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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. Kotimaantyössä 
painottuivat seurakuntien lähetys- ja diakoniatyötä tukevat illat, joita järjestettiin yhdessä PSHV:n kanssa. 
Lisäksi järjestettiin ihmisoikeus- ja kansainvälisyyskasvatusseminaareja. 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 toimeentuloa, ja 3) Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset (esimerkiksi naiset, 
lapset, vanhukset ja 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 Ugandaan, Etiopiaan, Keniaan ja Moldovaan sekä kriisi- ja 
katastrofialueille. Filantropia välitti humanitaarista apua pakolaistyöhön Syyriassa, sen naapurimaissa sekä 
Euroopan rajoilla. Kotimaantyöhön vaikutti merkittävästi kirkon järjestöjen lisääntynyt yhteistyö. Yhdessä 
toteutettujen vierailujen aikana tavoitettiin suurin osa kirkkomme seurakunnista. 
 
Suurimmat muutokset toimintaympäristössä olivat merkittävät kehitysyhteistyön määrärahaleikkaukset, 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä Suomessa ja Euroopassa sekä paine kotimaantyön 
kasvattamiseksi. Muutokset vaikuttivat Filantropian toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja 
varainhankintaan niin Suomessa kuin ulkomailla.  
 



Vuosi 2017 alkoi ristiriitaisissa tunnelmissa, vaikka kaksi uutta hanketta oli saanut myönteisen 
rahoituspäätöksen Suomen ulkoasianministeriöltä. Filantropia oli yksi onnekkaista 43 järjestöstä, joille 
tukea myönnettiin. Järjestö sai tukea ugandalaisten naisten maanomistusoikeuksia edistävään 
hankkeeseen. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 174 150 euroa, josta ulkoministeriön hanketuki 
kattaa 85 prosenttia. Hanke toteutetaan Itä-Ugandassa Busogan maakunnassa yhdessä paikallisen United 
Religions Initiative Great Lakes (URI-GL) -järjestön kanssa. 
 
Filantropia on mukana myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston koordinoimassa kotimaan viestintä- ja 
globaalikasvatuksen Vastuuviikko-kampanjassa, joka sai rahoituksen myös kahdelle vuodelle. Viestintä- ja 
globaalikasvatuksen hankehakukierros peruttiin vuonna 2015 kokonaan. Nyt globaalikasvatuksen 
rahoituksesta leikattiin 65 prosenttia. 
 
Kehitysyhteistyömäärärahojen valtionosuuksien leikkaus aiheuttaa epävarmuutta kansalaisjärjestökentällä, 
mikä heijastuu myös Filantropian tulevaisuuden suunnitelmiin. Vuosi 2017 oli päättymisvuosi kahdelle 
Moldovan hankkeelle. Moldovassa Filantropian monivuotinen naisten työllistymishanke sekä Helsingin 
Diakonissalaitoksen kanssa tehtävä nuorten elämäntaitoja kohentava hanke päättyivät molemmat vuoden 
lopussa. 
 
 

 

2017 oli myös Ortodoksisen Lähetyksen 40-vuotis 
juhlavuosi. Ensimmäiset ortodoksiset lähetit 
lähtivät Keniaan syksyllä 1977. Juhlavuoden 
päätavoite oli kerätä muistoja kertyneiltä 
vuosikymmeniltä. Tähän teemaan liittyi myös 
kevään 2017 suuren paaston keräys.  

 



 

 

 

ULKOMAANTYÖ 
 
10 AFRIKKA 
 
11 ETIOPIA 
 
Toimintavuonna tehtiin seurantamatka yhdessä Interpedian Ilona Kalliolan kanssa Batuun, Oromian 
alueelle, jossa Filantropialla on ollut aikaisemmin Maedot-järjestön koordinoima naisten toimeentulon 
paranemiseen tähtäävä ruokaturvahanke. Seurantamatkan aikana tavattiin osuuskuntien naisia ja kuultiin 
heidän kertomuksiaan hankkeen vaikutuksista heidän arkeensa 
 
Matkan tavoitteena oli aloittaa seuraavan hankkeen valmistelua yhdessä Maedotin ja Interpedian kanssa. 
Edellinen hankehakemus sai puoltavia lausuntoja, mutta ei rahoitusta ulkoministeriön 
määrärahaleikkausten vuoksi. Matkan aikana sovittiin, että Maedot tekee peruskartoituksen mahdollisella 
uudella hankealueella ennen kuin uuden hankkeen hakemisesta päätetään keväällä 2018. 
 
