
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ortodoksisen kirkon 
kansainvälinen diakonia ja lähetystyö 
Filantropia ry 
 
Toimintasuunnitelma 2020 
  



 

 

 

Johdanto 
 
Filantropia on Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälistä diakoniaa ja lähetystyötä tekevä valtakunnallinen 
kansalaisjärjestö. Toiminnan tavoitteena on, että diakonia-, lähetys- ja lähimmäisvastuuta kannetaan 
olennaisena osana Suomen ortodoksisen kirkon piirissä tehtävää työtä kotimaassa ja ulkomailla. Suomen 
ortodoksinen kirkko tukee vuosina 2019–2021 Filantropiaa 120 000 eurolla vuodessa. Muu toimintarahoitus 
kertyy ortodoksisten seurakuntien avustuksista, yksityislahjoituksista ja muista tuloista sekä mahdollisista 
kehitysyhteistyön hanketuista. Vuoden 2020 arvioidut tulot ovat 280 000 euroa. 
 
Strategia 2019–2021 
 
Filantropian hallitus on hyväksynyt kolmevuotisen strategian, jonka myötä järjestö keskittyy seuraavina 
vuosina kolmen pääkohdan edistämiseen työssään: 1) Pakolaisuus ja yhteisöjen tukeminen, 2) 
Ihmisoikeuskysymykset ja kirkko, sekä 3) Luomakunnan hyvinvointi ja kristityn vastuu. 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa ensinnäkin, että ortodoksisen kirkon diakonia- ja lähetystyötä Filantropian 
kumppanimaissa Itä-Afrikassa tuetaan omavaraisuuden ja pitkäjänteisen suunnittelun suuntaan yhteistyössä 
paikallisten kumppanien kanssa. Toiseksi, globaalin ja paikallisen lähimmäis- ja luomakuntavastuun 
kantamista sekä ihmisoikeuskysymysten käsittelyä edistetään ortodoksisen kirkon piirissä Suomessa ja 
Filantropian kumppanien kanssa. Kolmanneksi, osaaminen ja asiantuntijuus kirkon diakonia- ja lähetystyössä 
kasvaa Suomen ortodoksisen kirkon ja seurakuntien piirissä toimivilla työntekijöillä ja vapaaehtoisilla. 
 

 VUODEN 2020 KOHOKOHDAT 

Tammikuu Hankeseuranta- ja valmistelumatka Keniaan, Etiopiaan ja Ugandaan 

Helmikuu Filantropia-lehti 1/2020 ja Suuren paaston keräys alkaa 24.2. 

Maaliskuu Naistenpäivän juhla Tampereella 8.3. 

Huhtikuu Pääsiäinen 

Toukokuu Videoprojekti Keniassa, vuosikokous Jyväskylässä 3.5., Basaari Kirkkolaulupäivillä Joensuussa 16.5. ja 
asiaohjelmaa Maailma kylässä -festivaaleilla 23.5. 

Kesäkuu Erilaiset-näyttely Jyväskylässä ja Ristisaatto2020 -kesäkeräys alkaa 

Heinäkuu Filantropia mukana ortodoksisen kirkon esittelypisteessä SuomiAreenassa Porissa 

Elokuu Nyerin ja Mount Kenian piispa Neofitos Suomessa 

Syyskuu Naisseminaari Valamon opistolla 18.–20.9. 

Lokakuu Yksipäiväiset seminaarit hiippakunnissa ja Ikonisilta III alkaa Valamossa 

Marraskuu Filantropia-lehti 2/2020 ja Joulupaastokeräys alkaa 15.11. 

Joulukuu Ristisaatto ja rauhanrukouspalvelus 



 

 

 

Kirkollinen työ 
 
Kirkon tuki 84 000 € (51 %), seurakuntien tuki 12 000 € (7 %), oma varainhankinta ja muut tulot 69 610 € (42 %) 

 
Itä-Afrikka 
 
Kenia 
 
Yhteistyö Kenian ja Suomen ortodoksisten kirkkojen välillä vahvistuu vuonna 2020, jolloin keskitytään 
Keniassa toteutettaviin koulutuksiin, naistyöhön ja luostarilaitoksen tukemiseen sekä Suomessa lähetys- ja 
diakoniatyön osaamisen jakamiseen kenialaisten vieraiden kanssa. 
 
