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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. Vuonna 2020 Filantropian tulot olivat 255 750 euroa ja kulut 246 800 euroa. 
 
Maailmanlaajuinen koronapandemia muutti toimintaa maaliskuusta lähtien. Filantropia pystyi reagoimaan 
kriisitilanteeseen kokonaisuutena varsin hyvin – osa toiminnoista siirtyi seuraavaan vuoteen ja osa 
suunniteltiin toisella tavalla ja siirrettiin verkkoon. Alkuvuodesta tehty toiminta- ja hankevalmistelumatka 
Itä-Afrikkaan mahdollisti monen suunnitellun kirkollisen työn toiminnon toteutumisen ennen pandemian 
alkua. Ulkoministeriö myönsi kesällä 2020 kehitysyhteistyön hanketuen kahteen uuteen hankkeeseen 
Etiopiaan ja Syyriaan vuodesta 2021 alkaen. 

 
Strategia 2019–2021 
 
Filantropian hallitus on hyväksynyt kolmevuotisen strategian, jonka myötä järjestö keskittyy kolmen 
pääkohdan edistämiseen työssään: 1) Pakolaisuus ja yhteisöjen tukeminen, 2) Ihmisoikeuskysymykset ja 
kirkko, sekä 3) Luomakunnan hyvinvointi ja kristityn vastuu. 
 
 

 VUODEN 2020 KOHOKOHDAT 

Tammikuu Hankeseuranta- ja valmistelumatka Keniaan, Etiopiaan ja Ugandaan 

Helmikuu Filantropia-lehti 1/2020 

Maaliskuu Naistenpäivän juhla Tampereella 8.3. ja Frame, Voice & Report -hanke Ugandassa päättyi 

Huhtikuu Suuren paaston keräykseen lahjoitettiin lähes 17 000 euroa, aloitettiin kotimaan diakoniakeräys 

Toukokuu Humanitaarista apua Syyriaan ja avustuksia kotimaan diakoniatyöhön 

Kesäkuu Mehiläistarhahanke käynnistyi Kisumun hiippakunnassa Keniassa. 

Heinäkuu Ulkoministeriö myönsi hanketuen kahteen uuteen hankkeeseen Etiopiassa ja Syyriassa 

Elokuu Filantropian Kirkko toimii – kirkon työssä -kampanjavideon toteutus 

Syyskuu Vuosikokous Jyväskylässä 1.9., kolehti Syyriaan ja naisseminaari Valamon opistolla 18.–20.9. 

Lokakuu Humanitaarista apua Libanoniin ja aloitettiin Aika puhua -verkkolähetykset 7.10. 

Marraskuu Filantropia-lehti 2/2020 oli viimeinen oma tiedotuslehti ja joulupaastokeräys alkoi 15.11. 

Joulukuu Kotimaan diakoniakeräykseen lahjoitettiin vuoden loppuun mennessä yli 17 000 euroa 



 

 

 

Kirkollinen työ 
 
Kirkon tuki 84 000 € (69 %), seurakuntien tuki 12 069 € (10 %), oma varainhankinta ja muut tulot 25 038 € (21 %) 

 
Itä-Afrikka 
 
Kenia 
 
Työ Keniassa on painottunut viime vuosina 
koulutuksiin, naistyöhön ja luostarilaitoksen 
tukemiseen. Yhteistyö Kenian ja Suomen 
ortodoksisten kirkkojen välillä vahvistui vuonna 
2020 huolimatta siitä, että monia toimintoja 
jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan. 
Pandemian aallot vyöryivät maidemme välillä eri 
tahtiin, jolloin oli mahdollista myös jakaa opitusta 
ja ennakoida tilanteen huonontumista sykleittäin. 
Työmatka Keniaan toteutui tammikuussa 2020, 
jolloin oli mahdollista vielä tavata kaikkien 
hiippakuntien edustajia. Sen jälkeen yhteyttä 
pidettiin säännöllisesti erilaisilla etäyhteyksillä. 
 
