Toimintasuunnitelma 2017
1. Yleistä
Toimintavuonna jatketaan perulaisen Cuna Nazareth -säätiön päiväkodin tukemista Limassa.
Päiväkodin päivittäistä toimintaa tuetaan pääsääntöisesti kummilahjoitusten kautta. Myös Cuna
Nazarethin kierrätyskeskuksen seuraamista jatketaan Emmaus-ryhmien tukemana.
Jatketaan Luoteis-Intiassa vuonna 2015 alkanutta jatkohanketta yhteistyössä Self Employed
Women’s Association -järjestön (SEWA) kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa pääasiassa
maanviljelystä ja karjanhoidosta elantonsa saavien adivasi- ja kastittomien naisten toimeentuloa
Gujaratin osavaltiossa. Toimintavuonna jatketaan mm. erilaisten koulutusten järjestämistä sekä
Dungarpuriin perustettujen kolmen päiväkodin tukemista.
Mikäli Pääskyille myönnetään Ulkoasiainministeriön hanketukea, Pääskyt aloittaa yhteistyössä
SEWAn kanssa myös uuden nelivuotisen ”Siirtotyöläisnaisten oikeuksien ja toimeentulon
vahvistaminen” -hankkeen Gujaratin ja Rajasthanin osavaltioissa. Hankkeen päämääränä on
parantaa siirtotyöläisnaisten oikeuksia ja toimeentuloa tarjoamalla naisille erilaisia
järjestäytymiseen, johtajuuteen, työoikeuksiin ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseen liittyviä
koulutuksia sekä käymällä vuoropuhelua ja neuvotteluja työnantajien sekä paikallis- ja
keskushallinnon kanssa siirtotyöläisnaisten parempien työehtojen ja sosiaaliturvan saavuttamiseksi.
Kuten edellä mainittu, jos Pääskyt saa UM:n rahoitusta, Pääskyjen uuden kumppanijärjestön
Prayatna Samitin kanssa aloitetaan uusi kolmevuotinen ”Ruokaturvan parantaminen kestävää
maataloutta edistäen ja yhteisöjen osallistaminen biodiversiteetin vaalimiseen” -hanke eteläisen
Rajasthanin maaseudulla Intiassa. Hanke pyrkii parantamaan ruokaturvaa ja pienviljelijöiden
toimeentuloa edistämällä ekologisesti kestäviä maatalouskäytäntöjä ja elvyttämällä hankealueella
perinteisesti viljeltyjen ravintoainepitoisten viljakasvien, vihannesten ja hedelmien kasvatusta.
Vuonna 2017 Pääskyjen toiminnanjohtajan työaika on ulkoministeriön hanketukipäätöksistä
riippuen 15 – 25 tuntia viikossa (40 – 67 % työaika). Toiminnanjohtaja tekee pääosin etätyötä.
Vapaaehtoistyötä tarvitaan runsaasti toiminnan pyörittämiseksi. Hankkeiden yhteydessä toimivat
työryhmät suunnittelevat ja seuraavat hankkeita yhdessä hankevastaavien ja hallituksen kanssa.
Toimintavuonna panostetaan kummitoiminnan ja varainhankinnan kehittämiseen sekä kartoitetaan
aktiivisesti uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita valmistautuen kevään 2018
hankehakukierrokselle. Vuoden alussa pidetään ns. "kirkastuskokous"/työpaja, jossa kehitetään
Pääskyjen toimintastrategiaa muuttuvassa toimintaympäristössä.
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2. Varsinainen toiminta: kehitysyhteistyö
2.1 Peru: Cuna Nazareth -säätiön päiväkoti ja kierrätyskeskus
Cuna Nazarethin kummitoimintaa jatketaan. Hallituksen keskuudesta nimetty ”pääkummi”
toimittaa kummeille kirjeen kaksi kertaa vuodessa. Kirjeissä kerrotaan päiväkodin toiminnasta,
tapahtumista ja tuen käytöstä. Tiedotusta kummiuden mahdollisuudesta parannetaan ja vuoden
aikana järjestetään kummikampanja uusien kummien saamiseksi.
Kummitoiminnan tehostamisen lisäksi Pääskyt pyrkii jatkamaan vapaaehtoisten lähettämistä Cunan
päiväkotiin. Tähän liittyen selvitetään myös oppilaitosyhteistyön mahdollisuutta.
Yleinen budjettituki päiväkodin ylläpitoon on 650 euroa/kk. Emmaus Helsinki avustaa Pääskyjä
tuen maksussa yhteensä 3000 eurolla/vuosi.
Yhteistyössä muiden Emmaus-ryhmien kanssa seurataan ja tuetaan edelleen Cuna Nazarethin
kierrätyskeskuksen toimintaa ja sen kehittymistä.

