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Jungfruliga 
råvaror

Återvinning 
ger råmaterial till 

nya produkter

Återanvändning 
till nya 
användare

Användning och reparering

Planering 
och fram-
ställning 
av produkter

Planering 
och fram-
ställning 
av material

Bearbetning 
av material

Råvaruproduktion

Återbruk och 
reparation

Blandavfall förbränns 
till energi

CIRKULÄR EKONOMI
Exempel bomullstextiler.
Textiler utgör den största delen 
av Emmaus återanvändning.

Andra områden för cirkulär ekonomi:
– Transport och logistik
– Hållbara system för livsmedel
– Cirkulärt skogsbruk
– Cirkulär teknik

FÖR EN PERSON som strävar 
efter en måttlig livsstil gäller 
det att använda, reparera 
och återvinna sina ägodelar. 
Hen överväger sina inköp 
och slänger bara bort det 
som inte mera kan användas 

eller repareras. Hen sorterar allt som är möjligt 
för materialåtervinning, men textilerna, som är 
de verkliga frossarna av våra naturresurser, har 
man varit tvungen att begrava i blandavfallet, 
som sedan via bränning ger energi.

FRAMTIDENS SAMHÄLLE bygger på cirkulär ekonomi, 
dvs. ett ekonomiskt system vars mål är att 
fungera inom gränserna för miljöns bärkraft. 
Detta innebär att alla material och produkter 
skall hållas i kretsloppet så länge som möjligt, 
samtidigt som deras värde bevaras. Vi kan nå 
dessa mål genom att påverka hur produkter 
framställs och hur de används i alla skeden 
av processen: vi planerar och producerar 
hållbara varor, vi främjar etisk och ekologisk 
produktion och konsumtion genom politis-
ka beslut, vi överväger våra behov och köper 
hållbara produkter, som vi använder så länge 
som möjligt, och när vi inte längre behöver 
dem ser vi till att varorna cirkulerar vidare till 
nya användare. När produkten inte mera kan 
användas förs den till materialåtervinning och 
tillbaka till produktionsprocessen.

ÅR 2023 borde alla Finlands kommunala avfalls-
anläggningar delta i insamlingen av avfallstex-
tiler. Bakgrunden till detta jätteprojekt är det 

EU-direktiv som fastställdes år 2018 och som 
kräver att alla medlemsländer senast år 2025 
skall starta insamlingen av textilavfall.

I Finland vill vi vara vägvisare i att förverk-
liga denna målsättning. I Pemar inleddes 
hösten 2021 testningsskedet av den nya 
förädlingsanläggningen för avlagda textiler.  
Avlagda textiler, som har samlats in från hus-
håll och företag, förädlas här mekaniskt till 
returfibrer. Av de återvunna fibrerna kan man 
framställa nya produkter såsom kläder, garn, 
filtertyg, isoleringsmaterial eller akustikski-
vor. Produktionskapaciteten i anläggningen i 
Pemar kan uppgå till fem miljoner kilogram 
i året. Emmaus Westervik har i västra Nyland 
inlett ett pilotprojekt där de sorterar avlag-
da textiler enligt de föreskrifter de fått från 
anläggningen i Pemar. På vår rekreationsdag i 
Ekenäs kunde vi se hur krävande detta jobb är.

HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER HMR (HSY) 
inledde i januari 2022 ett försök med gratis 
insamling av avlagda textiler i tio köpcenter 
i huvudstadsregionen.  Det är utmärkt att in-
samlingen av avlagda textiler på detta sätt görs 
lättare för hushållen. Återvinningscentralen 
försorterar de avlagda textilerna, packar och 
transporterar materialet till Sydvästra Finlands 
Avfallsservice AB, där det sorteras noggranna-
re inför den fortsatta förädlingen i Pemar.

