
Emmaus	Helsinki	ry:n	toimintasuunnitelma	vuodelle	2023	
(Hyväksy)y	yhdistyksen	kokouksessa	23.11.2022)	

Yleistä	

Emmaus	Helsinki	ry	jatkaa	toimintaansa	rauhanomaisen	ja	ihmisarvoisen	elämän	edistämiseksi	osana	
kansainvälistä	Emmaus-liike)ä	o)aen	huomioon	sen	valitsemat	arvot	ja	toiminnan	painopistealueet:	
oikeus	 koulutukseen,	 terveydenhoitoon	 ja	 puhtaaseen	 veteen,	 eeBnen	 rahoitus,	 ihmiskaupan	
vastainen	 työ	 ja	 vapaa	 liikkuvuus.	 Emmaus	 Helsinki	 on	 täsmentänyt	 arvoikseen	 solidaarisuuden,	
yhteisöllisyyden	 ja	 vastuun.	 Huomioimme	 kaikessa	 toiminnassamme	 ympäristövastuumme	 ja	
pyrimme	järjestämään	kaiken	toimintamme	mahdollisimman	vähäisellä	hiilijalanjäljellä.	

Jatkamme	 pääkaupunkiseudun	 heikommassa	 asemassa	 olevien	 ihmisten	 tukemista	 tarjoamalla	
muun	 muassa	 taloudellista	 tukea	 järjestöjen	 kau)a	 sekä	 tuki-	 ja	 vapaaehtoistyömahdollisuuksia.	
Vuonna	 2023	 seuraamme	 Lau)asaaren	 kaavamuutosta,	 joka	 mahdollisesG	 vaiku)aa	 Lau)asaaren	
myymälän	muu)oon	tulevaisuudessa.		

Vuonna	 2023	 tavoi)eemme	 kansainväliseen	 ja	 koGmaiseen	 solidaarisuustyöhön	 yltää	 21	 %:iin	
myynGtuloista.	Kustannuksiin	vaiku)aa	inflaaGon	kiihtyminen	(mm.	kuljetuksien	ja	sähkön	hinta).		

Vuoden	2022	lopussa	pilotoitu	uusi	myynGpiste	Redissä	Second	Hand	MarkeGssa	on	mahdollistanut	
yhdistykselle	 uuden	 tavan	 myydä	 lahjoite)uja	 tuo)eita.	 Kokeiluvaiheen	 jälkeen	 vuonna	 2023	
jatkamme	myynGpisteen	ylläpitoa.	Seuraamme	myös	Second	Hand	MarkeGn	toiminnan	kehitystä	 ja	
uusia	yhteistyömahdollisuuksia.	

Tukitoiminta	

					Kehitysyhteistyö:	

Peru/Cuna	Nazareth	päiväkoC	ja	kierrätyskeskus	Traperia	
Tuetaan	3000	eurolla	Limassa	sijaitsevaa	Cuna	Nazareth	-sääGön	päiväkoGa,	 jossa	tarjotaan	
päivähoito	köyhimpien	perheiden	lapsille	sekä	Cunan	kierrätyskeskusta	Traperíaa.	

Nepal/Pääskyjen	Sahara	Nepal	hanke	
Tuetaan	 5140	 eurolla	 Pääskyjen	 Sahara	 Nepal	 hanke)a.	 Hankkeessa	 toimitaan	 köyhien	
pienviljelijöiden	parissa	luonnonresursseja	hyödyntäen.	Sahara	Nepal	antaa	hankkeessa	mm.	
eri	 satokausien	 mukaista	 vihannesviljelykoulutusta.	 Koulutusta	 annetaan	 myös	 hirssin	
viljelystä	 ja	 vuohien	 kaupallisesta	 tarhakasvatuksesta.	 Hankkeessa	 myös	 tutkitaan	 mitä	
kanna)aa	 alkaa	 kasva)aa	 ja	 miten	 tuo)eita	 voisi	 si)en	 saada	 markkinoille	 kaupunkeihin.	
Lisäksi	 naisille	 on	 järjeste)y	 koulutusta	 voimaantumisesta	 ja	 johtajuudesta	 ja	 Glaisuuksien	
yhteydessä	valmistetaan	kestokuukauGssuojia.	