Muiden yhteistyökumppaneiden tapaaminen nykyisten resurssien puitteissa ei ollut seurantamatkan aikana 
mahdollista, vaikka sellaista oli hahmoteltu toimintasuunnitelmassa. 
 
Etiopian työn suunnitteluun, koordinointiin ja seurantaan käytettiin työntekijäkuluina 2 837 euroa ja 
seuranta- ja suunnittelumatkakuluihin, johon osallistui kaksi henkilöä, 4 461 euroa.  
 
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 käynnistetty Ikonisilta jatkui 
toimintavuonna. Kansainvälisen kuvataidehankkeen toinen osa pidettiin Nairobin pappisseminaarilla 
syksyllä 2017. Opetuksesta vastasi Valamon konservointilaitoksen johtaja Antti Narmala. Ikonisillan 
kakkosvaiheen kuluista vastasi pääosin Valamo säätiö.  
 
Nairobin pappisseminaari ja stipendiaatti  
Nairobin pappisseminaarin kehittämistyö jatkui kesällä 2017. Suomen ortodoksisen kirkon edustaja rovasti 
Rauno Pietarinen Ivalosta osallistui tulevaisuustyöryhmän palavereihin Nairobissa ja Mombasassa.  
 
Nairobin pappisseminaari oli suljettuna talousvaikeuksien vuoksi koko vuoden 2017. Keskustelua 
koulutuksen kehittämisestä kuitenkin jatkettiin yhdessä Kenian arkkipiispa Makarioksen, työryhmän 
jäsenten ja pappisseminaarin henkilökunnan kanssa. Työryhmässä on mukana Filantropian stipendiaatti 
Evangelos Thiani, jonka lähetystyötä käsitteleviä jatko-opintoja tuettiin 5 000 eurolla.  
 
Yhteistyö sai uuden käänteen arkkipiispa Makarioksen Suomen vierailun aikana. Vierailun aikana Itä-
Suomen yliopistolla allekirjoitettiin aiesopimus yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi Nairobin 
ortodoksisen opettajakoulun kanssa. Yliopiston edustajien lisäksi allekirjoittajina olivat Suomen 
ortodoksisen kirkon puolesta arkkipiispa Leo ja Filantropiasta projektipäällikkö Minna Rasku. Aiesopimus 
on voimassa vuoden 2018. 



 

 

 

Koulupankki  
Koulupankista tuettiin Nairobin hiippakunnan yhteydessä toimivaa Pyhän Clementin alakoulua, jossa 
pidetään teini-ikäisten elämäntaitoja vahvistavia seminaareja koulujen loma-aikoina. Vuonna 2017 
seminaareja pidettiin pääsiäis- ja joululomien aikaan. 
 
Joulun alla tuettiin myös kymmenen kenialaisen alakoulunsa päättävän lapsen koulutietä yläasteelle. Vaikka 
koulu on periaatteessa ilmaista, kuluja kertyy lasta kohden noin 600 euroa vuodessa. Stipendit jaettiin 
Nyerin ja Kisumun hiippakuntien kautta. 
 
Kisumun hiippakunta  
Kisumun hiippakunnan äitiliiton hallituksen kanssa suunniteltiin syksyllä 2017 Etiopian ja Moldovan 
hankkeiden tapaista pieniä yrityksiä lainoittavaa pankkitoimintaa, jonka tavoitteena olisi seurakuntien 
omavaraisuuden kasvattaminen ja köyhyyden vähentäminen. Tämä olisi myös kestävämpi vaihtoehto 
perinteiselle pappien tukemiselle. Filantropia tuki hiippakuntaa toimintavuonna äitiliiton seminaarin 
järjestämisessä Bukuran kaupungissa. 
 
