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SUOMALAISET haluavat 
auttaa. Ulkoministeriön 
keväällä 2017 teettämän 
tutkimuksen mukaan 85 
prosenttia suomalaisista 
pitää kehitysyhteistyötä 
tärkeänä. Köyhyyden ja 

eriarvoisuuden vähentäminen ja ihmisoikeuk-
sien toteutuminen rakentavat reilumpaa ja 
vakaampaa maailmaa, josta myös me suoma-
laiset hyödymme. Emme elä 
umpiossa. Kehitysyhteistyö on 
osa modernia ulkopolitiikkaa. 
Se myös kertoo globaalista 
vastuunkannosta. 

SEURAAVALLA HALLITUKSELLA on 
paljon korjattavaa kehitysyh-
teistyön saralla. Suomi leikkasi 
apuaan keskellä historiallisen 
suurta humanitaarista kriisiä. 
Olemme nyt entistä kauempana 
kansainvälisestä lupauksestamme ohjata 0,7 
prosenttia bruttokansantulostamme kehitys-
yhteistyöhön. Suomen apu notkahti jyrkästi 
vuoden 2015 0,55 prosentista. Tänä vuonna ke-
hitysyhteistyöhön on budjetoitu 886 miljoonaa 
euroa, joka vastaa arviolta noin 0,38 prosenttia 
bruttokansantulostamme. 

Kehitysyhteistyön leikkaukset tehtiin väli-
aikaisina ja vedoten Suomen kurjaan talou-
delliseen tilanteeseen. Talouden nytkähdettyä 
kasvuun ei lisärahaa kuitenkaan tunnu löyty-

vän. Kun kehitysyhteistyöstä leikattiin näin 
merkittävästi viimeksi laman aikana, kesti 
rahoituksen kurominen takaisin edes samalle 
tasolle yli 20 vuotta. Hallitus on sitoutunut 0,7 
tavoitteeseen pitkällä aikavälillä, mutta jättää 
käytännössä vastuun seuraavien harteille. 

SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PAINOPISTE on viime 
vuosina siirtynyt kohti yksityistä sektoria. 
Ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden 

rahoitusvajeeseen haetaan 
suuntaamalla kehitysyh-
teistyöstä entistä suurempi 
siivu yrityksille. Hallitus 
päätti siirtää 130 miljoonaa 
finanssisijoitusmuotoiseen 
kehitysyhteistyöhön. Tämä 
on noin 15 prosenttia Suomen 
kaikesta avusta. Vuonna 2016 
rahoitus meni lähes kokonaan 
kehitysrahoitusyhtiö Finn-
fundille. Viime vuonna varoja 

kanavoitiin ennen kaikkea Maailmanpankin 
yksityisen sektorin rahoittajalle IFC:lle. Vaikka 
hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus kehitys-
maiden oman yritystoiminnan ja verotuksen 
vahvistamisesta, käytännössä voimavarat on 
keskitetty suomalaisten yritysten houkuttele-
miseen mukaan kehitysyhteistyöhön. 

Yritysten rahavirrat eivät tavoita heikoim-
massa asemassa olevia kehitysmaiden naisia, 
vammaisia ja lapsia. YK:n kauppa- ja kehitys-
konferenssi UNCTAD arvioi, että globaalisti 

Yritysten rahavirrat 
eivät tavoita 

heikoimmassa 
asemassa olevia 

kehitysmaiden naisia, 
vammaisia ja lapsia.

yritysten ulkomaaninvestoinneista vain noin 
kaksi prosenttia suuntautuu kaikkein köyhim-
piin maihin. Vaikka yritystoiminnan tuke-
minen on sinänsä tärkeää, tarvitaan samaan 
aikaan myös koulutusta, terveydenhuoltoa ja 
demokratiaa. Näitä rakennetaan perinteisel-
lä kehitysyhteistyöllä. Vahva demokratia ja 
valpas kansalaisyhteiskunta hyödyttävät myös 
yrityksiä. 