2.2 Intia
Jatketaan Self Employed Women’s Association -järjestön (SEWA) kanssa vuonna 2015 alkanutta
"Kastittomien ja adivasinaisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen"-hanketta, joka on
jatkoa vuosina 2010–2014 toteutetulle hankkeelle.
Hankkeen kolmannen vuoden aikana jatketaan SEWAn nuorille jäsenille suunnattuja työpajoja sekä
tarjotaan naisille mm. taloushallintoon, johtamiseen, ompeluun ja maatalouteen liittyviä
koulutuksia. Toimintavuonna jatketaan myös Dungarpuriin edellisen hankkeen aikana perustettujen
päiväkotien tukemista ja lobbaamista.
Hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2017 on 36 055 euroa, josta rahallinen omarahoitusosuus on
2704 euroa ja vapaaehtoistyön arvo 2704 euroa.
Jos Pääskyille myönnetään hankerahoitusta UM:ltä, Pääskyt aloittaa SEWAn kanssa vuoden 2017
alussa myös uuden nelivuotisen ”Siirtotyöläisnaisten oikeuksien ja toimeentulon vahvistaminen” hankkeen, jonka päämääränä on parantaa siirtotyöläisnaisten oikeuksia ja toimeentuloa tarjoamalla
naisille erilaisia järjestäytymiseen, johtajuuteen, työoikeuksiin ja ammatillisen osaamisen
vahvistamiseen liittyviä koulutuksia sekä käymällä vuoropuhelua ja neuvotteluja työnantajien sekä
paikallis- ja keskushallinnon kanssa siirtotyöläisnaisten parempien työehtojen ja sosiaaliturvan
saavuttamiseksi. Hanke alkaa SEWAn tekemällä muuttoliikkeen syitä ja seurauksia koskevalla
kartoituksella, jonka tuloksia hyödynnetään erityisesti vaikuttamistyössä.
Hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2017 on 62 593 euroa, josta rahallinen omarahoitusosuus on
4694 euroa ja vapaaehtoistyön arvo 4694 euroa.
Pääskyjen uuden kumppanijärjestön Prayatna Samitin kanssa aloitetaan vuoden 2017 alussa uusi
kolmevuotinen ”Ruokaturvan parantaminen kestävää maataloutta edistäen ja yhteisöjen
osallistaminen biodiversiteetin vaalimiseen” -hanke, mikäli sille saadaan ulkoministeriön rahoitusta.
Hanke pyrkii parantamaan ruokaturvaa ja pienviljelijöiden toimeentuloa kymmenessä kylässä
eteläisen Rajasthanin maaseudulla edistämällä ekologisesti kestäviä maatalouskäytäntöjä ja
elvyttämällä hankealueella perinteisesti viljeltyjen ravintoainepitoisten viljakasvien, vihannesten ja
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hedelmien kasvatusta. Toiminnallisella ja osallistavalla tiedotuskampanjalla pyritään lisäämään
ihmisten tietoisuutta näiden kasvien terveyshyödyistä ja merkityksestä luonnon monimuotoisuuden
ylläpitämisessä. Kyliin perustetaan taimitarhoja ja kotipuutarhoja ja kyläyhteisöjä osallistetaan
biodiversiteetin dokumentointiin ja vaalimiseen perustamalla jokaiseen kylään kaksi siemenpankkia
sekä bioresurssien hoitoon keskittyvä kyläkomitea, joka linkitetään yhteen paikallishallinnon
toimijoiden kanssa. Näin pyritään vahvistamaan yhteisöjen roolia ja painoarvoa luonnonvarojen
kestävää käyttöä ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa. Hankkeessa edistetään erityisesti naisten
toimeentuloa ja voimaantumista kouluttamalla naisten säästöryhmiä ja rohkaisemalla naisia
hakeutumaan komiteoiden jäseniksi.
Hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2017 on 33 554 euroa, josta rahallinen omarahoitusosuus on
2516 euroa ja vapaaehtoistyön arvo 2516 euroa.

3. Kehityskasvatustyö Suomessa
3.1 Kehityspoliittinen toiminta
Pääskyt seuraa kehityspoliittista keskustelua Suomessa sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan
erityisesti järjestöjä koskeviin keskustelutilaisuuksiin ja Kepan koordinoimiin kampanjoihin ja
vaikuttamistyöhön.

3.2 Tiedotus
Pääskyt levittää eri tavoin tietoa omasta toiminnastaan ja yleisistä solidaarisuus- ja
kehityspoliittisista kysymyksistä. Nettisivuja (www.paaskyt.fi) ja sosiaalista mediaa mm.
www.facebook.com/paaskyt käytetään aktiivisesti tiedotuksessa. Vuodessa julkaistaan kaksi
jäsenlehteä, kaksi kummikirjettä ja 1-2 jäsenkirjettä. Keväällä osallistutaan Maailma kylässä festivaaleille.
Vuoden aikana kutsutaan sähköpostilistojen, nettisivujen ja facebookin kautta uusia ihmisiä
tutustumaan Pääskyjen hankeryhmän ja Pääskyjen toimintaan. Tavoitteena on löytää uusia aktiiveja
ja jäseniä.
Viestintää pyritään tarkastelemaan kokonaisuutena, erityisesti jäsen- ja varainhankinnan
näkökulmasta. Toimintavuoden aikana toteutetaan myös kummikampanja, jonka tarkoitus on saada
uusia tukijoita Cuna Nazarethin päiväkodille.