Nyerin hiippakunta  
Ristin sunnuntaina 2017 kerättiin seurakunnissa kolehtia Nyerin hiippakunnalle hankittavaa peltoa varten. 
Reilun parin hehtaarin pelto hankittiin syksyllä ja tavoitteena on, että puolet pellon tuotosta käytetään 
suomalaisten muinoin perustaman Loberen alakoulun oppilaiden hyväksi ja puolella tuetaan hiippakunnan 
omavaraisuutta. Pellon hankinta tehtiin yhteistyössä amerikkalaisen Orthodox Christian Mission Center 
(OCMC) järjestön kanssa.  
  
Toimintaan Keniassa käytettiin noin 27 000 euroa. Lisäksi Filantropian ikonisiltahanketta tuki Valamo säätiö. 
Filantropian ensimmäinen seurantamatka Keniaan toteutettiin helmikuussa ja toinen lokakuussa 2017. 
Kenian arkkipiispa Makarios vierailu Suomessa marraskuussa ja  lisäksi arkkimandriitta John Wanguru 
Keniasta vieraili Suomessa Valamon luostarin vieraana heinä-elokuussa. Filantropia osallistui sekä 
arkkipiispa Makarioksen että munkki Johnin matkan valmisteluun ja toteutukseen. Kenian työn 
suunnitteluun, koordinointiin ja seurantaan käytettiin työntekijäkuluina noin 12 092 euroa ja 
seurantamatkakuluihin noin 4 755 euroa. 
 
13 RUANDA JA BURUNDI 
 
Keväällä 2017 tehtiin ensimmäinen suunnittelumatka Ruandaan. 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. Noin 
tuhannen jäsenen kirkko Ruandassa kasvaa reilun parinkymmen vuoden takaisen kansanmurhan raunioille. 
Kirkkojen osallisuus tapahtumissa jätti syviä haavoja ihmisten sieluun. Monet menettivät perheen ja 
sukulaistensa lisäksi myös seurakuntayhteyden. Burundissa kirkko rakentuu vanhan kreikkalaisen yhteisön 
ympärille. Sielläkin lähetystyö ja kirkon kasvu ovat keskeinen osa työtä. Maan levottomien olojen vuoksi 
ulkoministeriö on kieltänyt matkustamisen maahan. 
 
Ruandan työn suunnitteluun, koordinointiin ja seurantaan käytettiin työntekijäkuluina noin 2 892 euroa ja 
seurantamatkakuluihin noin 1 292 euroa 
 
 
 
 



 

 

 

14 UGANDA 

Promoting Eomen’s Property Rights in Easterm Uganda – Naisten maanomistusoikeuksien edistäminen Itä-
Ugandassa -hanke sai rahoituksen vuosille 2017–2018. Paikallisena kumppanina hankkeessa on URI:n 
(United Religions Initiative Great Lakes). Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi naisten 
omistusoikeuksien puuttuminen käytännössä ja tukea paikallisia muutoksen tekemisessä.  

Maaseudulla kysymys omaisuudesta osuu päivittäiseen arkeen. Ruoka saadaan maasta ja naisen työ kelpaa 
viljelyyn, mutta sadosta saatavan tulon korjaa useimmiten mies. Monilapsisessa perheessä usein vain pojat 
perivät maata ja muuta omaisuutta. Jos miehellä on useampi vaimo, hän ei pidä huolta kaikista 
tasapuolisesti. 

Toimintavuonna hankkeessa tehtiin kyselytutkimus ja järjestettiin koulutuksia ja yhteisökeskusteluja 
naisille, miehille, viranomaisille ja uskonnollisille sekä kulttuurisille johtajille. Omaisuus- ja 
testamenttiasioihin liittyen painettiin ohjeistus ja paikallinen tv-yhtiö tuotti dokumenttiohjelman hankkeen 
teemasta ja naisista. Hankkeen ensimmäisen vuoden seurantamatka tehtiin kesällä 2017. Hankkeen 
kokonaiskulut toimintavuonna olivat 81 107 euroa, josta ulkoministeriön osuus kattoi 68 941 euroa ja 
omarahoitusosuutta oli 12 166 euroa.  

