TOIMINTAKERTOMUS 2019
Suomen Caritas ry - Caritas Finland rf on vuonna 1960 perustettu katolinen avustusjärjestö,
joka tekee työtä kaikkein haavoittuvimpien ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ja ryhmien
parissa. Suomen Caritas on osa kansainvälistä Caritas-verkostoa ja on jäsenenä Caritas
Internationaliksessa ja Caritas Europassa.

1.

Avustustyö

Kehitysyhteistyö
Ulkoministeriön tukemassa Vesi on elämä II -hankkeessa rakennettiin painovoimalla toimiva
vesijohtoverkosto ja kylän yhteinen vesitankki 27 perheelle Tacoran kylään Bolivian
syrjäseudulla. Lisäksi kylässä järjestettiin sanitaatiokoulutusta, jonka tuloksena kyläläiset
olivat jo saaneet valmiiksi 7 uutta käymälää vuonna 2019 ja uusia oli rakenteilla. Caritaksen
hanketyöntekijä Mervi Hakoniemi kävi seurantamatkalla alueella lokakuussa.
Nuorten elämäntaitohankkeessa ehkäistiin Cordillera-alkuperäiskansoihin kuuluvien,
Baguio Cityyn muuttaneiden nuorten syrjäytymistä Filippiineillä yhteistyössä Caritaksen
paikallisen kumppanin Baguio Center for Young Adultsin kanssa. Hankkeessa koulutettujen 20
nuoren vertaiskouluttajan avulla vahvistettiin 50 nuoren itseluottamusta ja
elämänhallintaa pienentäen samalla todennäköisyyttä ajautua jengeihin, rikollisuuteen,
päihteiden käyttöön ja teiniraskauksiin.

Tämän lisäksi Caritas tuki Pyhän Augustinuksen sisäoppilaitoksen keittiön ja ruokasalin
rakentamista Lodwarissa Keniassa yhteistyössä Inter-Cultur ry:n, paikallisen hiippakunnan ja
Lodwarin Caritaksen kanssa sekä Penghiburin lastenkodin toimintaa Indonesiassa.
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Kotimaan työ
Caritaksen toimistolla neuvottiin noin sataa avuntarpeessa olevaa ihmistä liittyen mm.
sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin sekä asumis- ja työllistymiskysymyksiin. Karitatiivista
yhteistyötä seurakuntien kanssa kehitettiin eteenpäin. Vuonna 2019 otettiin käyttöön myös
Caritas Italianan kehittämä asiakastietojärjestelmä, jotta pystytään paremmin seuraamaan ja
kartoittamaan eri avuntarvitsijoiden tarpeiden ja käyntimääriä.
Joulukuussa Caritas jakoi 70 ruokalahjakorttia vähäosaisille perheille ja kotitalouksille.
Kesällä Caritas tuki 49 lapsen ja nuoren osallistumista kesäleireille sekä nuorten Christus
Vivit -tapahtumaa.

Ystävyyden kahvila ja retkitoiminta
Ystävyyden kahvila on kaikille avointa toimintaa, jonne voi tulla mukaan spontaanisti ja
matalalla kynnyksellä saamaan seuraa ja tapaamaan Caritaksen sosiaalineuvojaa Hannele
Liukkosta. Erityisenä kohderyhmänä ovat yksinäiset ikäihmiset, työttömät ja
maahanmuuttajat. Vuonna 2019 tapaamisia järjestettiin 10 ja siihen osallistui kerralla 48 henkilöä. Keväällä kahvilassa avusti opetuskeskuksen projektityöntekijä Yrjö RosendalGadolin.
Ystävyyden kahvilan retkitoimintaa toteutettiin vuonna 2019 yhteistyössä Trapesa ry:n
kanssa. Retket suuntautuivat keskustakirjasto Oodiin ja Espoon Vasikkasaareen.
Caritaksen vapaaehtoinen
perustamisesta Suomessa.