SÅDANA AVLAGDA TEXTILER som inte lämpar sig för 
mekanisk förädling kan vid en kemisk process 
bli nya fibrer. I Veitsiluoto i Kemi byggs en 
anläggning där man utnyttjar cellulosaindu-

strins processer för att skapa nya textilfibrer 
av avfall.  I juni 2022 hade redan 60 % av de 
första fem årens produktion sålts på förhand 
till stora klädfirmor. Anläggningens kapacitet 
kommer att vara 30 miljoner kilo i året, vilket 
räcker till exempel till 100 miljoner T-skjortor.

BLAND DE DONATIONER SOM GES TILL EMMAUS finns 
mycket sådana textiler som inte duger till 
försäljning eller till att doneras vidare.  De 
bränns inte mera som blandavfall till energi, 
utan vår transportservice för de textiler som 
duger till vidareförädling till Sortti-stationens 
insamling för avlagda textiler. Efter noggran-
nare sortering transporteras de till Pemar. 
I framtiden kanske också till Kemi eller till 
någon annan textilfiberanläggning.

Inom hela den cirkulära ekonomin är 
dethär små steg, men de inger hopp. Även 
politikerna borde engagera sig och utarbeta 
skatte- och andra lösningar som leder till 
att användningen av återvunna material blir 
lönsamt för industrin och väcker konsumen-
ternas intresse.  
 
ÖVERKONSUMTIONEN av resurserna löses dock inte 
enbart genom att materialen hålls med i krets-
loppet så länge som möjligt, då grundpro-
blemet är ett ekonomiskt system som baserar 
sig på tillväxt och konsumtion, som gynnar 
snabba modeväxlingar och där onödiga prylar 
av dålig kvalitet pressas ut på marknaden och 
vår planets bärkraft överskrids. 
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I Redis köpcentrums 3. våning öppnades den 1. 
september en gemensam butik för företagare inom 
cirkulär ekonomi, där Emmaus har reserverat en 
egen plats åtminstone för oktober-november.  
Vi har också anslutit oss till det nya andelslaget, 
som koordinerar detta och andra projekt inom cirku-
lär ekonomi. Andelslaget har för avsikt att förverk-
liga köpcentret för cirkulär ekonomi, som planeras 
till Forsbys spårvagnshallar. Inom Emmaus ser vi 
fram emot nya intressanta verksamhetsmöjligheter, 
allena eller i samarbete med andra återanvändare.
TEXT :  HELKA  AHAVA  /  B ILD :  ANU HYLE

JAG ÄR DEREK

Mitt namn är Derek Allan. Jag började min 
arbetsprövning i butiken i Vallgård för nästan 
två år sedan, och nu är jag fastanställd som 
butiksföreståndare. I mitt fäderneland Skottland 
arbetade jag inom naturskyddet och därefter 
många år som turnemedarbetare. På turne i 
Finland träffade jag min blivande hustru, en 
finsk flicka. Vi bodde först ett år i Skottland och 
därefter här i Helsingfors. Vi har en dotter och 
en son, och vi bor i Vallgård, som är oss kärt, på 
promenadvägsavstånd från Emmaus.

I Emmaus är den ena dagen inte lik den 
andra, arbetet är så omväxlande att man inte 
blir uttråkad. Någon dag lagar jag veganmat 
åt våra frivilliga och sen på eftermiddagen 
sorterar och prissätter jag varor. Nästa dag 
kanske jag sköter butikens sociala medier, 
betjänar kunder i kassan, eller sen är jag med 
i bilen och hämtar donationer.