 
20 EUROOPPA 
 
21 MOLDOVA 
 
Naisten työllistymishanke Sorocassa  
Sorocan alueella toteutettiin naisten toimeentulon parantamiseen tähtäävä ja pienyritystoimintaa 
kehittävä hanke. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda pienten yritysten kautta työpaikkoja ja toimeentulon 
mahdollisuuksia naisille heidän kotikylissään. Hanke päättyi toimintavuonna ja ulkoministeriö rahoitti 
kaikkiaan kaksi kolmivuotiskautta pohjoisen Moldovan alueella, Ukrainan rajan tuntumassa toteutettua 
hanketta. Toimintavuonna päättyneen kolmivuotisjaksolla ulkoministeriön tuki oli 132 037 euroa ja 
Filantropian omarahoitusosuus 23 086 euroa. 
 
Kaikkiaan noin 300 miestä ja naista osallistui yrittäjäkoulutuksiin ja heistä 26 naista perusti oman yrityksen. 
Jokainen heistä työllistää itsensä lisäksi useita lähipiiristään. Vuonna 2017 tehtiin kaksi seurantamatkaa. 
Toimintavuonna UM tuki hankkeelle oli 23 684 euroa ja omarahoitusosuu 4 676 euroa. Kulut olivat 
yhteensä 28 360 euroa. 
 
Nuorten voimaannuttamishanke Edinetissä 
Filantropia on ollut mukana myös Edinetin hiippakunnan alueella toteutettavassa hankkeessa, joka tähtää 
maaseudun nuorten voimaannuttamiseen. 2017 oli kolmivuotisen hankkeen viimeinen toimintavuosi. 
Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Paikallisena kumppanina on 
Moldovan Christian Aid, jonka taustayhteisö on ekumeeninen. Edinetin hankkeen seurantamatkat 
toteutettiin Sorocan hankkeen seurantamatkojen yhteydessä. 
 
Toimintavuodelle suunniteltu pyhiinvaellusmatka yhdessä Valamon opiston kanssa Modovaan peruuntui 
päällekkäisyyksistä johtuen. 
 
 



 

 

 

30 AVUSTUSTYÖ 
 
31 KATASTROFIAPU 
Katastrofiapua ei välitetty toimintavuonna. Lahjoitukset siirtyvät seuraaville toimintavuosille. 
 
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 10 000 euroa ja Kreikkaan 8 000 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.  
 
Filantropia on tukenut avustuksilla IOCC:n työtä Syyrian pakolaisten hyväksi vuodesta 2013 alkaen.  Vuonna 
2017 tukea työlle annettiin 10 000 euroa. Kreikassa Kirkon Ulkomaanapu ja Filantropia ovat toteuttaneet 
Code and Create -hanketta yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Sen käytännön toteutuksesta vastaa 
paikallinen yhteistyökumppanimme GFOSS. Hankkeessa opetetaan 15–24-vuotiaille pakolais- ja 
kreikkalaisille nuorille esimerkiksi koodaamisen alkeita, robotiikkaa, web designia, ja 3d-printtausta. Hanke 
käynnistyi pilottivaiheen jälkeen lokakuussa 2017. Filantropian osuus kustannuksista oli hankevuonna 8 000 
euroa. 
 
33 DIAKONIA-APU 
Filantropia antoi diakonia-avustuksena 1 000 euroa Moldovan vanhusten kotien lämmittämiseen 
talviaikaan. Käytännössä tuella varmistettiin se, että pitkäaikainen hankekumppani Soarta pystyi hoitamaan 
hollantilaisten lahjoittamat puu- ja hiilikuljetuksen vanhusten koteihin. Viimeiset kesällä 2015 
Lappeenrannan kirkkopäiville neulotut viltit vietiin Moldovan vanhuksille syksyllä 2017. Yhteensä vilttejä oli 
pitkälti toista sataa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KOTIMAANTYÖ 
 
40 VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMISTYÖ 
 
41 VIESTINTÄ- JA GLOBAALIKASVATUS 
Filantropia toteuttaa yhdessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Suomen Caritaksen kanssa viestintä- ja 
globaalikasvatushanketta, johon saatiin kaksivuotinen rahoitus Suomen ulkoministeriöltä. Naisten ja 
tyttöjen oikeuksia edistävä hanke  ”Osallisena elämästä” alkoi toimintavuonna. Filantropia vastaa 
hankkeessa kokemusasiantuntijoiden etsimisestä ja erityisesti koulutusosiosta, joka painottuu vuodelle 
2018. Hankkeen kokonaiskulut toimintovuonna olivat 6 894 euroa, jotka katettiin Suomen ekumeenisen 
neuvoston tuella ja oman varainhankinnan tuotoilla. 
 

