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Mirhaa tuoville naisille
ilmestyi haudan luona enkeli
ja lausui: ”Mirhavoiteet sopivat
kuolleille, mutta Kristus on
kuolemalle vieras.”
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Suuren lauantain troparista
ORTODOKSISEN KIRKON KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN JA LÄHETYSTYÖN TIEDOTUSLEHTI

Toivossa
vakevat
Suuren paaston keräys avaa
ikkunan naisten arkeen
Syyriassa ja Ugandassa.
Osa on menettänyt kaiken,
toisilla ei ole mitään ollutkaan – eteenpäin vie toivo
paremmasta!
Syyriassa ortodoksinen pai
kalliskirkko jatkaa loputonta
työtään sodan runtelemassa
maassa. Damaskoksessa patriar
kaatin kupeessa on kuntoutus
l

keskus, jossa nuoret naiset ra
kentavat elämäänsä uudestaan.
Pienten lasten äidit ovat yksin
vastuussa perheen toimeentu
losta ja tarvitsevat koulutuksen
rinnalla psykososiaalista tukea.

miesten, naisten, kulttuuristen
ja uskonnollisten johtajien sekä
viranomaisten kanssa tähtäävät
siihen, että tytöt ja naiset ovat
samanarvoisia poikien ja mies
ten rinnalla.

l Ugandan maaseudulla on tyy

l

pillistä, että nainen on lasten
tavoin osa omaisuutta. Kuinka
suuren muutoksen vaatii per
heessä ja kyläyhteisössä se, että
naisen ihmisarvo tunnustetaan
ja sitä kunnioitetaan myös käy
tännössä? Yhteisökeskustelut
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Suuren paaston keräyksellä
tuetaan Filantropian naistyötä Itä-Afrikassa ja Lähi-idässä. Syyrian ja Ugandan naisten
samoin kuin heidän kanssaan
muutosta tekevien on oltava
toivossa väkevät. Olkaamme
mekin!

Uganda
Miten idea kasvaa
toteuttamiskelpoiseksi
hankkeeksi?

tsikon kysymystä pohditaan jatkuvasti Filantropian arjessa. Pienempiä ideoita voi kokeilla matalalla
kynnyksellä tuttujen kumppanien
kanssa – osa niistä toimii ja lähtee
lentoon ilman suurempaa ulkopuolista apua. Pettymysten käsittelyä opetellaan säännöllisesti – ihmisten kanssa
työskennellessä elämä on joskus vahvempi kuin hyvä tahto.
Vaativammat ideat tarvitsevat haudutteluaikaa, sitoutuneita ihmisiä Suomessa
ja kumppanimaassa ja rohkeutta kokeilla
sellaistakin, mitä ei vielä osata. Ugandassa on kuljettu jotakuinkin edellä kuvatun
mukaisesti. Ensimmäistä suunnitelmaa
valmisteltiin useampi vuosi ja kun vuonna 2017 päästiin kehitysyhteistyötuen
voimin aloittamaan toimintoja, ugandalaisten rohkeus voitti suomalaisten epävarmuuden.
Suurin kysymys oli alusta asti, miten voi
rauhanomaisesti muuttaa syväkulttuuria
tasa-arvoisemmaksi? Saman kysymyksen
äärellä olimme jälleen tammikuussa 2020
hankevalmistelumatkalla Itä-Afrikassa.
”Vaimo on omaisuuttani, samoin lapset ja
heidän omaisuutensa”, kertoo eräs mies
Kafumitan kylässä pidetyssä yhteisökeskustelussa. Toinen mies on sitä mieltä, että
nainen on kukka, joka tuo iloa ja onnea,
eikä ole omaisuutta.

