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Toimintakertomus 2016

TOIMINNAN TARKOITUS
Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry:n tarkoituksena on syventää
Suomen ortodoksisen kirkon jäsenten ja järjestön toiminnasta kiinnostuneiden diakonia-, lähetys- ja
lähimmäisvastuuta Suomessa ja ulkomailla.
Filantropia ry toteuttaa kansainvälistä diakoniatyötä, kirkon kasvua tukevaa lähetystyötä ja
kehitysyhteistyötä sekä jakaa katastrofi- ja diakonia-apua kumppaniensa kautta. Filantropia ry toimii
paikallisten yhteisöjen tukena alueen väestön elinolojen ja osaamisen kehittämisessä ja tukee yhteisöjen
vastavuoroista kulttuurivaihtoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS
Filantropia ja Suomen ortodoksinen kirkko ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuosille 2014–2018.
Sopimuksen perustana ovat vuonna 2013 tehdyt Filantropian toimintalinjaukset. Linjausten ja sopimuksen
mukaisesti Filantropia vastaa ulkomailla toteutettavasta diakonia- ja lähetystyöstä ja
kehitysyhteistyöhankkeiden koordinoinnista sekä humanitaarisen avun välittämisestä. Toimintaa tukevat
rahoittajat ja lahjoittajat voivat valita, mitä toimintamuotoa tukevat.
Filantropian arvoja ovat avoimuus, luottamus ja ihmisten ja luonnon kunnioittaminen. Filantropian
erityistavoitteena on tukea myönteisesti lasten ja naisten ihmisoikeuksia ja sitä kautta mahdollisuuksia
vaikuttaa yhteisöjen elinolojen kehittämiseen. Toimintalinjausten mukaisesti Filantropia keskittyy
toiminnassaan kolmeen alueeseen, joita kuvataan sanoilla ”Sana, leipä ja vähäisimmät” eli 1) kasvatus ja
koulutus, 2) vesi, ruoka ja toimeentulo, ja 3) heikoimmassa asemassa olevat ihmiset (esimerkiksi naiset,
lapset, vanhukset, vammaiset).
Filantropian toiminta kumpuaa kristillisestä identiteetistä ja ihmisoikeusperustaisuudesta. Kristillisen
todistuksen ja palvelun myötä rakennetaan yhteisöllisyyttä ja vahvistetaan rauhanomaista rinnakkaineloa.
Ihmisarvon kunnioittaminen tuo gender- ja ihmisoikeuskysymykset toiminnan tasolle. Luomakunnan
varjeleminen tarkoittaa ympäristöstä ja ilmastosta huolehtimista.
Filantropian työ ulottui toimintavuonna Etiopiaan, Keniaan ja Moldovaan sekä kriisi- ja katastrofialueille.
Filantropia välittää humanitaarista apua pakolaistyöhön Syyriassa, sen naapurimaissa sekä Euroopan
rajoilla. Keväällä 2016 tehtiin kehitysyhteistyön hankesuunnitelmat Etiopiaan, Libanoniin ja Ugandaan ja
syksyllä valmisteltiin seuraavan kevään suunnittelu- ja seurantamatkaa Keniaan ja Ruandaan.
Suurimmat muutokset toimintaympäristössä olivat merkittävät kehitysyhteistyön määrärahaleikkaukset,
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä Suomessa ja Euroopassa sekä paine kotimaan työn
kasvattamiseksi. Muutokset vaikuttivat Filantropian toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja
varainhankintaan niin Suomessa kuin ulkomailla.
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ULKOMAANTYÖ
10 AFRIKKA
11 ETIOPIA
HAIK maaseudun kehittämishanke
Suomen ulkoministeriön hanketuella Etiopiassa, Amharan alueella, vuonna 2006 käynnistetyn maaseudun
kehittämishankkeen ”HAIK – Integrated Rural Development Project” viimeinen kolmivuotinen vaihe päättyi
vuonna 2015. Paikallisena kumppanina toimi EOC-DICAC (Ethiopian Orthodox Church Development and
Inter-church Aid Commission). Keväällä 2016 valmistui ulkopuolinen arviointi, tehtiin viimeinen
hanketilintarkastus ja kirjoitettiin hankkeen loppuraportti ulkoministeriölle. Loppuarvioinnin mukaan hanke
on onnistunut päätavoitteissaan ja hankkeen toimintoja suositeltiin jatkettavaksi uusilla alueilla Haikin
lähikylissä. Kulut olivat 6 589 euroa.
Batun ruokaturvahanke
Batussa, Oromian alueella, päättyi Maedot-järjestön koordinoiman ja ulkoministeriön tukeman hankkeen
ensimmäinen vaihe vuonna 2015. Jatkohankehakemusta ei käsitelty ulkoministeriössä, sillä hakukierros
keskeytettiin kesäkuussa 2015 kehitysyhteistyön määrärahaleikkausten vuoksi. Uusi hakukierros
järjestettiin 15.3.–13.5.2016 ja jatkohankehakemus valmisteltiin yhteistyössä Interpedian kanssa, sillä
Interpedialla on vastaavanlainen hanke Maedotin kanssa Wolisossa ja Dilelassa. Hankehakemus sai