Luostarilaitoksen kehittämiseen kannettu edellisvuoden joulupaastokeräys 
auttoi toimintavuonna sekä Triherousan nunnaluostaria että pyhän 
Mooseksen veljestöä rakentamaan luostareita kestävälle pohjalle. Toiminta 
tällä saralla toteutui suunnitelmien mukaisesti, koska luostarit itse vastasivat 
paikallisesti rakentamisesta. Triherousan nunnaluostarissa Kisumun 
hiippakunnassa on nyt esimerkiksi kanala ja pyhän Mooseksen veljestöllä 
Nairobin hiippakunnan alueella kasvimaa, jotka molemmat tukevat luostarien 
omavaraisuutta. Luostareiden kanssa on suunniteltu mahdollisten 
vapaaehtoisten lähtemistä talkoolaisiksi Suomesta, mutta kaikki 
matkustamiseen liittyvät toiminnot ovat toistaiseksi jäissä. 
 

Filantropia on tukenut tyttöjen koulutusta 
lähinnä yläkoulumaksujen kautta Keniassa 
vuosien ajan. Tammikuussa 2020 Nyerin 
hiippakunnassa avattiin tyttöjen yläkoulu, 
joka on tällä hetkellä ainoa ortodoksinen 
yksityinen yläkoulu koko maassa. Samalla 
se auttaa Filantropiaa systematisoimaan koulutukseen liittyvää toimintaa. 
 
Sisäoppilaitoksen periaatteella toimiva koulu noudattaa Kenian virallista 
opetussuunnitelmaa, mutta ilta- ja muuhun ohjelmaan sisältyy 
uskonnonopetusta ja jatkossa muun muassa terveyskasvatusta 
Filantropian tuella. Lisäksi tukea on välitetty kemian luokan välineistön 
hankkimista varten. Muutama vuosi sitten hiippakunnalle hankitun 
maissi- ja papupellon satoa käytetään myös koulun ruokalassa. 



 

 

 

 
Yläkoulun tiloja voidaan käyttää jatkossa koulujen loma-aikoina erilaisten 
koulutusten ja kurssien toteuttamiseen. Esimerkiksi Nairobin teiniäitien 
kädentaitokurssit, joita pandemian vuoksi ei voitu järjestää, voidaan suunnitella 
pidettäväksi Nyerissä. 
 
Työmatkan aikana Nyerin hiippakunnan äitiliiton pankin todettiin toimivan 
entiseen malliin. Mahdolliset laajentamiset on päätetty jättää myöhempään 
ajankohtaan, koska kaikkiin kokoontumisiin liittyy riskejä. Samasta syystä 
hiippakunnan työtapoihin liittyvät koulutukset hiippakuntarakenteen 
selkiyttämiseksi ovat tauolla. 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. Myös papiston 

koulutuspäivien pitäminen päätettiin siirtää pandemian jälkeiseen aikaan. 
 
Kisumun hiippakuntaan saatiin 
alkuvuonna uusi piispa Markos. 
Filantropia rakensi toimintavuonna 
yhteyttä hiippakuntaan tauon 
jälkeen. Kisumun hiippakunnan 
omavaraisuuden tukemista varten 
tehtiin suunnitelma mehiläistarhan 
rakentamiseksi. Filantropian tuella 
työ on aloitettu ja ensimmäiset 
pesät ovat hiippakunnan tontilla. 
Myöhemmin pesät siirretään 
tarkoitusta varten hankittavaan 
metsikköön. 
 
Toimintavuoden aikana kenialaisten vieraiden kutsumisesta Suomeen luovuttiin ja suunnitelmat siirrettiin 
seuraavalle vuodelle. Nyerin ja Mount Kenian hiippakunnan piispa Neofitos on valmis vierailemaan Suomessa 
heti kun se on mahdollista. Seurakuntavierailujen sijasta piispa osallistui etäyhteyksillä Filantropian Aika 
puhua -luentosarjaan marraskuussa 2020. Samalla toimintasuunnitelmassa tavoiteltu tietämyksen 
kasvaminen lähetys- ja diakoniatyöstä Kenian osalta vahvistui, vaikka se ei luonnollisesti korvannut 
seurakunnissa järjestettäviä tilaisuuksia. 
 
