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Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry 
 
Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 

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 ihmisoikeuksien toteutumista 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 työssä painottuvat toimintavuonna lähetys-, diakonia- ja kehitysyhteistyö 
Itä-Afrikassa (Etiopia, Kenia, Burundi, Ruanda ja Uganda) ja avustustyö sekä kotimaassa 
järjestettävät globaalikasvatuskoulutukset ja ihmisoikeusseminaari. Kotimaantyössä 
jatketaan yhteistyötä ortodoksisten järjestöjen ja Valamon opiston kanssa teemalla 
”Juuret ja monikulttuurisuus”. 
 
Toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kehitysyhteistyön määrärahaleikkaukset ja 
pakolaisten ja siirtolaisten kasvanut määrä. Vuoden aikana viimeistellään Filantropian 
toimintastrategia 2019–2021 ja arvioidaan toimintalinjausten 2013–2018 toteutumista. 
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ULKOMAANTYÖ 
 
10 AFRIKKA 
 
11 ETIOPIA 
 
Filantropian työ Etiopiassa on suunnitteluvaiheessa kehitysyhteistyöhankkeiden päättymisen ja rajallisen 
rahoituksen myötä, sillä valtion kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaussuunnitelma ulottuu vuoteen 2020 
asti. Toistaiseksi Etiopiassa ei ole mahdollisuutta lisätä kumppanuuksia eikä maahan tehdä toimintavuonna 
seurantamatkaa, ellei erityistä tarvetta ilmene. 
 
Filantropian nykyinen kumppani Maedot on tehnyt Batussa ja Wolisossa Oromian alueella 
tarvekartoituksen. Alkuvuodesta arvioidaan edellytykset valmistella kehitysyhteistyön hankesuunnitelma 
yhteistyössä Maedotin ja Interpedian kanssa ulkoministeriön kevään 2018 hakukierrokselle.  
 
Talousarvioon on tehty 3 000 euron suuruinen varaus Maedotin työn tukemiseen toimintavuonna. Tuen 
myöntämisestä päättää Filantropian hallitus. Hankesuunnitteluun ja muihin työntekijäkuluihin Etiopian 
osalta on varattu 7 375 euroa. 
 

 
 
12 KENIA 
 
Kenian kirkossa eletään murrosaikaa. Toimintatapoja kehitetään ja otetaan vilkkaasti käyttöön uusissa 
hiippakunnissa, mutta Nairobissa taloudelliset hankaluudet pappisseminaarin ympärillä jatkuvat. Suomen 
ortodoksisen kirkon tukema kehittämistyö on edennyt oppilaitosyhteistyön selvittämiseksi. Vuonna 2018 
kartoitetaan mahdollisuuksia Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen laitoksen ja Nairobin ortodoksisen 
opettajakoulun yhteistyön käynnistämisestä. Aiesopimuksen ovat allekirjoittaneet yliopiston ja Filantropian 
edustajien lisäksi Suomen ja Kenian ortodoksisten kirkkojen arkkipiispat. Yhteistyön toteutuminen takaisi 
Nairobin hiippakunnalle pysyviä tuloja tulevaisuudessa, mutta se ei ratkaise tämänhetkisiä rakenteellisia 
ongelmia. 
 
Nairobin hiippakunnassa jatketaan Pyhän Clementin ortodoksisen alakoulun nuorisohanketta sekä 
stipendiaatti isä Evangelos Thianin väitöskirjatyön tukemista. Mikäli pappisseminaari avataan vuonna 2018, 
Filantropia tukee viljelyn uudelleen käynnistämistä koulun tontilla ruokakustannusten pienentämiseksi. 
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Naisten pienyrityksiä tukeva hanke käynnistyy Kisumun hiippakunnassa tammikuussa 2018 pidettävässä 
seminaarissa. Tavoitteena on erityisesti papiston perheiden omavaraisuuden kasvattaminen. 
Hankesuunnitelma on 3–4 vuodelle, jolloin paikallisena kumppanina toimivan Äitiliiton hallituksen 
kapasiteetti kasvaa hankkeen myötä. 
 