puoltavat lausunnot, mutta ei rahoitusta vuosille 2017–2020; seuraava hakukierros järjestetään keväällä
2018. Järjestöjen työhön kohdistuvaa kehitysyhteistyötukea leikattiin 43 prosenttia.
Toimintavuonna ylläpidettiin ja kehitettiin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa perustettujen osuuskuntien
ja naisryhmien toimintaa säännöllisissä tapaamisissa, joihin osallistui 187 osuuskuntien jäsentä ja
paikallishallinnon edustajaa. Naisille järjestettiin koulutusta pienyrittäjyydestä, pieneläinten hoidosta,
ruuantuotannosta, pakkaamisesta ja markkinnoinnista. Pienyrittäjänaiset jakoivat kokemuksiaan 14
naisryhmälle (150 naista) ja heitä on pyydetty jakamaan osaamistaan Batun lähialueella. Toiminto- ja
työntekijäkulut, 19 807 euroa, katettiin omarahoituksella.
12 KENIA
Yhteistyö Kenian ortodoksisen kirkon kanssa jatkui kirkollisen työn tukemisena. Kenia jaettiin vuonna 2015
kolmeen hiippakuntaan, joista uusina aloittivat Kisumun ja Nyerin hiippakunnat. Kolmas hiippakunta
sijaitsee Nairobissa ja sen ympäristössä.
Ikonisilta
Kenialaisen ja itä-afrikkalaisen ikonimaalausperinteen kehittämiseksi toteutettiin keväällä 2016
kansainvälinen kuvataiteen pilottihanke Nairobin pappisseminaarilla. Ensimmäiselle kahden viikon
intensiivikurssille valittiin kymmenen opiskelijaa pappisseminaarin opiskelijoiden joukosta. Opetuksesta
vastasi Valamon konservointilaitoksen johtaja Antti Narmala. Tavoitteena on jatkaa hanketta
tulevaisuudessa. Ikonisillan pilottivaiheen kuluista vastasi pääosin Valamon luostari.
Nairobin pappisseminaari ja stipendiaatti
Nairobin pappisseminaarin kehittämistyö oli tauolla vuonna 2016 seminaarin talousvaikeuksien vuoksi.
Kesäkauden jälkeen seminaaria ei avattu syksyllä 2016. Keskustelua koulutuksen kehittämisestä kuitenkin
jatkettiin yhdessä Kenian arkkipiispa Makarioksen, työryhmän jäsenten ja pappisseminaarin henkilökunnan
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kanssa. Suomen ortodoksisesta kirkosta työryhmässä on rovasti Rauno Pietarinen Ivalosta. Filantropian
stipendiaatin Evangelos Thianin lähetystyötä käsitteleviä jatko-opintoja tuettiin 5 000 eurolla.
Koulupankki
Koulupankista tuettiin hiippakunnan yhteydessä toimivaa Pyhän Clementin alakoulua, jossa annetaan teiniikäisten elämäntaitoja vahvistavaa koulutusta. Koulujen loma-aikoina toteutettavat 3–4 päivän koulutukset
tavoittivat satoja nuoria. Vuonna 2016 kursseja pidettiin kolme kertaa.
Kisumun hiippakunta
Turkanan Lodwarissa järjestettiin elokuussa naisten koulutuspäivä. Filantropia tuki hiippakuntaa
koulutuspäivän järjestämisessä. Lisäksi suunniteltiin hiippakunnassa käynnistyvää Etiopian ja Moldovan
hankkeiden tapaista pieniä yrityksiä lainoittavaa pankkitoimintaa, jonka tavoitteena on seurakuntien
omavaraisuuden kasvattaminen ja köyhyyden vähentäminen.
Nyerin hiippakunta
Nyerin hiippakunnan kanssa yhteistyön suunnittelu käynnistyi vuoden 2016 lopulla. Konkreettisista
avauksista uudelle yhteistyölle päätettiin sopia seuraavana vuonna tehtävän seurantamatkan aikana.
OCMC
Yhteistyö amerikkalaisen Orthodox Christian Mission Center (OCMC)
järjestön kanssa hakee uutta muotoaan. OCMC lähettää edelleenkin
missiotiimejä kohdemaihin, mutta Ortodoksisen Lähetyksen
Tansaniaan suunnattujen tiimien jälkeen suomalaiset eivät ole
osallistuneet toimintaan. OCMC:n toiminnanjohtaja Martin Ritsi
vieraili Helsingissä joulukuussa 2016 ja ilmaisi halunsa tehdä
yhteistyötä Keniassa Filantropian kanssa. Samalla sovittiin yhteisestä
seurantamatkasta kaikkiin Kenian hiippakuntiin.
Toimintaan Keniassa käytettiin noin 13 000 euroa. Lisäksi
Filantropian ikonisiltahanketta tuki Valamon luostari. Filantropian
seurantamatka Keniaan toteutettiin maalis-huhtikuussa 2016 ja
lisäksi arkkimandriitta John Wanguru Keniasta vieraili Suomessa
Valamon luostarin vieraana heinä-elokuussa. Filantropia osallistui
munkki Johnin matkan valmisteluun ja toteutukseen. Kenian työn
suunnitteluun,
koordinointiin
ja
seurantaan
käytettiin
työntekijäkuluina noin 12 000 euroa ja seurantamatkakuluihin noin 3
000 euroa.
Arkkimandriitta John Wanguru haaveilee luostarin perustamisesta
Keniaan. Hän tutustui Valamon luostarin elämään Suomessa kesällä 2017.

