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Yleistä
Emmaus Helsinki ry jatkaa toimintaansa rauhanomaisen ja ihmisarvoisen elämän edistämiseksi osana kansainvälistä
Emmaus-liikettä ja ottaen huomioon sen valitsemat arvot ja toiminnan painopistealueet. Vuonna 2016 kokoontunut
maailmankokous hyväksyi liikkeen arvoiksi seuraavat: kunnioitus, jakaminen, avoimuus, solidaarisuus ja
vieraanvarainen yhteisöllisyys. Toiminnan painopistealueita ovat edelleen oikeus veteen, koulutukseen ja
terveydenhoitoon, eettinen rahoitus, ihmiskaupan vastainen työ ja vapaa liikkuvuus.
Yhdistyksen tavoitteena on vuonna 2017 käyttää kansainväliseen ja kotimaiseen solidaarisuustyöhön vähintään 35 %
myyntituloista ja kehittää erityisesti turvapaikanhakijoiden, paperittomien ja muiden pääkaupunkiseudun
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemista tarjoamalla muun muassa taloudellista tukea järjestöjen kautta
sekä tuki- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia.
Kehitysyhteistyö ja tukitoiminta
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 rakentamiseen tai mahdolliseen muuhun
Cordisin esittämään tarkoitukseen.
Peru/Cuna Nazareth
Tuetaan 3 000 eurolla Limassa sijaitsevaa Cuna Nazareth -säätiön päiväkotia, jossa tarjotaan päivähoito köyhimpien
perheiden lapsille.
Jatketaan Cunan kierrätyskeskushankkeen tukemista yhteistyössä Kehitysmaayhdistys Pääskyjen, Emmaus
Westervikin ja Emmaus Ålandin kanssa. Varaamme kierrätyskeskuksen tukemiseen 1 000 euroa.
Aasia/Intia
Etsitään uusi yhteistyökumppani Bangladeshista tai Intiasta yhteistyössä jonkun toisen järjestön kanssa. Mahdollisia
yhteistyökumppaneita ovat esim. Lundin Svalorna India-Bangladesh tai Siemenpuu, yhteistyötä aletaan suunnitella, tai
Kansainvälisen Emmauksen terveyshanke Bangladeshissa. Varataan tähän 3 000 euroa.
Kansainvälisen Emmauksen yhteiset solidaarisuuskohteet
Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusmyyntipäivän toteutamme Maailma kylässä –festivaalilla, jonka myyntituoton
annamme Emmaus Internationalin solidaarisuusrahastoon käytettäväksi Emmaus-liikkeen yhteisiin
solidaarisuuskohteisiin. Neljä henkeä osallistuu Pariisin solidaarisuuskirpputorille (Salon Emmaus) kesäkuussa.
Viro/Kati-kodin remontti ja Kohilan turvakeskus
Emmaus Helsinki rahoittaa Katikodin remontin vuoteen 2018 asti. Vuonna 2017 ja 2018 tukisummaksi varataan 20 000
euroa kumpanakin vuonna.
Jatketaan Viron Kohilassa sijaitsevan kehitysvammaisten Kati-kodin toiminnan tukemista 5 000 eurolla, joka on
tarkoitettu juokseviin toimintakustannuksiin. Lähetetään vanhusten turvakeskuksen kirpputorille huonekaluja ja
muita tarvikkeita tilanteen mukaan.
Puola-Ukraina
Tuetaan Puolan ja Ukrainan Emmaus-ryhmiä Emmaus Euroopan Puola-Ukraina -työryhmän kautta 4 000 eurolla.
MPFSC Liettua
Varataan 2 000 euroa ihmiskaupan vastaista työtä tekevälle Missing Persons’ Families Support Centre –järjestölle.
Tavaralähetykset Puolaan ja Liettuaan

Lähetetään yhdessä Emmaus Westervikin kanssa kolme rekkalastillista vaatteita ja muuta tavaraa Puolan Emmausryhmille ja yksi rekkalastillinen Liettuaan. Varataan 4 500 euroa kuljetuskustannuksiin ja varastokontin vuokraan.
Varaudutaan kahden henkilön seurantamatkaan Liettuaan.