Jag uppskattar verkligen den vänliga 
arbetsmiljön i Emmaus, det är alltid en glädje 
att komma till jobbet. Vi har många frivilliga 
i olika åldrar och med olika bakgrund, med 
vilka det uppstår intressanta och roliga 
diskussioner. Vi har mänskor från England, 
Frankrike, Afganistan och ännu längre bort... 
Det är mycket inspirerande, och jag tycker om 
språkmångfalden, där vi dagligen använder 
svenska och engelska vid sidan av finskan. 
Eftersom jag själv är en invandrare värderar 
jag högt Emmaus arbetsgemenskap, där 
vi stöder varandra. Jag vill förbättra mina 
kunskaper i finska och svenska, och alla 
uppmuntrar och hjälper mej. Tack för det! 
I Vallgårds butik har vi i själva verket en 
fransk diskussionsgrupp. Jag har nyss börjat 
studera franska, så jag hoppas att jag snart 
kan komma med i den! Språk är min passion, 
och innan jag flyttade till Finland, arbetade 

EMMAUS ÄR MED I SECOND HAND 
MARKET I REDI

LOLO ÄR BORTA

Margherita ”Lolo” Zilliacus 
(10.3.1949-29.5.2022) var 
aktiv inom Emmaus-rörel-
sen under många år, både 
internationellt och här i 
Finland. Hon jobbade 16 år 
som verksamhetsledare för 
Emmaus Westervik ända till 

sin pensionering. Lolo var rättfram och envis. 
och var en viktig och omtyckt arbetskamrat 
också för oss i Helsingfors. Det känns tomt efter 
hennes plötsliga bortgång.
TEXT :  HELKA  AHAVA  /  B ILD :  VEERA P ITKÄNEN Emmausförsäljningsställe i Redi.

jag också med att producera TV-program på 
gaeliska i Skottland.
TEXT :  DEREK ALLAN /  B ILD :  HELKA  AHAVA

DRUMSÖ-DAGENS INTÄKTER  
TILL EN ROMSK ORGANISATION

Den 27.8. deltog vi i Drumsö-dagen evenemanget. 
Vårt tält bidrog till succén då vi kunde erbjuda 
skugga denna varma soliga dag och affärerna gich 
strålande!

Intäkterna gavs till den romska organisationen 
Chiricli i Ukraina, liksom även båda loppmarknader-
nas inkomster på Ukrainas nationaldag den 24.8.

ÖPPET HUS I VALLGÅRD

Den 2-3.10. ordnades traditionsenligt ett Öppet 
Hus-evenemang. På programmet fanns bl.a. ett  
levande bibliotek, där man i stället för böcker  
kunde låna representanter för Emmaus samarbets-
partner. Gästerna kunde också delta i rundvisning-
ar i butikens arbetsutrymmen.

BUTIKEN PÅ HEIKASVÄGEN  
FYLLDE 2 ÅR

På Drumsö firades butikens 2-års födelsedag den 
8.10. Det blev en stor kundframgång tack vare 
den utmärkta artikel som Elisa Julin, frivillig på 
Drumsö, hade fått publicerad i Lauttasaari-lehti 
den 5.10.

 Den varma soliga dagen gav ett fint resultat.
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EMMAUS STÖDER  
MONIKA-NAISET  

FÖRBUNDET
TEXT:  LEENA N IVANKA /  B ILD:  MONIKA-NA ISTEN ARKISTO

till regeringen, som strävar att öka kvinnors 
tillgång till integrationsfrämjande åtgärder, 
ett steg i rätt riktning, men tyvärr borde det ha 
gjorts för länge sedan.  De frivilliga organisa-
tionernas roll att ge första hjälp har stor bety-
delse, och arbetet tar inte slut fastän aktörerna 
skulle öka.

Monika-Naiset förbundets verksam-
hetsledare Jenni Tuominen har varit med i 
verksamheten i huset alltsedan år 2006. En 
av grundpelarna i verksamheten är integra-
tionscentret Monika, som erbjuder integration 
för invandrarkvinnor, individuell handledning 
i arbetssökning, olika gruppaktiviteter samt 
undervisning i finska. Kvinnorna stöds i in-
tegrationen i det finska samhället, i kartlägg-
ning av  arbetsmarknaden samt i sökning av 
arbets- och praktikplatser.

