Emmaus Helsinki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020, hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2019
Yleistä
Emmaus Helsinki ry jatkaa toimintaansa rauhanomaisen ja ihmisarvoisen elämän edistämiseksi osana
kansainvälistä Emmaus-liikettä ottaen huomioon sen valitsemat arvot ja toiminnan painopistealueet.
Ne ovat oikeus koulutukseen, terveydenhoitoon ja veteen, eettinen rahoitus, ihmiskaupan vastainen
työ ja vapaa liikkuvuus. Emmaus Helsinki on täsmentänyt arvoikseen solidaarisuuden, yhteisöllisyyden
ja vastuun. Aiomme vuonna 2020 huomioida vastuumme ympäristöstä kartoittamalla Emmauksen
hiilijalanjälkeä ja tarvittaessa tehdä toimenpiteitä sen pienentämiseksi.
Yhdistyksen tavoitteena on vuonna 2020 käyttää kansainväliseen ja kotimaiseen solidaarisuustyöhön
vähintään 35 % myyntituloista sekä kehittää pääkaupunkiseudun heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten tukemista tarjoamalla muun muassa taloudellista tukea järjestöjen kautta sekä tuki- ja
vapaaehtoistyömahdollisuuksia.
Tukitoiminta
Kehitysyhteistyö
Etelä-Afrikka/Cordis
Emmaus Cordis Johannesburgissa on yhteistyökumppanimme Etelä-Afrikassa. Ryhmän
tärkein
tulolähde on tiilien valmistus, jolla se työllistää mm Afrikan sisäisiä pakolaisia.
Lisäksi ryhmä kerää ja myy käytettyjä vaatteita ja tavaraa. Vuonna 2020 seurataan edelleen
ryhmän toimintaa yhteistyössä Emmaus Afrikan ja Kansainvälisen Emmauksen kanssa ja
varataan toiminnan tukemiseen 5000 euroa.
Peru/Cuna Nazareth
Tuetaan 3 000 eurolla Limassa sijaitsevaa Cuna Nazareth -säätiön päiväkotia, jossa
tarjotaan päivähoito köyhimpien perheiden lapsille. Vuonna 2020 jatketaan myös Cunan
kierrätyskeskushankkeen tukemista yhteistyössä Kehitysmaayhdistys Pääskyjen, Emmaus
Westervikin ja Emmaus Ålandin kanssa. Varataan kierrätyskeskuksen seurantakuluihin 500
euroa.
Intian pardhi-adivasit/ Hankeyhteistyö Siemenpuu-säätiön ja Parivartan-järjestön
kanssa:
On alkamassa kolmivuotisen hankkeen kolmas vuosi yhteistyössä Siemenpuu-säätiön
kanssa. Hanketta toteuttaa Chhattisgarhin osavaltiossa toimiva Parivartan-järjestö, jonka
kanssa Siemenpuu-säätiö on tehnyt yhteistyötä usean vuoden ajan. Toiminnan keskiössä
on erityisen heikossa asemassa olevan pardhi-adivasiryhmän (alkuperäiskansan)
elinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään biokulttuurisiin
yhteisöprotokolliin tukeutuvia yhteismetsäoikeuksia sekä parantamaan adivasinaisten
bambukäsitöihin perustuvaa toimeentuloa. Hankkeessa järjestetään myös koulutusta ja
tehdään vaikuttamistyötä. Hankkeeseen on varattu 20 560 euroa vuonna 2020.
Kansainvälisen Emmauksen yhteiset solidaarisuuskohteet
Emmaus Helsinki osallistuu myös vuonna 2020 Maailma kylässä -festivaaliin, jonka
myyntituotto annetaan Emmaus Internationalin solidaarisuusrahastoon käytettäväksi
Emmaus-liikkeen yhteisiin solidaarisuuskohteisiin.
Against Malaria Foundation taistelee malariaa vastaan jakamalla riskialueilla
hyttyskarkoitteilla käsiteltyjä verkkoja. Tuetaan järjestöä 1000 eurolla.