3.3 Verkostoituminen
Pääskyt on Kepan, Kansainvälisen Emmauksen ja Emmaus Euroopan jäsen. Lisäksi Pääskyt toimii
Siemenpuu-säätiössä sekä Emmaus-Suomessa, joiden molempien perustajajäsen Pääskyt on.
Pääskyjen edustaja toimii Emmaus-Suomen hallituksessa ja tuo Kansainvälisen sekä Euroopan
Emmausten asioita hallitukselle tiedoksi ja käsiteltäväksi. Pääskyt osallistuu Kansainvälisen
Emmauksen solidaarisuusmyyntiin vuosittaisiin tuotemyyntituloihin suhteutetulla summalla.
Yhteistyötä muiden Suomen Emmaus-ryhmien kanssa jatketaan ja kehitetään mahdollisuuksien
mukaan. Selvitetään myös Pääskyjen mahdollisuudet osallistua AEPF (Asia-Europe People’s
Forum) -verkoston toimintaan.
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Kevään 2018 hankehakukierrosta silmällä pitäen kartoitetaan Suomesta potentiaalisia kumppaneita
(järjestöt, yritykset, oppilaitokset, Suomessa asuvat intialaiset ja perulaiset) yhteishankkeisiin.
Tämän lisäksi kartoitetaan potentiaalisia kumppanijärjestöjä myös muista maista, erityisesti EteläAasian ja Andien alueelta.
Jatketaan verkostoitumista muiden Kepan etvo-ohjelmaan kuuluneiden suomalaisten
kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa vapaaehtoisten lähettämiseen liittyvissä asioissa. Tähän liittyen
selvitetään myös oppilaitosyhteistyön mahdollisuutta Cuna Nazarethin päiväkodissa harjoittelussa
olleiden sosionomiopiskelijoiden kontakteja hyödyntäen.

4. Hallinto ja varainhankinta
Pääskyillä on toimisto- ja arkistohuone Helsingin Emmauksen tiloissa Mäkelänkadulla.
Toiminnanjohtaja työskentelee v. 2017 osa-aikaisesti tehden UM:n hanketukipäätöksistä riippuen
40–67-prosenttista työaikaa. Työ suoritetaan pääosin etätyönä. Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan
palvelut ostetaan entiseen tapaan ulkopuolisilta. Vuoden alussa tarkistetaan toiminnanjohtajan ja
Pääskyjen hallituksen jäsenten työnjakoa. Vapaaehtoistyötä tarvitaan jatkossakin paljon.
Emmaus Helsingin kirpputorilla Vallilassa myydään Pääskyjen maahantuomia perulaisia ja
intialaisia käsitöitä sekä koruja, esim. SEWAn Hansiba ja Kalakruti -tuotteita. Myynnissä on myös
puuadresseja, joiden tuotto ohjataan Pääskyjen yleistoimintaan. Lisäksi Pääskyt on avannut uuden
verkkokaupan, jonka toimintaa ja valikoimaa kehitetään toimintavuoden aikana.
Varainhankintaan tullaan edelleen kiinnittämään huomiota toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Varainhankinnan tehostamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan
varainkeruuillanviettoja ja muita tapahtumia. Toimintavuoden alussa lähestytään Pääskyjen entisiä
jäseniä tavoitteena houkutella heitä uudelleen Pääskyjen jäseniksi tai tukijoiksi.
Vuoden 2017 varainhankinnan budjetti on 11 551 - 18 761 euroa (UM:n hanketukipäätöksistä
riippuen) + kummituki 7800 euroa.

4.1 Pääskyjen toiminta-ajatuksen kirkastaminen ja tulevan toiminnan suunnitteleminen
Tulevaa toimintaa suunnitellessa huomioidaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä koskevat
uudet linjaukset sekä hanketukimuotojen uudistamisprosessi, jotka ohjaavat miettimään uusia
hankeyhteistyömahdollisuuksia ja erilaisia tapoja rahoittaa Pääskyjen toimintaa. Isompien linjausten
miettimiseksi pidetään vuoden alussa ns. "kirkastuskokous"/työpaja, jossa jatketaan keskustelua
Pääskyjen toimintaa ohjaavista periaatteista ja Pääskyjen toimintamuodoista, eli siitä minkälainen
toimija Pääskyt on ja voisi olla nykymaailmassa ja millaisiin hankkeisiin halutaan osallistua, missä
ja millaisilla resursseilla.
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