– Tyvärr utsätts invandrarna för flerfaldig 
diskriminering på arbetsmarknaden. Det är 
svårt att få en praktik- eller arbetsplats, även 
om personen har mycket kunskap. Av invand-
rarna krävs ofta sådana färdigheter som inte 
nödvändigtvis behövs för att utföra arbetet. 
säger verksamhetsledaren Jenni Tuominen.

E mmaus Helsingfors ger bistånd åt 
flera organisationer i hemlandet. En 
av dem är Monika-Naiset förbundet, 

som är en landsomfattande mångkulturell or-
ganisation inom det sociala området. Förbun-
det befrämjar invandrarkvinnors jämlikhet och 
deltagande, samt förebygger våld mot kvinnor. 
Monika-Naiset förbundet arbetar aktivt för 
att förbättra kvinnors ställning nationellt och 
internationellt samt stöder mångkulturell 
verksamhet för kvinnor genom sina med-
lemsorganisationer.

Monika-Naiset strävar å ena sidan att stöda 
kvinnor som har kommit till Finland från 
främmande länder och kulturer att integreras 
och få tillträde till arbetsmarknaden, å andra 
sidan att hjälpa kvinnor att befrias från våld. 
Verksamheten på gräsrotsnivå, där de ofta 
akuta problemen snabbt kartläggs och han-
teras, spelar en grundläggande roll speciellt i 
det tidiga skedet av invandringen. Med tiden 
kommer också myndigheterna med i bilden, 
deras verksamhet är betydligt långsammare på 
grund av olika lagar och riktlinjer. Därför är ar-
betsminister Tuula Haatainens nya lagförslag 

PAAVO LOUNELA 1940-2022

Teologen och människorätts-
aktivisten Paavo Lounela 
dog den 2 augusti 2022. 
Han föddes i Saarijärvi där 
familjen var evakuerad under 
vinterkriget. Under sin ung-
dom bodde han i Helsingfors 
och skrev studenten från 

Ressu gymnasiet år 1958. Efter teologiska studier 
vigdes han till präst år 1965.

När han arbetade som präst i Stockholm lärde 
han känna de finländska invandrarnas, och speci-
ellt de romska invandrarnas, sociala förhållanden. 
Tillsammans med dem började han arbeta för 
att förbättra romernas villkor. När det inte gavs 
möjlighet för detta i församlingen fick han en 
tjänst som socialarbetare på Finlands ambassad 
där han arbetade i sju år.

År 1975 återvände Paavo till Helsingfors och 
blev kontorschef för Kriminalvårdsförbundet. År 
1988 valdes han till den förste generalsekrete-
raren för Socialministeriets rådgivande nämnd 
för zigenarfrågor (numera romska frågor). Han 
etablerade den rådgivande nämndens verksamhet 
och stärkte dess ställning inom statsförvalt-
ningen. Även i detta arbete betonade han ett 
nära samarbete med romerna och vikten av att 
involvera romerna själva som experter.

Paavo var långvarig medlem i Emmaus Helsing-
fors. Under sina pensionärsår arbetade han som 
frivillig på Emmaus, som styrelsemedlem och hand-
ledare, och redigerade Emmaus nyheter. Yayasan 
Penghiburs barnhem i Indonesien låg Paavos hjärta 
nära, likaså Nepal som han stöttade via Tula Kandel, 
som varit praktikant hos oss. Efter flytten till Vääksy 
höll han kontakt och verkade som ett slags Emmaus 
samvete, som då och då påminde oss om Emmaus 
värderingar. Paavo var också aktiv i Amnesty och 
fredsrörelsen. Han drevs framåt av ett starkt socialt 
samvete, en vilja att stå på de svagas sida.
TEKSTI: EEVA-SISKO OCH JUHANI VEIKKOLA / KUVA: KARI LOUNELA

REKREATIONSDAGEN  
I EKENÄS

På rekreationsdagen den 31.5. gjorde vi en 
utfärd till Emmaus i Ekenäs, där vi bl.a. bekan-
tade oss med sorteringen av avlagda textiler.