Filantropia tukee Nyerin ja Mount Kenian hiippakunnassa useita koulutuksia, jotka vahvistavat 
toimintamahdollisuuksia.   Koulutukset tukevat piispan, papiston ja maallikoiden uusia työtapoja. Rakennettu 
malli on ainutlaatuinen Aleksandrian patriarkaatin alueella, koska päättävään elimeen on valittu papiston 
lisäksi myös maallikoita, jotka ovat sekä miehiä että naisia. Filantropia jatkaa hiippakunnassa papiston 
koulutuspäivien sekä katekeettien koulutuksen tukemista. 
 

  
Pyhän Clementin koulun nuoria ohjaajia rehtori Virginia Gathonin ympärillä. Loberen koulun johtaja Mary 
Itegi ja Mount Kenian ja Nyerin piispa Neofitos. 
 
Nairobin hiippakunnassa jatketaan nuorisotyön tukemista pyhän Clementin koulun yhteydessä. Uutena 
toimintana on teiniäitien kädentaitokurssien järjestäminen Nairobissa. Lisäksi tuetaan Filantropian 
koulupankista yläkouluikäisten koulunkäyntiä. Koulumaksut kohdennetaan pääasiassa tyttöjen 
koulunkäynnin tukemiseen. 
 
Filantropia jatkaa Kenian nuoren luostarilaitoksen tukemista. Triherousan nunnaluostariin Kisumun 
hiippakunnassa rakennetaan porakaivo ja Nairobin hiippakunnassa pyhittäjä Mooses Egyptiläisen veljestölle 
kasvihuone. 
 
Toimintavuoden aikana saamme kolme kenialaista vierasta Suomeen. Nyerin ja Mount Kenian hiippakunnan 
piispa Neofitos osallistuu kirkon Ristisaatto 2020 -teemavuoden tapahtumiin elokuussa. Piispan ristisaatto 
kulkee Etelä-Suomen praasniekoista aina pohjoiseen Trifonin pyhiinvaellukselle saakka. Mikäli Filantropian 
stipendiaatin Evangelos Thianin väitöskirja valmistuu toimintavuoden aikana Itä-Suomen yliopistossa, 
Filantropia varautuu väitöstilaisuuteen liittyvän juhlan matka- ja järjestelykuluihin. 



 

 

 

Kenialaisen ikonimaalausperinteen vahvistamiseksi 
käynnistetty Ikonisilta-hanke on edennyt kolmanteen 
vaiheeseen, jolloin Valamon opiston syksyn ikonilinjalle 
saadaan kaksi kenialaista opiskelijaa aiemmilta 
kursseilta. 
 
Vuonna 2020 käynnistyy suomalaisen ortodoksisen 
lähetyshistorian dokumentointi. Yli 40-vuotiseen 
yhteistyöhön Suomen ja Kenian välillä on mahtunut 
monenlaisia vaiheita ja työtapoja. Kaksivuotisen 
projektin aikana on tavoitteena koota kolme 
videodokumenttia lähetystyön eri vuosikymmeniltä. 

 

Burundi ja Ruanda 
 
Burundin ja Ruandan nuoren hiippakunnan 
vahvistuminen on haasteellista, koska väkivalta 
varjostaa molempien maiden yhteiskuntaa. 
Hiippakunnan alueella arvioidaan olevan muutama 
tuhat ortodoksia. Piispa Innocentios vieraili 
Suomessa vuonna 2019 ja sai mukaansa kirundin 
kielelle käännetyn Pyhän Johannes 
Krysostomoksen liturgian koepainoksen. 
 
Filantropia tukee toimintavuonna liturgisen 
kirjallisuuden painattamista Burundin ja Ruandan 
hiippakunnan käyttöön. Kirundin kielisen Johannes 
Krysostomoksen liturgian uusintapainoksen lisäksi 
hiippakunta saa vuonna 2020 muun muassa 
käsikirjoja papistolle. 
 
Itä-Afrikan työn toimintokuluihin on varattu toimintavuonna 66 940 euroa ja siirtyvänä eränä noin 12 000 
euroa sekä seurantamatkakuluihin 6 350 euroa, työntekijäkuluihin sivukuluineen ovat 40 552 euroa (työaika 
7,7 kk) sekä vuokraan, ulkopuolisiin palveluihin ja muihin kuluihin 3 450 euroa. 
 