Samalla selvitetään mahdollisuutta tukea alkuvaiheessa olevan naisluostarin tukemista osana kirkon 
naistyötä. Piispa Athanasios on esittänyt toivomuksen, että Filantropia tukisi myös luostaria sen 
alkutaipaleella. 

 
Nyerin hiippakunnassa odotetaan ensimmäistä satoa Filantropian ja OCMC:n tuella ostetulta pellolta 
syksyllä 2018. Maissinkylvöön päästään sadekauden alussa keväällä. Osa viljasta tukee Loberen koululaisten 
ruokailua ja osasta hiippakunta saa tuloja. 2018 jatketaan hiippakunnan omavaraisuuden tukemista samoin 
kuin mukanaoloa nais- ja nuorisotyön kehittämisessä. 

Ikonisiltahanke jatkuu toimintavuonna. Suunnitelmissa on kahden opiskelijan kutsuminen Valamon 
luostariin syyskaudella. Intensiivisen opetusjakson tavoitteena on syventää opiskelijoiden taitoja ja 
valmistella heitä Kenian kirkkojen alttarimaalausta varten tulevaisuudessa. Hanketta varten haetaan myös 
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ulkopuolista rahoitusta. Kenian arkkipiispa Makarios suunnittelee seuraavaa Suomen vierailua vuodelle 
2018. Vierailun toteutuessa Filantropia osallistuu matkaohjelman suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä 
kirkon muiden tahojen kanssa. 
 
Tammikuussa 2018 seurantamatkalla suunnitellaan yhdessä URI-GL toiminnanjohtaja Despina Namwemben 
kanssa nuorten radikalisoitumista ehkäisevää hankehakemusta Suomen ulkoministeriölle. Syksyllä Keniaan 
tehdään pidempi seuranta- ja työmatka. Toiminta-, suunnittelu- ja seurantakuluihin Keniassa on varattu 35 
691 euroa ja työntekijäkuluihin 17 860 euroa. 
 
13 BURUNDI JA RUANDA 
 
Aleksandrian patriarkaattiin kuuluva Burundin ja Ruandan hiippakunta perustettiin vuonna 2013. 
Hiippakunta jaetaan tulevaisuudessa todennäköisesti kahteen osaan, koska yhteiskunnallinen tilanne on 
etenkin Burundin puolella hauras ja huolenpito molempien maiden kirkoista on käytännössä hyvin vaikeaa 
yhdelle piispalle. Tuki Suomesta on pitkälti yhteistyön rakentamista ja kirkon henkistä ja hengellistä tukea. 
 
Hiippakunnan työhön tulevien lahjoitusten käytöstä päättää Filantropian hallitus. Suomen ulkoministeriö ei 
ole purkamassa Burundin matkustuskieltoa, joten seurantamatkan tekeminen alueelle on edelleen 
mahdotonta. Vuoden 2018 seurantamatkan aikana Ruandaan päätetään tuen välittämisen käytännöistä ja 
soveltuvista kohteista. Hiippakunnan työn tukemiseen on varattu 9 000 euroa, seurantakuluihin 2 030 
euroa ja työntekijäkuluihin 6 637 euroa. 
 
14 UGANDA 
 
Ugandassa jatkuu kaksivuotinen naisten maanomistusoikeuksia edistävä hanke yhteistyössä paikallisen 
kansalaisjärjestön URI-GL:n (United Religions Initiative, Great Lakes). Jinjan ja Mayugen alueilla koulutetaan 
kymmeniä naisia, miehiä, viranomaisia sekä kulttuurisia ja uskonnollisia johtajia maanomistusoikeuksiin 
liittyen. 
 
