joitukseen. Cordis kamppailee edelleen taloudellisissa vaikeuksissa ja
ottaessaan vastaan Zimbabwen pakolaisia joutuu myös kohtaamaan
Etelä-Afrikassa vahvistunutta muukalaisvihaa. Lisäksi annoimme 5 000
euroa Cordisin auton korjaamiseen sekä katastrofiapuna 3 000 euroa
Joycen poismenon vuoksi.
NEPAL | BHOLUNGIN KYLÄ 5 000 €

Tuimme Nepalin jälleenrakennusta tuhoisan maanjäristyksen jälkeen
5 000 eurolla. Tuki maksettiin Danakosha Trustin kautta Bholungin
kylään.
PERU | CUNA NAZARETH / PÄIVÄKOTI 3 000 €

Cuna Nazarethin päiväkodissa lähes 100 lasta saa turvallisen päivähoidon, joka mahdollistaa vanhempien, usein yksinhuoltajaäitien työssäkäynnin. Olemme tukeneet päiväkotia Kehitysmaayhdistys Pääskyjen
kautta. Vuonna 2016 tuimme päiväkotia 3 000 eurolla.
PERU | CUNA NAZARETH / KIERRÄTYSKESKUS 10 493 €

Cuna Nazarethin rakentama ja Emmaus Helsingin, Emmaus Ålandin,
Emmaus Westervikin ja Pääskyjen yhteisesti tukema kierrätyskeskus
Limassa toimi vuonna 2016 ilman lisähanketukea ja se onnistui antamaan osan tuloistaan Cuna Nazarethin päiväkodille. Kierrätyskeskus
toimii Liman esikaupungissa Pachacamacissa. Toimintaympäristön
köyhyys ja etäisyys Liman keskustasta on asettanut omat haasteensa:
työntekijöiden matkat Pachacamaciin vievät aikaa ja tavaralahjoituksia joudutaan hakemaan kaukaa. Kierrätyskeskus myy myös Emmaus
Ålandin lähettämää tavaraa. Kierrätyskeskus on myös aloittanut keräämään kotitalousjätettä. Juhlavuoden kunniaksi päätimme tukea 10
000 eurolla kuorma-auton hankintaa, jolla isojenkin lahjoitusmäärien
kuljettaminen sujuu joustavasti. Kierrätyskeskuksen toiminnan ja talouden seurannasta maksoimme Pääskyille 493 euroa.

TOIMINTA VUONNA 2016

E M M AUS HELSINKI RY on perustettu vuonna 1966. Se on työyhteisö,

joka kutsuu kaikenlaisia ihmisiä – osattomia ja hyväosaisia – tekemään
yhdessä työtä, jotta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne paranisi. Toiminnassaan yhdistys noudattaa kansainvälisen Emmaus-liikkeen yleismaailmallista manifestia. Emmaus on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö.
JO H D ANTO

Yhdistyksen näkyvintä toimintaa ovat sen kaksi Helsingissä sijaitsevaa
kirpputoria, jotka toimivat pääasiassa vapaaehtoisten varassa. Ne tarjoavat mielekkään työyhteisön ja edistävät kierrätystä ja vastuullista kuluttamista. Kirpputorien tuotolla maksetaan toiminnan juoksevat kulut, ja
ylijäävä osuus käytetään solidaarisuustyöhön kotimaassa ja ulkomailla.
Vuonna 2016 toiminta jatkui vakaana. Kirpputorien vapaaehtoisten
ja työntekijöiden arki oli jatkuvaa pienten parannusten tekemistä, ja
heidän ansiostaan myymälämme saivatkin paljon kiitosta siisteydestä,
viihtyisyydestä ja hyvästä ilmapiiristä.