Suomi 
 
Filantropia osallistuu toimintavuoden aikana ihmisoikeuksia ja muita globaaleja teemoja sekä ekumeniaa 
käsitteleviin kampanjoihin ja järjestää seminaareja ajankohtaisten aiheiden käsittelemiseksi kirkossa. 
Järjestöyhteistyötä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan ja Ortodoksisten nuorten liiton kanssa 
jatketaan. 
 
Filantropia järjestää kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. Tampereella valtakunnallisen juhlan, joka käsittelee 
naisten oikeuksien toteutumista Ugandassa. Vuosikokouksen yhteydessä 3.5. pidetään Jyväskylässä 
seminaari kansainvälisen diakonian juhlavuoden kunniaksi (20 vuotta Ortodoksisen kirkon ulkomaanavun 
Ortaidin perustamisesta). Filantropia pyrkii saamaan Maailma kylässä -festivaaleille 23.–24.5. 
asiaohjelmasisältöä Ugandan videodokumentin sekä viestintä- ja globaalikasvatushankkeen puitteissa. 
 



 

 

 

Kesäkuussa pidettävä Huolenpidon hinta -seminaari pureutuu yhdenvertaisuuteen yhteiskunnan 
arvovalintojen näkökulmasta. Miten yhteiskunnan tulisi sopeutua erilaisuuteen. Miten paljon olemme 
valmiita investoimaan tasa-arvon edistämiseen? Seminaari avaa Erilaiset-näyttelyn Jyväskylän ortodoksisen 
seurakunnan Vanhassa salissa. Erilaiset-näyttely koostuu Jyri Pitkäsen ottamista muotokuvista ja Eveliina 
Talvitien teksteistä. Filantropia on 15.–16.7. mukana Suomen ortodoksisen kirkon esittelypisteessä 
SuomiAreenassa Porissa. 
 
Valamon opiston kanssa järjestetään 18.–20.9. naisseminaari, jossa käsitellään naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen kampanja on nimennyt jokaisen kuukauden 25. 
päivän oranssiksi. Lokakuussa Filantropia järjestää kolme yksipäiväistä seminaaria Helsingin, Kuopion ja 
Karjalan sekä Oulun hiippakunnissa. Lisäksi vieraillaan mahdollisuuksien mukaan seurakunnissa ja 
vahvistetaan Filantropian vapaaehtoisverkostoa. 
 
YK:n päivän (24.10.) tienoilla vietetään Ekumeenista vastuuviikkoa ja Reilun kaupan viikkoa, joihin myös 
Filantropia osallistuu. Vuoden pimeimpään aikaan marras-joulukuussa järjestetään ristisaatto ja 
rauhanrukouspalvelus pakolaisuudessa elävien puolesta. 
 
Toimintokulut Suomessa ovat 11 966 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 34 682 euroa (työaika 5,7 kk sekä 
vuokra ja muut kulut 2 350 euroa. 
 
 

Kehitysyhteistyö ja avustustyö 
 
Oma varainhankinta 27 860 € (63 %), EU-tuki 5 700 € (13 %) ja muut tulot 10 500 € (24 %) 

 
Tammikuussa tehdään hankeseuranta- ja valmistelumatka Keniaan, Etiopiaan ja Ugandaan. Matkan aikana 
kartoitetaan mahdollisten paikallisten kumppanien tilanne  ja hankeideoita uusia hankkeita varten. Suomen 
ulkoministeriön kehytysyhteistyömäärärahojen hanketuen hakukierros päättyy 31.3.2020. Filantropia 
valmistelee määräaikaan mennessä hankehakemukset Etiopiaan, Syyriaan ja Ugandaan. Lisäksi kartoitetaan 
muita rahoitusmahdollisuuksia Filantropian hankkeita varten rahoituspohjan laajentamiseksi. 

 
Uganda  
 
Filantropia jatkaa tammikuussa 2017 ulkoministeriön hanketuella aloitetun ihmisoikeuksia edistävän 
hankkeen tukemista omarahoitteisesti Jinjan ja Mayugen alueilla Itä-Ugandassa. Hanketta koordinoi ja 
toteuttaa paikallinen kumppani United Religions Initiative Great Lakes (URI-GL). 
 