Hanke edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä tukee lainsäädännön toteutumista muun muassa moni- ja 
yksiavoisissa liitoissa elävien naisten keskuudessa. Hanke tuottaa yhteisödialogeja, kirjallista ja kuvallista 
tiedotusmateriaalia ja tukee naisten taloudellista voimaantumista. Hankealue kuuluu Busogan maakuntaan, 
jossa asuu 2 miljoonaa ihmistä ja heitä tavoitellaan muun muassa radio-ohjelmien kautta. 
 

Seurantamatka hankealueelle tehdään 28.2.–9.3. ja URI-GL:n 
toiminnanjohtaja Despina Nambwembe vierailee Suomessa kertomassa 
hankkeen saavutuksista 21.–28.5. Vuosiraportti ensimmäisen hankevuoden 
toteutuksesta ja jatkohankesuunnitelma valmistellaan ulkoministeriöön 
kevään aikana. 
 
Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2018 ovat 92 950 euroa, josta 
ulkoministeriön osuus on 79 000 euroa, omarahoitusosuus 13 770 euroa ja 
vapaaehtoistyön osuus 180 euroa. 
 

Afrikan työn kokonaiskulut toimintavuonna ovat 180 940 euroa, josta ulkoministeriön tuki kattaa 79 000 
euroa, ortodoksisen kirkon tuki 47 000 euroa, ortodoksisten seurakuntien tuki 6 400 euroa ja oman 
varainhankinnan osuus 46 873 euroa. 
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20 EUROOPPA 
 
Filantropian kehitysyhteistyö Moldovassa päättyi vuoden 2017 lopussa ja kevään 2018 aikana valmistuu 
ulkoministeriölle loppuraportti Moldovan kehitysyhteistyöhankkeesta 2012–2017. Hankkeen tavoitteena oli 
työllistää paikallisia naisia pienyrittäjiksi Sorocan maakunnan alueella. Kuusi vuotta jatkuneen hankkeen 
kokonaisbudjetti oli 315 175 euroa, josta Filantropian omarahoitusosuus oli yli 47 000 euroa. Yhteistyötä 
jatketaan pienimuotoisesti esimerkiksi diakonia-avun muodossa. 
 
 
30 AVUSTUSTYÖ 
 
31 KATASTROFIAPU 
Filantropialla on katastrofirahasto, jota kartutetaan ennalta arvaamattomien luonnonmullistusten tai 
muiden inhimillisten katastrofien aiheuttaman aineellisen hädän lievittämiseksi. 
 

32 MUU HUMANITAARINEN APU 
Filantropia on verkostoitunut humanitaarisen avun välittämisessä ortodoksisten paikalliskirkkojen sekä 
kansainvälisten ja ekumeenisten kumppanien, kuten kansainvälisen ortodoksisen avustusjärjestön IOCC:n 
(International Orthodox Christian Charities), kautta. 
 
Filantropia jatkaa Syyrian sisällissodan vuoksi kärsivien tukemista Syyriassa ja sen naapurimaissa. Vuoden 
2018 aikana selvitetään lisäksi mahdollisuutta avun välittämiselle suoraan Antiokian patriarkaatin työlle 
Syyriassa samoin kuin sellaisille kreikkalaisille seurakunnille, jotka tekevät työtä pakolaisten parissa. 

Filantropia on mukana Kirkon ulkomaanavun koordinoimassa nuorten koodaamishankkeessa Kreikassa. 
Koulutuksiin osallistuvat pakolais- ja kreikkalaisnuoret oppivat kursseilla paitsi uusia taitoja myös 
inhimillistä kanssakäymistä saman ikäisten kanssa erilaisista taustoista välittämättä. 
 
 

33 DIAKONIA-APU 
Filantropialla on valmius tarvittaessa tukea pienimuotoisesti diakonia-avun tarpeessa olevia yhteisöjä, 
välittää diakonia-apua yhteistyökumppaneiden kautta tai myöntää harkinnanvarainen avustus Filantropian 
toimintaperiaatteisiin soveltuvaan kohteeseen sekä kotimaassa että ulkomailla. 
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Katastrofi-, humanitaarisen ja diakonia-avun välittämiseen on tehty 50 000 euron varaus. 
Työntekijäkuluihin on varattu 13 767 euroa. 
 