Kansainvälisen	Emmauksen	yhteiset	solidaarisuuskohteet		
Emmaus	Helsinki	 osallistuu	 vuonna	 2023	Maailma	 kylässä	 -fesGvaaliin,	 jonka	myynGtuo)o	
annetaan	 Emmaus	 InternaGonalin	 solidaarisuusrahastoon	 käyte)äväksi	 Emmaus-liikkeen	
yhteisiin	solidaarisuuskohteisiin.	Tähän	tarkoitukseen	varataan	1000	euroa.	

VesiprojekC	
Valitsemme	 Huussi	 ry:n	 kanssa	 vesiprojekGn,	 johon	 kansainvälisen	 vesipäivän	 22.3.	
myynGtuo)o	ohjataan.	Tähän	tarkoitukseen	varataan	1000	euroa.	

			Tukikohteet	Euroopassa:	



Viro/KaC-koC	ja	Kohilan	turvakeskus	
Emmaus	 Helsinki	 on	 pitkään	 tukenut	 Viron	 Kohilan	 kylässä	 toimivan	 kehitysvammaisten	
ryhmäkodin,	 KaGkodin	 toimintaa.	 Vaikka	 Viron	 yhteiskunta	 on	 pyrkinyt	 aiempaa	 enemmän	
kantamaan	 vastuuta	 vammaisten	 elinolosuhteista,	 KaGkodin	 kaltaiset	 yhteisöt	 joutuvat	
elämään	 varsin	 niukoissa	 olosuhteissa,	 jolloin	 kaikki	 ulkopuolinen	 apu	on	 edelleen	 kipeäsG	
tarpeen.	 Vuonna	 2023	 varataan	 5000	 euroa	 KaGkodin	 toimintakuluihin	 sekä	 8000	 euroa	
remonBkustannuksiin.	

LieIua	/	MPFSC	
Varataan	2000	euroa	ihmiskaupan	vastaista	työtä	tekevälle	Missing	Persons’	Families	Support	
Centre	 –järjestölle.	 Tuki	 on	 suunna)u	 ihmiskaupan	 vastaiseen	 ennaltaehkäisevään	 työhön	
ty)ö-	ja	poikaryhmille.	

Bulgarian	kummikylähanke	Helsingin	diakonissalaitoksen	kanssa	
Yhteistyössä	Helsingin	Diakonissalaitoksen	sääGön	kanssa,	olemme	tukeneet	vuodesta	2018	
lähGen	 Bulgarian	 Vidinin	 kaupungissa	 toimivaa	 Drom-järjestöä.	 Sen	 tavoi)eena	 on	 edistää	
liikkuvan	 väestön	 elinoloja	 ja	 hyvinvoinGa	 heidän	 koGmaassaan	 ja	 taistella	 pakote)ua	
maastamuu)oa	aiheu)avia	syitä	vastaan.	Yhteistyö	jatkuu	edelleen	vuonna	2023	ja	Emmaus	
Helsingin	 osuus	 tuesta	 on	 12	 000	 euroa.	 Sen	 lisäksi	 varaudutaan	 tavaralähetyksiin	 Dromin		
Vidinissä	vuonna	2019	avaaman	kirpputorin	tukemiseksi.	

Tavaralähetykset	BalCaan,	Romaniaan	ja	Bulgariaan	
Lähetetään	 yhdessä	 Emmaus	 Westervikin	 kanssa	 vaa)eita	 ja	 muuta	 tavaraa	 Emmaus-
ryhmil le	 BalGan	 maihin,	 Romaniaan	 ja	 Bulgariaan.	 Varataan	 8000	 euroa	
kuljetuskustannuksiin	ja	varastokonGn	vuokraan.	

		Tukitoiminta	ja	avustukset	koCmaassa:	

Osuuskunta	Työtä	ja	Toivoa	
Osuuskunta	työllistää	Suomeen	toimeentulon	perässä	tulevaa	liikkuvaa	väestöä	Keikkapoolin	
piirissä.	 Emmaus	 Helsinki	 osallistuu	 Keikkapoolin	 osa-aikaisen	 palvelupäällikön	
palkkakustannuksiin	 13	 500	 eurolla.	 Taloudellisen	 Glanteen	 salliessa	 voimme	 syksyllä	 2023	
antaa	 osuuskunnalle	 lisätukea,	 jos	 siihen	 on	 tarve)a.	 Lisäksi	 mahdollistamme	 yhden	
tukityöllistetyn	sijoi)umisen	Osuuskuntaan.	

