Toimintasuunnitelma 2018
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.
Saatetaan päätökseen Luoteis-Intiassa vuonna 2015 alkanut jatkohanke 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.
Yhteistyö SEWAn kanssa jatkunee myös hankesuunnittelun merkeissä. Pyrkimyksenä on työstää
eteenpäin vuonna 2016 tehtyä suunnitelmaa siirtotyöläisnaisten tukemiseksi ja jättää hakemus
ulkoministeriöön kevään 2018 haussa.
Jatketaan Prayatna Samitin kanssa helmikuussa 2017 käynnistettyä kolmevuotista ”Ruokaturvan
parantaminen kestävää maataloutta edistäen ja yhteisöjen osallistaminen biodiversiteetin
vaalimiseen” -hanketta 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.
Jatketaan hankesuunnittelua kahden uuden mahdollisen kumppanijärjestön – nepalilaisen NAFANin
ja srilankalaisen CEJ:n – kanssa tavoitteena jättää hankehakemukset ulkoministeriöön kevään 2018
hankehakukierroksella.
Vuonna 2018 Pääskyjen toiminnanjohtajan työaika on 15 tuntia viikossa (40 % työaika).
Toiminnanjohtaja tekee pääosin etätyötä. Vapaaehtoistyötä tarvitaan runsaasti toiminnan
pyörittämiseksi.
Toimintavuonna panostetaan edelleen viestinnän ja varainhankinnan kehittämiseen. Vuoden alussa
pidetään ns. "kirkastuskokous"/työpaja, jossa suunnitellaan tarkemmin viestinnän ja
varainhankinnan strategiaa.

2. Varsinainen toiminta: kehitysyhteistyö
2.1 Peru: Cuna Nazareth -säätiön päiväkoti ja kierrätyskeskus
Cuna Nazarethin kummitoimintaa jatketaan. Päiväkodin kummeille lähetetään vuoden aikana kaksi
kummikirjettä, joissa kerrotaan päiväkodin toiminnasta, tapahtumista ja tuen käytöstä. Tiedotusta
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kummiuden mahdollisuudesta parannetaan ja pyritään löytämään uusia kummeja Cunan päiväkodin
tukemiseksi hyödyntäen vuonna 2017 tehdyn kummikampanjan materiaaleja.
Kummitoiminnan lisäksi Pääskyt pyrkii jatkamaan vapaaehtoisten lähettämistä Cunan päiväkotiin.
Tähän liittyen selvitetään myös oppilaitosyhteistyön mahdollisuutta.
Yleinen budjettituki päiväkodin ylläpitoon on vuonna 2018 yhteensä 6800 €. 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
Saatetaan päätökseen Self Employed Women’s Association -järjestön (SEWA) kanssa vuonna 2015
alkanut "Kastittomien ja adivasinaisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen"-hanke, joka on
jatkoa vuosina 2010–2014 toteutetulle hankkeelle. Hankkeesta on tehty ulkoinen evaluaatio vuonna
2017, minkä suosituksia tullaan hyödyntämään toimintavuoden työsuunnitelmaa laadittaessa.
Hankkeessa on meneillään exit-vaihe, joten toimintavuonna tullaan painottamaan hankkeen
kestävyyttä vahvistavia elementtejä.
Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti vuodelle 2018 on 13 069 euroa, josta rahallinen
omarahoitusosuus on 1849 euroa.
SEWAn kanssa jatketaan näillä näkymin myös hankesuunnittelua vuonna 2016 työn alla olleen
”Siirtotyöläisnaisten oikeuksien ja toimeentulon vahvistaminen” -hanke-ehdotuksen tiimoilta.
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. Pyrkimyksenä on työstää suunnitelmaa eteenpäin ja jättää hakemus
ulkoministeriöön kevään 2018 hankehakukierroksella.
Pääskyjen uuden intialaisen kumppanijärjestön Prayatna Samitin kanssa jatketaan vuonna 2017
alkanutta kolmevuotista ”Ruokaturvan parantaminen kestävää maataloutta edistäen ja yhteisöjen
osallistaminen biodiversiteetin vaalimiseen” -hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa ruokaturvaa
ja pienviljelijöiden toimeentuloa kymmenessä kylässä eteläisen Rajasthanin maaseudulla.
Toimintavuonna jatketaan mm. bioresurssien hoitoon keskittyvien kyläkomiteoiden ja naisten
säästöryhmien muodostamista ja tukemista, kasvihuoneiden ja vihannespuutarhojen perustamista
sekä ruokaturvaan liittyvän tietoisuuden lisäämistä.
Hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2018 on 34 081 euroa, josta rahallinen omarahoitusosuus on
2556 euroa ja vapaaehtoistyön arvo 2556 euroa.