Mily Vazquez

järjesti

myös kaksi

tietoiskua yrityksen
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Young Caritas -toiminta
Nuorten Young Caritas -ryhmä aloitti toimintansa
huhtikuussa. Työtä koordinoi hallituksen jäsen Meisa
Dano yhdessä toimiston kanssa. Ryhmän toiminnassa
oli vuonna 2019 mukana viitisentoista nuorta. Vuoden
2019 aikana nuoret osallistuivat vapaaehtoisina
Caritaksen tapahtumien järjestelyyn, jakoivat
hävikkiruokaa vähävaraisille yhteistyössä IYC Suomen
kanssa, auttoivat katedraaliseurakunnan pihatöissä,
tekivät kierrätysmateriaalista kynttilöitä myyntiin ja
toteuttivat jäsenhankintakampanjan.
Duuni-hanke
Caritaksen, Lahden ammattikorkeakoulun, Lapin
yliopiston, Kirjan talon sekä Lounais-Suomen Liikunta
ja
Urheilu
ry:n
yhteinen
EU-rahoitteinen
hankekokonaisuus nimeltään DUUNI – vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi jatkoi
toimintaansa vuonna 2019. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuorten vanhempien
työelämä- ja toimintavalmiuksia ja osaamisen tunnistamista kohti työtä tai opiskelua.
Caritaksen
rooli
hankkeessa
on
pilotoida
ja
kehittää
ryhmäohjausta
maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. Keväällä 2019 toteutettiin Duuni-ryhmä, joka
koostui 6 tapaamiskerrasta. Työtä on jatkettu ryhmäläisten kanssa yksilöllisesti ryhmän
päätyttyä.
Hankkeen hyviä käytänteitä on viety vuoden aikana yhteiselle alustalle Lapin Yliopiston
toimesta ja hankkeessa on myös kirjoitettu yhteistyönä artikkeli osallisuuden edistäminen eri
toimintaympäristöissä. Tämän lisäksi Lahden Ammattikorkeakoulun vetämänä on avattu
erillinen e-valmennus ryhmien vetäjille.

2. Tapahtumat ja keräykset
Tapahtumat
Caritas osallistui Maailma kylässä -festivaaleille Helsingissä sekä Mahdollisuuksien tori tapahtumiin Tampereella, Jyväskylässä ja Vaasassa.
Elokuussa Suomen Caritas oli mukana organisoimassa ekumeenista Kirkot pihalla -tapahtumaa
Pyhän Kolminaisuuden kirkolla Helsingissä. Caritas otti osaa myös Suomen Ekumeenisen
Neuvoston Vastuuviikon tapahtumiin lokakuussa sekä muihin paikallistason ekumeenisiin
tapahtumiin, tempauksiin ja seminaareihin.
Caritas järjesti keväällä Palmusunnuntain basaarin Pyhän Henrikin seurakunnassa. Lisäksi
17.11. järjestettiin Pyhän Henrikin seurakunnassa marrasmarkkinat ja Adventtimyyjäiset
Pyhän Marian kirkossa 1.12.
Lisäksi Caritas osallistui ortodoksisen, anglikaanisen ja luterilaisen kirkon myyjäisiin eri
puolilla Helsinkiä.
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Keräykset
Paastokeräys 2019 tuki Caritaksen Vesi on elämä -hanketta, jonka puitteissa rakennettiin
painovoimalla toimiva vesijohtoverkosto ja kylän yhteinen vesitankki 27 perheelle
Tacoran kylään Bolivian syrjäseudulla.
Adventtikeräyksellä 2019 tuettiin syyrialaisten pakolaisten ja muiden köyhien perheiden
terveyspalveluiden ja lääkkeiden saatavuutta Jordaniassa. Erityisesti tuettiin raskaana
olevien ja synnyttävien naisten hoitoon pääsyä. Keräys toteutettiin yhteistyössä Tanskan
Caritaksen kanssa.
Kesän kynnyksellä toteutettiin keräys lasten- ja nuortenleirien tukemiseksi ja sen tuotoilla
tuettiin 49 lapsen ja nuoren osallistumista eri kesäleireille.
Marras-joulukuussa kerättiin varoja Tyhjä lautanen -keräyksellä kotimaan avustustyötä varten.
Varoilla hankittiin ruokalahjakortteja 70 vähävaraiselle perheelle ja kotitaloudelle
Suomessa.