U K R A I N A | O S E L Y A JA N A S H A K H A T A 4 0 0 0 €

Vuonna 2016 jatkettiin ukrainalaisen Oselya-ryhmän tukemista 2 000
eurolla. Summa kohdistettiin huonekalupajan ostamiseen. Ryhmällä on
perinteisen Emmaus-yhteisön lisäksi laajaa sosiaalista toimintaa Lvivissä. Oselya-ryhmä työskentelee asunnottomien parissa mm. pitämällä
soppakeittiötä, sosiaaliasuntolaa ja yömajaa. Lisäksi tuimme asunnottomien Nasha Khata-ryhmän maataloustoimintoja 2 000 eurolla.
PUOLA | EMMAUS-RYHMÄT 4 404 €

Puolan Emmaus-ryhmille on vuoden aikana lastattu yhdessä Emmaus
Westervikin kanssa kaksi rekallista lasten ja aikuisten vaatteita, kodin
tekstiilejä, kenkiä, laukkuja ja taloustavaroita. Kuljetuksia järjeste-

M I TÄ SUUNNITELTIIN JA KUI NKA KÄVI

KU VA: L EIF PI ET IL Ä

Vuoden 2016 toiminta noudatti erittäin hyvin toimintasuunnitelmaa.
Hyvä taloudellinen tilanne mahdollisti suunniteltua suuremman tuen
eräille yhteistyökumppaneille, kuten toimintakertomuksen lopussa
olevasta talousseurannasta näkyy. Myös lainaa voitiin hyvän myynnin
ansiosta lyhentää enemmän kuin maksuohjelma edellyttää.
Läpi vuoden toimintaamme leimasi 50-vuotisjuhlavuosi ja onnistuimme monin eri tavoin kertomaan Emmauksen arvoista ja toiminnastamme. Vuoden aikana yhtenä merkittävänä onnistumisena oli
myös Global Clinicin kanssa tehty yhteistyö, jonka tuloksena liikkuva
väestö ja paperittomat, joilla ei ole mahdollisuutta päästä tavallisen
terveydenhoidon piiriin, pääsevät nyt myös hammashoitoon.
K E H I T YSYHTEISTYÖ J A TUKI TOI MI NTA
E TE LÄ-AFRIKKA | CORD I S 1 8 000 €

Cordis on Emmaus Helsingin yhteistyökumppani Etelä-Afrikassa. Ryhmällä, joka kuuluu Emmausliikkeeseen, on kirpputoritoimintaa, mutta sen pääasiallinen tulonlähde on tiilien valmistus.
Annoimme Cordisille 10 000 euroa tiilien valmistuksen tehostamiseen. Lisäksi Cordis on remontoinut huoneita niin, että niitä voidaan
jatkossa vuokrata matkailijoille ja käyttää omien työntekijöiden ma-

Juhlavuoden kunniaksi aloitimme liikkuvan väestön hammashoidon tukemisen yhdessä Global Clinicin ja yksityisen hammaslääkäriaseman kanssa.
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Vuonna 2016 annoimme tukea seuraavasti:
– Vailla vakinaista asuntoa (VVA) ry: 3 000 e
– Vapautuvia vankeja, KRIS: 3 000 e
– Maahanmuuttajanaisia, Monika-naiset liitto ry: 3 000 e
– Toivo ja Rauha ry: 1 700 e
– Helsingin Diakonissalaitoksen romanien päiväkeskus Hirundo: 1 500 e
– Paperittomien verkoston koordinoima Global Clinic: 3 000 e

tään kolmeen Emmaus-ryhmään Puolassa neljällä eri paikkakunnalla.
Vuonna 2016 Emmaus Helsingin osuus oli 801 kollia ja toimituskuluista
4 404 euroa, joka sisältää säkkivaraston vuokran, pakkausmateriaalit ja
osuutemme rahtikuluista.
L I ET T UA | MISSING PERSONS’ FAMILIES SUPPORT CENTRE (MPFSC) 2 454 €

MPFSC-järjestö tekee ihmiskaupan vastaista työtä Liettuassa. Järjestön
nuorten ryhmissä vahvistetaan nuorten itsetuntoa ja lisätään heidän
tietoisuuttaan ihmiskaupan toimintatavoista ja näin pyritään estämään nuoria joutumasta ihmiskaupan uhreiksi. Järjestö avasi vuonna
2016 oman kirpputorin ja tuimme sen toiminnan aloittamista 2 000 eurolla ja lähettämällä yhden rekallisen vaatteita ja tavaroita, 395 kollia.
Rekan lähetyskustannukset olivat 454 euroa.