Avustustyön kokonaiskulut toimintavuonna ovat 65 542 euroa, joiden kattamiseksi saadaan tukea 
ortodoksiselta kirkolta 22 700 euroa, ortodoksisilta seurakunnilta 7 600 euroa ja oman varainhankinnan 
kautta 33 930 euroa. 
 
 

KOTIMAANTYÖ 
 
40 VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMISTYÖ 
 
41 VIESTINTÄ- JA GLOBAALIKASVATUSHANKE 
 
Filantropia osallistuu Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) koordinoiman Ekumeenisen vastuuviikon 
toteuttamiseen. Kyseessä on kirkkojen ihmisoikeuskampanja, joka keskittyy kahden vuoden ajan naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseen. Osallisena elämästä -kampanja saa ulkoministeriön viestintä- ja 
globaalikasvatustukea. Toimintavuoden aikana järjestetään siirtolaisten oikeuksia käsittelevä näyttely Stoa-
kulttuurikeskuksessa, Helsingissä. Näyttelyn avaa 20.2. yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Näyttely 
siirtyy Helsingistä Jyväskylään, jossa näyttelyn avaa 18.3. kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja, 
kansanedustaja Aila Paloniemi. 
 
Filantropian osuus kampanjassa kattaa koulutusmateriaalin ja koulutusten suunnittelun, toteutuksen ja 
raportoinnin, jotka tehdään oppilaitosyhteistyönä. Filantropian työntekijä- ja matkakulut ja vuokra 
hankkeessa ovat vuonna 2018 yhteensä 8 444 euroa, josta hanketuki kattaa 7 944 euroa. 
 
42 KIRKOLLINEN VAIKUTTAMISTYÖ, SEURAKUNNAT JA JÄRJESTÖT 
 
Filantropia ja Suomen ortodoksinen kirkko ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuosiksi 2014–2018. 
Sopimus pohjaa vuonna 2013 tehtyihin Filantropian toimintalinjauksiin, jotka on päivitetty joulukuussa 
2015 vastaamaan tilannetta muuttuneessa toimintaympäristössä. Yhteistoimintaa on suunniteltu ja 
toteutettu myös ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 
Kirkollinen vaikuttamistyö 
Filantropia toimii kirkon lähetys- ja diakoniatyön kentällä erityisosaamisalueenaan kansainvälinen toiminta 
paikallisessa kontekstissa Suomessa ja maailmalla. Filantropia pitää esillä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
tärkeyttä sekä yhteisöllisyyden ja rauhan merkitystä ja toimii kasvatuksen ja koulutuksen edistämiseksi. 
 
Jyväskylässä järjestetään ihmisoikeusseminaari yhteistyössä kirkon kanssa 23.–24.5.2018. Yksi pääpuhujista 
on URI-GL:n toiminnanjohtaja Despina Namwembe Ugandasta. 
 
Filantropia edustaa ortodoksista kirkkoa monissa ekumeenisissa ja temaattisissa yhteistyöverkostoissa, 
kuten Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) vastuuviikon ohjausryhmässä, kehitysyhteistyöjärjestöjen 
työryhmissä, ihmiskaupan vastaisessa verkostossa (IKV) ja Kehys ry:n koordinoimassa 
ruokaturvatyöryhmässä. 
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Filantropia tukee kirkon keskushallintoa asiantuntijuutta vaativissa yhteiskunnallisissa ja globaaleissa 
kysymyksissä sekä valtionhallinnon erityiskysymyksissä. Raportointi- ja arviointipäivä kirkon 
palvelukeskuksen kanssa pidetään kevään aikana. 
 
Seurakunnat ja järjestöt 
 
Yhteistyö seurakuntien ja ortodoksisten järjestöjen, erityisesti Ortodoksisten Nuorten Liiton (ONL), Pyhien 
Sergein ja Hermanin Veljeskunnan (PSHV) ja Valamon opiston, kanssa jatkuu toimintavuonna teemalla 
Juuret ja monikulttuurisuus.  
 