Muu	koCmainen	tukitoiminta	
Tuetaan	 Monika-Naiset	 ry:tä,	 Global	 Clinicia	 ja	 Hirundoa	 kutakin	 1000	 eurolla	 sekä	 Vailla	
Vakinaista	Asuntoa	ry:tä	2000	eurolla.		
Kehitetään	 yhteistyötä	 edellä	 maini)ujen	 yhdistysten	 kanssa	 esimerkiksi	 järjestämällä	
yhteisiä	talkoita	ja	tarjoamalla	muita	työmahdollisuuksia.	
Vaateapua	ja	ostokor)eja	annetaan	tarvitseville	sosiaalista	työtä	tekevien	järjestöjen	kau)a.	

Muu	tukitoiminta	

Katastrofiapuun	varataan	2000	euroa	sekä	Lääkärit	ilman	rajoja	ry:lle	1850	€.		
Ukrainan	sodasta	kärsivien	tukemiseksi	varaamme	4000	euroa.	
Taloudellisen	Glanteen	salliessa	voidaan	tukea	myös	muita	kohteita.			

			
TiedoIaminen,	tukikampanjat	ja	vaikuIamistyö	

Yhdistys	 Gedo)aa	 toiminnastaan	 hyödyntämällä	 monipuolisesG	 verkkosivuja,	 sosiaalisen	
median	 kanavia,	 myymäläGloja,	 Emmaus	 UuGset	 lehteä,	 sähköposGlistaa	 ja	 erilaisia	
tapahtumia.		Tiedotusta	varten	on	muodoste)u	GedotusGimi.		



Vallilan	myymälän	 ikkunagalleriaa	hyödynnetään	Gedo)amalla	mm.	 tukikohteistamme	sekä	
eri	 teemoista.	 Väliaikoina	 galleriaa	 voidaan	 käy)ää	 taidenäy)elyGlana.	 Myymälöissä	
järjestetään	 solidaarisuuspäiviä,	 jolloin	 Gedotetaan	 valitusta	 solidaarisuusteemasta	 ja	
annetaan	 päivän	 myynGtuo)o	 teemaan	 lii)yvään	 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,	Asunno)omien	yö	jne.).			

Yhdistyksen	 jäsenille	 lähetetään	 vuoden	 aikana	 kaksi	 Emmaus	UuGset	 -lehteä.	 Yhdistyksen	
asioista	Gedotetaan	myös	sähköposGtse	niille	jäsenille,	jotka	ovat	lii)yneet	Emmaus-listalle.	
Yhdistyksen	 koGsivua	 sekä	 	 Facebook-	 ja	 Instagram	 -sivuja	 päivitetään	 säännöllisesG.	
Emmauksen	 toimintaa	 esitellään	 ja	 toimintaan	 lii)yvistä	 kysymyksistä	 keskustellaan	 mm.	
lounasvierailujen	aikana.	Mahdollisuuksien	mukaan	järjestetään	avoimien	ovien	Glaisuuksia.	

Osana	 vaiku)amistyötään	 Emmaus	 Helsinki	 osallistuu	 huolellisen	 harkinnan	 jälkeen	
kannano)oihin,	 vetoomuksiin,	 kampanjoihin	 ja	 mielenosoituksiin,	 jotka	 ovat	 Emmaus-
liikkeen	arvojen	mukaisia.	

Varainhankinta	

Kirpputorit	ja	Second	Hand	Market	
Rahoitus	yhdistyksen	kehitysyhteistyötoimintaan	ja	solidaarisuustyöhön	saadaan	Helsingissä	
kahden,	 pääasiassa	 vapaaehtoisvoimin	 toimivan	 kirpputorin	 myynGtuloista.	 Kirpputoreilla	
myös	lajitellaan	lahjoituksina	saadut	tavarat.	Yhdistys	myy	kirpputoritavaraa	myös	erilaisissa	
solidaarisuustapahtumissa.	 Tavaroiden	 noudot	 ja	 viennit	 hoidetaan	 vuokratulla	 autolla	
kerran	viikossa.	Vallilan	kirpputorilla	 jatkuu	ompeluseuratoiminta	(=	vanhasta	uu)a).	Lisäksi	
järjestämme	korjausompelupalvelua	asiakkaille.	

Yhdistyksellä	 on	 myös	 myynGpiste	 Redissä	 Second	 Hand	 MarkeGssa,	 jossa	 myydään	
Emmaukselle	 lahjoite)uja	 tuo)eita.	 Seuraamme	 toiminnan	 kehitystä	 ja	 uusia	
yhteistyömahdollisuuksia.	

Yhdistyksen	muut	tulot	
Yhdistyksen	jäseniltä	kerätään	jäsenmaksua.	