Lisäksi järjestimme vastaanottokeskuksien kanssa yhteistyössä ravintolapäivän, jonka tulot 660 euroa annettiin vastaanottokeskuksen
asukkaiden toimintaan. Annoimme myös kolme tukiilmoitusta IsoNumeroon, joiden hinta oli yhteensä 1 378 euroa.
Global Clinicissä paperittomat, romanit ja muu liikkuva väestö voivat saada perusterveydenhoitoa. Antamamme tuki käytettiin muun
muassa lääkekustannuksiin. Lisäksi aloimme tukea Global Clinicin
hammashoidon järjestämistä yksityisellä hammaslääkäriasemalla.
Tätä ennen Global Clinic oli pystynyt tarjoamaan vain yksinkertaisia
hammashoitoja, kuten hampaiden poistoa, vessatiloissa.
Tuimme myös useita pääkaupunkiseudulla toimivia päivä- ja vastaanottokeskuksia lahjoittamalla näille vaatteita, kenkiä, tekstiilejä,
kirjoja ja muita tarvikkeita yhteensä 401 kollia.
Vuoden kuluessa on jaettu 48 kpl 20 euron ja 16 kpl 50 euron arvoista
ostokorttia, joilla voi tehdä ostoksia Emmauksen kirpputoreilla. Ostokortit on jaettu KRISin, Monika-Naisten, Diakonissalaitoksen Hirundon ja VVA:n kautta.
KRISin ja Monika-naisten kanssa jatkettiin työllistämis- ja talkooyhteistyötä. Mahdollisuuksien mukaan tarjottiin työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja kirpputoreilla.

V I R O | KATIKOTI JA KOHI LAN TURVAKE SKUS 2 8 991 €

Viron Kohilassa toimivaa kehitysvammaisten Katikotia tuimme maksamalla korjaus- ja toimintakuluja yhteensä 4 991 euroa. Katikodin
viranomaisilta saama kuukausikorvaus ei riitä toiminnan kulujen peittämiseen, ja ilman Emmaus Helsingin tukea koti joutuisi lopettamaan
toimintansa. Katikodin asuinrakennus vaatii ulkoseinien ja katon eristämistä. Emmaus Helsinki on sitoutunut rahoittamaan kolmen vuoden aikana ulkoseinien remonttia yhteensä 64 000 euroon asti. Vuonna
2016 tuimme remonttia 24 000 eurolla. Katikotia hallinnoivalla säätiöllä on Kohilassa myös vanhusten turvakeskus, jonka kirpputorille toimitimme huonekaluja ja tarvikkeita.
V I R O | KATIKOTI TYÖKESKUS 95 7 €

Vuonna 2016 Katikodin työtoiminta on alettu siirtää Kohilan kunnan
työkeskukselle osoittamiin tiloihin vanhusten turvakeskuksen vieressä. Toukokuussa ryhmä Emmaus Helsingistä auttoi tilojen sisäremontissa ja remonttikuluihin käytettiin 957 euroa.

M U U T U K I T O I M I N T A S U O M E S S A JA M U U A L L A

Tuimme 10 000 eurolla Syyrian sodan uhreina olevia lapsia Pelastakaa
lapset ry:n kautta, Helsingin Diakonissalaitoksen suojattomat -hanketta 5 000 eurolla ja 3 000 eurolla YLE:n Hyvä joulumieli - kampanjaa.
Vähäisempiä määriä tavara-apua annoimme lisäksi eri järjestöjen
kautta. Kaiken kaikkiaan tavaraapua toimitettiin n. 1 600 kollia eli n.
16 tonnia.