TEMPOILEVA JA ENNAKOIMATON 
kehityspolitiikka syö tuloksia, 
sillä jatkuva sopeuttaminen 
vie aikaa tehokkaalta toteutuk-
selta. Kärsijöinä ovat kehitys-
maiden ihmiset ja luotettavana 
kumppanina tunnetun Suomen 
kansainvälinen maine. Pelkäs-
tään kansalaisjärjestöjen kehi-
tysyhteistyöhön kohdistuneet 
leikkaukset ovat jättäneet yli 
miljoona ihmistä ilman apua. 
Köyhimmille maille menevän kehitysyhteis-
työn osuus on laskenut alle kansainvälisesti 
lupaamamme 0,2 prosentin bruttokansantulo-
osuuden. Vielä vuonna 2015 Suomen avusta 
0,22 prosentin bruttokansantulo-osuus meni 
kaikkein köyhimmille maille. Tänä vuonna 
vastaava luku on 0,16 prosenttia. 

MITÄ OLISI SIIS MUUTETTAVA? Ratkaisut ovat yksin-
kertaisia, mutta vaativat poliittista tahtoa. 
Hallituksen tulee laatia selkeä tiekartta 0,7 

EMMAUS HELSINGIN KOTISIVUT UUDISTUVAT KULUVAN KEVÄÄN JA KESÄN AIKANA.  Sivujen ulkoasu muuttuu ja on 
jatkossa kansainvälisen Emmauksen visuaalisen ilmeen mukainen. Vastaava muutos on jo tehty Emmaus Uutisissa. Verkkosivujen 
rakenne vaihtuu, mutta samat sisällöt sieltä löytyvät jatkossakin. Muutoksen jälkeen sivujen ylläpidon pitäisi olla helpompaa, 
jolloin useammat emmauslaiset voivat hoitaa tätäkin tehtävää. 
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A prosentin tavoitteen saavuttamiseksi ennen 
vuotta 2030. Jotta kehityspolitiikan halli-
tuskausittainen heilahtelu saataisiin kuriin, 
tulee Suomen harkita pitkäjänteisen pohjan 
määrittämistä kehitysyhteistyölleen. Sitovin 
tapa on säätää kehitysyhteistyölaki Britan-
nian, Belgian ja Islannin tapaan. Laki on 
oikeastaan ainoa yli hallituskausien ulottuva 
ratkaisu kehityspolitiikan suuntaviivojen 
määrittelyssä. Kokemukset muista maista 

osoittavat, että laki on tuonut 
jatkuvuutta ja lisännyt parla-
mentin osallistumista.  

Määrittipä Suomen kehitys-
yhteistyötä jatkossa laki, selon-
teko tai jokin muu, tulee sen 
perustaksi ottaa kansainväliset 
sitoumuksemme. Ihmisoikeu-
det, kestävän kehityksen tavoit-
teet, Pariisin ilmastosopimus 
sekä kehitysyhteistyön määrää 
ja laatua ohjaavat sitoumukset 

tarjoavat tähän erinomaiset puitteet. Kysymys 
kuuluukin, tahdommeko siirtyä kauniista 
puheista tuiki tarpeellisiin tekoihin?  

NIINA MÄKI ON Kepan kehitysrahoitusasiantantija, joka on aiemmin 
työskennellyt mm. Mosambikissa ja Kiinassa. Hän seuraa työssään 
kehityspolitiikkaa ja pyrkii vaikuttamaan päättäjiin paremman 
maailman puolesta. Niinan mielestä Suomen tulee kantaa globaalia 
vastuuta ja varmistaa riittävä rahoitus kestävän kehityksen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. 

Kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyöhön 

kohdistuneet 
leikkaukset ovat 

jättäneet yli miljoona 
ihmistä ilman apua.