Järjestöjen perhetapahtumia pidetään Kajaanissa, Mikkelissä, Oulussa ja Turussa. Lähetys- ja diakonia-
aiheiset tietojenvaihtopäivät järjestetään Valamossa 23.–25.11. 
 
Filantropian yhteistyö Filoksenia ry:n kanssa on tiivistynyt ja järjestöt etsivät aktiivisesti yhteisiä 
toimintamahdollisuuksia. Filantropia toimii yhteistyössä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kansainvälisen 
työn kanssa. Monissa seurakunnissa toimii Filantropian vapaaehtoisia (lähetyspiiri, diakoniapiiri, toivon 
tiimi, filantropiatiimi jne.), jotka järjestävät konsertteja, myyjäisiä ja muuta toimintaa vuoden aikana. 
 
Kirkollisen vaikuttamistyön ja seurakunta- ja järjestöyhteistyön toiminta-, matka- ja työntekijäkuluihin on 
varattu 13 024 euroa. 
 
43 KAMPANJAT JA MUU VIESTINTÄ 
 
Kampanjat 
Filantropia osallistuu toimintavuoden aikana erilaisiin ihmisoikeuksia ja muita globaaleja teemoja sekä 
ekumeniaa käsitteleviin kampanjoihin, kuten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava #ThursdaysinBlack, 
Maailma kylässä -festivaalit, ekumeeninen vastuuviikko ja Reilun kaupan viikko. 
 
Muu viestintä 
Filantropia viestii toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa www.filantropia.fi. Filantropia on Instagramissa 
ja järjestöllä on oma Facebook -sivu osoitteessa www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions. 
Järjestön toiminnasta kerrotaan myös sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä. 
 
Filantropian tiedotuslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa 8-sivuisena kevät- ja syysnumerona. Lehden 
kuluihin on varattu 5 500 euroa. Filantropian toiminnasta kirjoitetaan uutisia ja artikkeleja julkaistavaksi 
kirkon kotisivuilla, kirkon Facebook -sivulla ”Ortodoksit Suomessa” ja kirkollisissa ja muissa lehdissä. 
 
Kampanjoiden ja muun tiedotuksen toiminta-, matka- ja työntekijäkuluihin on varattu 19 654 euroa. 
 
Viestintä- ja vaikuttamistyön kokonaiskulut toimintavuonna ovat 41 893 euroa, josta ortodoksisen kirkon 
osuus on 19 000 euroa, ortodoksisten seurakuntien osuus 2 000 euroa ja oman varainhankinnan ja muiden 
tulojen (mm. Agricola-opintokeskus) osuus 20 531 euroa. 
 
50 VARAINHANKINTA 
 
Keräykset 
Filantropia vastaa ortodoksisen kirkon suuren paaston ja joulupaaston aikaan kannettavista keräyksistä. 
Keräyskohteista ja avustusten välittämisestä päättää Filantropia ry:n hallitus. Keräyksiä varten tuotetaan 

http://www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions
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juliste. Mahdollisten katastrofikeräysten tuotto välitetään humanitaarisena apuna ja jälleenrakentamisen 
tukemiseen. 
 
Filantropia on saanut Poliisihallitukselta viisivuotisen rahankeräysluvan (RA/2017/1236, 30.11.2017), joka 
on voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat 
käytetään Filantropian diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa. 
 
Lahjoitukset ja muu varainhankinta 
Filantropian toimintaa voi tukea kerta- ja kuukausilahjoitusten 
kautta sekä testamenttilahjoituksella. Seurakuntiin lähetetään 
kolehtikirje, jossa niitä pyydetään kantamaan kolehti 
lähetystyölle Suuren paaston aikaan ristinkumartamisen 
sunnuntaina 4.3.2018 ja kansainväliselle diakonialle ristin 
ylentämisen juhlan jälkeisenä sunnuntaina 16.9.2018. 
 