K A N S AINVÄLISEN EMMAUKSE N SOLI DAARI SUUSTY Ö:
B E N I N | NOKOUÉ-J ÄRVEN VE SI P ROJ E KTI 1 94 1 €

Emmaus Helsinki on tukenut Kansainvälisen Emmauksen laajaa Nokoué-järven vesiprojektia vuodesta 2008 lähtien. Yhdeksän vuoden aikana olemme antaneet yhteensä 39 341 euroa hankkeeseen, ja vuonna
2009 Virpi Salmenmaa osallistui Kansainvälisen Emmauksen työleirille
Nokoué-järvellä. Projekti päättyi vuoden 2016 alkupuolella. Projektissa on saatu yli 100 000:lle Nokoué-järven rannalla asuvalle kyläläiselle
puhdas juomavesi poraamalla kaivoja sekä rakentamalla toimivat sanitaatiojärjestelmät. Vuonna 2016 jatkettiin käymäläjätteen käsittelyjärjestelmän rakentamista ja annettiin hygienia- ja sanitaatiokoulutusta.
Lisäksi vahvistettiin paikallisten vesiosuuskuntien osaamista ja kapasiteettia vesihuoltojärjestelmän hallinnasta. Vuonna 2016 annoimme
projektille vesipäivän myyntitulot, 1 941 euroa.

KIRPPUTORITOIMINTA

Emmaus Helsinki ry:n talouden kivijalka on Vallilan ja Lauttasaaren
kirpputoreissa. Niiden toiminnan mahdollistavat lukuisat tavaran
lahjoittajat. Emmaus taas sitoutuu kierrättämään saadut lahjoitukset
mahdollisimman eettisesti ja ekologisesti. Osan tavaroista myymme
itse kirpputoreillamme tai erilaisissa tapahtumissa, osan lähetämme
eteenpäin tarvitseville. Jotakin korjaamme, kunnostamme tai muokkaamme uudeksi. Saamamme tulot välitämme heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tueksi, jotta he voisivat kohentaa elinehtojaan ja
saada uutta toivoa vaikeuksissaan. Tukitoiminnassamme pyrimme
noudattamaan kestävän kehityksen, ihmisten yhdenvertaisuuden ja
ekologisuuden periaatteita.
Kirpputorimme ovat vapaaehtoisten työyhteisöjä, joihin ovat tervetulleita kaikenlaiset vapaaehtoistyötä etsivät kanssaihmisemme.
Olemme organisoineet kiinnostuneiden vastaanoton ja informoinnin
molemmissa myymälöissämme. Meitä on moneksi: on vanhoja ja nuoria, miehiä ja naisia, koulutettuja ja kouluttamattomia. Värillä, kielellä
ja uskonnolla ei ole väliä. Halu työskennellä yhdessä yhteisten päämäärien eteen on asian ydin. Töitä on monenlaisia, kaikille jotain. Tässä
työyhteisön kirjossa harjoittelemme itse moninaisuuden iloa, joskus
sietämistäkin, jotta voisimme tehdä niin myös laajemmin yhteiskunnassa, globaalistikin. Yhteisen työn ohella saamme iloita toisistamme
myös päivittäisillä lounas- ja kahvituokioilla. Ruuan valmistavat tietysti
myös vapaaehtoiset kokkimme.
Kirpputorimme ovat olleet avoinna viikoittain tiistaista lauantaihin.
Maanantaisin olemme pitäneet siivous- ja järjestelytalkoita. Tarjoamme ilmaisen noutopalvelun asiakkaillemme isompia lahjoituseriä

K A N S AINVÄLISEN EMMAUKSE N SOLI DAARI SUUSRAHASTO 2 4 0 0 €

Osallistuimme Maailma kylässä -festivaaliin yhdessä Pääskyjen kanssa
toukokuussa 2016. Myynnistä saadut tulot, yhteensä 1 400 euroa lahjoitettiin Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusrahastoon. Lisäksi
annoimme katastrofiapuna 1000 euroa Intiaan, Tamil Nadun tulvanuhreille Kansainvälisen Emmauksen kautta (Emergency Appeal).
T U K I TOIMINTA JA AVUSTUKSE T KOTI MAASSA 1 7 2 38 €