KESKUSTELU

NIINA MÄKI: TEMPOILEVA KEHITYSYHTEISTYÖ  
  JÄTTÄÄ KAIKKEIN KÖYHIMMÄT ILMAN APUA 
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JOULUN ALLA Euroopan sosiaalirahasto 
myönsi kahden vuoden hanketuen Helsingin 
Diakonissalaitoksen ja Emmaus Helsingin 
yhteishankkeelle, jossa tuetaan haavoittu-
vassa asemassa olevien maahanmuuttajien 
työllistymistä. Hankkeen pilotti on ensisijai-
sesti romaneita työllistävä keikkapooli, jota 
pyörittää Osuuskunta Työtä ja toivoa.

VUODEN 2018 alussa käynnistyi Helsingin 
Diakonissalaitoksen ja Emmaus Helsingin 
kummikylähanke Bulgariassa.

EMMAUS SUOMEN VUOSIKOKOUS pidettiin 
Kepan tiloissa 3.2.2018. Maria Dorofte ja Anca 
Enache kertoivat keikkapoolin sekä Romanian ja 
Bulgarian kummikylähankkeiden kuulumisia. 

Suomen Emmausten kansallinen edustaja 
Martha Hannus kertoi Emmaus Euroopan työstä 
kiertotalouskysymyksissä. 

Emmaus Suomen hallituksessa jatkaa Helsin-
gin edustajana Ulla Hoyer. Ulla Siljander valittiin 
varajäseneksi.
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”VAIHTO-OPPILAANA”  
EMMAUS HAARZUILENSISSA 

MINULLA oli mahdollisuus lähteä heinäkuussa 
2017 Hollantiin Emmaus-yhteisöön ns. vaihtoon. 
Matka oli hyvin opettavainen ja haasteellinen.

Emmaus Haarzuilens Utrechtissa on saman-
ikäinen kuin Emmaus Helsinki. Volyymiltaan ja  
asiakaskunnaltaan se on vaikuttava, ja vapaa-
ehtoisten joukko oli mukavan kirjava. Yhteisössä 
asui kesällä n.14 henkeä.

Emmaus Haarzuilens tekee yhteistyötä paikal-
listen, etelä-amerikkalaisten  ja ukrainalaisten 
kumppanien kanssa.

Omin päin kävin tutustumassa Emmaus 
Feniksiin Tegelenissä sekä kahteen muuhun  
Utrechtissa sijatsevaan yhteisöön.

Suosittelen lähtemistä tällaisiin vaihtoihin!
www.emmaus-utrecht.nl

 TEKSTI :  IRA I IDA  LUKKA-DE  GROOT

Ystävänpäivä
YSTÄVÄNPÄIVÄÄ 2018 vietettiin taas Vallilan kirppiksellä karjalohjalaisten ystäviemme kanssa.  
Anna Sammalkorpi säesti yhteislauluja.

MYYNTITULOSTA   

ANNAMME YLI 

130 000 €

VUODESSA KUMPPANEIDEMME 
HANKKEISIIN.

LAHJOITAMME

2000 KOLLIA 

VAATTEITA JA TAVARAA  
TARVITSEVILLE. PIENI OSA  
HUONOKUNTOISESTA TAVARASTA 
LAJITELLAAN JÄTTEISIIN.

Tulevia tapahtumia
21.4. Kahden kerroksen väkeä:  
Emmaus on mukana Suomen Sosiaalifooru-
missa Arbiksella keikkapooli-seminaarissa.
23.4. Emmaus Helsingin kevätkokous
19.5. Arabian katufestarit.
26-27.5. Maailma kylässä.  
Info-pöytämme on Mahdollisuuksien torilla 
ja myynti omassa teltassamme.
22.-23.9. Emmaus Suomen seminaari 
Helsingissä.
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Tula Kandel.

VASEN SIVU: Maanjäristyksen tuhoamia rakennuksia 
Bholungin kylässä vuonna 2015. 
 
YLHÄÄLLÄ: Kun tietä ei vielä ollut, rakennusmateriaalit oli 
kannettava.

JÄLLEENRAKENTAMINEN

Huhtikuun 25. päivänä 2015 klo 6.11 

Suomen aikaa tapahtui Nepalissa 

voimakkain maanjäristys 100 vuoteen. 