Kolmas mies kysyy vakavalla äänellä ”onko
kulttuurisesti oikein, että vaimoni ja tyttäreni perisivät jotain?” Vanhempi mies vastaa hänelle, että nainen ei peri, koska miehen kuoltua hän veisi omaisuuden uuden
miehen mukaan.
Kulttuurinen, klaanien todellisuudesta
periytyvä ajatusmalli kulkee jotakuinkin
niin, että tytön ajatellaan saavan kuitenkin
omaisuutta naimisiin mennessään, eikä
hänen tarvitse periä mitään. Uskonnollinen perustelu puolestaan painottaa, että
tyttö perii puolet siitä mitä poika. Näin
meille siis kerrotaan tässä yhteisökeskustelussa, mutta vuosien varrella olemme
kuulleet monta eri versiota ja perustetta
sille, miksi nainen ei peri tai omista tasapuolisesti mieheen verrattuna. Perustuslaki, jos siitä on kuultu, ei nouse kaikkien kansalaisten mielissä
kulttuurista tai uskonnollista todellisuutta korkeammalle.
Naisia ja miehiä on tullut
koolle puiden alle nelisenkymmentä. Alkupuheiden jälkeen jakaannutaan naisten, miesten ja
johtajien ryhmiin keskustelemaan. Puolen tunnin
jälkeen voi päätellä pelkästään papereille kirjoitettujen virkkeiden määrästä, miksi tämä työ on
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merkityksellistä. Kulttuuristen, uskonnollisten ja hallinnollisten johtajien ryhmä on
suurin ja heillä on jo kolmas paperilakana
menossa. Viiden hengen miesten ryhmä
pohtii oman puun alla ja kirjoittaa tasaiseen tahtiin omistusoikeuksiin liittyviä asioita.
Naisten ryhmässä on paperilla hiljaisempaa. Ylhäällä on kaksi kokonaista asiaa ja
kolmatta kirjoitetaan. Ruohikossa istuvien
naisten hiljaista puhetta on kuunneltu vakavin ilmein. Vähitellen selviää, miksi yksi
naisista puhuu erityisen hiljaa – väkivaltainen aviomies on johtajien ryhmässä. Naisten tarinat ja vähäisempi kirjallinen anti alleviivaavat sitä, että tämä saattoi olla yksi
niistä harvoista kerroista, jolloin naiset saivat äänensä kuuluviin ja mahdollisuuden
kertoa itse oman tarinansa.

URI-GL:n asiantuntijat ja työntekijät edustavat monia uskontoja.

Monet tarinoista ovat yhteneviä sille,
mitä olemme nähneet ja kuulleet toisissa kylissä. Yhteisen omaisuuden kohdalla
naiset ovat paperilla todistajia, että mies
omistaa. Usein mies myy yhteistä omaisuutta, erityisesti satoa, keskustelematta
etukäteen ja nainen jää ilman tuloja. Osa
leskivaimoista pakotetaan veljen talouteen omaisuus mukanaan. Moniavioisissa liitoissa elävät naiset ovat usein eriarvoisessa asemassa.
Viiden vuoden takaiseen tilanteeseen

verrattuna erilaista on se, että me tiedämme nyt kokemuksesta muutoksen
olevan mahdollista. Tiedämme, että monessa perheessä tilanne on muuttunut
parempaan kärsivällisen ja pitkäjänteisen työn kautta. Kuuntelemme kaikkia
osapuolia ja annamme paikallisille välineitä lähteä rakentamaan toisenlaista
tulevaisuutta.
Paikallisen kumppanimme URI-GL:n toiminnanjohtaja Despina Namwembe on
todellinen voimanainen ja muistuttaa

yhteisökeskustelun lopuksi: ”nyt näette,
miten tärkeää on saada näille asioille ihmisen kasvot, jotta ymmärrämme yksittäisiä tapauksia ja että kulttuuri, uskonto ja uskomukset eivät anna kaikkia vastauksia”.
Filantropia valmistelee parhaillaan hankehakemuksia ulkoministeriön kehitysyhteistyön hakukierrokselle, joka päättyy
31.3.2020. Ugandaan haetaan nelivuotista rahoitusta. Päätökset saadaan jouluun
mennessä.l

Kotimaa
Filantropia kirkkolaulupäivien basaarissa

■ Joensuussa 15.–17.5. järjestettävät kirkkolaulupäivät
kokoavat yli 400 osallistujaa ympäri Suomen. Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan koordinoimassa tapahtumassa on lauantaina 16.5. ohjelmassa basaari klo 9.30–15.
Filantropia tuo basaariin myytäväksi Kiitosakatistos- ja
Pyhiinvaeltajan lauluja -levyt, juhla- ja muistoadresseja, lähetystuohuksia ja paperihelmiä. Kirkkolaulupäivien aikaan
Pyhiinvaeltajien lauluja -levyn ja nuottikirjan saa erikoishintaan 20 euroa. Isomman nuottivihkon ja levyn tarjoushinta
on 25 euroa. Tervetuloa tutustumaan Filantropian toimintaan ja tekemään löytöjä!