Tukikohteet Euroopassa
Viro/Kati-koti ja Kohilan turvakeskus
Emmaus Helsinki on pitkään tukenut Viron Kohilan kylässä toimivan kehitysvammaisten
ryhmäkodin, Katikodin toimintaa. Vuonna 2020 varataan 5000 euroa Katikodin
toimintakuluihin ja 5000 euroa yhden lisähuoneen rakentamiseen vanhempiensa luona
asuvien kehitysvammaisten lomamajoitusta varten. Kohilan Vanhusten turvakeskuksen
kirpputorille toimitetaan tarvittaessa tavaraa myytäväksi.
Ukraina
Tuetaan Ukrainan Emmaus-ryhmiä 4 000 eurolla.

Liettua / MPFSC
Varataan 2 000 euroa ihmiskaupan vastaista työtä tekevälle Missing Persons’ Families
Support Centre –järjestölle.
Emmaus Euroopan solidaarisuuskohteisiin varataan 1000 euroa,
Tavaralähetykset Baltiaan, Romaniaan ja Bulgariaan
Lähetetään yhdessä Emmaus Westervikin kanssa vaatteita ja muuta tavaraa Emmausryhmille Baltian maihin, Romaniaan ja Bulgariaan. Varataan 8000 euroa
kuljetuskustannuksiin ja varastokontin vuokraan.
Bulgarian kummikylähanke Helsingin diakonissalaitoksen kanssa
Yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa aloitettiin 2018 hanke Bulgarian
Vidinin kaupungissa. Toimintaa organisoi paikallinen Drom-järjestö, jonka tavoitteena on
edistää liikkuvan väestön elinoloja ja hyvinvointia heidän kotimaassaan ja taistella
pakotettua maastamuuttoa aiheuttavia syitä vastaan. Yhteistyö jatkuu edelleen vuonna
2020. Emmaus Helsingin osuus rahoituksesta vuonna 2020 on 20 000 e. Sen lisäksi
varaudutaan tavaralähetyksiin Dromin Vidinissä vuonna 2019 avaaman kirpputorin
tukemiseksi.
Tukitoiminta ja avustukset kotimaassa:
Työtä ja tulevaisuutta Euroopassa -hanke Helsingin Diakonissalaitoksen ja Osuuskunta
Työtä ja Toivoa kanssa
Helsingin Emmauksen ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa saatiin hyvin tuloksin
päätökseen 2-vuotinen yhteishanke Työtä ja Toivoa, johon saatiin päärahoitus Euroopan
Sosiaalirahastolta. Hankkeen välittömänä kohderyhmänä oli liikkuva väestö, joka tulee
Suomeen toimeentulon perässä työllistyäkseen väliaikaisesti tai vakituisesti. Jatkoksi on
suunniteltu uusi 2-vuotinen yhteistyöhanke Työtä ja tulevaisuus Euroopassa, ja
rahoitusanomus Euroopan Sosiaalirahastolle on tehty. Hankkeen kokonaisbudjetti on
kahdelle vuodelle 219 168 euroa. Emmaus Helsinki on sitoutunut hankkeeseen 27 000
eurolla, joka jakaantuu tasan vuosille 2020 ja 2021, eli vuonna 2020 tuetaan hanketta 13
500 eurolla.
Muu kotimainen tukitoiminta
Tuetaan Monika-Naiset ry:tä, Global Clinicia, Vailla Vakinaista Asuntoa ry:tä, Kris ry:tä ja
Hirundoa kutakin 2000 eurolla. Lisäksi 1000 euroa suunnataan John Nurmisen säätiölle
Itämeren suojeluun liittyvään työhön.
Kehitetään yhteistyötä edellä mainittujen yhdistysten kanssa esimerkiksi järjestämällä
yhteisiä talkoita ja tarjoamalla muita työmahdollisuuksia.
Vaateapua ja ostokortteja annetaan tarvitseville sosiaalista työtä tekevien järjestöjen
kautta.