Sitä seurasi useita jälkijäristyksiä, joista 

voimakkain 12.5. klo 7.05. Järistykset 

aiheuttivat suurta tuhoa. Kuolonuhreja 

oli lähes 10 000, joista valtaosa meneh-

tyi talojen sortuessa. 

TEKSTI  PAAVO LOUNELA  |  KUVAT  KAARINA  SÄ IPPÄ ,  TULA  KANDEL 

JA  DANAKOSHA TRUST

Juuri tältä maanjäris tysalueelta on kotoisin  
Em mauk sessa vuon na 2002-2003 ollut 
Kepan etelän vapaaehtoisohjelman (ETVO) 
Tula Kandel. Hänen kotikylänsä on Kavren 
maakun nassa sijaitseva  Bholungin kylä noin 
70-80 kilometrin päässä Kathmandusta itään 
eli 1-2 jalan kuljetun päivämatkan päässä. 
Pian saimme tiedon, että Tulan perheväki oli 
säästynyt loukkaantumatta, mutta 900 hengen 

BHOLUNGIN KYLÄN
kylän 143 taloa oli joko 
osittain tai kokonaan 
tuhoutunut. 

Tuomari ja  
perustuslain 
tekijä
Vaihtovuoden jälkeen 
ryhmä emmauslai-
sia, Marita Uunila 
etunenässä sekä 

mm. Kaarina Säippä, Eeva-Sisko Veikkola ja 
tämän kirjoittaja, on ollut yhteydessä Tulaan. 

Yksityisesti tuimme hänen opiskeluaan Kath-
mandun yliopistossa ja hän valmistui tuoma-
riksi. Varsinaisesti hän rahoitti opintojaan 
toimimalla vuoristo-oppaana.

Valmistuttuaan hän on ollut mm. teke mässä 
Nepalin perustuslakia ja toiminut asianajana 
sekä veljensä matkatoimistossa retkeilyoppaana 
vuoristossa. Samalla hän on pitänyt yhteyttä 
kotikyläänsä. Jo opiskeluaikanaan hän 
toimi yhteiskun nal lisesti dalitien ja muiden 
vähemmistöjen aseman, naisten ja tyttöjen 
olosuhteiden sekä nyt myös vammaisten 
aseman parantamiseksi, kun hänellä itsellään 
on vammainen lapsi. Ihmisoikeusasioita 
hän oli kirjoittamassa myös perustuslakiin, 
koska hän tunsi kansainväliset ihmisoikeus-
säännökset.  Perustuslakiluonnoksia hän yllytti 
minuakin lukemaan.

Kaarina Säippä kävi Tulan luona Kathman-
dussa ja vieraili Tulan kotikylässä vuonna 

KUMPPANI
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VASEN SIVU: Elämän on jatkuttava hävityksen keskelläkin. 
 
YLHÄÄLLÄ: Tula valmistaa aamiaista isänsä kanssa. 
 
VASEMMALLA: Isoäidin luona yökylässä.

kylvösiemenen antaminen, veden puhdista-
mislaitteet, saippuat ja muut perustarvikkeet. 
Ihmisille ja karjalle rakennettiin tilapäissuojia. 
Materiaalina olivat usein bambut ja peltilevyt. 
Samassa tilassa saattoi yöpyä enemmän kuin 
yksi perhe. 

Monilla tilapäissuojissa asuminen jatkui 
koko loppuvuoden 2015, myös kylminä 
talvikuukausina,  ja tällöin jaettiin lämpimiä 
vaatteita ja huopia erityisesti vanhoille, 
lapsille ja raskaana oleville naisille. Tulalla 
oli valokuvia tuhoutuneista rakennuksista, 
hätämajoituksesta ja upeita kuvia vuoristosta. 
Meitä oli paikalla useita emmauslaisia. 