13 RUANDA JA BURUNDI
Kirkollisen työn tukeminen ja toiminnan suunnittelu
Aleksandrian patriarkaatin alaisuudessa toimiva Burundin ja Ruandan hiippakunta sai ensimmäisen piispan
vuonna 2013. Piispa Innocentius on kotoisin Ugandasta ja hän opiskellut sekä työskennellyt pitkään
Nairobin pappisseminaarissa Keniassa.
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Piispa Innocentius vieraili Suomessa elokuussa 2015 ja ilmaisi kiinnostuksensa toimia yhteistyössä
suomalaisten ortodoksien kanssa lähetystyön ja kirkollisen elämän vahvistamiseksi alueella. Loppuvuodelle
2016 suunniteltu suunnittelumatka siirtyi vuoden 2017 puolelle, jolloin päätetään seuraavista kohteista.
14 UGANDA
Kehitysyhteistyön hankesuunnitelma
Filantropia toteutti hankevalmistelumatkan Kampalaan, Jinjaan ja Mayugeen marraskuussa 2014
yhteistyössä paikallisen kumppanin URI:n (United Religions Initiative Great Lakes) kanssa ja valmisteli
hankesuunnitelman kevään 2015 hakukierrokselle, joka keskeytettiin. Naisten maanomistusoikeuksien
parantamiseen keskittyvä hankesuunnitelma valmisteltiin uudestaan ulkoministeriön hakukierrokselle ja
joulukuussa 2016 tulleen päätöksen mukaan hanke ”Promoting Women’s Property Rights in Eastern
Uganda – Naisten maanomistusoikeuksien edistäminen Itä-Ugandassa” sai rahoituksen vuosille 2017–2018.