Yrityspajoissa
pohditaan
vastuullisuutta
■ Filantropia on mukana neljän kansalaisjärjestön Kymppi-hankkeessa, jonka
tavoitteena on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 10: Eriarvoisuuden
vähentäminen. Hankkeessa on mukana
suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat kehittyvissä maissa tai suunnittelevat laajentavansa kehittyville markkinoille.
Joulukuun työpajassa Espoossa käsiteltiin arvostavaa toimintakulttuuria ja käytiin yritysesimerkin kautta läpi, millaista on laajentaa yritystoimintaa Itä-Afrikkaan. Helmikuussa yritykset syventyivät
vastuullisuus- ja kriisiviestintään. Maaliskuussa käsitellään alihankintaketjujen sisältämiä riskejä ihmisoikeuksien ja vastuullisuuden näkökulmasta.
Tämän vuoden aikana hankkeessa tuotetaan yrityksille suunnattu mobiilisovellus kestävästä kehityksestä ja tehdään yrityskysely yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa.
Kymppi-hanketta tukee ulkoministeriö
ja koordinoi Helsingin Diakonissalaitos. Filantropian lisäksi hankkeessa ovat mukana Filoksenia ja Suomen Caritas. Toiminnoissa tehdään yhteistyötä Finnpartnershipin kanssa. Kymppi-hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Yritystyöpajassa tutustuttiin
suomalaisen yrittäjän arkeen,
kun kumppanina ovat itäafrikkalaiset naiset.

Naisseminaari
Valamossa
■ Valamon opistossa järjestetään 18.–20.9.2020 seminaari, jonka teemana on naisiin kohdistuva väkivalta. Ohjelma tarkentuu nettisivuille
www.valamo/valamon-opisto. Filantropia on mukana
suunnittelemassa ja järjestämässä seminaaria.

Ortodoksit
SuomiAreenassa
Piispa Neofitos Nyerin hiippakuntakeskuksessa, joka rakennettiin
vuonna 2018.

Piispa Neofitos Suomeen elokuussa
■ Nyerin hiippakunnan piispa Neofitos saapuu Suomeen elokuussa. Alustavan suunnitelman mukaan
piispa Neofitos osallistuu Tapiolan praasniekkaan, pohjoisessa pyhän Trifonin pyhiinvaellukselle sekä tekee
seurakuntavierailuja kaikissa hiippakunnissa.
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■ Suomen ortodoksisella kirkolla on esittelypiste Porin SuomiAreenassa
13.–17.7.2020. Kaikille avoimen tapahtuman teemana
on tänä vuonna kestävä kehitys, kansainvälisyys ja lasten unelmat. Filantropia on
mukana ortodoksisen kirkon pisteellä 15.–16.7.

Katso ihmistä
– SYYRIASSA
Jos kaikki on jo viety niin paljonko
ihmisestä voi vielä riisua? Arkkimandriitta Alexi Chehadeh kertoo
Syyrian sodan raunioilla elävistä
ihmisistä. Antiokian patriarkaatin
toimistolla Damaskoksessa ikkunat
ovat pysyneet ehjinä, koska pommitukset pysähtyivät reilun kilometrin
päähän.