 
 
 
42 KIRKOLLINEN VAIKUTTAMISTYÖ 
 
Filantropian työntekijät ja vapaaehtoiset järjestivät toimintavuoden aikana lukuisia tapahtumia kolmen 
hiippakunnan alueella. Filantropia järjesti 25 tilaisuutta, jotka olivat esimerkiksi seurakuntavierailuja, 
keskustelutilaisuuksia, kaksipäiväinen seminaari ja myyjäisiä. 
 
Järjestöjen yhteistyö jatkui (ONL, PSHV ja Valamon opisto) vilkkaana vuonna 2017. Yhdessä PSHV:n kanssa 
toteutetut vierailut seurakuntiin yhteisten teemojen alla ohjasivat niin järjestäjiä kuin osallistujiakin 
näkemään työalojen samankaltaisuutta. Seurakunnissa pidettyjen iltamien teemana oli päivittää diakonia- 
ja lähetystyön tilannetta ja jakaa käytännön kokemuksia. Paikalle oli kutsuttu oman alueen aktiiveja, jotka 
ovat mukana vapaaehtois- diakonia ja lähetystyössä. Tilaisuudet olivat osa ortodoksisten järjestöjen Juuret 
ja monikulttuurisuus -teemavuotta. Järjestöjen kanssa yhteistyössä pidettiin yhteensä 10 diakonia- ja 
lähetystyön iltaa ja yksi viikonloppuseminaari. 
 
Lisäksi Valamon opistolla Church for Everyone viikonloppukurssi, jonka sisältö suunniteltiin yhdessä 
Valamon opiston ja PSHV:n kanssa. Turvapaikanhakijat seurakunnan työssä -seminaari järjestettiin 
Helsingissä 8.–9.11. yhdessä ortodoksisen kirkon ja järjestöjen sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
monikulttuurisen työn kanssa. Tilaisuutta pystyi seuraamaan striimauksen välityksellä ympäri Suomen. 
Kirkollisen vaikuttamistyön toiminto-, matka- ja työntekijäkuluihin käytettiin 18 362 euroa. 
 
 
 
 
 



 

 

 

43 MUU SEURAKUNTATYÖ JA KAMPANJAT 
 
Filantropian hyväksi seurakunnissa järjestettiin konsertteja, sävelhartauksia, monikulttuurisia basaareja, 
paastolounaita, myyjäisiä ja kirpputoreja 22 kertaa. Filantropia tuotti syksyllä 2017 Innostava Itä-Afrikka 
kiertueen seurakuntiin. Se toteutettiin Agricola opintokeskuksen ja kirkon tuella.  
 
 

 



 

 

 

Sähköinen tiedotus ja painotuotteet 
Filantropia kertoi työstään kaksi kertaa vuodessa julkaistavalla 8-sivuisella lehdellä. Painetun lehden painos 
oli 1500 kappaletta ja lehden taitto-, paino- ja postituskulut olivat 5 000 euroa. Lehteä jaettiin mm. 
seurakunnissa, luostareissa ja erilaisissa tapahtumissa. Käytännössä lehti toimi päivitettynä 
esittelymateriaalina, koska järjestön esitteiden tieto vanhenee hyvin nopeasti. 
 
Filantropia viesti toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa www.filantropia.fi ja Facebook -sivulla osoitteessa 
www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions sekä Intagramissa.  Järjestön toiminnasta kerrottiin 
myös kirkon ja seurakuntien kotisivuilla ja sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä. Omien 
viestintäkanavien lisäksi Filantropia tuottaa juttuja myös kirkon nettisivuille, Tuohustuleen, 
Ortodoksiviestiin, Aamun Koittoon ja Paimensanomiin. 
 
