Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2015
Emmaus Helsinki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Yleistä
Emmaus Helsinki ry jatkaa toimintaansa rauhanomaisen ja ihmisarvoisen elämän edistämiseksi
osana kansainvälistä Emmaus-liikettä ja ottaen huomioon sen valitsemat toiminnan
painopistealueet, jotka ovat tällä hetkellä oikeus veteen, koulutukseen ja terveydenhoitoon, eettinen
rahoitus, ihmiskaupan vastainen työ ja vapaa liikkuvuus.
Tavoitteina vuodelle 2016 on yhdistyksen solidaarisuustyön ja sosiaalisen työllistämisen jatkaminen
ainakin entisessä laajuudessa sekä Emmauksen toiminnasta ja tavoitteista kertominen entistä
laajemmin erityisesti liittyen yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan.
Kehitysyhteistyö ja tukitoiminta
Peru/Cuna Nazareth
Limassa sijaitsevaa Cuna Nazareth -säätiön päiväkotia, jossa tarjotaan päivähoitoa köyhimpien
perheiden lapsille, tuetaan 3000 eurolla.
Jatketaan Cunan kierrätyskeskushankkeen tukemista yhteistyössä Kehitysmaayhdistys Pääskyjen,
Emmaus Westervikin ja Emmaus Ålandin kanssa. Osallistumme hankkeen ohjausryhmään jossa
suunnitellaan uutta hankeanomusta UM:lle. Varaamme kierrätyskeskuksen tukemiseen 5000 euroa.
Etelä-Afrikka/ Cordis
Emmaus Cordis Johannesburgissa on yhteistyökumppanimme Etelä-Afrikassa. Ryhmän tärkein
tulolähde on tiilien valmistus, joka työllistää tällä hetkellä 15 miestä. Lisäksi ryhmä kerää ja myy
käytettyjä vaatteita ja tavaraa.
Varaudutaan tukemaan Cordisin toimintaa 10 000 eurolla. Varat käytetään tilojen remontoimiseen
tai mahdolliseen muuhun Cordisin esittämään tarkoitukseen.
Nepal, jälleenrakennus
Tuetaan Danakosha Trustin kautta nepalilaisen entisen vapaaehtoisemme Tula Kandelin kotikylän
(Bholungi) jälleenrakennusta 5000 eurolla.
Puola-Ukraina
Tuetaan Puolan ja Ukrainan Emmaus-ryhmiä Emmaus Euroopan Puola-Ukrainan työryhmän kautta
4000 eurolla. Lisäksi lähetetään vaateapua Puolan Emmaus-ryhmille, kuljetuskustannuksiin ja
säkkivarastokontin vuokraan varataan 4200 euroa.
Liettua/ Missing Persons Family Support Center
Varataan 2000 euroa ihmiskauppaa ennalta ehkäisevään työhön nuorten ryhmissä.

Viro/Kati-koti ja Kohilan turvakeskus
Jatketaan Viron Kohilassa sijaitsevan kehitysvammaisten Kati-kodin toiminnan tukemista 5000
eurolla, jolla parannetaan kiinteistön turvallisuutta. Lisäksi varaudutaan tukemaan Kati-kodin
toimintakeskuksen toimintaa 10 000 eurolla. Kohilan vanhusten turvakeskuksen kirpputorille
annetaan huonekaluja ja muuta kirpputoritavaraa.
Kansainvälisen Emmauksen kautta tehtävä solidaarisuustyö
Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusmyyntipäivän toteutamme Maailma Kylässä -festivaalilla,
jonka myyntitulot aikaisempien vuosien tapaan luovutamme Kansainvälisen Emmauksen
solidaarisuusrahastoon, josta tuetaan Emmaus-liikkeen yhteisiä solidaarisuuskohteita. Vesipäivän
myynti kohdistetaan myös Kansainvälisen Emmauksen kautta Nokoué-järven loppusuoralla olevalle
vesiprojektille.
Tukitoiminta ja avustukset kotimaassa
Tuetaan Monika-naisia, Vailla vakinaista asuntoa ry:tä ja Kris ry:tä kutakin 3000 eurolla, Toivo ja
Rauha ry:tä (Majakkaa) 1700 eurolla, Hirundoa ja Global Cliniciä kutakin 1500 eurolla. Tuetaan
Suomeen tulevia pakolaisia 10000 eurolla ja tavara-avulla.
Kehitetään yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa esim. järjestämällä yhteisiä talkoita ja tarjoamalla
muita työmahdollisuuksia.
Vaateapua ja ostokortteja annetaan tarvitsijoille sosiaalista työtä tekevien järjestöjen kautta.
Kehitysmaayhdistys Pääskyt saa edelleen käyttöön ilmaista toimitilaa Emmauksen kirpputorin
yhteydessä
Muu tukitoiminta
Varataan 12300 euroa. Summa käytetään kansainväliseen ja kotimaiseen tukeen. Hallitus päättää
tuen saajista vuoden aikana.
Katastrofiapuun varataan 3000 euroa.
Tukikampanjat
Järjestetään solidaarisuuspäiviä ja/tai -viikkoja, jolloin tiedotetaan valitusta solidaarisuusteemasta ja
annetaan päivän tai viikon myyntituotto teemaan liittyvään kohteeseen. Tällaisia
solidaarisuusteemoja ovat mm. oikeus puhtaaseen veteen, oikeus koulutukseen, oikeus asuntoon,
kohtuullinen elämäntapa, ihmisoikeudet sekä naisten ja lasten oikeudet. Solidaarisuusteemoja
esitellään myös muiden toimijoiden kanssa yhdessä järjestetyissä tapahtumissa (Maailma kylässä,
kaupunginosajuhlat, Asunnottomien yö, Kierrätystehdas jne).

