vi hålla oss inom dessa ramar. På hösten befarade man aJ våra
buFker skulle tvingas stänga för ﬂera månader under år 2022. De största donaFonerna
erhöll fadderbyprojektet i Bulgarien, Ukrainas Emmausgrupper och Keikkapooliprojektet (KooperaFvet Arbete och Hopp). Ca 27 % av de totala penningdonaFonerna
gick Fll hemlandet.
FÖRVALTNING
Föreningens medlemsantal var 165.
Styrelsens sammansäJning år 2021: Ordförande Ulla Hoyer. Övriga medlemmar: Mika
Aalto-Setälä, Heikki Ahava (kassör), Bertel Backholm, Anca Enache, Sanni Hanbli, Henri
Holmberg, MarjaJa Hämäläinen, Anu Lähde (sekreterare), Leena Nivanka
(viceordförande) och Hilkka Vesterinen.
Styrelsen sammanträdde 11 gånger i form av hybridmöten.
På föreningens virtuella vårmöte den 21 april 2021 fastställdes verksamhetsberäJelsen
och bokslutet för år 2020, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vidare godkändes
föreningens uppdaterade stadgar. Den vikFgaste förändringen var aJ möjliggöra
onlinemöten.
På föreningens höstmöte den 24 november 2021 godkändes budgeten och
verksamhetsplanen för år 2022.
Medlemsavgihens storlek fastställdes som Fdigare Fll 5-100 euro enligt eget val.
Till ordförande för styrelsen år 2021 valdes Helka Ahava och Fll övriga medlemmar
Heikki Ahava, Anca Enache, Sanni Hanbli, Henri Holmberg, MarjaJa Hämäläinen, Phill
Lewis, Anu Lähde, Hanna-Leena NuuFnen, Leila Tarna och Hilkka Vesterinen.
Till revisor valdes CGR Johanna Hildén och Fll vice revisorer CGR Katja Hanski och GR
Markus Palmola.
MEDLEMSKAP
Under 2021 har föreningen akFvt deltagit i Emmausrörelsens verksamheter på olika håll.
Emmaus Finland höll siJ virtuella årsmöte den 20 mars 2021. Emmaus Helsingfors
representanter i Emmaus Finlands styrelse år 2021 var Anu Lähde (medlem) och Ulla
Hoyer (suppleant). Anu Lähde fortsäJer som Emmaus Finlands naFonella delegat i
Emmaus Europas styrelse. Under året har man på Emmaus Europas möten fört
intressanta diskussioner gällande bl.a. invandring, texFlåtervinning, stöd Fll nya grupper
samt den ekonomiska situaFonen för grupper under covid-19 pandemin.
Emmaus Helsingfors var år 2021 ansvarig för Emmaus Finlands seminarium, som
ordnades den 6-7 november 2021 i buFken på Drumsö. På programmet fanns eJ besök i
Återvinningscentralens sorteringsutrymmen på Knektbron samt intressanta anföranden
om texFlavfall av HSY, NexFili samt Emmaus Westervik och Åland.
Vi deltog också i en studiecirkel över Emmausrörelsens värderingar och vikFgaste
dokument anordnad av Carina Aaltonen (Emmaus Åland). I studiecirkeln undersökte

man dokumentens bakgrund och diskuterade vilken betydelse de har idag.
Vi deltog också i Emmaus Europas verksamhet, bl.a. eJ webbinarium om återvinning av
kläder.
Vidare deltog Anu Lähde och Ulla Hoyer den 1 juli 2021 i Emmaus InternaFonals
webbinarium ”Time for meeFng and sharing” samt den 24 juni 2021 i eJ
dikussionsFllfälle inriktat mot världsmötet, där teman var solidaritet, delning,
självförsörjning och medlemskap.
Man hade varit tvungen aJ ﬂyJa fram Emmaus InternaFonals världsmöte på grund av
covid-19 krisen. Den första delen av mötet kunde ordnas mellan den 30 november och
den 2 december 2021, och den andra delen skall hållas i maj 2022 i Uruguay. I det
virtuella mötet deltog över 350 människor från hela världen, från 220 olika grupper och
från 37 olika länder. Från Emmaus Helsingfors deltog Anu Lähde och Ulla Hoyer. På mötet
behandlades och godkändes föreningens stadgeenliga ärenden, såsom
verksamhetsberäJelse och bokslut från de senaste fem åren. Dessutom samlade mötet
in medlemmarnas åsikter om prioriteringarna för framFda akFviteter genom enkäter.
Patrick Atohoun från Benin valdes Fll Emmaus InternaFonals orförande för en andra
period. Resultaten av de orienterande diskussionerna om solidaritet och självförsörjning
(från sommarmötet) kommer också aJ vägleda Emmaus InternaFonals verksamhet
under de kommande åren. EJ intressant bidrag från det virtuella mötet var anförandena
om påverkansarbete, som syhar Fll aJ genomföra t.ex. RäJen Fll hälsa och utbildning.
Man diskuterade bl.a. om aJ bilda en egen pedagogisk referensram för Emmausrörelsen
där våra gemensamma metoder för hur vi främjar social omvandling skulle
sammanfogas. EJ aktuellt ämne under diskussionerna var också försvaret av
invandrarnas rä^gheter.
Anca Enache deltog i Emmaus Europas Rumäniens kollekFv möte,
Emmaus Helsingfors är medlem i Fingo rf och kollekFvmedlem i U-landsföreningen
Svalorna. Vi är också medlem i frivilligorganisaFonernas takorganisaFon
Medborgararenan samt kooperaFvet Arbete och Hopp. Emmaus Helsingfors hör också
Fll Nätverket för de papperslösa. Vi deltog också i Telaketju-näverkets verksamhet och
nätverket för det planerade kvarteret för cirkulär ekonomi på Forsby depå.
TILL SLUT
Emmaus arbetsgemenskap är för många av oss som eJ andra hem. I Emmaus försöker vi
stöda varandra och respektera varandras olikheter. Men Emmausgemenskapen är också
gässri: alla är välkomna, alla behövs. Till våra gemensamma solidaritetstalkon bjuder vi
också in donatorer och kunder. På loppmarknaderna får övergivna föremål eJ nyJ
värde, människor som känt sig övergivna ﬁnner en ny mening med siJ liv och som eJ
resultat av vårt gemensamma arbete kan vi för vår del medverka Fll en hållbarare
framFd. Tack Fll alla som donerat varor, Fll kunderna på våra loppmarknader och Fll våra
anställda och frivilligarbetare! Det är er förtjänst aJ vår verksamhet har kunnat fortsäJa
på stabil grund även under deJa coronaår.