20 EUROOPPA
21 MOLDOVA
Naisten työllistymishanke Sorocassa
Sorocan alueella naisten toimeentulon parantamiseen tähtäävässä ja pienyritystoimintaa kehittävässä
kolmevuotisessa jatkohankkeessa on menossa poistumisvaihe. Hanke päättyy 2017. Paikallisena
kumppanina hankkeessa on Soarta.
Hankkeen tavoitteena on luoda naisille työpaikkoja ja toimeentulon mahdollisuuksia kotikylissään, jolloin
heidän ei tarvitse lähteä etsimään töitä ulkomailta. Samalla perheiden lapsilla ja vanhuksilla säilyy ainakin
yksi huolenpitäjä kotona.
Vuonna 2016 hankkeessa vahvistettiin erityisesti noin 30 yrittäjänaisen keskinäistä vertaistukiverkostoa,
jolloin projektin päättymisen jälkeen naisilla on tukea toisistaan. Lisäksi käynnistettiin vielä neljä uutta
yritystä. Vuonna 2016 Filantropia toteutti kaksi seurantamatkaa. Heinäkuussa tavattiin sekä uusimpia
yrittäjiä että koko naisverkostoa koulutuspäivän aikana. Toinen seurantamatka toteutettiin marraskuussa
2016, jolloin tavattiin myös hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toimistansa käynnistäneitä yrittäjiä. Kaikki
yritykset ovat edelleenkin toiminnassa. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2016 olivat 50 222 euroa,
josta ulkoministeriön osuus oli 42 689 euroa, omarahoitusosuus 7 461 euroa ja vapaaehtoistyön osuus 72
euroa.
Nuorten voimaannuttamishanke Edinetissä
Filantropia on mukana Edinetin hiippakunnan alueella toteutettavassa hankkeessa, joka tähtää maaseudun
nuorten voimaannuttamiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.
Paikallisena kumppanina on Moldovan Christian Aid (MCA), jonka taustayhteisö on ekumeeninen.
Hankkeen paikallinen koordinaattori ja hiippakunnan diakoniatyöstä vastaava pappi saapuivat viikon
intensiiviselle cable-koulutusjaksolle Helsinkiin tammikuussa 2016. Tavoitteena oli kouluttaa heistä
paikallistuntemuksen omaavia kouluttajia hankkeelle. Myös Filantropian työntekijät osallistuivat cablekoulutukseen 25.–26.1.2016. Filantropian osuus hankkeen toiminto-, seuranta- ja työntekijäkuluista vuonna
2016 oli 5 800 euroa. Edinetin hankkeen seurantamatkat toteutettiin Sorocan hankkeen seurantamatkojen
yhteydessä.
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30 AVUSTUSTYÖ
31 KATASTROFIAPU
Filantropia avusti katastrofirahastosta 5 000 eurolla kuivuudesta kärsiviä ihmisiä Embahaztin kylässä Tigrin
alueella Etiopiassa. Pitkäaikainen kumppani EOC-DICAC rakensi avustuksella vedenjakelupisteen, josta
asukkaat ja eläimet saavat puhdasta juomavettä ja lähiviljemille riittää kasteluvettä, vaikka sateet jäisivät
tulematta. Embahaztin asukkaat osallistuivat suunnitteluun ja kivimateriaalin hankintaan. Jakelupisteen
lisäksi rakennettiin tulvasuoja ja pesuallas ja korjattiin veden keräilyallas. Vesi- ja sanitaatiokomitean
jäsenet koulutettiin uuden rakennelman huoltamiseen ja korjaamiseen liittyvissä asioissa.

Ihmiset kokoontuivat uuden vedenjakelupisteen äärelle kuivuudesta kärsivässä Embahaztin kylässä Etiopiassa. Kuvat:
EOC-DICAC

32 MUU HUMANITAARINEN APU
Filantropia jatkoi kansainvälisen ortodoksisen avustusjärjestön IOCC:n (International Orthodox Christian
Charities) pakolaistyön tukemista Syyriassa ja Kreikassa. Syyriaan välitettiin vuoden aikana humanitaarista
apua 33 000 euroa ja Kreikkaan 19 000 euroa. Syyriassa IOCC on harvoja kansainvälisiä järjestöjä, jotka
pystyvät toimimaan laajalla alueella ja heidän paikallinen yhteistyökumppaninsa on ortodoksinen Antiokian
patriarkaatti. Filantropian tuella on jaettu hätäapupaketteja, huolehdittu puhtaan veden ja ruuan saannista,
neuvottu hygienian hoitamisessa ja annettu suojaa.
IOCC on auttanut Syyrian kriisin puhkeamisen jälkeen yli neljää miljoonaa pakolaista Syyriassa, Irakissa,
Jordaniassa, Libanonissa, Armeniassa, Kreikassa ja Serbiassa. Filantropia on tukenut avustuksilla IOCC:n
työtä Syyrian pakolaisten hyväksi vuodesta 2013 alkaen.
33 DIAKONIA-APU
Filantropia antoi diakonia-avustuksena 3 000 euroa Moldovaan vanhusten kotien lämmittämiseen talvella.
Pitkäaikainen kumppani Soarta hoiti puu- ja hiilikuljetukset vanhusten koteihin. Toimintavuoden aikana
Moldovaan on viety 130 kg vilttejä, joita suomalaiset neuloivat ortodoksisille kirkkopäiville.

