
1

FO
TO

: 
H

EI
KK

I 
AH

AV
A

FO
TO

: 
N

AS
H

A 
KH

AT
A

EMMAUS HELSINGFORS SOM GRUNDADES ÅR 1966  har från sin början 
varit en del av den internationella Emmausrörelsen. Rörelsen välkomnar 
både bättre och sämre lottade att arbeta tillsammans för att hjälpa de mest 
utsatta människorna, för att utrota de grundläggande orsakerna till fattig-
dom och för att göra världen mer rättvis. Den politiskt och religiöst obund-
na Emmausrörelsen är också en miljörörelse, som främjar återvinning och 
cirkulär ekonomi och som genom sin egen verksamhet vill ge exempel på 
ett alternativt sätt att leva. 

EMMAUS HELSINGFORS  får sina intäkter från de två loppmarknaderna 
i Vallgård och på Drumsö. På loppmarknaderna säljs donerade varor. 
Med försäljningsintäkterna betalar vi verksamhetens löpande utgifter 
och stöder våra samarbetspartners projekt i hemlandet, Europa, Peru 
och Indien.

Coronapandemin som började år 2020 inverkade i hög grad på fören-
ingens verksamhet ännu under 2021. Vi hade kortare öppettider samt 
färre kunder och frivilliga. Många medborgarevenemang blev inhibe-
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rade på grund av pandemin. Emmaus Helsingfors deltog aktivt i Em-
mausrörelsens verksamhet på många olika sätt. Vi deltog i Emmaus 
Europas och Emmaus Internationals webbinarier, som bl.a. behand-
lade textilåtervinning. Vi deltog därtill i Rumänien-kollektivets möte. 
I månadsskiftet november-december deltog vi också i den första delen 
av Emmaus Internationals världsmöte som ordnades virtuellt. Världs-
mötet föregicks av ett förberedande virtuellt diskussionstillfälle om 
solidaritet, delning, självförsörjning och medlemskap. I november 
ordnades på Drumsö loppmarknad Emmaus Finlands seminarium, där 
det centrala temat var avlagda textilier. På Emmaus Drumsö påbörjades 
också insamling av avlagda textilier.

På loppmarknaden i Vallgård fortsatte man med de traditionella ar-
betsmötena varje vecka och föreningens medlemsblad Emmaus Nyhe-
ter utkom som förut två gånger. Båda loppmarknaderna har fått sina 
egna Instagram konton, som aktivt började användas år 2021.

År 2021 led vi av de ekonomiska verkningarna av coronapandemin, som 
resulterade i lägre försäljningsintäkter än före pandemin. Våra försälj-
ningsintäkter var 250 801 €, som dock var 17 % mer än föregående år. 
Tack vare våra besparingar kunde vi följa den planerade solidaritets-
budgeten och donera 86 627 €, eller 35 % av försäljningsintäkterna.

DEN AVLÖNADE PERSONALEN  bestod av 3 personer. Vi hjälper också 
personer som har svårt att få jobb genom att ge dem ett stöd in i arbets-
livet. Under årets lopp arbetade på våra loppmarknader en grupp av 
stödanställda arbetstagare, personer i arbetsprövning, sommarjobbare 
och praktikanter. Verksamheten är fortsättningsvis helt beroende av 
de frivilliga, som var 85 till antalet. I Vallgård arbetade sammanlagt 46 
frivilliga och på Drumsö 39 frivilliga under årets lopp. Antalet arbets-
timmar var sammanlagt ca 12 200 timmar under hela året. Antalen fri-
villiga och arbetstimmar steg från föregående år, men var fortfarande 
lägre än innan pandemins början.

TILL  SOLIDARITETSARBETE UTANFÖR F INLANDS GRÄNSER  donerade 
vi 64 127 €: 
– Cuna Nazareths daghem och återvinningscentral i Peru, 3 500 €
– Projekt till stöd för Indiens ursprungsbefolkning, pardhi-adivasierna, 

10 390 €
– Kati-hemmet för utvecklingsstörda i Estland, 4 924 €

Nasha Khatas nya värmesystem, som Emmaus Helsingfors finansierade.