Kenialaisen ikonimaalausperinteen vahvistamiseksi käynnistetty Ikonisilta-hanke on edennyt kolmanteen 
vaiheeseen. Se voidaan toteuttaa joko Valamon opiston ikonilinjalla tai Keniassa heti kun matkustaminen on 
mahdollista. 
 
Vuonna 2020 käynnistettiin suomalaisen ortodoksisen lähetyshistorian dokumentointi. Yli 40-vuotiseen 
yhteistyöhön Suomen ja Kenian välille on mahtunut monenlaisia vaiheita ja työtapoja. Toimintavuonna 
keskityttiin lähinnä materiaalin kartoittamiseen, koska tapaamisten järjestäminen haastatteluja varten 
nähtiin turvallisuussyistä ylimääräisenä riskinä. Kaksivuotisen projektin aikana on tavoitteena koota kolme 
videodokumenttia lähetystyön eri vuosikymmeniltä. Tarvittaessa projektiaikaa on mahdollista jatkaa. 
 
 



 

 

 

Burundi ja Ruanda 
 

Burundin ja Ruandan nuoren hiippakunnan 
vahvistuminen on vaikeaa, koska väkivalta varjostaa 
molempien maiden yhteiskuntaa. Pandemia lisäsi 
toimintavuonna oman kierroksensa haasteisiin. 
Hiippakunnan alueella arvioidaan olevan muutama 
tuhat ortodoksia. Metropoliitta Innocentios vieraili 
Suomessa vuonna 2019 ja sai mukaansa kirundin 
kielelle käännetyn Pyhän Johannes Krysostomoksen 
liturgian koepainoksen.  Liturgiatekstistä oli tarkoitus 
tehdä korjausten jälkeen lisäpainos vuonna 2020, 
mutta pandemian vuoksi työ ei edennyt paikan päällä 
Burundissa. 

 
Käytännössä Filantropia tuki toimintavuonna metropoliitta Innocentiosta pääsemään ensin pois Ruandasta 

Ugandan puolelle ja pahimman sulun jälkeen takaisin Burundiin. Metropoliitta on Ugandan kansalainen ja 

hän vietti suurimman osan vuodesta 2020 kotiseuduillaan Jinjassa. Suurena apuna käytännön järjestelyissä 

Ugandassa on ollut Gulun ja Itä-Ugandan piispa Silvestros. 

 

Huolimatta hyvistä yrityksistä edistää sovittuja asioita, työ hiippakunnan vahvistamiseksi ei ole edennyt 

toivotulla tavalla. Pandemia vaikutti omalta osaltaan, mutta samalla se vahvisti käsitystä siitä, ettei 

Filantropian tapa tehdä työtä sovellu vielä Burundin ja Ruandan hiippakunnan todellisuuteen.  

 

Itä-Afrikassa toimintokuluihin käytettiin pandemian aiheuttamista kokoontumisrajoituksista johtuen 46 
prosenttia suunnitellusta eli 30 568 euroa ja seurantamatkakuluihin 3 229 euroa. Työntekijäkulut olivat 43 
622 euroa sekä vuokra, ulkopuoliset palvelut ja muut kulut 3 450 euroa. 
 

Suomi 
 
Filantropia osallistui toimintavuoden aikana ihmisoikeuksia ja muita globaaleja teemoja sekä ekumeniaa 
käsitteleviin kampanjoihin ja järjesti seminaareja ajankohtaisten aiheiden käsittelemiseksi kirkossa. 
Järjestöyhteistyötä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan ja Ortodoksisten nuorten liiton (ONL ry) kanssa 
jatkettiin videoiden julkaisemisella ja kirkkolaulupäivien sekä ristisaattotapahtumien suunnittelulla. 
Filantropia osallistui Kirkko toimii – kirkon työssä -videokampanjaan, jossa kerrotaan erilaisista työtehtävistä 
kirkon piirissä. Ortodoksisen kirkon Youtube-kanavalla julkaistiin video, jossa Filantropia kertoi uusista 
kehitysyhteistyöhankkeista Etiopiassa ja Syyriassa. Filantropia osallistui ONL:n tuottamaan Tuohus-videoon, 
jolla tuettiin Lintulan luostaria. 
 