3. Vaikuttamistyö ja verkostot
Suomen Caritas on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö ja aktiivinen toimija
Suomen ekumeenisessa verkostossa. Caritas ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin ekumeenisiin
tapahtumiin, vuonna 2019 esimerkiksi Kirkot pihalla -tapahtumaan.
Suomen Caritas on Fingon ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPNFIN) jäsen. Vuonna 2019 Caritas liittyi myös Sininauhaliiton jäseneksi. Caritas ottaa osaa
säännöllisesti eri kannanottoihin ja vetoomuksiin yhdessä muiden järjestöjen ja verkostojen
kanssa. Vuoden 2019 aikana Caritas osallistui mm. kehitysyhteistyörahoituksen nostamiseen
tähtäävään Nolo totuus -kampanjaan, yritysvastuulakia tavoittelevaan Ykkösketjuunkampanjaan sekä Korvaamaton-ilmastokampanjaan.
Alkuvuodesta Suomen Caritas isännöi Pohjoismaiden Caritasten vuosittaista tapaamista
Helsingissä. Tapaaminen painottui Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kysymyksiin ja oli
samalla valmistava kokous Caritas Europan yleiskokoukseen toukokuussa Roomassa.
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Caritas Firenze teki opintomatkan Suomeen 20.-22.5. tutustuen Suomen asuntopolitiikkaan,
työmarkkinoihin ja syrjäytymiskysymyksiin. Suomen Caritas järjesti vierailun ohjelman sekä
avusti majoitus- ja muissa järjestelyissä. Caritas Firenzen henkilökunnan lisäksi osallistujia oli
Firenzen kaupungin työntekijöitä sekä tutkijoita eri korkeakouluista, yhteensä 13 henkilöä.
Syyskuussa Helsingissä järjestettiin kansainvälinen Social Platform -konferenssi, jonne Suomen
Caritas osallistui osana Caritas Europan delegaatiota. Hyvinvointitalouteen keskittyvässä
konferenssissa kuultiin mm. presidentti Tarja Halosen ajatuksia siitä, että kansalaisjärjestöt
eivät edusta vain vapaaehtoisuutta vaan kovaa asiantuntijuutta, joiden viestit tulisi ottaa
vakavasti poliittisessa päätöksenteossa.
Lokakuussa julkaistiin Suomen maakohtainen raportti peruspalveluiden saavutettavuudesta
haavoittuvimpien väestöryhmien osalta (Access to services by vulnerable groups: barriers,
obstacles and good practices) osana Caritas Europan Caritas Cares-raporttia.

4. Globaalikasvatus ja tiedotus
Vuoden aikana uudistettiin Suomen Caritaksen logo sekä kotisivut. Suomen Caritas tiedotti
jäseniään tulevista tapahtumista ja keräyksistä uutiskirjeillä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa
mediassa. Muita hiippakuntalaisia tavoitettiin Fides-lehden, tapahtumien, seurakuntien
ilmoitustaulujen ja sosiaalisen median ryhmien kautta. Julkaisuista ja eurooppalaisten
Caritasten yhteisistä lausunnoista tiedotettiin entistä aktiivisemmin medialle ja sidosryhmille.
Facebookissa Caritaksella oli 784 seuraajaa vuoden 2019 lopussa, ja määrä on kasvanut
edellisestä vuodesta, jolloin seuraajia oli noin 682. Myös Caritaksen Twitter- ja Instagram-tilit
otettiin jälleen aktiivisempaan käyttöön vuonna 2019.
Sonia de Voght Caritas Europan viestinnästä vieraili Suomen Caritaksessa keväällä tukemassa
Caritaksen viestintätyön kehittämistä. Samalla käynnistettiin Caritaksen viestintästrategian
laatimisprosessi.