PÅ KOMMANDE

23.11. Höstmöte. Se baksidans kallelse.
10.12. Som avslutning på hösten firar vi fören-
ingens gemensamma julfest på loppisen  
i Vallgård, Backasgatan 54.

EMMAUS EUROPAS MÖTEN  
I POLEN

Anu Lähde deltog den 17-22.10 i Polen-Ukraina  
kollektivets och Emmaus Europas styrelses 
möten i Lublin, Polen.
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 Kaffepaus i Emmaus Westerviks butik.

SAMARBETSPARTNER
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Monika-Naiset erbjuder invandrarkvinnor individuell 
handledning, gruppaktiviteöteroch undervisning i finska.

Integrationens verksamhetsfält är i konstant förändring 
samtidigt som antalet asylsökare ökar.

År 2021 lyckades ca 50 invandrarkvinnor 
finna praktik, arbetsprövning eller arbete tack 
vare Monika-Naiset förbundets sysselsättande 
verksamhet.

Integrationscentret Monika leds av Marisel 
Soto Godoy. Hon har jobbat i huset redan 
fem år – alla hennes tidigare arbetsplatser har 
varit kopplade till invandrarfrågor – så det var 
naturligt att hon sökte sig till Monika-Naiset.

- Integrationens verksamhetsfält lever hela 
tiden. Under de senaste fem åren har det skett 
stora förändringar: ansvaret för sysselsätt-
ning har flyttats från arbetsförmedlingen till 
kommunerna, integrationslagen har förnyats, 
sysselsättningsmodellerna har förnyats osv., 
säger Marisel.

Det ökade antalet asylsökare år 2015 förut-
satte ny attityd och kapacitet för organisation, 
ankomsten av ukrainska flyktingar efter att 
kriget börjat föranledde igen en betydande 
ökning av verksamheten i integrationscentret 
Monika. I början utökades språkgrupperna 

med speciella grupper för ukrainska kvinnor, 
men nu har dessa så småningom sammansla-
gits med de gemensamma aktiviteterna.  

– Det viktigaste i mitt jobb är att vi kan 
erbjuda kvinnorna likvärdiga möjligheter 
att bli en del av det omgivande samhället, 
understryker Marisel. - Var och en vill hitta ett 
arbete, var och en vill kunna påverka de beslut 
som berör ens eget liv. Samtidigt strävar vi att 
vara ett språkrör i hela samhället för kvinnors 
jämställdhet.

Monika-Naiset förbundets kriscenter Mo-
nika erbjuder kvinnor som utsatts för eller ho-
tats med våld krishjälp och psykosocialt stöd, 
rådgivning och handledning, stödboende och 
kamratstöd. Förbundet upprätthåller också 
stödhemmet Mona, med hemlig adress,  som 
är avsett för kortvarigt boende vid kriser.

– Vi har mycket kunder och de kommer från 
många olika kulturer. Monika-Naiset förbun-
det har expertkunskap om de specifika dragen 
av våld som invandrarkvinnorna har upplevt, 
såsom hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap 
och människohandel. Vi skolar också myndig-
heter att känna igen och ingripa i våldet,  säger 
Jenni Tuominen  

Tröskeln att söka hjälp kan vara hög och 
man strävar att sänka den på olika sätt.

– Man kan ringa till vår avgiftsfria telefon, 
man kan anonymt ta kontakt via chatten, eller 
man kan komma till oss för att prata, även då 
behöver man inte uppge sitt namn.  

Kvinnorna söker sig till förbundets tjänster 
antingen på förslag av myndigheterna eller via 
djungeltrumman.