Filantropia järjesti kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. Tampereella valtakunnallisen juhlan, jossa käsiteltiin 
naisten oikeuksien toteutumista Ugandassa ja esitettiin ensimmäistä kertaa videodokumentti Filantropian 
työstä Ugandassa. Filantropia oli mukana suunnittelemassa sisältöä ortodoksisten kirkkolaulupäivien 
basaariin Joensuuhun keväälle 2020, mutta tapahtuma jouduttiin siirtämään vuoteen 2021. Filantropia 
ilmoitti toukokuisille Maailma kylässä -festivaaleille oman esittelypisteen ja sai osana Kymppi-hanketta 
mahdollisuuden tuottaa asiaohjelmasisältöä, mutta festivaalia siirrettiin vuodella koronarajoitusten takia. 
 



 

 

 

Koronaepidemian kerrannaisvaikutusten (työttömyys, vähävaraisuus jne.) vuoksi aloitettiin keväällä 
kotimaan diakoniakeräys, jonka tarkoituksena oli ohjata diakonialahjoitukset ortodoksisten seurakuntien 
diakoniatyön käyttöön. Avustushakemuksia tuli etenkin Itä- ja Keski-Suomen seurakunnista huhti-
marraskuun aikana viisi ja joulukuussa tehtiin varauksia seuraavalle vuodelle. Yksittäiset avustukset olivat 
suuruudeltaan 600–1000 euroa ja niillä hankittiin etenkin ruokakasseja ja elintarvikkeita jaettavaksi perheille 
ja yksineläville. Osa seurakunnista teki yhteistyötä paikallisten seurakuntien ja sosiaalitoimen kanssa, jolloin 
ruokakasseihin saatiin tukea usealta toimijalta ja apua välitettiin kymmeniin tai satoihin perheisiin, jolloin 
avunsaajien määrä kasvoi tuhansiin. 
 

  
 
Kesäkuulle sovittu Huolenpidon hinta -seminaari yhdenvertaisuudesta yhteiskunnan arvovalintojen 
näkökulmasta peruttiin pandemian vuoksi. Samalla peruuntui Jyri Pitkäsen ottamista muotokuvista ja 
Eveliina Talvitien teksteistä koottu Erilaiset-näyttely Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan Vanhassa salissa. 
Heinäkuulle suunniteltu Suomen ortodoksisen kirkon ja Filantropian osallistuminen SuomiAreenaan Porissa 
siirtyi koronarajoitusten vuoksi seuraavalle vuodelle. 
 
Vuosikokouksen yhteydessä Jyväskylässä 1.9. järjestettiin kansainvälisen diakonian juhlavuoden kunniaksi 
(20 vuotta Ortodoksisen kirkon ulkomaanavun Ortaidin perustamisesta) seminaari, jossa menneitä 
muistelivat Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, pitkäaikainen vapaaehtoinen Hannele Järvinen 

Jyväskylästä ja työntekijät. Tapahtuma tavoitti paikan päällä ja Facebookissa 
striimatun tallenteen välityksellä yli 400 ihmistä. 
 
Valamon opiston kanssa järjestettiin 18.–20.9. naisseminaari, jossa käsiteltiin 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kerättiin aiheita tulevia seminaareja varten. 
Avauspuheenvuoron piti professori Johanna Niemi Turun yliopistosta ja 
kokemuspuheenvuorot Ilona Lehmus ja Varvara Merras-Häyrynen. 
Seminaari huipentui yhteiseen jumalanpalvelukseen Lintulan luostarissa. 
Lokakuulle suunnitellut yksipäiväiset seminaarit Helsingin, Kuopion ja 
Karjalan sekä Oulun hiippakunnissa jouduttiin siirtämään koronatilanteen 
heikentymisen vuoksi seuraavalle vuodelle, koska tapahtumien onnistumisen 
vuoksi olisi ollut tärkeää kokoontua yhteen. Näin ollen myös vierailut 
seurakunnissa ja Filantropian vapaaehtoisverkoston vahvistaminen 
siirtyivät. 