Gosautsin kylän mummot
saivat lämpimät
villapeitot suomalaisilta.
Kuvat: Mihaela Rotari.
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KOTIMAANTYÖ
40 VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMISTYÖ
41 VIESTINTÄ- JA GLOBAALIKASVATUS
Filantropia osallistui yhdessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Suomen Caritaksen kanssa viestintä- ja
globaalikasvatushankkeen suunnitteluun ja valmisteluun. Naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävä hanke
”Osallisena elämästä” sai rahoituksen ulkoministeriöltä vuosiksi 2017–2018. Filantropia vastaa hankkeen
koulutusosiosta ja osallistuu kokemusasiantuntijoiden etsimiseen.
42 KIRKOLLINEN VAIKUTTAMISTYÖ
Filantropia ja Suomen ortodoksinen kirkko solmivat yhteistyösopimuksen vuosiksi 2014–2018. Sopimus
pohjaa vuonna 2013 tehtyihin Filantropian toimintalinjauksiin, jotka on päivitetty joulukuussa 2015
vastaamaan tilannetta muuttuneessa toimintaympäristössä.
Filantropia
järjesti
yhteistyössä
ortodoksisen
kirkon
kanssa
kolme
koulutustilaisuutta liittyen pakolaiskriisiin
ja
seurakuntien
diakoniatyöhön.
Koulutukset
pidettiin
Joensuussa
10.12.2015,
Oulussa
21.1.2016
ja
Tampereella
27.1.2016.
Kouluttajina
toimivat Filantropian työntekijät ja Timo
Frilander Suomen Lähetysseurasta.
Pakolaistilannetta käsitteleviin koulutuksiin
osallistui kymmeniä seurakuntien työntekijöitä
ja vapaaehtoisia. Kuva: Riina Nguyen