Emmauksen toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tukemaan niitä,
jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa. Vuonna 2016 annoimme
kotimaassa tavara- ja rahallista tukea sellaisille organisaatioille, jotka
toimivat asunnottomien, maahanmuuttajien, romanien, vapautuvien
vankien ja paperittomien hyväksi. Lisäksi jatkoimme pitkäaikaisen
yhteistyökumppanimme Toivo ja Rauha ry:n toiminnan tukemista.
Järjestö pitää yllä kahta kehitysvammaisten perhekotia ja kehitysvammaisten työkeskusta.
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varten, ja vuoden 2016 aikana tehtiin yhteensä 232 noutokeikkaa. Ajopäiviä oli yhteensä 48. Lisäksi Vallilan kirpputorilla on kokoontunut
kuukausittain ompeluseura tuunaamaan uusiotuotteita myytäviksi ja
asiakkaiden kopioitaviksi (esim. asusteita ja koruja).
Vallilan myymälän näyteikkunassa on ollut läpi vuoden kuukausittain vaihtuva näyttely eri kuvataiteilijoilta ja toimintaamme liittyviltä
yhdistyksiltä.

Emmauksen ja Emmaus Euroopan jäsenmaksun suuruus määräytyy
myyntituoton mukaisesti.
Rahalahjoituksia annettiin yhteensä 116 907 euroa, joka on noin 36 %
kirpputorien myyntitulosta. Lahjoituksista suurimmat summat kohdistettiin Etelä-Afrikkaan, Viroon ja kotimaahan.
HENKILÖKUNTA

Vallilan kirpputorin toiminnanjohtajana työskenteli kokoaikaisesti
Anu Hyle. Vallilan kirpputorilla työskenteli aktiivisesti noin 70 vapaaehtoista, keskimäärin 40 henkilöä viikossa. Viikkotyötuntien määrä oli
yhteensä keskimäärin 209 tuntia, jonka lisäksi noin 11 tuntia viikossa
vapaaehtoistyötä käytettiin yhdistyksen hallintoon, viestintään ja juhlavuoden organisointiin. Lauttasaaren osaaikaisena myymälävastaavana työskenteli palkkatuella Leena Hyrsky-Kosenius. Lauttasaaressa
työskenteli 20 vapaaehtoista. Viikkotyötuntien määrä oli noin 55.
Vuonna 2016 jatkettiin jo olemassa olevien yhteistyökumppaneiden
kanssa työllistämisyhteistyötä muun muassa Autismisäätiön ja Helsingin kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan osalta.
Vallilassa oli vuoden 2016 aikana 3 palkkatuella tukityöllistettyä
työntekijää, joista 1 oli ompelija Monika-Naisten kautta ja 1 kuljetusten
koordinoija Krisin kautta sekä 1 nuori pitkäaikaistyötön myymäläapulaisena. Työkokeilussa oli 3 henkilöä, joista 1 Monika-Naisten kautta
ja 2 oli koevapaudessa vankilasta Krisin kautta. Lisäksi kuntouttavassa
työtoiminnassa työskenteli 1 henkilö Helsingin kaupungin kautta ja 1
henkilö Rinnekotisäätiön kautta. Koulujen kautta harjoittelijoiksi saapui 2 TET-harjoittelijaa ja 1 suomen kielen kurssilainen Stadin aikuisopistosta.
Lauttasaaressa oli 2 palkkatuella tukityöllistettyä työntekijää, 1 kuntouttavassa työharjoittelussa ja 2 TET-harjoittelijaa peruskoulusta.
Yhteenvetona voimme todeta, että Emmaus Helsinki tarjosi vuoden
aikana työtä yhteensä yhdelle vakituisesti palkatulle henkilölle, viidelle
henkilölle palkkatuella, kolmelle työkokeilijalle, kolmelle kuntouttavassa työtoiminnassa tai -harjoittelussa olevalle ja viidelle harjoittelijalle sekä 90 vapaaehtoistyöntekijälle. Jos vapaaehtoisten työpanosta
mitattaisiin rahallisesti 14 €/h, niin olisi se Vallilassa 160 160 €/vuosi ja
Lauttasaaressa vastaavasti 40 040 €/vuosi. Emmaus Helsinki osallistui
vuoden aikana kahteen vapaaehtoisten rekrytointitapahtumaan ja sai
näissä uusia vapaaehtoisia sekä toiminnalleen lisää näkyvyyttä. Uusia
vapaehtoisia ilmoittautui myös soittamalla, nettisivujen välityksellä ja
käymällä kirpputoreilla. Vallilaan vuoden aikana otti yhteyttä 49 uutta
vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta henkilöä, joista 22 kävi tutustumassa
toimintaan. Näistä 12 työskenteli edelleen vuoden lopussa vapaaehtoisena. Lauttasaareen vuoden aikana otti yhteyttä 10 uutta vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta henkilöä, joista kaikki 10 kävi tutustumassa toimintaan. Uusia vapaaehtoisia ottivat vastaan Pirjo Kivelä, Ulla Hoyer ja
Anu Hyle Vallilassa ja Leena Hyrsky-Kosenius Lauttasaaressa. Vallilassa järjestettiin uusille vapaaehtoisille ja harjoittelijoille 16 Emmauksen
toiminnasta kertovaa tilaisuutta.