 
 



 

 

 

Tavoitteena on edistää naisten omistusoikeuksien toteutumista Ugandan perustuslain mukaisesti ja parantaa 
naisten toimeentuloa osuuskuntatoiminnan kautta. Kyläyhteisöt, paikallinen poliisi, hallintoviranomaiset 
sekä kulttuuriset ja uskonnolliset johtajat osallistuvat hankkeen tukemiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen 
päätavoittena on kuvata askeleita kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa esittelemällä positiivisia muutoksia 
Ugandan naisten ja tyttöjen omistusoikeuksissa. Paikallinen kansalaisyhteiskunta työskentelee poliittisista 
paineista huolimatta tietoisuuden kasvattamiseksi viranomaisten ja naisten parissa maaseudulla. 
Perustuslain mukaan nainen ja mies ovat tasa-arvoisia lain edessä. Käytännössä harva on kuullut lain 
olemassaolosta kylätasolla, joten riitakysymykset ratkaistaan vanhojen uskonnollisten ja kulttuuristen 
perinteiden mukaisesti. 
 
Hankkeessa on mukana päähyödynsaajina noin 50 naista perheineen. Hankkeessa koulutetaan myös alueen 
viranomaisia sekä uskonnollisia ja kulttuurisia johtajia, joiden puoleen ihmiset yleensä kääntyvät 
ongelmatilanteissa. 
 
Vuonna 2020 tarkoituksena on selkeyttää paikallishallinnon viranomaisten sekä hankkeessa koulutettujen 
yhteisöneuvonantajien rooleja osana hankkeen päättymistä. Hankkeen kouluttamat parikymmentä neuvojaa 
toimivat lähinnä vapaaehtoispohjalta ja auttavat ihmisiä riitatapauksissa ilmaiseksi. Lisäksi tehdään 
hankehakemus vastaavanlaisesta hankkeesta uusille alueille, joissa salafi-muslimit ovat enemmistönä. Muun 
muassa naisiin kohdistuva väkivalta on alueella yleistä. 
 
Toimintokuluihin on varattu 2 150 euroa ja siirtyvänä eränä noin 17 000 euroa, työntekijäkuluihin 
sivukuluineen 10 756 euroa (työaikaa 1,47 kk), seurantamatkakuluihin 1 906 euroa sekä vuokraan ja muihin 
kuluihin 906 euroa. 

 
Frame, Voice & Report -hanke 
 
Filantropia on saanut Fingo ry:n kautta EU:n Frame, Voice, Report -hankerahaston (FVR) tukea 
viestinnälliseen kehitysyhteistyön hankkeeseen, joka kohdistuu Filantropian työhön Ugandassa ja erityisesti 
naisten oikeuksien edistämiseen. FVR-hanke kestää 11 kuukautta vuosien 2019–2020 aikana ja päättyy 2020 
maaliskuun lopussa. 
 

Hankkeen tavoitteena on kuvata 
askeleita kohti sukupuolten välistä 
tasa-arvoa esittelemällä positiivisia 
muutoksia ugandalaisten naisten ja 
tyttöjen omistusoikeuksissa. Hanke 
antaa suomalaisille kohderyhmille 
välineitä ymmärtää kehitysongelmien 
syitä, erilaisia lähtötasoja ja keinoja, 
joilla muutosta voidaan tehdä. 
 
Muutostarinoita dokumentoimalla 
viesti kehitysyhteistyön inhimillisistä 
saavutuksista välittyy suomalaiselle 
yleisölle. Muutosta tehdään paikallisin 
voimin ja paikallisella tasolla. Tarinat 
purkavat näiltä osin ennakkoluuloista 

käsitystä pohjoisen ulkopuolisista asiantuntijoista tuomassa muutosta ja ratkaisuja etelän ongelmiin. 



 

 

 

 
Hankkeen konkreettisia toimintoja vuonna 2020 ovat videodokumentti, lehtiartikkelit ja oppilaitosvierailut. 
Lisäksi käytössä on yleisöä varten kyselytutkimus. 
 

• Naistenpäivän valtakunnallinen seminaari Tampereella maaliskuussa 2020 

• Luento Jyväskylän ammattikorkeakoulussa maaliskuussa 2020 

• Kyselyn tulosten julkaiseminen hankkeen päätyttyä 2020 

• Dokumentti esillä eri medioissa, Maailma kylässä -festivaaleilla, vuosikokouksessa, Erilaiset -

näyttelyyn liittyvässä seminaarissa Jyväskylässä, hiippakuntaseminaareissa ja seurakuntavierailuilla 

• Projektin raportointi touko-kesäkuussa 2020 

Hankkeeseen on varattu 5 945 euroa sisältäen toimintokuluja 1 510 euroa, matkakuluja 490 euroa, 
työntekijäkuluja sivukuluineen 3 555 euroa (työaikaa 0,63 kk) sekä vuokraa ja muita kuluja 389 euroa. 
Filantropian omavastuuosuus koko hankkeen kuluista on viisi prosenttia. 
 