P

ahinta tavallisen ihmisen kannalta
on terveydenhuoltojärjestelmän
romahtaminen. Ennen kriisiä Syyria oli vauras maa, jossa yhteiskunta huolehti sairaistaan. Esimerkiksi syöpähoitoja
tarvitsevan ei tarvinnut miettiä riittävätkö rahat. Nyt moni jää ilman hoitoja. Sairaaloita on pommitettu ja niissäkin, jotka
vielä toimivat, kaikki välineistö on ainakin
kymmenen vuotta vanhaa. Ulkomaiden
asettamat sanktiot kyllä purevat, mutta
kärsijöinä ovat kaikkein köyhimmät, joilla
muutenkaan ei ole enää mitään.
– Siellä missä on ollut taisteluja, maahan on kylvetty miinoja. Sitä satoa riittää
niitettäväksi vielä pitkän aikaa.
Ihmisten epätoivo kuuluu kaikissa puheissa. Aika jakautuu kahtia ennen ja jälkeen. Entisestä kertovissa tarinoissa aika
alkaa kullata muistoja. Toisaalta kontrasti
on niin valtava, joten eroa ei tarvitse erityisemmin korostaa.
Joku kysyy toimiston käytäville, että
kuulitteko siitä syyrialaisesta miehestä Libanonin puolella, joka sytytti itsensä tuleen, koska ei voinut ostaa lapsensa tarvitsemaa lääkettä. Niin, niin, sellaista aikaa eletään nyt Välimeren eteläpuolella.
Kuulijat ovat surullisia, mutta kukaan ei
ole yllättynyt.
Naapurimaahan Libanoniin on sodan
aikana paennut noin miljoona syyrialaista. Tarkkaa määrää ei tiedä kukaan. Parin
vuoden takaiseen työmatkaan verrattuna
Bekaan laakson halki kulkevan tien varrel-

la on vielä enemmän pressujen peittämiä
rakennelmia, joissa vanhat autonrenkaat
ovat katolla painona. Valkoiset pressut eivät hohda enää uututtaan ja katoksen alle
rakennettu elämä on asettunut jonkinlaiseen välitilaan. YK:n tilastojen mukaan
6,7 miljoonaa syyrialaista on lähtenyt sotaa pakoon maailmalle. Melkein saman
verran elää maan sisäisinä pakolaisina.
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GOPA-DERD on kasvanut
sodan vuosina

Damaskoksessa Antiokian patriarkaatin
toimistolla jatketaan kuitenkin loputonta
työtä. Kirjanpitäjäksi vuonna 2013 tullut
isä Georgios kertoo, että silloin toimistolla oli töissä viisi ihmistä. Hän laskee sormin ja nimeää kaikki. Muutaman kuukauden päästä oli kymmenen ja sitten vuo-

26 miljoonaa dollaria ja kansainvälisiä kumppaneita on
yli 50. Suuret summat kertovat ennen kaikkea siitä että
tarve on valtava ja GOPADERDin tekemään työhön
luotetaan.
Filantropian kanssa suunnitellaan useamman vuoden
pituista hanketta. Yksi iso
haaste suunnittelemisessa
on inflaatio. Kukaan ei tiedä
mikä on rahan arvo vuonna
2021, puhumattakaan vuodesta parista siitä eteenpäin.
Jos kymmenen vuotta sitten
dollarin sai 15 Syyrian punnalla, nyt siihen tarvitaan
900. Siitä voi päätellä millaista on tavallisen ihmisen arki.

Kristityille tilaa sodan
jälkeen

den päästä 40. Tänä päivänä vapaaehtoiset mukaan lukien toimisto työllistää yli
1500 henkeä. Pelkästään laskentapuolella on toimistolla parikymmentä ihmistä ja
sitten muissa kaupungeissa ainakin pari
jokaisessa toimistossa.
Vastaavaa kasvua voidaan kuvata myös
dollareilla. Kun isä Alexi otti työn vastuulleen, GOPA-DERDin1 vuosibudjetti oli noin
30 000 dollaria ja tänä vuonna se on noin