Filantropia teki kirkon diakonia- ja lähetystyön kehittämissuunnitelman sisältämän tarvekartoituksen
maaliskuussa 2016. Kartoitus tehtiin puhelinhaastatteluilla ja siihen osallistui 17 seurakuntaa 22:sta.
Uutinen kartoituksen tuloksista on luettavissa kirkon sivuilta: http://www.ort.fi/artikkelit/diakonia-jalaehetystyoen-kartoitus-valmistunut. Kartoituksen tuloksia purettiin Valamossa kesäkuussa kirkon
palvelukeskuksen, Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan (PSHV), Valamon opiston ja Filantropian
työntekijöiden kanssa.
Yhteistyö Valamon opiston ja ortodoksisten järjestöjen, erityisesti Ortodoksisten nuorten liiton (ONL) ja
PSHV:n, kanssa tiivistyi toimintavuoden aikana. Yhteiset suunnittelupäivät pidettiin Helsingissä 19.1.2016,
Valamossa 15.–16.5. ja Joensuussa 28.–29.9. Suunnittelupäivien aikana kartoitettiin lähtötilanne,
muutokset toimintaympäristössä ja tehtiin suunnitelma vuoden 2017 yhteistyöstä, jonka teemaksi valittiin
Juuret ja monikulttuurisuus. Joensuun työskentelypäivään osallistui Ortodoksisen seminaarin pappi Mikko
Sidoroff ja kirkon palvelukeskuksesta Sirpa Okulov.
Filantropia osallistui ortodoksisten työntekijäliittojen (Kirkon alat, OPL ja OKL) järjestämille lähetystyötä
käsitteleville syyspäiville Joensuussa 25.–27.9. Filantropia edusti ortodoksista kirkkoa rahankeräyslain
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valmistelua käsittelevissä seminaareissa ja osallistui ulkoministeriön, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen
Kepan ja lähetysjärjestöjen tapaamisiin, joissa käsiteltiin kehitysyhteistyön roolia lähetysjärjestöjen työssä.
Kirkollisen vaikuttamistyön toiminto-, matka- ja työntekijäkuluihin käytettiin 15 578 euroa.
43 MUU SEURAKUNTATYÖ JA KAMPANJAT
Filantropian työntekijät ja vapaaehtoiset järjestivät toimintavuoden aikana 30 tapahtumaa kolmen
hiippakunnan alueella.
Tammikuu
• 21.1. Oulu, Pakolaiset ja seurakunnan diakoniatyö -koulutus
• 27.1. Tampere, Pakolaiset ja seurakunnan diakoniatyö -koulutus
Helmi-maaliskuu
• 3.2.-30.3.2016 Helsinki, Sovinto-teemainen taidemyyntinäyttely tapahtumineen
Toukokuu
• 14.5. Kuopio, Filantropian vuosikokous ortodoksisella seurakuntasalilla
Kesäkuu
• 14.6.-28.7. Pori, taidemyyntinäyttely Porin ortodoksisessa kirkossa
Heinäkuu
• 1.7.-31.8. Jyväskylä, Taidemyyntinäyttely Jyväskylän ortodoksisen seurakunnassa
Elokuu
• 27.8. Helsinki, Filantropia mukana Kulttuurikeskus Sofian Etiopia-päivässä
• 14.–15.8. Jyväskylä/Äänekoski, pyöräristisaatto
• 24.8. Jyväskylä, KP arkkipiispa Leon runoilta
Syyskuu
• 10.9. Helsinki, Lähetystyö eri kirkoissa -seminaari, kulttuurikeskus Sofia
• 16.-18.9. Heinävesi, Valamon opisto, Ortodoksiset diakoniapäivät
Lokakuu
• 23.10. Helsinki, Myllypuro, Filantropia ja Ekumeeninen vastuuviikko ”Karkotetut ja kirkkoturva”
• 24.10. Filantropian toimisto, Helsingin Ortodoksia-kerho
• 26.10. Helsinki, Kotikirkko, Filantropia ja Ekumeeninen vastuuviikko ”Karkotetut ja kirkkoturva”
• 30.10. Vantaa, Tikkurila, Filantropia ja Ekumeeninen vastuuviikko ”Karkotetut ja kirkkoturva”
Marraskuu
• 20.11. Vantaa, Tikkurila klo 10 liturgia ja Helsingin lähetyspiirin 45-vuotiskirkkokahvit
• 23.11. Kuopio, Taidemyyntinäyttely Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa
• 24.11. Porvoo, Filantropian vierailu Porvoon diakoniakerhoon
• 29.–30.11. Helsinki, Filantropian löytötori ja kohtaamispaikka
Joulukuu
• 6.12. Rauma, Filantropian vierailu Rauman tiistaiseuraan
• 7.12. Viitasaari, joululaulajaiset tsasounassa
• 7.12. Rautalampi, "Kirkkaampi tulevaisuus lapsille" joululauluilta
• 10.12. Turku, toimintapiirien joulumyyjäiset
• 10.12. Helsinki, kauneimmat joululaulut lähetystyön hyväksi
• 11.12. Jyväskylä, toimintapiirien joulumyyjäiset
• 11.12. Juuka, joulumyyjäiset
• 11.12. Helsinki, toimintapiirien joulumyyjäiset
• 14.12. Rovaniemi, Rovalan kuoron joulukonsertti
• 14.12. Jyväskylä, joululaulajaiset
• 18.12. Rovaniemi, paastolounas ja monikulttuurinen basaari

7

Sähköinen tiedotus ja painotuotteet
Filantropia viesti toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa www.filantropia.fi ja Facebook -sivulla osoitteessa
www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions. Järjestön toiminnasta kerrottiin myös kirkon ja
seurakuntien kotisivuilla ja sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä. Filantropia liittyi Instagramiin
toukokuussa 2016.
Filantropian tiedotuslehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa 8-sivuisena kevät- ja syysnumerona ja lehden kulut
olivat 5 405 euroa. Filantropian toiminnasta kirjoitettiin uutisia ja artikkeleja kirkollisiin lehtiin.
Seurakunnallisen työn, kampanjoiden ja muun viestinnän toiminto-, matka- ja työntekijäkuluihin käytettiin
45 590 euroa.
Viestintäväline Julkaisukerrat / seuraajien määrä /
levikki
Filantropian kotisivuilla 27 uutista
Kotisivut
vuodessa; ortodoksisen kirkon sivuilla
keskimäärin 1 Filantropiaan liittyvä
juttu/kuukausi