På rekreationsdagen besökte vi Pokrova gemenskapen i Kyrkslätt.
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– Emmaus Internationals solidaritetsfond, 2 400 € (av vilka 1 000 € 
gavs i stöd åt Indiens Emmausgrupper som drabbats hårt av corona-
pandemin) 

– Den ukrainska Emmausgruppen Nasha Khata för förnyandet av 
värmesystemet i sin boendegemenskap, 12 000 €

– Den ukrainska Emmausgruppen Oselya för ett stängsel kring sin 
lagerbyggnad, 1 000 €

– Den polska Emmausgruppen Brat Albert för inköp av en bil, 1 000 €
– Drom organisationen som försvarar romernas rättigheter i Bulgarien, 

15 850 €
– Missing Persons’ Families Support Centre – organisationen i Litauen 

till ungdomsarbete för att förebygga människohandel, 2 000 € 
– Käymäläseura Huussi, 1 260 €
– Katastrofhjälp till Afghanistan via organisationen Läkare utan grän-

ser, 2 000 € 
– Varutransporter till Lettland, Rumänien och Bulgarien, 7 803 €

VÅRA INHEMSKA SAMARBETSPARTNER fick 22 500 € (ca 25 % av alla 
donationer):
– Lönekostnader för Keikkapooli-projektets koordinator, 13 500 €
– Vailla vakinaista asuntoa (Utan fast bostad), VVA ry, 2 000 €
– Frigivna fångar, KRIS, 2 000 €
– Invandrarkvinnor Monika-Naiset liitto ry, 2 000 €

– Helsingfors Diakonissanstalts dagcenter för den rörliga befolkning-
en, Hirundo, 1 000 €

– Global Clinic, 2 000 €

DESSUTOM DONERADE VI  2 155 kollin i varuhjälp till hemlandet samt 
till Lettland, Rumänien och Bulgarien. Vi donerade också köpkort till 
Emmausbutikerna för sammanlagt 1 600  € via stödorganisationer för 
sämre lottade i huvudstadsregionen. 

TILL  SLUT.  Emmaus arbetsgemenskap är för många av oss som ett an-
dra hem, där vi stöder varandra och respekterar varandras olikheter. 
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 även under detta 
andra coronaår..

Hela verksamhetsberättelsen och bokslutet finns på vår webbplatse: 
https://www.emmaushelsinki.fi/sv/emmaus-helsingfors-2/#Verksamhetsberattelser

INTÄKTER 2021 % 2020 % 2019 %

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 250 801 90 214 062 93 346 484 92

DONATIONER 1 400 1 0 0 2 442 1

SYSSELSÄTTNINGSSTÖD 22 605 8 13 967 6 24 194 6

MEDLEMSAVGIFTER OCH RÄNTEINTÄKTER 4 306 2 3 175 1 3 748 1

SAMMANLAGT 279 112 231 203 376 868

KOSTNADER 2021  % K  % FI 2020  % K  % FI 2019  % K  % FI

GIVNA BIDRAG 86 627 30 35 92 889 33 43 120 776 35 35

HYROR OCH VEDERLAG 60 099 21 24 56 985 20 27 37 953 11 11

PERSONALUTGIFTER UTAN SYSSELSÄTTNINGSSTÖD 84 438 29 34 83 103 30 39 105 846 30 31

SYSSELSÄTTNINGSSTÖD 22 605 8 - 13 967 5 - 24 194 7 -

ÖVRIGA UTGIFTER 36 863 13 15 34 034 12 16 58 922 17 17

SAMMANLAGT 291 834 280 978 347 691

K = av kostnaderna | FI = av försäljningsintäkterna