Montako tarkastuspistettä on pystytetty matkalle
rajalta Damaskokseen? Liian monta. Kuljettaja näyttää GOPAn korttia ja yleensä viitotaan vain jatkamaan
matkaa. Kirkon työ kaikkien hätää kärsivien parissa vuosien aikana
on tuottanut tulosta. Kortti on kuin diplomaattistatus. GOPAn yhtenä tavoitteena
onkin ollut että Syyriassa olisi tilaa kristityille myös sodan jälkeen.
Kuski huokaisee, että kaikki hävisivät.
Joltakin meni talo ja joltakin ihmisiä. Kaikilta meni jotakin. Kuskilta meni veli. Veli
asui äidin ja isän kanssa kun hän itse oli
vierastyöläisenä maailmalla. Sitten piti
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palata kotiin ja ottaa veljen paikka. Isä oli
laihtunut surusta puoleen. Äiti on hätäinen ja soittaa monta kertaa päivässä. Vaimon kanssa on sovittu että ei kerrota äidille tästä työmatkasta Libanonin puolelle. Sielläkin kun on ollut levotonta. Kuski
ei puhu Syyrian sodasta vaan ”maan ongelmista”. Pienentääkö nimeäminen murhetta?

Kaiken keskellä
kirkko

Patriarkaatin kirkko on Damaskoksen vanhan kaupungin muurien sisäpuolella. Niiden samojen muurien, joilta pyhä Paava
li laskettiin korissa turvaan. Pyhäaamuna
kirkkoon valuu hiljalleen väkeä. Enemmänkin mahtuisi. Kuorossa laulavat niin
miehet kuin naisetkin. Patriarkka toimittaa sinä pyhänä Blemanan luostarissa, jossa hän on nunnien rippi-isänä, mutta muita piispoja on kuitenkin paikalla.
Jossain vaiheessa pienet tytöt kävelevät alttarin sivuovista sisään ja palaavat
hetken kuluttua kynttilöiden kanssa. Jokaiselle on paikkansa ja palvelus soljuu
niin kuin ennenkin.
Filantropia on tukenut Syyrian sodan
keskellä elävien parissa tehtävää työtä vuodesta 2013 asti. Työ on vähitellen
muuttumassa jälleenrakentamiseksi ja
toivon herättelemiseksi. Filantropia tukee
mm. Damaskoksessa patriarkaatin vieressä
olevan kuntoutuskeskuksen toimintaa. l
The Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the East (GOPA), The Department of Ecumenical Relations and Development (DERD).
1

Kenia
Piispa Markos
asetettu virkaan
Kisumussa

K

isumun hiippakunta on saanut uuden
piispan Keniassa. Etelä-afrikkalainen
piispa Markos asetettiin virkaan 14. helmikuuta 2020 pyhän Markuksen kirkossa,
Triherousan luostarin vieressä.
Piispa Markos on Kisumun ja Länsi-Kenian alueen toinen piispa. Hänet valittiin
tammikuussa 2019 menehtyneen piispa
Athanasioksen työn jatkajaksi marraskuun synodissa Aleksandriassa. Synodi
päätti myös alueen jakamisesta kahteen
osaan. Eldoretin ja Pohjois-Kenian uudesta hiippakunnasta vastaa toistaiseksi arkkipiispa Makarios.
Kenian neljäs hiippakunta sijaitseen
Nyerin ja Mount Kenyan alueella.

Samuel Njore on toinen ikonilinjalle valituista kenialaisista.

Ikonisilta kantaa jälleen

S

uomen ortodoksisen kirkon, Valamon
luostarin ja opiston sekä Filantropian
yhteishanke kenialaisen ikonimaalausperinteen tukemiseksi on edennyt kolmanteen vaiheeseen. Syksyllä 2020 kaksi aikaisemmille kursseille Nairobissa osallistunutta opiskelijaa on kutsuttu Valamon
opiston ikonilinjalle.
Loka–marraskuulle ajoittuvan koulutuksen aikana opiskellaan ikonimaalauk-

sen kaikkia työvaiheita: ikonilaudan pohjustamista, Ikonipiirroksen tekoa, temperatekniikan perusteita, maalausta ja kultausta, ikonin suojausta ja ikoniteologiaa.
Ikonisillan kaksi ensimmäistä vaihetta on toteutettu Nairobin pappisseminaarilla vuosina 2016 ja 2017. Opettajana hankkeessa toimii ikonimaalauksen
opettaja, konservointiasiantuntija Antti
Narmala.