H A L L I NTO
JÄS E NKOKOUKSET

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 172.
Yhdistyksen kevätkokouksessa 25.4. hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
Syyskokouksessa 21.11. hyväksyttiin vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin edelleen 5-100 euroa oman
harkinnan mukaan. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 valittiin Anu Lähde sekä muiksi jäseniksi Helka Ahava, Pirjo Kivelä, Pia
Koskinen, Irma Lahdensuo, Phillip Lewis, Anna Sammalkorpi, Henri Holmberg, Pola Stenberg, Ulla Siljander, Marianne von Knorring ja
Raija Rantasalo.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT Johanna Hildén sekä varatilintarkastajiksi KHT Katja Hanski ja KHT Frej Lobbas.
H A L L I TUS 2016

Hallituksen kokoonpano vuonna 2016 oli: Helka Ahava, puheenjohtaja, Mika Aalto-Setälä, Tuula Kajonen, Pia Koskinen, Irma Lahdensuo,
Phillip Lewis, Anu Lähde, varapuheenjohtaja, Sirkka Potila, talouden
hoitaja, Raija Rantasalo, sihteeri, Pirjo Kivelä ja Anna Sammalkorpi.
T A L O USKATSAUS

Emmaus Helsingin kummallakin kirpputorilla vuoden 2016 myyntitulos
oli hyvä. Vallilan kirpputorin myynti jäi vähän alle 200 000 euron (198 428
€) ja Lauttasaaren myynti oli vähän yli 120 000 euroa (120 660 €).
Vallilan myymälän 2016 myynti oli koko vuoden samalla tasolla kuin
vuonna 2015 kun taas Lauttasaaren myymälän myynti oli noin 20 000
euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tuoteryhmäkohtaisesti eniten myyntituloja saatiin vuoden 2016
aikana Vallilan myymälässä aikuisten vaatteista noin 62 000 euroa ja
seuraavaksi eniten taloustavaroista noin 25 000 euroa. Vallilan keskimääräinen myynti päivässä oli noin 800 euroa ja maksavia asiakkaita
oli päivässä keskimäärin 121.
Myös Lauttasaaren myymälässä saatiin eniten myyntituloja aikuisten vaatteista hieman yli 30 000 euroa ja seuraavaksi eniten kirjoista
ja lehdistä, hieman yli 22 000 euroa. Keskimääräinen päivämyynti oli
Lauttasaaressa noin 490 euroa ja maksavia asiakkaita oli päivässä keskimäärin 55.
Tapahtumamyynneistä saatiin yhteensä yli 2 400 euroa. Maailma kylässä –festivaalit tuotti noin 1 350 euroa, Ravintolapäivän tuotto oli 660
euroa, Kallio kukkii tapahtumassa saatiin 321 euroa ja Kallio kipinöi
–tapahtumassa 109 euroa.
Muita tuloja olivat yhdistyksen saamat jäsenmaksut 1 956 euroa, joka
vastasi hyvin ennakoitua 2 000 euroa. Jäsenmaksujen maksamisaktiivisuudessa on kuitenkin vielä toivomisen varaa. Jäsenmaksun maksoi
vuonna 2016 vain 76 jäsentä.
Toiminnan kulut olivat yhteensä 319 936 euroa. Kaikki kulut vähennettyinä tilikauden tulos oli 54 879 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää
käytettiin Vallilan kiinteistöön kohdistuvan lainan lyhentämiseen
suunnitellun 31 864 euron lisäksi 50 000 eurolla. Jäsenmaksuja Kansainväliselle Emmaukselle, Emmaus Euroopalle, Emmaus Suomelle,
Pääskyille ja Kepalle maksettiin yhteensä 6 860 euroa. Kansainvälisen

