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EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA
2008
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
Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusprojektit
Tuetaan jotakin tai joitakin seuraavista Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusprojekteista:
Nokoué-järven vesiprojekti, Afrikan terveysrahasto, Amerikan koulutusrahasto, Banca Etica,
Siirtolaissopimuksen ratifiointikampanja.
Emmaus Helsinki avustaa Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuussäätiötä ainakin yhden päivän
myynnin verran (n. 500 euroa).

Indonesia
Jatketaan vuoden loppuun asti tuen antamista Yayasan Penghiburin lastenkodille noin 20 000 euron
kummilahjoituksilla ja noin 13 600 euron kirpputorituotolla. Tukea on sitouduttu antamaan 2800
euroa kuukaudessa. Vuoden 2008 aikana kummitoiminta siirretään uuteen Emmaus Helsingistä
riippumattomaan yhdistykseen.
Ulkoministeriö on vuodelle 2008 myöntänyt 15.334 euroa puunistutusprojektia varten. Tämä on
hankkeen viimeinen vuosi. Emmauksen omarahoitus (15 %) on 2.706 euroa (kirpputorituloja).

Mosambik
Jatketaan yhteistyötä Nampulan lääninkirjaston kanssa. Kirjastolle ei ole vuodelle 2008 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.
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Vaateapu
Vaateapua lähetetään Puolan Emmaus-ryhmille ja muihin vuoden kuluessa ilmaantuviin kohteisiin.
Pienimuotoista vaateapua annetaan myös Helsingissä sosiaalista työtä tekevien järjestöjen kautta.

Muu tukitoiminta
Kehitetään yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
Kehitetään yhteistyötä Karjalohjan Majakan kanssa esim. talkoiden ja vastavuoroisten vierailujen
muodossa.
Tuetaan Puolan ja Ukrainan Emmaus-ryhmiä avustuksella. Pyritään järjestämään sinne
tutustumismatka.
Kehitysmaayhdistys Pääskyt saa edelleen käyttöön ilmaista toimitilaa Emmauksen kirpputorin
yhteydessä.

Kirpputorit
Helsingissä ylläpidetään kahta kirpputoria (Mäkelänkatu 54 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.
Tehtaankadulla pitkään toiminut kirpputori aloitti loppuvuodesta 2007 uusissa tiloissa Mäkelänkatu
54:ssä. Vuoden 2008 aikana toiminta saadaan hyvin käyntiin uusissa tiloissa, löydämme uusia
asiakkaita ja lahjoittajia ja kirpputorin tuotto saadaan kasvamaan vastaamaan nousseita
vuokrakuluja.
Kehitetään tiedottamista vapaaehtoistyöstä ja etsitään uusia väyliä ihmisten mielenkiinnon
herättämiseksi vapaaehtoistyötä ja Emmausta kohtaan. Parannetaan uusien vapaaehtoisten
vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen tarvittavia valmiuksia.

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, asunnottomien yöhön
ja muihin toimintaperiaatteisiin sopiviin tapahtumiin.
Järjestetään yleisötilaisuuksia avustustyöhön liittyvistä aiheista.
Kutsutaan vieraita Emmaukseen yhteiselle lounaalle ja esitellään heille toimintaa ja vaihdetaan
ajatuksia.
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Kotisivuja päivitetään ja kehitetään.
Toimitetaan tiedotusvälineille tietoa ja valmiita artikkeleita Emmauksen toiminnasta.
Tarjotaan mahdollisuus työharjoitteluun kirpputorilla sekä työelämään tutustumisjaksoja
oppilaitoksille.
Pyritään jatkamaan Emmaus-keskusteluforumin järjestämistä muutaman kerran vuoden aikana.
Tarjotaan vakinaisille työntekijöille, vapaaehtoisille ja jäsenille mahdollisuus Emmauksen
toimintaan liittyvään koulutukseen.
Tehdään tiedotussuunnitelma.

Jäsenyydet sekä yhteydet muihin järjestöihin
Emmaus Helsinki on Kansainvälisen Emmauksen, Emmaus Euroopan ja Emmaus Suomen jäsen ja
ottaa aktiivisesti osaa niiden toimintaan.
Emmaus Helsinki on KEPAn, Suomi-Mosambik -seuran ja Suomen OneWorld -portaaliyhdistyksen
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.
Hän pitää kaksi kolmen kuukauden vuorotteluvapaajaksoa vuonna 2008. Täksi ajaksi tehtäviä
hoitamaan palkataan sijainen.
Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus teetetään ulkopuolisilla.
Kehitetään tapoja antaa toiminnasta raportoinnissa näkyvyyttä myös ei-aineellisille tuloksille, joita
ovat esimerkiksi vapaaehtoisten ja asiakkaiden tyytyväisyys, kestävän kulutuksen edistäminen ym.
Tämän nk. sosiaalisen tilinpäätöksen elementtejä tuodaan jo vuoden 2008 toimintakertomukseen.
Yhdistyksen säännöt uudistetaan vastaamaan Kansainvälisen Emmauksen uudistettuja sääntöjä.
Tarvittaessa anotaan eri tahoilta tukea yhdistyksen avustustyöhön.