2.3. Nepal ja Sri Lanka
Jatketaan hankesuunnittelua kahden mahdollisen uuden kumppanijärjestön NAFANin (National
Forum for Advocacy Nepal) ja CEJ:n (Centre for Environmental Justice, Sri Lanka) kanssa.
Tavoitteena on jättää hankehakemukset ulkoministeriöön kevään 2018 hakukierroksella.
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3. Kehityskasvatustyö Suomessa
3.1 Kehityspoliittinen toiminta
Pääskyt seuraa kehityspoliittista keskustelua Suomessa sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan
erityisesti järjestöjä koskeviin keskustelutilaisuuksiin ja Kepan tai muiden järjestöjen 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 (Facebook)
käytetään aktiivisesti tiedotuksessa. Vuodessa julkaistaan kaksi jäsenlehteä, kaksi kummikirjettä
sekä yksi jäsenkirje. Keväällä osallistutaan Maailma kylässä -festivaaleille.
Vuoden aikana tiedotetaan sähköpostilistojen ja facebookin kautta Pääskyjen toiminnasta
tavoitteena löytää uusia jäseniä ja aktiiveja.
Viestintää pyritään tarkastelemaan kokonaisuutena, erityisesti jäsen- ja varainhankinnan
näkökulmasta. Tiedotusta kummiuden mahdollisuudesta parannetaan ja pyritään löytämään uusia
kummeja Cunan päiväkodin tukemiseksi hyödyntäen vuonna 2017 tehdyn kummikampanjan
materiaaleja.
Toimintavuoden aikana päivitetään Pääskyjen logoa ja ideoidaan verkkosivujen uudistamista.

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.
Kevään 2018 hankehakukierrosta silmällä pitäen kartoitetaan Suomesta potentiaalisia kumppaneita
(järjestöt, yritykset, oppilaitokset) yhteishankkeisiin tukemaan Pääskyjä erityisesti hankkeiden
omarahoitusosuuden keräämisessä. Mikkelin Kehitysmaayhdistyksen (Kema) kanssa suunnitellaan
yhteistä hanketta Nepaliin Pääskyjen mahdollisen uuden kumppanijärjestön NAFANin kanssa.
Yhteishankkeeseen olisi näillä näkymin tulossa mukaan myös Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu sekä mahdollisesti myös Savonlinnan Kehitysmaayhdistys.

4. Hallinto ja varainhankinta
Pääskyillä on toimisto- ja arkistohuone Helsingin Emmauksen tiloissa Mäkelänkadulla.
Toiminnanjohtaja työskentelee v. 2018 osa-aikaisesti tehden 40-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.
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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 Prayatna Samiti -hankkeelle. Lisäksi Pääskyt ylläpitää
verkkokauppaa, jonka mainontaa ja valikoimaa pyritään kehittämään toimintavuoden aikana.
Varainhankintaan tullaan kiinnittämään huomiota toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Varainhankinnan tehostamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan
varainkeruuillanviettoja ja muita tapahtumia. Prayatna Samiti -hankkeen omarahoitusosuuden
keräämiseksi markkinoidaan aineettomia lahjoja verkkokaupassa, facebookissa ja Pääskyjen
nettisivuilla. Tavoitteena on tehdä hankkeen hyväksi myös työpäivä Emmaus Helsingin
Mäkelänkadun kirpputorilla.
Vuoden 2018 varainhankinnan budjetti on 11 106 euroa + kummituki 6800 euroa.
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