Viestintä- ja globaalikasvatushanke 
 
Filantropia, Helsingin Diakonissalaitos, Filoksenia ja Suomen Caritas toteuttavat ulkoministeriön tuella 
kaksivuotisen (2019–2020) viestintä- ja globaalikasvatushankkeen, joka keskittyy lisäämään tietoisuutta 
Agenda 2030 osatavoitteesta 10.2 Eriarvoisuuden vähentäminen erityisesti kehitysmaissa toimivien 
suomalaisten yritysten parissa. 
 
Filantropia on osatoteuttaja, jonka vastuulla on kyselytutkimuksen toteuttaminen yhteistyössä Jyväskylän 
Ammattikorkeakoulun kanssa hankkeen alussa ja lopussa sekä yritystyöpajojen ja mobiilisovelluksen 
valmistelu. Toimintokuluihin on varattu 2 044 euroa, työntekijäkuluihin sivukuluineen 9 130 euroa (työaikaa 
1,5 kk) sekä vuokraan ja muihin kuluihin 650 euroa. 
 

Avustustyö 
 
Filantropialla on valmius välittää katastrofiapua tulleiden katastrofilahjoitusten puitteissa vuositasolla 2 000–
7 000 euroa. Katastrofiavun välittämisestä päättää Filantropian hallitus ja apu välitetään luotettavien 
kumppaneiden kautta. 
 
Filantropia tukee tulleista lahjoituksista Antiokian patriarkaatin (GOPA-DERD, Greek Orthodox Patriarchate 
of Antioch and all the East - Department of Ecumenical Relations and Development) tekemää työtä Syyrian 
sodan uhrien auttamiseksi. 
 
Avustukset 7 100 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 2 625 euroa (työaika 0,5 kk) sekä vuokra ja muita 
kuluja 900 euroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Viestintä ja tukitoimet 
 
Kirkon tuki 36 000 € (71 %), oma varainhankinta ja muut tulot 14 600 € (29 %) 

 
Filantropia viestii toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa www.filantropia.fi. Filantropian kotisivujen 
uusiminen jatkuu vuoden 2020 aikana, mihin on varattu 1 000 euroa lisätukea. Filantropian Facebook -sivu 
sijaitsee osoitteessa www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions. Järjestön toiminnasta kerrotaan 
myös sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä 5–6 kertaa vuodessa. 
 
Filantropian tiedotuslehti ilmestyy kaksi kertaa vuoden 2020 aikana. Kevään lehti on 8-sivuinen ja 
syysnumero 12-sivuinen. Syysnumero on viimeinen vastaava tiedotuslehti ennen siirtymistä kirkon yhteiseen 
lehteen seuraavana vuonna. Lehden taitto-, paino- ja postikuluihin on varattu 4 500 euroa. Jäsenkirje 
lähetetään kesäkuussa. 
 
Filantropian toiminnasta kirjoitetaan uutisia ja artikkeleja julkaistavaksi kirkollisissa ja muissa lehdissä sekä 
ortodoksisen kirkon kotisivuilla. Filantropian viestinnällisiä kysymyksiä pohditaan ja viestintää suunnitellaan 
yhdessä kirkon viestinnän kanssa. 
 
Filantropian työntekijät ovat ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen käytettävissä järjestön työalaan liittyvissä 
asiantuntijakysymyksissä. Vuosittainen raportointi- ja arviointipäivä pidetään kirkon palvelukeskuksen 
kanssa toukokuun loppuun mennessä. 
 
Filantropia on Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN), Suomen Lähetysneuvoston (SLN), Suomalaiset 
kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingon, Reilun kaupan edistämisyhdistyksen, Agricola-
opintokeskuksen ja Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen jäsen. 
 
Filantropian toimisto, varasto ja arkisto sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Asemamiehenkatu 4 B, ja tilat on 
vuokrattu adoptio- ja kehitysjärjestö Interpedialta. Lisäksi Filantropia vastaa Koroistentien asunnon 
osavastikkeesta. Viestinnän ja tukitoimien osalta vuokra- ja vastikekulut ovat 3 800 euroa ja muut 
toimistokulut 5 300 euroa. Matka- ja majoituskulut ovat 2 000 euroa ja graafikon kulut 500 euroa. 
 