Tässä toiminnassa Tulalla oli lähtökohtana 
toiminnan avulla elämänhalun ja toivon 
herättäminen kotikylässä. Tämä varmaan 
antoi toivoa naapurikyliinkin. Lisäksi hän 
korosti useissa tilanteissa, että ensin on 
autettava köyhimpiä ja niitä joilla on vähiten, 

kuten daliteja sekä samalla otettava huomioon 
erityisesti naiset. Tämä ei ole Nepalissa 
itsestään selvä asia.

Nyt tämä vierähti enemmän Tulasta kerto-
miseksi, mutta minulle Emmauksen kautta 
tullut ystävyys Tulan kanssa liittyy myös 
maanjäristyksen tuhoon ja miten siitä alkaa 

2003. Enkä voi unohtaa Kaarinan kuvausta, 
millaista oli kulkea syvän jokiuoman yli 
heiluvaa kapulasiltaa pitkin. Spontaani kysy-
mykseni oli että pelottiko ja Kaarina vastasi: 
”Pelotti!”

Hätäapu ja toivon herättäminen
Maanjäristys sai Tulan heti toimimaan 
kotikylänsä auttamiseksi. Tähän työhön 
halusi myös Emmaus osallistua ja monet 
muutkin Tulan ystävät Suomessa. Emmaus 
lähetti tiibetinbuddhalaisen avustusjärjestön 
kautta heti 5000 euroa ja lisäksi järjestimme 
pienimuotoisia ystäväkeräyksiä. 

Tula kävi perheineen vuonna 2016 Suo-
messakin ystäväperheen häissä, ja samalla 
järjestettiin keskustelutilaisuus buddhalais-
ten tiloissa Museokadulla. Siellä hän kertoi 
seikkaperäisesti, miten ensin organisoitiin 
hätäapu, johon kuului mm. riisin jakaminen, 

uusi elämä. Se avasi silmät näkemään, mitä 
merkitsee luonnonkatastrofi.

Taloja, tie ja koulu
Viime joulun alla Emmaus lähetti Bholungin 
kylälle 12 000 euroa. Raha lähetettiin Tulan 
ehdotuksesta VSSN-järjestön kautta (Volunteer 
Service and Support Nepal http://www.
volunteer-nepal.org/), joka mm. organisoi 
ulkomaalaisia vapaaehtoisia Nepaliin ja jolla 
on erilaisia sosiaalisia projekteja.

Tulan raportin mukaan 67 taloa on raken-
nettava kokonaan ja 17 taloa on nyt rakennet-
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Ei ole kovin monta vanhaa jäljellä, mutta meitä 
on nyt noin 30. Osa tulee säännöllisesti, loput 
silloin, kun heille sopii. Heidän ei tarvitse edes 
etukäteen ilmoittaa. Joskus tulee tungosta, mut-
ta koskaan en ole joutunut olemaan yksin töissä. 

– Meillä ei enää ole työpaikkakokouksia, kos-
ka ne koettiin liian muodollisiksi ja monet eivät 
niihin osallistuneet.  Emme ehkä ole niin ”de-
mokraattisia”, mutta vapaaehtoiset tuovat kyllä 
muulla tavoin ehdotuksiaan keskusteltaviksi ja 
saavat niitä totetettua. Työ on ”vapaasti itse-
ohjautuvaa”, jokainen hoitaa omat tehtävänsa 
harkintansa mukaan, vaikka minä viime kädes-
sä kannan vastuuta. 

Monet pelkäsivät, että metrotyö vähentäisi 
myyntiä, mutta menikin päinvastoin. Nyt, kun 
metro on valmis, varsinkin lauantaisin on tul-
lut lisää asiakkaita. Viime vuonna tammikuus-
sa niitä oli noin 1100, tänä vuonna 1500.

– Emmauksen tavoite tukea heikoimmassa 
asemassa olevia on minulle tärkeä. Mutta olen 
tavallinen, yksinkertainen ihminen, enkä tunne 

maailmaa. Luotan siihen, että Emmauksen hal-
litus ohjaa rahat parhaisiin tarkoituksiin. Minä 
näen tehtäväkseni hankkia rahaa tarpeisiin.