Juhlavuosi

Emmaus Helsinki täyttää 50 vuotta vuonna 2016. Tehdään Emmaus Helsinkiä ja Emmauksen
toimintaa yleensä tunnetuksi juhlavuoden tapahtumilla ja tiedottamisella. Julkaistaan juhlakirja.
Varataan juhlakirjan julkaisemiseen 5000 euroa ja juhlavuoden muihin tapahtumiin ja
tiedottamiseen myös 5000 euroa. Kutsutaan Suomeen 1-2 kumppania, joiden matkoihin varataan
2000 euroa.
Muu tiedotus ja koulutus
Yhdistyksen jäsenille lähetetään vuoden aikana yksi jäsenlehti ja juhlakirja. Yhdistyksen asioista
tiedotetaan myös sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat liittyneet Emmaus-listalle.
Yhteisille lounaille kutsutuille vieraille esitellään Emmauksen toimintaa ja vaihdetaan ajatuksia
toimintaan liittyvistä kysymyksistä.
Kotisivuja päivitetään.
Yhdistys on myös Facebookissa.
Emmauksen vapaaehtoisille ja työntekijöille tarjotaan mahdollisuus yhdistyksen toimintaan
liittyvään koulutukseen.
Varainhankinta
Kirpputorit
Rahoitus yhdistyksen kehitysyhteistyötoimintaan ja muuhun solidaarisuustyöhön saadaan
Helsingissä kahden, pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimivan kirpputorin myyntituloista. Niissä
järjestetään lahjoitettujen tavaroiden lajittelu ja myynti. Yhdistys myy kirpputoritavaraa myös
erilaisissa solidaarisuustapahtumissa. Tavaroiden noudot ja viennit hoidetaan vuokratulla autolla
kaksi kertaa viikossa.
Ompeluseuratoimintaa jatketaan ja edistetään kierrätystä.
Yhdistyksen muut tulot
Yhdistyksen jäseniltä kerätään jäsenmaksua.
Hallinto
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat keväällä ja syksyllä.
Talous
Kirjanpito tilinpäätöksineen ja tilintarkastus teetetään ulkopuolisilla.
Yhdistyksen myymälätilan ostoon otettua pitkäaikaista lainaa pyritään lyhentämään maksuohjelmaa
nopeammin.

Henkilökunta

Yhdistyksellä on palkattu toiminnanjohtaja. Lauttasaaren kirpputorilla työskentelee osa-aikainen
myymälävastaava.
Emmauksen toiminta on vapaaehtoisten varassa. Tiedottamista vapaaehtoistyöstä kehitetään ja
pyritään herättämään ihmisten mielenkiintoa vapaaehtoistyötä ja Emmausta kohtaan.
Tarjotaan mahdollisuus työkokeiluun Vallilan kirpputorilla vaikeasti työllistyville ja
harjoittelupaikkoja ja työelämään tutustumisjaksoja oppilaitoksille. Palkkatuella työllistetään
mahdollisuuksien mukaan 1-2 henkilöä. Lisäksi jatketaan muita sosiaalisen työllistämisen muotoja.
Kirpputoreilla järjestetään työkokouksia ja myymälöiden välistä yhteistyötä kehitetään.
Yhteisöllisyyttä vapaaehtoisten ja muiden työntekijöiden keskuudessa vahvistetaan mm. lounas- ja
kahvihetkien aikana käytävin keskusteluin sekä järjestämällä virkistyspäivä.
Jäsenyydet
Emmaus-liike
Emmaus Helsinki on kansainvälisen Emmauksen, Emmaus Euroopan ja Emmaus Suomen jäsen.
Osallistumme edelleen Emmaus-liikkeen kotimaisiin ja ulkomaisiin tapahtumiin. Lähetämme kaksi
osanottajaa Emmauksen maailmankokoukseen Jesoloon, Italiaan. Osallistutaan Emmaus Suomen
seminaariin ja kokouksiin.
Osallistutaan Emmaus Euroopan Puola-Ukraina -työryhmän työskentelyyn.
Muut jäsenyydet
Emmaus Helsinki on KEPA:n, Kierrätysliikkeen ja Paperittomien-verkoston jäsen ja osallistuu
mahdollisuuksien mukaan niiden toimintaan.