Ortodoksisen lähetyksen historiaa talteen

S

Johannesburgissa syntynyt piispa
Markos Theodosis on opiskellut teologiaa Thessalonikan yliopistossa.

uomalaisten ortodoksien matka Kenian kirkon rinnalla käsittää yli neljä
vuosikymmentä. Yhteisistä vuosista on
nyt päätetty koota dokumentti. Historian taltioimiseksi ensimmäinen kuvausmatka Keniaan tehdään toukokuussa
2020. Arkkipiispa Makarios on tavannut kaikki suomalaiset lähetit ja kerännyt mittavan aineiston kirjeenvaihtoa ja
valokuvia yhteiseltä taipaleelta.
Tavoite paikallisen kirkon vahvistumisesta on pysynyt samana, vaikka työtavat muuttuvat aina aikojen kuluessa.
Toukokuussa tallennetaan muistoja Nairobin pappisseminaarin lisäksi myös Nyerin hiippakunnassa, jossa Filantropia
tukee nykyisin papiston jatkokoulutusta, tyttöjen ortodoksisen yläkoulun kehittämistä ja äitiliiton osuuskuntapankin toimintaa.
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Arkkipiispa Makarios Tillyrides

Ortodoksinen
tyttökoulu avattu
Nyerissä
N

yerin hiippakunnassa
avattiin tyttöjen yläkoulu tammikuussa. Nelivuotisen
yläkoulun aloitti ensimmäisenä lukukautena kolmisenkymmentä ykkösluokkalaista.
Koululaiset ovat iältään noin
13-vuotiaita. Tarkoituksena on
ottaa vuoden päästä saman
verran uusia ykkösluokkalaisia, jolloin sisäoppilaitoksena
toimivan koulun oppilasmäärä kasvaa vähitellen yli sataan
koululaiseen.
Yläkoulussa noudatetaan
Kenian virallista opetussuunnitelmaa, mutta ortodoksisuus
näkyy esimerkiksi viikoittaisina liturgioina. Filantropia on
tukenut koulupankkiin tulleista lahjoituksista monia pyhän
Anthonyn yläkoululaisia. Koulu sijaitsee samalla tontilla kuin
hiippakunta, joten tyttöjen
koulumenestystä on helppo
seurata työmatkojen yhteydes-

sä. Lisäksi samassa hiippakunnassa olevassa suomalaisten
lähettien perustaman Loberen
alakoulusta valittujen stipendiaattien yläkoulutiestä saadaan
säännöllisesti kuulumisia.
Vaikka ala- ja yläkoulut ovat
maassa periaatteessa ilmaisia,
vanhemmat joutuvat kustantamaan koulupukuja, kirjoja ja
muita tarvikkeita. Monille köyhille perheille myös alakoululaisen varustaminen koulutielle on liian kallista. Triherousan
nunnaluostarin lähistöltä koulutukea on jaettu monille alakoululaisille, joiden perheiden
elämää luostarin väki on päässyt seuraamaan läheltä ja joiden avuntarve on ilmeinen.
Filantropia seuraa säännöllisesti lahjoitettujen avustusten
käyttöä väärinkäytösten minimoimiseksi. Jokaisella tuetulla
lapsella on kasvot – ja yksityisyys.

Kenialaisilla koululaisilla on aina koulupuvut.

Yläkoulu on usein
sisäoppilaitos, josta
matkustetaan kotiin
vain koulujen lomaaikoina.

Liikuntatunnilla käydään lenkillä.
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ORTODOKSISEN KIRKON
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA
JA LÄHETYSTYÖ

FILANTROPIA RY
PL 236, 00101 Helsinki
www.filantropia.fi
filantropia@ort.fi
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen
(kotimaantyö)
riina.nguyen@ort.fi, 044 336 7064
Projektipäällikkö Minna Rasku
(ulkomaantyö)
minna.rasku@ort.fi, 044 756 7078
Filantropian toimisto sijaitsee osoitteessa
Asemamiehenkatu 4 B (8.krs), Helsinki.