 – Täällä kotimaassa kirpputori antaa jo sel-
laisenaan tukea monille. Lauttasaaressa on 
paljon iäkkäitä ihmisiä ja lapsiperheitä. Em-
maus tarjoaa heille mahdollisuuden kohdata 
toisia ihmisiä. 

– Emmaus ei ole minulle pelkkä kirpputori, 
vaan sillä on oma henkensä, jota en pysty selit-
tämään.  Se liittyy paikkaan, mutta ennen kaik-
kea yhdessä tekemiseen. Kaikessa näkyy myös 
menneiden vuosien ahertajien ja erityisesti Ee-
van käden jälkiä. 

– Olen jatkuvasti kiitollinen siitä, että pääsin 
Emmaukseen. Siitä alkoi uusi elämä, Leena ki-
teyttää. 
TEKSTI  ULF  SÄRS |  KUVAT  STELLA  KOSENIUS

– Joka aamu olen iloi-
nen, kun pääsen Em-
maukseen, sanoo Lee-
na Hyrsky-Kosenius, 
 joka toimii Lauttasaa-
ren kirpputorin osa-
aikaisena myymälävas-

taavana. Leena on toisen sukupolven 
Emmaus-ahertaja. Hänen isänsä Kauko 
”Kake” Hyrsky vastasi pitkään kirpputo-
rin kirjoista.  

– Isä aina puhui Emmauksesta, ja vain 
hyvää. Kun hänen jalkansa alkoivat olla 
huonossa kunnossa, tulin hänen avukseen.  

Leena oli ollut kotiäitinä kuuden lap-
sen kanssa yli 20 vuotta. Ilman koulutus-
ta hänen oli vaikea saada työtä. Silloinen 
myymälävastaava Eeva Ratinen otti hänet 
työharjoitteluun. Lokakuussa 2014 Em-
mauksen toiminnanjohtaja Anu Hyle ky-
syi, haluaisiko Leena alkaa vetäjäksi. 

 – Vastuu kyllä pelotti, mutta Anu sanoi, 
että voin tehdä kaupasta oman näköiseni. 
Marraskuussa minut sitten otettiin palk-
katuella töihin. 

– Oman näköiseksi tekeminen on ollut 
vähän kuin koti- ja kauppaleikki. Voi lait-
taa hienoa tavaraa esille parhaalla katso-
mallaan tavalla ja hinnalla.  Haluan antaa 
asiakkaille löytämisen iloa ja hyvää miel-
tä. Tyytyväiset asiakkat levittävät tietoa, ja 
saamme uusia asiakkaita. 

Työ onkin tuottanut tulosta. Myynti-
tulot ovat  kaksinkertaistuneet. Vuonna 
2014 ne olivat 75 000 euroa , viime vuonna 
142 000 euroa. 

– Tulos johtuu ennen kaikkea siitä, että 
olen löytänyt ihania vapaaehtoisia töihin. 

Emmaus antoi minulle 
uuden elämän 

Leena kantaa vastuuta kaikesta Lauttasaaren kirppu-
torilla.

tu. Suunnitelman mukaan yksi talo maksaa 
50 000 Nepalin rupia (300 euroa) ja talon 
rakentajan omavastuu on 15 000 rupia. Siis 
pelkästään talojen rakentamisen tarvitaan 
15 000 euroa. Muista kuluista Tula ei ole 
kertonut. Emmaus-vapaaehtoisten uuttera työ 
on tehnyt mahdolliseksi osallistua tällaiseen 
hienoon jälleenrakennusprojektiin yhdessä 
maailman köyhimmistä maista sisällissodan ja 
maanjäristyskatastrofin jälkeen!