Filantropian nettisivuilla julkaistiin vuonna 2017 yhteensä 44 juttua. Edellisvuonna vastaava luku oli 27. 
 
Facebook: 
Naiset: 64 %, miehet 34 %, eniten seuraajia 45–54-vuotiaissa, suurin osa suomalaisia (937), joista 
helsinkiläisiä 412. Seuraajia myös mm. Keniassa, Yhdysvalloissa, Kreikassa, Ruotsissa, Brasiliassa, 
Meksikossa, Moldovassa, Englannissa ja Saksassa. Yhteensä Facebook -postauksia vuonna 2017 oli 119. 
 
Instagram: 
Seuraajat 151, seuratut 83 
Miehet 32 %, naiset 68 %, suurin osa seuraajista 25–34-vuotiaita helsinkiläisiä. Postauksia vuonna 2017 oli 
kuukausitasolla keskimäärin 3,5. 

Suomen itsenäisyyden kunniaksi järjestetty Järjestö 100 -kampanja toi esiin kansalaisjärjestöjä ja niissä 
toimivia suomalaisia, jotka ovat Suomen itsenäisyyden aikana olleet rakentamassa yhteiskuntaamme. 
Kampanjan toteuttavat Kepa ry, Allianssi ry ja SOSTE ry jäsenjärjestöineen. Kampanjasivuille on koottu sata 
tarinaa siitä, miten suomalaiset järjestöt ovat muun muassa edistäneet terveyttä ja hyvinvointia, 
kehittäneet nuorisotyötä ja puolustaneet vähemmistöjen oikeuksia niin Suomessa kuin maailmalla. 
Filantropia pääsi mukaan kategoriaan ”tasa-arvo- ja ihmisoikeudet” moldovalaisten naisten pienyrittäjyyttä 
tukevalla hankkeellaan. 

Seurakunnallisen työn, kampanjoiden ja muun viestinnän toiminto-, matka- ja työntekijäkuluihin käytettiin 
22 027 euroa. 
 
50 VARAINHANKINTA 
 
Keräykset 
Filantropia vastasi ortodoksisen kirkon suuren paaston ja joulupaaston aikaan kannetuista keräyksistä. 
Suuren paaston keräyskohteena oli juhlavuoden kunniaksi lähetystyö. Keräykseen lahjoitettiin yli 23 000 
euroa. Joulupaastokeräys kannettiin naisten oikeuksien edistämiseen Ugandassa. Keräystulot olivat noin 20 
000 euroa.  
 

http://www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions
https://www.kepa.fi/
http://www.alli.fi/etusivu/
http://www.soste.fi/


 

 

 

 
 
Syyria-keräykseen lahjoitettiin noin 2 400 euroa, mikä on noin parikymmentätuhatta ennakoitua 
vähemmän. Toimintavuonna lahjoitukset keskittyivät enemmän lähetyskohteisiin. Katastrofirahastoon 
lahjoitettiin 4 200 euroa. Keräyksiä varten painatettiin julisteita suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. 
Filantropian kautta hankittiin aineettomia Toivon lahjoja osoitteessa www.toivonlahja.fi. Toivon lahjoilla 
tuettiin käynnissä olevia hankkeita ja avustustyötä. Toivonlahjoihin lahjoitettiin noin 1 500 euroa.  
 
Filantropia on saanut Poliisihallitukselta rahankeräysluvan (POL-2015-11267, 4.1.2016), joka oli voimassa 
toimintavuoden loppuun saakka koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytettiin 
Filantropian kansainvälisiin diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin. Tieto uuden viisivuotisen 
keräysluvan saamisesta saatiin vuoden loppupuolella. 
 