Henkilökunta	ja	vapaaehtoiset	

Henkilökunta	
Yhdistyksellä	 on	 palka)u	 toiminnanjohtaja	 ja	 osa-aikainen	myymälänhoitaja	 Vallilassa	 sekä	
osa-aikainen	 myymälävastaava	 Lau)asaaressa.	 Yhdistyksen	 työntekijöiden	 tervey)ä	 ja	
hyvinvoinGa	 tuetaan	 työterveyshuollon	 palveluiden	 sekä	 liikunta-	 ja	 kul)uuriseteleiden	
avulla.	

Vapaaehtoiset	
Emmauksen	toiminta	nojaa	vapaaehtoisuuteen.	Palka)ujen	työntekijöiden	keskeisin	tehtävä	
on	 organisoida	 ja	 mahdollistaa	 vapaaehtoisten	 työ.	 Vapaaehtoisten	 tulee	 kokea	 työnsä	
tarpeelliseksi.	 	Tässä	kiteytyy	Emmauksen	keskeinen	tehtävä:	solidaarisuus,	yhteisöllisyys	 ja	
vastuu.		
Yhteistä	 tekemistä	 tuemme	 viikoi)aisilla	 vapaaehtoisten	 työkokouksilla,	 yhteisillä	 lounailla,	
vuosi)aisilla	 virkistystapahtumilla	 ja	myymälöiden	 välisellä	 yhteistoiminnalla.	 Vuonna	 2023	
tavoi)eenamme	on	rekrytoida	vuoden	aikana	10	uu)a	vapaaehtoista.	



Koulutus	
Yhdistyksen	 työntekijöille	 ja	 vapaaehtoisille	 tarjotaan	mahdollisuus	Emmauksen	 toimintaan	
lii)yvään	koulutukseen.	

Sosiaalinen	työllistäminen	
Jatketaan	 Helsingin	 kaupungin	 ja	 muiden	 yhteistyökumppaneiden	 kanssa	 kuntou)avaa	
työtoimintaa	 ja	muuta	 työllistämisyhteistyötä.	 Tarjotaan	mahdollisuus	 työkokeiluun	Vallilan	
ja	 Lau)asaaren	 kirpputoreilla	 vaikeasG	 työllistyville	 sekä	 harjoi)elupaikkoja	 ja	 työelämään	
tutustumisjaksoja	 oppilaitoksille.	 Lisäksi	 tarjoamme	 4	 nuorelle	 kesätyötä,	 mikäli	 heidän	
palkkaamiseensa	 saadaan	 ulkopuolista,	 taloudellista	 tukea.	 Palkkatuella	 työllistetään	
mahdollisuuksien	 mukaan	 2–3	 henkilöä.	 Lisäksi	 jatketaan	 muita	 sosiaalisen	 työllistämisen	
muotoja.	

Yhdistyksen	hallinto	
														

Talous	
Kirjanpito	Glinpäätöksineen	ja	Glintarkastus	teetetään	alan	ammaBlaisilla.	

Hallitus	ja	kokoukset	
Yhdistyksellä	on	kevät-	ja	syyskokous.	Kevätkokous	vahvistaa	edellisvuoden	Glinpäätöksen	ja	
toimintakertomuksen.	 Syyskokous	 pää)ää	 tulevan	 vuoden	 toimintasuunnitelman	 ja	
talousarvion	ja	valitsee	uuden	hallituksen	sekä	hallituksen	puheenjohtajan.	
Hallitus	kokoontuu	noin	kerran	kuukaudessa.	

Jäsenyydet	

Emmaus-liike	
Emmaus	 Helsinki	 on	 kansainvälisen	 Emmauksen,	 Emmaus	 Euroopan,	 Emmaus	 Suomen	 ja	
Pääskyjen	 jäsen.	 Osallistumme	 Emmaus-liikkeen	 koGmaisiin	 ja	 ulkomaisiin	 tapahtumiin.		
Osallistumme	myös	Emmaus	Euroopan	työryhmiin,	kuten	Puola-Ukraina	kollekGiviin.	

Muut	jäsenyydet					
Emmaus	Helsinki	on	Fingo	ry:n,	Kansalaisareenan,	Paperi)omien-verkoston,	Työtä	 ja	Toivoa	
-Osuuskunnan	 ja	 Second	Hand	Market	Osk:in	 jäsen	 ja	 osallistuu	mahdollisuuksien	mukaan	
niiden	toimintaan.	