Työntekijöillä on käytettävissä työterveyspalvelut, työnohjaus sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Työterveys- ja 
työhyvinvointikuluihin on varattu 4 600 euroa. Työntekijät voivat osallistua vuoden aikana alaan liittyviin 
koulutuksiin ja hankkia työhön liittyvää kirjallisuutta, mihin on varattu 600 euroa. 
 
Filantropian hallitus kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. Hallituksen 
asiantuntijajäseniä ovat Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä Kirkon Ulkomaanavun 
toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. Filantropian toiminnanjohtaja on asiantuntijajäsen Kirkon Ulkomaanavun 
hallituksessa. Vuosikokous ja kansainvälisen diakonian juhlavuosiseminaari pidetään Joensuun 
ortodoksisessa seurakunnassa 22.4.2020. Vuosikokoukseen, hallituksen kokouksiin, muihin kokouskuluihin, 
edustustilaisuuksiin, huomionosoituksiin ja vapaaehtoisten kuluihin on varattu 3 500 euroa. 
 
Yhdistyksen vuosikirjanpidosta vastaa Interfina Oy. Tilintarkastaja, varatilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja 
varatoiminnantarkastaja valitaan vuosikokouksessa. Kirjanpitoon, tilintarkastukseen, hankintoihin, 
vakuutuksiin, jäsenmaksuihin ja muihin kuluihin viestinnän ja tukitoimien osalta on varattu 3 520 euroa, ja 
työntekijäkulut sivukuluineen ovat 22 718 euroa (työaika 4 kk). 
 
 



 

 

 

50 Varainhankinta 
 
Oma varainhankinta 127 900 €, josta siirto hankkeisiin ja viestintään 108 110 € (85 %) 

 
Suuren paaston keräys pidetään 24.2.–12.4.2020 ja sen kohteena on naistyö Itä-Afrikassa ja Lähi-idässä. 
Kesäkeräys järjestetään Ristisaatto2020 -teemavuoden johdosta apostolien paastosta Jumalanäidin paaston 
eli kesäkuulta elokuulle ja keräyskohteesta päättää Filantropian hallitus. Joulupaastokeräyksellä 15.11.–
31.12.2020 tuetaan Nyerin ja Mount Kenian hiippakunnan työtä Keniassa. Syyria-keräys jatkuu läpi vuoden 
ja sen tuotolla avustetaan Syyrian sodan vuoksi pakolaisuuteen joutuneita Antiokian patriarkaatin kautta. 
Katastrofirahastoon tehdyt lahjoitukset käytetään katastrofiapuun. 
 
Filantropian työtä voi tukea yleislahjoituksella tai kerta- ja kuukausilahjoituksilla lähetys-, diakonia- ja 
kehitysyhteistyöhön sekä koulumaksuihin. Lisäksi Filantropiaa voi tukea merkkipäivälahjoituksilla ja 
testamentilla. Uudet kotisivut mahdollistavat varainhankinnan kehittämisen. 
 
Seurakuntia pyydetään kantamaan lähetystyön kolehti ristin kumartamisen sunnuntaina 15.3.2020 ja 
kansainvälisen diakonian kolehti ristin ylentämisen juhlaa edeltävänä sunnuntaina 13.9.2020. Monissa 
seurakunnissa järjestetään myyjäisiä Filantropian työn hyväksi. Filantropialta voi ostaa Kiitosakatistos ja 
Pyhiinvaeltajan lauluja cd-levyjä, joulukortteja sekä onnittelu- ja suruadresseja. 
 
Sijoitustoimintaan liittyen toimintavuonna tulee kuluja metsänistutuksesta ja taimikonhoidosta arviolta 
vajaat 3 200 euroa, mikä katetaan edellisen vuoden metsämyyntivoitosta. 
 
Varainhankintaan sekä pankki- ja postikuluihin on varattu 800 euroa, keräyskuluihin 3 000 euroa sekä 
kirjanpitoon ja keräystilintarkastukseen 1 310 euroa. Työntekijäkulut sivukuluineen ovat 12 186 euroa 
(työaika 2 kk). 
 
Filantropia ry:n hallitus 15.11.2019 