Filantropian julkaisemaa Kiitosakatistos-levyä sekä adresseja 
juhla- ja muistokäyttöä varten on saatavilla tilauksesta sekä 
monista seurakunnista ja luostareista. 
 
Varainhankinnan tuloiksi arvioidaan noin 120 374 euroa ja keräys-, työntekijä- ja muiksi kuluiksi 17 588 
euroa. 
 
 
60 TUKITOIMET JA HALLINTO 
 
Jäsenet 
Filantropia ry:llä on varsinaisia ja kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, 
seurakunta, järjestö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous ja toimintavuoden jäsenmaksutuloksi on arvioitu 4 500 
euroa. Jäsenille lähetetään postitse Filantropia-lehti kaksi kertaa vuodessa ja jäsenkirje kesäkuussa. 
 
Toimisto 
Filantropia vuokraa toimistotilan Interpedialta. Toimisto sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 4 B, 
Helsinki. Samassa kiinteistössä sijaitsee myös järjestön arkisto. Toimiston viikkosiivous ja sähkö kuuluvat 
vuokran hintaan ja kokonaisvuokra vuodessa on 10 200 euroa minkä lisäksi maksetaan yhdistyksen 
omistaman asunnon vastiketta noin 600 euroa vuodessa. Muihin toimistokuluihin on varattu 7 119 euroa. 
 
Työntekijät ja vapaaehtoiset 
Filantropia ry:llä on kaksi vakituista työntekijää. Työntekijöillä on käytettävissään työterveyspalvelut, 
liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä mahdollisuus osallistua työnohjaukseen ja koulutuksiin (kolme 
päivää/työntekijä), ja näihin kuluihin on varattu 6 900 euroa. Lisäksi järjestön työssä on mukana useita 
vapaaehtoisia. Tukitoimien ja hallinnon kustannuspaikkaan kohdistuvat taloushallinnon ja toimistotyön 
lisäksi loppuraportointi ja osa uusien hankesuunnitelmien valmistelusta. Tukitoimintojen palkkoihin ja 
muihin henkilöstöön liittyviin kuluihin on varattu 17 609 euroa. 
 
Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset 
Filantropian vuosikokous pidetään Mikkelin ortodoksisessa seurakunnassa viikonvaihteessa 27.–29.4.2018. 
Vuosikokous hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden 
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toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun. Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja 
ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Filantropian hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
kahdeksan jäsentä. 
 
Hallitus kokontuu säännöllisesti päättämään yhdistystä koskevista asioista ja kokouksiin kutsutaan 
asiantuntijajäseniä, jotka ovat tällä hetkellä kunniapuheenjohtaja, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo 
sekä Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. Filantropian toiminnanjohtaja on kutsuttu 
asiantuntijajäseneksi Kirkon Ulkomaanavun hallituksen kokouksiin. Kokous-, edustus- ja hallituksen kuluihin 
on varattu 4 700 euroa. 
 
Taloushallinto ja jäsenyydet 
Filantropian talousohjesääntö ja vastuullisen sijoittamisen ohjeistus määrittävät järjestön taloudenhoitoon 
liittyvät periaatteet ja vastuut. Järjestön kirjanpitoa hoitaa Osuuskunta Multiprofessio Espoosta. Järjestön 
tilintarkastaja on KHT-, HTM- tai JHTT. Tilin- ja toiminnantarkastaja sekä varatilin- ja toiminnantarkastaja 
valitaan vuosikokouksessa. 
 
Filantropia ry on Suomen Ekumeenisen Neuvoston, Suomen Lähetysneuvoston, Kehitysyhteistyön 
Palvelukeskus KEPA ry:n, Reilun kaupan edistämisyhdistyksen ja Agricola-opintokeskuksen jäsen. 
 
Ulkopuolisiin palveluihin, hankintoihin, jäsenmaksuihin ja muihin kuluihin on varattu 6 700 euroa. 
 
Helsingissä 20. maaliskuuta 2018 
 
Filantropia ry:n hallitus 