Facebook

Instagram

Uutiskirje
sähköpostilla
Filantropialehti

Sisältö ja huomiot

Uutisjuttuja ulkomaan kohteista, kotimaan
tapahtumista (painottuivat), keräyksistä ja
muusta varainhankinnasta, kokouksista ja
työpaikoista; uutiset tulevat usein ryppäissä
eivätkä tasaisena virtana, kesäisin hiljaista;
lisäksi vuoden aikana päivitettiin sivuhierarkiaa
ja yksinkertaistettiin etusivua.
97 postausta ja/tai linkin jakamista, Jaettu juttuja omilta ja kirkon kotisivuilta ja
keskimäärin 8/kk;
muista työn sisältöön liittyvistä sivustoista;
vuoden lopussa 1 069 tykkääjää
omaan toimintaan liittyviä postauksia ja kuvia;
suosituimmissa postauksissa oli yleensä yksi
selkeä kuva (ihminen tai tunnelma) ja tarina, ja
myös kirkollisiin juhliin ja perinteisiin liittyvät
postaukset olivat tykättyjä.
Liitytty
toukokuussa
2016;
27 Suurin piirtein samat huomiot kuin Facebookin
postausta ja vuoden lopussa 83 osalta
seuraajaa
Lähetetään joka toinen kuukausi, noin Kootaan ajankohtaisia ja muistutettavia asioita,
400 vastaanottajaa
yleensä 5–8 uutista kuvineen
Ilmestyy keväällä ja syksyllä, 8 sivua, Keskeiset ja ajankohtaiset asiat Filantropian
levikki 1 500 kpl; jaetaan jäsenille, toiminnasta, keräyksistä ja muista temaattisista
nippuina seurakuntiin ja yhteistyö- aiheista
kumppaneille ja yksittäiskappaleina
Filantropian tilaisuuksissa