Kymppi-hanke
Suomen Caritas sai vuonna 2019 yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen, Filantropian ja
Filoksenian kanssa Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatusrahoituksen Kymppihankkeelle. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa suomalaiset, kehittyvissä maissa toimivat
yritykset toimimaan eriarvoisuuden vähentämiseksi. Vuonna 2019 hankkeessa tehtiin
alkukysely, rakennettiin verkostoja ja järjestettiin ensimmäinen yritystyöpaja.

Young voices for a better world -hanke
Caritas sai vuoden 2019 alkupuolella rahoituksen Frame, Voice, Report -hankkeelta nuorille
suunnattuun globaalikasvatusprojektiin nimeltään Young voices for a better world. Projektin
tavoitteena oli, että sen tavoittamat suomalaiset 15-30 -vuotiaat nuoret ymmärtäisivät
paremmin globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja olisivat valmiita
toimimaan niiden puolesta.
Erityisesti tavoitteena oli kasvattaa nuorten ymmärrystä maahanmuuttoon ja sukupuolten
väliseen tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Projektin keskeinen idea oli voimaannuttaa,
kannustaa ja haastaa nuoria toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta.
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Vuonna 2019 hankkeessa suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa alkuvuodesta 2020
toteutunutta Ole muutos! -somekampanjaa.

5. Hallinto
Vuonna 2019 Suomen Caritakseen toteutettiin Caritas Internationaliksen organisaation sisäinen
tarkastus osana Management Standards -prosessia. Annettu raportti antaa kehittämisehdotuksia ja
suosituksia hallituksen työskentelyyn ja organisaation keittämiseen.
Suomen Caritas on myös osa Caritas Europan Organization Development (ODSS) -hanketta, joka
toteutetaan vuosina 2019-2021. Hankekauden aikana on tarkoitus vahvistaa organisaation
rakenteita, kehittää yhdistyksen rahoituspohjaa sekä selkeyttää yhdistyksen tavoitteita ja
strategiaa. Hanke rahoitetaan Caritas Europan solidaarisuuspoolista.

Caritaksen hallitus vuonna 2019
Piispa Teemu Sippo SCJ, puheenjohtaja
Elie El-Khouri, varapuheenjohtaja
Stephen Arnold, rahastonhoitaja
Meisa Dano
Gloria Lapitan
Isä Ryszard Mis SCJ
Mari Ihlberg
Jhoser Buitrago
Pirketta Levón
Katia Orellana
6

Hallitus kokousti vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksella ja työntekijöillä oli myös yhteinen
strategiapäivä elokuussa. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin huhtikuussa.

Jäsenistö
Suomen Caritaksella oli vuoden 2019 lopussa 323 jäsentä. Jäsenmäärä kasvaa tasaisesti.

Suomen Caritaksen jäsenmäärä vuosina 2010-2018
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Henkilöstö
Suomen Caritaksen pääsihteeri vuonna 2019 oli Larissa Franz-Koivisto.
Caritaksen järjestökoordinaattorina toimi kokopäiväisesti Adriana Saarialho.
Hankekoordinaattori Sara Nevalainen oli perhevapaalla joulukuuhun saakka ja hänen
sijaisenaan toimi Laura Järvilehto.
Määräaikaisena (1.2.2019 – 31.1.2020) suunnittelijana toimi osapäiväisesti Aki Rogel.
Järjestössä työskenteli myös osa-aikaisena hankekoordinaattorina Mervi Hakoniemi ja osaaikaisena sosiaalineuvojana Hannele Liukkonen.
Christina Ekholm on toiminut Caritaksen kontrollerina elokuusta alkaen oman toiminimen
kautta.
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