JU H L A V U O S I

Vuosi 2016 oli Emmaus Helsingin 50-juhlavuosi. Juhlavuoden järjestelyistä, eri tapahtumista ja tiedottamisesta vastasivat kolme tiimiä: tiedotustiimi, juhlatiimi ja tapahtumatiimi.
Juhlavuodesta muistutti uudessa ikkunagalleriassa kuukausittain
vaihtuva näyttely, johon osallistui kierrätysmyönteisiä taiteilijoita mukaan lukien emmauslaisia.
Tiedotustiimi kokosi juhlakirjan ”Työtä, tukea, toivoa” sekä suomeksi että ruotsiksi, jossa kerrotaan toimintamme arvoista ja historiasta
sekä pohditaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita. Keväällä järjestettiin juhlakirjan julkaisutilaisuus ja asiakaskahvitus, lokakuussa
pääjuhla entisille ja nykyisille emmauslaisille, yhteistyökumppaneille
ja ystäville. Merkkivuoden kunniaksi keväällä saimme pitää vierainamme Nono Joyce Ntoelea Cordisista, Etelä-Afrikasta, ja Anita Moorea
Cuna Nazarethista, Perusta.
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Juhlavuosi innoitti muihinkin uusiin avauksiin kuten ravintolapäivän
järjestämiseen yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa, osallistumiseen
Kallion paikallistapahtumiin sekä romanien kansallispäivän juhlistamiseen Vallilan kirpputorilla.
Juhlavuoden kunniaksi Emmaus Helsinki sai tavallista enemmän
näkyv yyttä myös tiedotusvälineissä:
– Avaus- ja ikkunagalleriatiedote Hufvudstadsbladet (Hbl) 5.1 ja
Kyrkpressen14.1
– Ikkunagalleriatiedote Hbl:n Idag/Evenemax.fi/Utställningar-palstalla,
joka kuukauden näyttelystä läpi vuoden
– Kirkko ja kaupunki aukeama 14.1
– Hbl I dag iso juttu 26.4.
– Kyrkpressen etusivu ja aukeama 9.6.
– Hbl I dag. Juhlakirjan esittely 7.7.
– Hesari Etusivu ja sivua pitempi juttu 27.12.
– Lauttasaari- ja Kallio -lehdissä artikkelit
– Kotimaan verkkolehdessä ja Arbetarbladet -verkkolehdessä juttu
sekä Voimalehdessä maksettu mainos juhlakirjasta