Muu tukitoiminta
Katastrofiapuun varataan 2 000 euroa.
Taloudellisen tilanteen salliessa voidaan tukea myös muita kohteita 2540 eurolla.
Tukikampanjat
Järjestetään solidaarisuuspäiviä, jolloin tiedotetaan valitusta solidaarisuusteemasta ja
annetaan päivän myyntituotto teemaan liittyvään kohteeseen. Solidaarisuusteemoja ovat
mm. oikeus puhtaaseen veteen, oikeus asuntoon, ihmisoikeudet sekä naisten ja lasten
oikeudet. Solidaarisuusteemoja esitellään myös muiden toimijoiden kanssa yhdessä
järjestetyissä tapahtumissa (Maailma kylässä, kaupunginosajuhlat, Asunnottomien yö
jne).
Hyödynnetään Vallilan myymälän ikkunagalleriaa tiedottamisessa mm. tukikohteistamme
ja rakennetaan myös teemanäyttelyitä. Väliaikoina galleriaa voidaan käyttää
taidenäyttelytilana.
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.
Lauttasaaren nykyisistä myymälätiloista joudutaan jossain vaiheessa luopumaan
rakennuksen purkusuunnitelmien vuoksi. Korvaavia tiloja etsitään.
Yhdistyksen muut tulot
Yhdistyksen jäseniltä kerätään jäsenmaksua.
Henkilökunta ja vapaaehtoiset
Henkilökunta
Yhdistyksellä on palkattu toiminnanjohtaja ja osa-aikainen myymälänhoitaja Vallilassa ja
osa-aikainen myymälävastaava ja osa-aikainen myymäläapulainen Lauttasaaressa.
Vapaaehtoiset
Emmauksen toiminta nojaa vapaaehtoisuuteen. Tiedottamista vapaaehtoistyöstä
kehitetään ja pyritään herättämään ihmisten mielenkiintoa vapaaehtoistyötä ja Emmausta
kohtaan.
Kirpputoreilla järjestetään työkokouksia ja myymälöiden välistä yhteistyötä kehitetään.
Yhteisöllisyyttä vapaaehtoisten ja muiden työntekijöiden keskuudessa vahvistetaan mm.
lounas- ja kahvihetkien aikana käytävin keskusteluin sekä järjestämällä keväinen
virkistyspäivä.
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 ja Lauttasaaren kirpputoreilla vaikeasti työllistyville

sekä harjoittelupaikkoja ja työelämään tutustumisjaksoja oppilaitoksille. Palkkatuella
työllistetään mahdollisuuksien mukaan 2-3 henkilöä. Lisäksi jatketaan muita sosiaalisen
työllistämisen muotoja.

Yhdistyksen hallinto
Talous
Kirjanpito tilinpäätöksineen ja tilintarkastus teetetään alan ammattilaisilla.
Hallitus ja kokoukset
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat keväällä ja syksyllä.
Tiedottaminen ja koulutus
Yhdistyksen jäsenille lähetetään vuoden aikana kaksi Emmaus-Uutiset lehteä. Yhdistyksen
asioista tiedotetaan myös sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat liittyneet Emmauslistalle.
Yhteisille lounaille kutsutuille vieraille esitellään Emmauksen toimintaa ja vaihdetaan
ajatuksia toimintaan liittyvistä kysymyksistä.
Yhdistyksen kotisivua sekä Facebook- ja Instagram-sivuja päivitetään säännöllisesti.
Emmauksen vapaaehtoisille ja työntekijöille tarjotaan mahdollisuus Emmauksen
kotimaiseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvään koulutukseen.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään avoimien ovien tilaisuuksia.
Jäsenyydet
Emmaus-liike
Emmaus Helsinki on kansainvälisen Emmauksen, Emmaus Euroopan ja Emmaus Suomen
jäsen. Osallistumme Emmaus-liikkeen kotimaisiin ja ulkomaisiin tapahtumiin. Vuonna 2020
tulemme lähettämään edustajan Kansainvälisen Emmauksen kokoukseen Uruguayhin.
Osallistumme myös Emmaus Euroopan työryhmiin.
Muut jäsenyydet
Emmaus Helsinki on Fingo ry:n, Kansalaisareenan ja Paperittomien-verkoston jäsen ja
osallistuu mahdollisuuksien mukaan niiden toimintaan.