– Kvinnan behöver mycket mod för att 

lyckas bygga åt sig ett nytt självständigt liv, 
fritt från våld. Monika-Naiset hjälper så gott vi 
kan. Arbetet är krävande, men det är verkligen 
på alla sätt ett meningsfullt jobb, konstaterar 
Jenni.

Monika-Naiset förbundets årsbudget år 
2022 var 3,3 miljoner euro. Förbundet har 40 
anställda. Sammanlagt 58 frivilliga deltog i 
arbetet år 2021. De jobbade med många olika 
uppgifter, bl.a. att undervisa i det finska 
språket och att introducera kvinnorna i det 
finska samhället. En stor del av personalen 
är invandrare med yrkesutbildning – dethär 
gör det möjligt att på ett naturligt sätt bemöta 
kunder på mer än 20 språk – det finns alltid 
någon i huset  som talar t.o.m. ett sällsynt 
språk. I integrationscentret jobbar man på 
farsi, ryska, estniska, engelska, spanska och 
finska. Den dag då jag gjorde intervjun, deltog 
kvinnor från Syrien, Nicaragua, Bangladesh 
och Afganistan i den finska undervisnings-
gruppen, som leddes av en frivillig.  
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A nna Sammalkorpi kom till Emmaus 
som frivillig i september 2012.

– Jag jobbade då som lektor i musik 
i Stadin ammattiopisto, en utbildningsan-
stalt inom social- och hälsovård. Jag önskade 
komma in i en ny gemenskap redan innan 
pensioneringen.

För Anna var rörelsens obundenhet och 
solidaritet det viktigaste då hon valde att kom-
ma till  Emmaus. Nu som pensionär kommer 
Anna till loppmarknaden i Vallgård ett par 
gånger i veckan.

– Här kan man göra många slags jobb 
och de känns alla meningsfulla, de tjänar 
ju Emmaus syften. Jag gör litet av varje, vad 
som mest behövs. Jag jobbar med kläder och 
hemtextiler, lagar mat och dekorerar butiken.

På måndagar då butiken är stängd byter 
Anna skyltdockornas kläder och dekorerar 
både bord och skyltfönster.

– Dessutom deltar jag aktivt i syföreningen 
och liksom de andra syföreningsmedlemmar- 
na sysslar jag också med det hemma. Då kan 
man följa sin egen tidtabell och jobba i sin 
egen rytm. Tillsammans med syföreningen 
deltog jag också i Emmaus Salon-evenemang- 
et i Paris våren 2013.

 Anna är full av ideer och bra på att förverkli-
ga dem. När Emmaus ordnar pysselverkstäder 
t.ex. på Konstens natt hittar Anna på vad som 
ska göras och ställer upp som handledare.

Kärleken till musik och dans är fortsätt-
ningsvis en del av Annas liv.

– Dans har hört till mina hobbyn under hela 
mitt liv, nu har jag hittat en grupp i modern 
dans för  seniorer. Sedan många år deltar jag 
också i en kör där vi sjunger georgiska sånger.  

 Ibland sätter Anna sig vid pianot i Vallgårds 
butik och underhåller såväl de andra frivilliga 
som kunderna.  Så skedde också vid Öppet 

hus-evenemanget och Anna lockade även en 
kund att delta i sången. Anna tog också en ak-
tiv roll som låntagare i det levande biblioteket.

– Jag lärde mej mycket nytt om våra lokala 
samarbetsorganisationer och överraskades av 
deras omfattande verksamhet. Alla Emmaus 
samarbetspartner är viktiga för mej.

 Anna deltog ett par år i föreningens styrel-
se. Till hennes uppgifter idag hör att ta emot 
nya frivilliga på loppmarknaden i Vallgård.

