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YLEISTÄ
Emmaus Helsinki ry jatkaa toimintaansa rauhanomaisen, ihmisarvoisen elämän edistämiseksi, osana
kansainvälistä Emmaus-liikettä.
Edellisen vuoden tapaan tuetaan rahallisesti Yayasan Penghiburin säätiön toimintaa Indonesiassa, Nampulan
lääninkirjastoa Mosambikissa, Cuna Nazarethin päiväkotia Perussa sekä Kansainvälisen ja Euroopan
Emmauksen solidaarisuusprojekteja.
Yhdistys ylläpitää kahta kirpputoria Helsingissä, pääosin vapaaehtoisvoimin. Niissä järjestetään
avustuslähetykset sekä lahjaksi saatujen tavaroiden myynti. Samalla ne toimivat kohtaamispaikkoina.
TUKITOIMINTA
Indonesia
Jatketaan tuen antamista Yayasan Penghiburin lastenkodille noin 20 000 euron kummilahjoituksilla ja noin
13 600 euron kirpputorituotolla. Tukea on sitouduttu antamaan 2800 euroa kuukaudessa.
Ulkoministeriö on vuodelle 2007 myöntänyt 16 142 euroa puidenistutusprojektia varten. Emmauksen
omarahoitus (15 %) on 2 850 euroa (kirpputorituloja).
Mosambik
Jatketaan yhteistyötä Nampulan lääninkirjaston kanssa. Kirjastolle ei ole vuodelle 2007 haettu UM:n
hanketukea. Emmaus Helsinki tukee kirjaston toimintaa omilla kirpputorituloilla ja keräystuotolla noin 4 000
eurolla.
Peru
Limassa sijaitsevan lasten päiväkodin, Cuna Nazarethin toimintaa tuetaan omilla kirpputorituloilla vähintään
1 400 eurolla Kehitysmaayhdistys Pääskyjen kautta.
Vaateapu
Vaateapua lähetetään Puolan Emmaus-ryhmille, Pietarin vangeille, vankilasta vapautuville, katulapsille ja
muille tarvitseville, Inkerin alueen tarvitseville tai muihin vuoden kuluessa ilmaantuviin kohteisiin.
Pienimuotoista vaateapua annetaan myös Helsingissä sosiaalista työtä tekevien järjestöjen kautta.
Muu avustustoiminta
Yhdistys selvittää mahdollisuuksia aloittaa uusia yhteistyöprojekteja joko kotimaassa tai ulkomailla.
Emmaus Helsinki avustaa Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuussäätiötä ainakin yhden päivän myynnin
verran (n 500 euroa).
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ja Äiti Teresan Peittoryhmä saavat edelleen käyttöön ilmaista toimitilaa
Emmauksen kirpputorin yhteydessä ja varastotilaa peittopaaleille Emmauksen kontista.
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KIRPPUTORIT
Helsingissä ylläpidetään kahta kirpputoria (Tehtaankatu 40 ja Gyldénintie 2), joissa otetaan vastaan ja
myydään lahjoitettua tavaraa. Pyynnöstä haetaan lahjoitettua tavaraa pääkaupunkiseudulta. Kirpputoreilla
pakataan myös avustuslähetykset. Pyritään kehittämään tavaran, erityisesti vaatteiden ja tekstiilien
kierrätystä ja uusiokäyttöä. Työ tehdään pääosin vapaaehtoisvoimin. Kirpputoreilla järjestetään työkokouksia
ja myymälöiden välistä yhteistyötä kehitetään.
TIEDOTUS ja KOULUTUS
Yhdistyksen jäsenille lähetetään vuoden aikana 2-4 tiedotetta ja Yayasan Penghiburin kummeille kaksi
kirjettä. Ne, joilla on sähköposti, voivat liittyä Emmaus-listalle, jonka kautta tiedotetaan yhdistyksen
toimintaan liittyvistä asioista.
Osallistutaan Maailma Kylässä-tapahtumaan keväällä, Caisan joulubasaariin ja muihin toimintaperiaatteisiin
sopiviin tapahtumiin. Järjestetään yleisötilaisuuksia avustustyöhön liittyvistä aiheista
Kutsutaan vieraita Emmaukseen yhteisille lounaille ja esitellään heille toimintaamme ja vaihdetaan ajatuksia.
Kotisivuja päivitetään ja kehitetään.
Toimitetaan tiedotusvälineille tietoa ja valmiita artikkeleita Emmauksen toiminnasta.
Tarjotaan mahdollisuus työharjoitteluun kirpputorilla, esim työelämään tutustumisjaksoja peruskoululaisille
(TET).
Pyritään jatkamaan Emmaus keskusteluforumin järjestämistä muutaman kerran vuoden aikana.
Tarjotaan vakinaisille työntekijöille, vapaaehtoisille ja jäsenille mahdollisuus koulutukseen.
JÄSENYYDET SEKÄ YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
Emmaus Helsinki on Kansainvälisen Emmauksen, Emmaus Euroopan ja Emmaus Suomen jäsen ja ottaa
aktiivisesti osaa niiden toimintaan. V. 2007 järjestämme Emmaus Suomen vuosikokouksen ja osallistumme
Emmaus Euroopan aluekokoukseen ja Kansainvälisen Emmauksen maailmankokoukseen.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arja Pihl-Koskin matkustaa Indonesiaan ja osallistuu Emmaus Helsingin
edustajana Yayasan Penghiburin järjestämälle kansainväliselle Emmaus-työleirille.
Emmaus Helsinki on KEPAN ja Suomi-Mosambik-seuran jäsen ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan
niiden toimintaan.
HALLINTO
Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.
Yhdistyksellä on palkattu toiminnanjohtaja Arja Pihl-Koskin, jonka työaika on 30 tuntia viikossa. Hänelle on
myönnetty vuorotteluvapaa 15.1 – 15.4.2007. Täksi ajaksi on tehtäviä hoitamaan palkattu Anu Hyle.
Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus teetetään ulkopuolisilla.
Lääninhallitukselta anotaan valtakunnallista rahankeräyslupaa Yayasan Penghiburin säätiön ja Nampulan
lääninkirjaston tukemiseksi. Tarvittaessa anotaan eri tahoilta tukea yhdistyksen avustustyöhön.
Helsingin Kontulassa oleva asunto myydään, ja saatavilla varoilla pyritään hankkiman yhdistykselle omat
toimitilat.
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