Kylän muusta kehityksestä on kerrottava, 
että vuonna 2015 kylä sai sähköt. Miten sen 
saaminen liittyi maanjäristykseen, en tiedä. 
Mutta tietä alettiin rakentaa maanjäristyksen 
jälkeen, jotta saadaan rakennustarvikkeet 
helpommin perille eli niitä ei tarvitse kantaa. 
Kuvat kertovat, miten tien rakentaminen 
vuoren syrjään jyrkänteeseen on vaativa työ. 
Kylän koulu on uudelleen rakennettu ja siinä 
on luokilla 1-10 yhteensä 175 oppilasta ja 12 
opettajaa, joista kaksi on naisia.

Uuden perustuslain mukaiset vaalit
Kun Tula oli lähdössä kotiin 2003, hän pel-
käsi lähteä takaisin sodan keskelle ja selvitti 
mahdollisuuksia jäädä pakolaisena Suomeen. 
Olin saattamassa häntä lentokentällä ja siellä 
saimme kuulla, että Nepalissa olisi tilanne 
parantunut. Ilo oli yhteinen ilo, mutta tosi-
asiassa hän palasi sodan keskelle ja Kaarina 
Säippä kertoi, miten hän pelkäsi liikkua  kau-
pungilla ja sissit myös kuulustelivat häntä. 
Käytännössä Tula pyrki tekemään yhteistyötä 
kummankin osapuolen kanssa. Rauha tuli 
vasta vuonna 2006.  Viime marraskuussa 
järjestettiin uuden perustuslain mukaisten 
parlamenttivaalien ensimmäinen osa ja ne 
onnistuivat hyvin. Lisäksi järjestetään tänä 
vuonna paikallisvaalit. Iso muutos, mutta se 
on ottanut yli 10 vuotta. 

OLISIPA HIENOA jos Emmauksesta lähtisi mat-
kustusintoisia katsomaan, millainen maa on 
Nepali Himalajan juurella!

LEENA HYRSKY-KOSENIUSAHERTAJA



Esityslista
1. Kokouksen avaus 
2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta 
4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 
5.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6.  Esitellään vuoden 2016 toimintakertomusluon-

nos, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
7.  Päätetään toimintakertomuksen hyväksymi-

sestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille.
9.  Vaalivaliokunnan valinta
10.  Kokouksen päättäminen 

 Toimintakertomusluonnos ja tilinpäätös ovat 
luettavissa verkossa tai tilattavissa toimistolta 
(puh 0503388281, toimisto@emmaushelsinki.fi).

 Kokouksessa on kahvi/teetarjoilu

 Hallitus

Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri ikäisille 
ihmisille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä 
ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman 
puolesta.

Emmaus Helsinki ry:n kevätkokous 
AIKA: Maanantai 23.4.2018 klo 17.30    
PAIKKA: Kepan kokoustila, 5 kerros, Elimäenkatu 25-27, Helsinki

Esityslista
1. Kokouksen avaus 
2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta 
4.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 
5.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6.  Esitellään vuoden 2017 toimintakertomus-

luonnos, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
7.  Päätetään toimintakertomuksen hyväksymi-

sestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille.
9.  Vaalivaliokunnan valinta
10.  Kokouksen päättäminen 

 Toimintakertomusluonnos ja tilinpäätös ovat 
luettavissa verkossa osoitteessa https://1drv.
ms/f/s!AtXPN5TFUecdmGIzZ0L_ZM1VLN0h tai 
tilattavissa toimistolta (puh 0503388281 tai 
toimisto@emmaushelsinki.fi).

 Kokouksessa on kahvi/teetarjoilu
 Hallitus

HUOM! 2018 jäsenmaksu (5-100 euroa 
oman valinnan mukaan) maksetaan tilille 
FI17 5780 1020 0039 04 käyttäen viitettä 
11112 ja kirjoittaen jäsenen nimi ja osoite 
lomakkeen viestikenttään.

MUUTOKSEN 
TEKIJÄT

https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdmGIzZ0L_ZM1VLN0h
https://1drv.ms/f/s!AtXPN5TFUecdmGIzZ0L_ZM1VLN0h