EMMAUS-LIIKE

Vuoden 2016 aikana yhdistys on osallistunut aktiivisesti Emmaus-liikkeen toimintaan eri tahoilla. Emmaus Suomen vuosikokous järjestettiin 30.1. Helsingissä. Emmaus Helsingin edustajina Emmaus Suomen
hallituksessa vuonna 2016 olivat Eeva-Sisko Veikkola taloudenhoitajana ja Tuula Kajonen hallituksen jäsenenä. Emmaus Suomen seminaariin Nauvossa syyskuussa osallistui useita henkilöitä Emmaus Helsingistä. Seminaarin aiheena oli maahanmuuttajien kotouttaminen.
Emmaus Euroopan Puola-Ukraina-työryhmän kokous järjestettiin
vuonna 2016 toukokuussa Rzeszówissa ja lokakuussa Lublinissa Puolassa. Emmaus Helsingistä Puola-Ukraina työryhmän toimintaan osallistuivat Anu Lähde ja Helka Ahava.
Kansainvälisen Emmauksen Maailmankokous järjestettiin huhtikuussa Italiassa, Jesolossa, johon osallistuivat Ulla Hoyer ja Anu
Lähde.
JÄ S E N Y Y D E T K O T I M A I S I S S A Y H D I S T Y K S I S S Ä

Emmaus Helsinki on Kepan (Kehitysyhteistyön palvelukeskus) jäsen ja
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen yhteisöjäsen. Kierrätysliikkeellä ei ollut
toimintaa vuoden 2016 aikana. Emmaus Helsinki on osallistunut aktiivisesti Paperittomien verkoston kokouksiin.

T I ED O TUS, KOULUTUS, TUKI KAMP ANJ AT J A MUUT TAP AHTU M A T

Emmaus Uutiset ilmestyi vuonna 2016 kerran. Lisäksi jäsenet ja vapaaehtoiset saivat sähköpostitse ajankohtaista tietoa Emmauksen toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksen koti- ja Facebook-sivuja päivitettiin
säännöllisesti.
Vuoden 2016 solidaarisuusteemoja olivat mm. oikeus puhtaaseen veteen, oikeus asuntoon, ihmisoikeudet, romanien kansallispäivä sekä
naisten ja lasten oikeudet. Teemoista järjestettiin solidaarisuuspäiviä,
jolloin tiedotettiin kyseisestä teemasta ja päivien myyntitulot annettiin
teemoihin liittyviin solidaarisuuskohteisiin, kuten Toivo ja Rauha ry:lle, joka järjesti ystävänpäivänä muotinäytöksen Vallilan kirpputorilla.
Yhdistys osallistui Maailma kylässä -festivaaliin toukokuussa ja Taiteiden yöhön elokuussa sekä Kallio kukkii ja Kallio kipinöi -tapahtumiin.
Toukokuussa järjestettiin vapaaehtoisten virkistyspäivä Nuuksion
Luontokeskuksessa.

LOPUKSI

Emmaus-yhteisö on monelle meistä toinen koti. Emmauksessa yritämme olla toinen toistemme tukena ja kunnioittaa toistemme erilaisuutta. Mutta Emmauksen yhteisö on myös vieraanvarainen: jokainen on
tervetullut, kaikkia tarvitaan. Yhteisiin solidaarisuustalkoisiin kutsumme myös lahjoittajat ja asiakkaat. Kirpputoreillamme hylätyt esineet
saavat uuden arvon, itsensä hylätyiksi tuntevat ihmiset löytävät uuden
merkityksen elämälleen ja yhteisen työmme tuloksena voimme vaikuttaa osaltamme kestävämpään tulevaisuuteen. Kiitos kaikille tavaroiden
lahjoittajille, kirpputoriemme asiakkaille, palkatuille ja vapaaehtoisille
työntekijöillemme! Teidän ansiostanne toimintamme on voinut jatkua
vakaana myös vuonna 2016.

TUOTTOJEN JAKAANTUMINEN 2016

MYYNTITUOTOT
AVUSTUKSET
TYÖLLISTÄMISTUKI
JÄSENMAKSUT JA KORKOTUOTOT

KULUJEN JAKAANTUMINEN 2016

321 571

85,8 %

100

≈0%

50 108

13,4 %

3036

0,8 %

ANNETUT AVUSTUKSET
VUOKRAT JA VASTIKKEET
HENKILÖSTÖKULUT
MUUT KULUT
LAINAN KOROT JA MUUT KULUT

116 907

37,7 %

36 533

11,8 %

100 786

32,5 %

54 212

17,5 %

1 556

0,5 %
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