50 VARAINHANKINTA
Keräykset
Filantropia vastasi ortodoksisen kirkon suuren paaston ja joulupaaston aikaan kannetuista keräyksistä,
joiden teema vuonna 2016 oli sovinto. Paastokeräysten kohteiksi valittiin Filantropian työ Itä-Afrikassa ja
kriisialueilla. Suuren paaston keräykseen lahjoitettiin yli 20 000 euroa ja joulupaastokeräykseen samoin
noin 20 000 euroa. Keräystuotto käytettiin naisten toimeentulon ja lasten ruokaturvan parantamiseen
Batun kaupungissa Etiopiassa, naistyöhön Kisumun hiippakunnassa Keniassa ja pakolaistyöhön Kreikassa.
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Lisäksi järjestettiin Filantropian Moldovan hankkeen hyväksi kesäkeräys, johon lahjoitettiin yli 7 000 euroa.
Syyria-keräykseen lahjoitettiin noin 2 800 euroa ja katastrofirahastoon 4 750 euroa. Keräyksiä varten
painatettiin juliste suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Filantropian kautta hankittiin aineettomia Toivon
lahjoja osoitteessa www.toivonlahja.fi. Toivon lahjoilla tuettiin käynnissä olevia hankkeita ja avustustyötä.
Filantropia on saanut Poliisihallitukselta rahankeräysluvan (POL-2015-11267, 4.1.2016), joka on voimassa
4.1.2016–31.12.2017 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään
Filantropian kansainvälisiin diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin.
Lahjoitukset ja muu varainhankinta
Filantropian toimintaa tuettiin kerta- ja kuukausilahjoituksilla yli 42 000 euron verran. Seurakuntien
neuvostoille lähetettiin kolehtikirje, jossa pyydettiin seurakuntia kantamaan kolehti lähetystyölle Suuren
paaston aikaan ristinkumartamisen sunnuntaina 28.2.2016 ja kansainväliselle diakonialle ristin ylentämisen
juhlaa edeltävänä sunnuntaina 11.9.2016. Kolehtituloja kertyi 10 692 euroa, jotka välitettiin Keniaan Pyhän
Clementin koululaisten parissa tehtävään työhön ja lähetystyön tutkimukseen, Moldovaan diakonia-apuun
ja Kreikkaan pakolaistyöhön.
Filantropia sai kirkollishallitukselta lähetystuohuksia (50 kg) ja välitti niitä eteenpäin seurakuntiin.
Filantropia julkaisi ja painatti joulukortin ja kuvakalenterin vuodelle 2017, joka lähetettiin vuoden lopussa
kiitoksena Filantropian lahjoittajille. Varainhankinnan tulot olivat 126 351 euroa ja keräys-, työntekijä- ja
muut kulut 25 491 euroa.
60 TUKITOIMET JA HALLINTO
Jäsenet
Filantropia ry:llä oli varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö,
seurakunta, järjestö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Jäsenmaksu oli 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa. Jäseniä oli vuoden lopussa 430 ja jäsenmaksuja
maksettiin 3 940 euroa. Jäsenille lähetettiin postitse jäsenkirje kesäkuussa ja Filantropia-lehti keväällä ja
syksyllä.
Toimisto
Filantropia vuokrasi toimistotilan Helsingin ortodoksiselta seurakunnalta. Toimisto sijaitsi osoitteessa
Unioninkatu 39 B 25. Samassa kiinteistössä sijaitsi myös järjestön arkisto. Toimiston vuokra jaettiin eri
kustannuspaikkojen kesken. Toimiston kuukausittainen siivoaminen ostettiin Treid Oy:ltä ja siivouskulut
olivat 957 euroa.
Työntekijät ja vapaaehtoiset
Filantropia ry:llä oli kolme vakituista työntekijää, joista yksi oli työvapaalla 21.3.–31.12.2016, ja yksi osaaikainen ja määräaikainen viestintäkoordinaattori. Helsingin yliopiston tuella toimistolla työskenteli yksi
harjoittelija kahden kuukauden ajan. Lisäksi järjestön työssä oli mukana useita kymmeniä vapaaehtoisia.
Tukitoimien ja hallinnon kustannuspaikkaan kohdistuivat taloushallinnon ja toimistotyön lisäksi neljän
uuden hankesuunnitelman valmistelu. Palkkoihin ja muihin henkilöstöön liittyviin kuluihin käytettiin 44 890
euroa.
Työntekijöillä oli käytettävissään työterveyspalvelut ja liikuntaseteleitä (10kpl/4kk) sekä mahdollisuus
osallistua työnohjaukseen ja koulutuksiin (kolme päivää/työntekijä). Filantropia osallistui kirkon
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työhyvinvointikyselyyn ja kyselyn tulosten käsittelytilaisuuteen Kuopiossa 8.12. Näihin käytettiin 3 002
euroa.
Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset
Filantropian vuosikokous pidettiin Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa 14.5.2016. Vuosikokous hyväksyi
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja kuluneen vuoden toimintasuunnitelman,
talousarvion ja jäsenmaksun. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi jatkamaan Pirkko
Mäkinen ja erovuoroisten tilalle valittiin kirkkoherra Jonas Bergenstad Lahdesta, kanttori Kirsi-Maria
Hartikainen Iisalmesta ja konservointilaitoksen johtaja Antti Narmala Joensuusta. Filantropian hallitukseen
kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallitus kutsui sihteeriksi Riina Nguyenin ja
asiantuntijajäseninä jatkoivat kunniapuheenjohtaja, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä Kirkon
Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa,
joista osa oli sähköpostikokouksia. Kokous- ja hallituksen kulut olivat 4 552 euroa.
Taloushallinto ja jäsenyydet
Järjestön kirjanpitoa hoiti Osuuskunta Multiprofessio Helsingistä ja kirjanpidon kulut olivat 6 412 euroa.
Järjestön tilintarkastaja oli Risto Ekholm (KHT), varatilintarkastaja Harri Kauttonen (Ernst&Young),
toiminnantarkastaja Ilona Lehmus ja varatoiminnantarkastaja Hannu Seitsonen. Tilintarkastuskulut 1 054
euroa sisältävät hankkeiden ja järjestön tilintarkastuksen.
Filantropia ry oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston, Suomen Lähetysneuvoston, Kehitysyhteistyön
Palvelukeskus KEPA ry:n, Reilun kaupan edistämisyhdistyksen ja Agricola-opintokeskuksen jäsen.
Jäsenmaksu-, hankinta- ja muut kulut olivat 2 288 euroa.
Helsingissä 21. maaliskuuta 2017
Filantropia ry:n hallitus

Filantropian hallitus ja työntekijät kokoontuivat
elokuussa 2016 Suomenlinnaan suunnittelutyöhön.
Kuva: Laura Karlin
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