Tue Filantropian
työtä

F

ilantropian toiminta on mahdollista
ainoastaan kirkon, seurakuntien
ja yksittäisten kirkon jäsenten tuella.
Jokaisen tapa osallistua on korvaamaton.
Tehdessäsi lahjoituksen valitse joku
alla olevista työmuodoista ja viitteistä.
Voit myös liittyä jäseneksi, jäsenmak
su on 20 euroa. Vastineeksi saat jäsen
kirjeen kerran vuodessa ja Filantropialehden kahdesti vuodessa.
Filantropian tili:
FI63 5480 0520 0164 35 (OKOYFIHH)
Jäsenmaksu: 12140
Yleislahjoitukset: 12250
Lähetystyö: 12263
Diakoniatyö: 12276
Kehitysyhteistyö: 12289
Koulupankki: 12292
Katastrofirahasto: 12111

Keräyslupa RA/2017/1236, 30.11.2017, on voimassa
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
1.1.2018–31.12.2022. Kerätyt varat käytetään Filantropian
diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa.

Paastonajan teemapäivä
Rovaniemellä
■ Paastonajan teemapäivää vietetään Rovaniemen ortodoksisessa seurakunnassa 1.3. (Ounasvaarantie 16). Liturgian jälkeen Petsamo-saliin avataan kasvisruoka-ravintola ja kirpputori. Lisäksi ohjelmaryhmä esiintyy.
Teemapäivän tuotolla tuetaan tänä vuonna Nyerin hiippakunnan äskettäin
alkaneen tyttökoulun käynnistämistä Keniassa. Päivän järjestelyistä vastaa Rovaniemen tiistaiseura.

Naistenpäivän juhla Tampereella
■ Filantropia on tehnyt työtä Ugandan naisten maanomistusoikeuksien edistämiseksi vuodesta 2014. Naistenpäivänä Tampereella julkaistaan aiheeseen
liittyvä dokumentti, johon on koottu
ugandalaisten naisten tarinoita. Juhlassa toimittajat Eveliina Talvitie ja
Petrus Palola kertovat dokumentintekoon liittyvistä vaiheista. Materiaali kuvattiin kesällä 2019. Juhla alkaa
8.3.2020 liturgian ja lounaan jälkeen
Tampereen seurakuntatalon Nikolainsalissa (Suvantokatu 10) klo 13. Tervetuloa!

Vuosikokous
Jyväskylässä 3.5.
■ Filantropian vuosikokous pidetään Jyväskylässä ortodoksisen seurakunnan salissa (Rajakatu 39) sunnuntaina 3.5. klo 14. Asialistalla
ovat sääntömääräiset asiat, kuten
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
2019 sekä toimintasuunnitelman ja
talousarvion 2020 hyväksyminen,
tilin- ja toiminnantarkastajien sekä
heidän varahenkilöidensä valinta
sekä talousohjesäännön hyväksyminen. Filantropian hallituksen pu-

heenjohtaja valitaan vuosittain ja
hallituksen jäsenten kausi on kaksi
vuotta (enimmillään kolme kautta).
Erovuoroisia hallituksen jäseniä on
tänä keväänä neljä. Päätösvaltaisia
vuosikokouksessa ovat jäsenmaksun maksaneet Filantropian varsinaiset jäsenet. Kannatusjäsenillä on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Liturgian ja kirkkokahvien jälkeen
ennen vuosikokousta huomioidaan
ortodoksisen kirkon kansainvälisen
diakonian juhlavuosi, sillä Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaidin perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Kuulemme kokemuksia
vuosien varrelta ja pääsemme näkemään pitkäjänteisen työn hedelmiä.

Tukea Kenian luostareille
■ Joulupaastokeräyksen 2019 tuotolla rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta Kenian uusissa luostareissa. Luostareiden viljely- ja varjelutyöhön lahjoitettiin yhteensä yli 25 000 euroa. Tuotto jaetaan Länsi-Keniassa olevan Triherousan nunnaluostarin ja Nairobin hiippakunnan alueella olevan pyhän
Mooseksen veljestön luostareille.
Triherousan luostarissa pääkohteena puhtaan veden saannin varmistaminen ja veljestöllä ympärivuotinen viljely kasvihuoneessa luostarin omavaraisuuden turvaamiseksi. Kiitos kaikille lahjoittajille!
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