Tukitoiminta ja avustukset kotimaassa
Sosiaalisen työllistämisen erikoishanke
Pannaan alulle työllistämiskokeilu, jossa tarjotaan tilapäistöitä liikkuvalle väestölle kuten Bulgarian ja Romanian
romaneille. Toiminnan käynnistämiseen palkataan hankekoordinaattori, jonka palkkaamiseen varataan 20 000 euroa.
Sosiaalinen työllistäminen
Jatketaan Helsingin kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kuntouttavaa työtoimintaa ja muuta
työllistämisyhteistyötä. Yhteistyötä Autismisäätiön kanssa jatketaan ja sieltä käy muutama henkilö tekemässä
vapaaehtoistyötä Vallilan kirpputorilla.
Tarjotaan mahdollisuus työkokeiluun Vallilan kirpputorilla vaikeasti työllistyville sekä harjoittelupaikkoja ja työelämään
tutustumisjaksoja oppilaitoksille. Palkkatuella työllistetään mahdollisuuksien mukaan neljä henkilöä. Lisäksi jatketaan
muita sosiaalisen työllistämisen muotoja.
Global Clinic
Varaudutaan tukemaan Global Clinicin hammashoitoa 10 000 eurolla.
Muu kotimainen tukitoiminta
Tuetaan Monika-Naiset ry:tä, Vailla vakinaista asuntoa ry:tä ja Kris:iä kutakin 3 000 eurolla, Toivo ja Rauha ry:tä
(Majakkaa) 1 700 eurolla ja Hirundoa 1 500 eurolla. Tarvittaessa tuetaan myös muita kohteita
Kehitetään yhteistyötä edellä mainittujen yhdistysten kanssa esimerkiksi 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.
Katastrofiapu
Katastrofiapuun varataan 3 000 euroa.
Muu tukitoiminta
Taloudellisen tilanteen salliessa voidaan tukea myös muita kohteita.
Tukikampanjat
Järjestetään solidaarisuuspäiviä ja/tai -viikkoja, jolloin tiedotetaan valitusta solidaarisuusteemasta ja annetaan päivän
tai viikon myyntituotto teemaan liittyvään kohteeseen. Vesipäivän myynti kohdistetaan Itämeren suojeluun tai
vastaavaan. 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).
Hyödynnetään ikkunagalleriaa tiedottamisessa ja rakennetaan myös teemanäyttelyitä esimerkiksi aiheina vesipäivä,
naistenpäivä ja vastaavat, sekä myös tukikohteista ja tukikampanjoista. Väliaikoina galleriaa voidaan käyttää
taidenäyttelytilana.
Muu tiedotus ja koulutus
Yhdistyksen jäsenille lähetetään vuoden aikana sähköisiä uutiskirjeitä. 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 ja 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 kerran viikossa.
Ompeluseuratoimintaa jatketaan ja edistetään kierrätystä.
Vallilan kirpputorilla tarjotaan asiakkaille korjausompelupalvelua.
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 mielenkiitoa vapaaehtoistyötä ja Emmausta kohtaan.
Kirpputoreilla järjestetään työkokouksia ja myymälöiden välistä yhteistyötä kehitetään. Yhteisöllisyyttä vapaaehtoisen
ja muiden työntekijöiden keskuudessa vahvistetaan mm lounas- ja kahvihetkien aikana käytävin keskusteluin sekä
järjestämällä virkistyspäivä.
Tarjotaan yhdelle tai kahdelle ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle mahdollisuutta työskennellä kesällä 1-2 kuukautta
Emmauksessa. Varataan vapaaehtoisten aiheuttamiin kuluihin 2 000 euroa. Varataan kahdelle tai useammalle
mahdollisuus lähteä yhteisövierailulle/työleirille esimerkiksi Kölniin tai Hollantiin.
Jäsenyydet
Emmaus-liike
Emmaus Helsinki on kansainvälisen Emmauksen, Emmaus Euroopan ja Emmaus Suomen jäsen. Osallistumme edelleen
Emmaus-liikkeen kotimaisiin ja ulkomaisiin tapahtumiin. Osallistutaan Emmaus Euroopan Puola-Ukraina -työryhmän
työskentelyyn ja hoidetaan Emmaus Suomen seminaarijärjestelyt, mikäli seminaari päätetään järjestää Helsingissä
vuonna 2017.
Muut jäsenyydet
Emmaus Helsinki on KEPA:n, Kierrätysliikkeen ja Paperittomien-verkoston jäsen ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan
niiden toimintaa