Lahjoitukset ja muu varainhankinta 
Filantropian toimintaa tuettiin kerta- ja kuukausilahjoituksilla yli 52 000 euron verran. Seurakuntien 
neuvostoille lähetettiin kolehtikirje, jossa pyydettiin seurakuntia kantamaan kolehti lähetystyölle Suuren 
paaston aikaan ristinkumartamisen sunnuntaina 17.3.2017 ja kansainväliselle diakonialle ristin ylentämisen 
juhlaa edeltävänä sunnuntaina 14.9.2017. Kolehtituloja kertyi yhteensä 6 121 euroa, jotka käytettiin Nyerin 
ja Mount Kenyan hiippakunnan pellonhankintaan sekä diakoniatyöhön Euroopassa ja humanitaariseen 
apuun Lähi-idän kriisialueella. 
 
Filantropia julkaisi ja painatti onnittelu- ja suruadresseja vuonna 2017. Lisäksi Kiitosakatistos-levystä 
otettiin toinen painos. CD-levyjä ja muita painotuotteita ostettiin noin 4 000 eurolla.  
 
Varainhankinnan tulot olivat 121 284 euroa ja keräys-, työntekijä- ja muut kulut 21 603 euroa. 
 
60 TUKITOIMET JA HALLINTO 
 
Jäsenet 
Filantropia ry:llä on 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 431 ja jäsenmaksuja 
maksettiin 3 990 euroa. Jäsenille postitettiin jäsenkirje kesäkuussa ja Filantropia-lehti keväällä ja syksyllä. 
 
Toimisto 
Filantropia muutti toimistotilat Unioninkadulta Pasilaan kesällä 2017. Helsingin ortodoksiselta 
seurakunnalta vuokratussa tilassa osoitteessa Unioninkatu 39 B 25 toimisto ja järjestön erillinen arkisto 



 

 

 

sijaitsivat heinäkuun loppuun saakka. Toimiston kuukausittainen siivoaminen ostettiin Liisankadulle 
heinäkuun loppuun saakka Treid Oy:lta, josta kertyi kulua 654 euroa. Elokuusta alkaen vuokrattiin kaksi 
toimistohuonetta ja isompi varastotila Interpedialta osoitteesta Asemamiehenkatu 4 B. Toimiston vuokra 
jaettiin eri kustannuspaikkojen kesken.  
 
Työntekijät ja vapaaehtoiset 
Filantropia ry:llä oli kolme vakituista työntekijää, joista yksi oli opintovapaalla 1.1.2017.–31.12.2017, ja yksi 
osa-aikainen ja määräaikainen viestintäkoordinaattori. Lisäksi järjestön työssä oli mukana useita kymmeniä 
vapaaehtoisia. Palkkoihin ja muihin henkilöstöön liittyviin kuluihin käytettiin  14 512 euroa.  
 
Työntekijöillä oli käytettävissään työterveyspalvelut ja liikuntaseteleitä (10kpl/4kk) sekä mahdollisuus 
osallistua työnohjaukseen ja koulutuksiin (kolme päivää/työntekijä). Näihin käytettiin toimintavuonna 3 382 
euroa. 
 
Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset 
Filantropian vuosikokous pidettiin Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa 26.4.2017. Vuosikokous hyväksyi 
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja kuluneen vuoden toimintasuunnitelman, 
talousarvion ja jäsenmaksun. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi jatkamaan Pirkko 
Mäkinen. Filantropian hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin 
Mikael Sundkvistin tilalle Raisa Lindroos Järvenpäästä, joka toimii pääsihteerinä Filoksenia ry:n Trapesa-
keskuksessa Espoossa. 
 
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 6 kertaa, joista osa oli sähköposti/puhelinkokouksia. Kokous- ja hallituksen kulut 
olivat 1 681 euroa. 
 
Taloushallinto ja jäsenyydet 
Järjestön kirjanpitoa hoiti Osuuskunta Multiprofessio Espoosta ja kirjanpidon kulut olivat 6 412 euroa. 
Järjestön tilintarkastaja oli Risto Ekholm (KHT), varatilintarkastaja Harri Kauttonen (Ernst&Young), 
toiminnantarkastaja Ilona Lehmus ja varatoiminnantarkastaja Tuomas Lempinen. Tilintarkastuskulut 496 
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-, vakuutus-, hankinta- ja muut kulut olivat 2 782 euroa. 
 
Helsingissä 20. maaliskuuta 2018 