– Jag tycker att det är viktigt att de nya frivilliga 
snabbt kommer med i arbetet, så länge som de 
är ivriga. Många smälter snabbt in i vår gemen-
skap, en del fortsätter inte jobbet. En del, t.ex. 
de utländska studerandena är med i arbetet bara 
en kort tid. Som musiklärare hade jag många 
unga invandrare bland mina elever, det var ett 
slags socialjobb. Jag skulle önska att vi fick mera 
invandrare med i Emmaus verksamhet. Vi borde 
för övrigt också få med mera ungdomar. Vår 
verksamhet på dagtid gynnar pensionärer. Jag 
har skickat meddelanden till olika utbildnings-
anstalter i närområdet, men bara en har svarat.  
De studerande har bråda tider.

Snart blir det Halloween!  Anna dekorerar butiken i 
Vallgård. 

Jag är spontan och snabb i vändningarna
ANNA SAMMALKORPI 

– Jag använder mina kläder så länge som 
möjligt. Jag är ingen modeskapare. Överlag 
tror jag att återanvändningen säkert kommer 
att öka i framtiden. Men hur kommer t.ex. 
textilåteranvändningens vyer att förändras? 
Kommer människorna i framtiden att föra 
sina gamla kläder till insamlingspunkter i 
stället för loppmarknader? Framtidens återan-
vändning består av många gråzoner.  

 Med tanke på Emmaus framtid och behovet 
att få med nya aktiva frivilliga efterlyser Anna 
mera information, så att Emmaus skulle bli 
mera känt i Helsingfors och att verksamhetens 
kontinuitet skulle tryggas. 
TEXT ULLA  HOYER /  BILDER  ANU V IL JANEN

Till vilket pris kan vi sälja denhär gitarren? funderar 
Anna.

– En annan utmaning tycker jag är den 
tröghet som präglar Emmaus verksamhet, det 
ger mej gråa hår. Jag är spontan och snabb i 
vändningarna. Jag har haft svårt att förstå att 
förändring tar tid. Jag önskar raskare tag och 
en välvilligare inställning till nya ideer. Man 
kunde ju i alla fall testa dem.  Om man får allt-
för många nekande svar blir man frustrerad. 
Är de frivilliga bara arbetsmyror som uppfyller 
beslut från högre ort?

– Världen förändras i snabb takt, om vi 
håller fast i gamla tillvägagångssätt, kanske vi 
sågar av den gren vi sitter på? Smidighet, öp-
penhet och nätet kännetecknar dagens värld.

 Anna har sysslat med återanvändning långt 
innan hon kom med i Emmaus.

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.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare / rösträknare för 

mötet
4. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av verksamhetsplan och budget 

för år 2023. Styrelsens förslag kan beställas 
från Emmaus kontor tel 050 338 8281 eller 
läsas på nätet: https://1drv.ms/u/s!AtXPN5T-
FUecdrXCQrJBfI5l7EUXM?e=Mu2EKO

7. Fastställande av medlemsavgift för år 2023
8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar. 

Valberedningsgruppen Maria Witting 040 
500 5198, Pirjo Kivelä 040 503 0305 och Ulla 
Hoyer 040 760 7325 tar emot förslag.

9. Val av revisor och två revisorssuppleanter

10.  Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

Efter mötet berättar Anu Lähde nyheter från 
Polen-Ukraina kollektivets möte samt Emmaus 
Europas styrelsemöte, som hölls i Lublin 17-22.10. 

Vi serverar kaffe/te och salt/sött.

Tervetuloa! 
Styrelsen

OBS! 
Som avslutning på hösten firar vi föreningens 
gemensamma julfest lördagen den 10.12.2022  
kl. 15.30, Backasgatan 54. Välkommen!

Varmt välkommen till Emmaus Helsingfors 
höstmöte 2022 

TID: Onsdagen den 23.11.2022 kl. 18.00      
PLATS: Emmaus butik Backasgatan 54.

ACTIVISTS 
FOR CHANGE

https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdrXCQrJBfI5l7EUXM?e=Mu2EKO
https://1drv.ms/u/s!AtXPN5TFUecdrXCQrJBfI5l7EUXM?e=Mu2EKO