 

 

 

YK:n päivän (24.10.) tienoilla vietettiin Ekumeenista Vastuuviikkoa, johon Filantropia osallistui kutsumalla 
kolme lähettilästä puhumaan verkkolähetyksiin. Koronarajoitusten vuoksi siirtyneiden ja peruuntuneiden 
tapahtumien tilalla Filantropia järjesti loka-joulukuussa Aika puhua -verkkolähetysten sarjan Zoom-alustalla 
ja Agricola-opintokeskuksen tukemana. Lähetyksiin osallistui kerrallaan 10–25 henkeä ja tallenteita 
julkaistaan tekstitettyinä Filantropian Youtube-kanavalla vuoden 2021 aikana, jolloin ne tavoittavat lisää 
katsojia. 
 
7.10. Vastuuviikon lähettiläs Mertsi Ärling (romanien oikeudet), Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
diakoniatyö korona-aikana Jaana Björninen, Juha Lampinen ja Katja Vilponiemi sekä syrjäytymisestä 
keskustelleet Ira Matsi ja Marja Seppi-Lasarenko 
21.10. Vastuuviikon lähettiläs Fardoos Helal (maahanmuuttajan työllistyminen) ja muukalaisen oikeudesta 
ihmisyyteen keskustelleet Anna Hyvärinen ja Teemu Toivonen. 
4.11. Kirkollinen työ Keniassa Rauno Pietarinen, piispa Neofitos ja Antti Narmala 
18.11. Naisten oikeudet Ugandassa Eveliina Talvitie sekä lapsen terveyskasvatus ja oikeus omaan kehoon 
Margarita Gerouki 
25.11. Väkivallan ehkäiseminen ja naiset kirkossa Johanna Niemi, Ari Koponen, Eeva Raunistola-Juutinen, 
Talvikki Ahonen, Petri Korhonen ja Tiina Hynninen-Lahdenperä 
2.12. Sovinto Ioannis Lampropoulos sekä Filantropian työ Syyriassa Minna Rasku 
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä: Vammaiset henkilöt täysivaltaisina seurakuntalaisina Amu Urhonen, 
Ronja Venesperä, Katri Suhonen ja Joonas Ratilainen, sekä Vammaisuus yhteisön rikkautena – kuka 
määrittelee normaalin? Elena Gorschkow, Niina Kiintonen (Vastuuviikon lähettiläs) ja Sari Kokko 
9.12. Rauha Raisa Lindroos 
 
Marras-joulukuulle suunnitellut ristisaatto ja rauhanrukouspalvelus pakolaisuudessa elävien puolesta 
jouduttiin siirtämään koronarajoitusten vuoksi. 
 
Toimintokulut Suomessa olivat koronarajoituksista huolimatta 69 prosenttia suunnitellusta eli 8 250 euroa, 
koska osa toiminnasta pystyttiin toteuttamaan verkossa. Työntekijäkulut olivat 32 797 euroa sekä vuokra ja 
muut kulut 2 600 euroa. 
 
 

Kehitysyhteistyö ja avustustyö 
 
Oma varainhankinta 47 094 € (76 %), EU-tuki 5 232 € (8 %) ja muut tulot 9 524 € (16 %) 

 
Vuosi 2020 alkoi tammikuisella työ- ja 
hankevalmistelumatkalla Keniaan, Etiopiaan ja 
Ugandaan. Matkan aikana kartoitettiin mahdollisten 
paikallisten kumppanien tilanne sekä hankeideoita 
uusia hankkeita varten. Suomen ulkoministeriön 
kehitysyhteistyömäärärahojen hanketuen hakukierros 
päättyi 31.3.2020 ja Filantropia valmisteli määräaikaan 
mennessä hankehakemukset Etiopiaan, Syyriaan ja 
Ugandaan. Lisäksi kartoitettiin muita 
rahoitusmahdollisuuksia Filantropian hankkeita varten 
rahoituspohjan laajentamiseksi. 
 



 

 

 

Uganda 
 
Filantropia jatkoi 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 
päätavoitteena 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 jatkettiin paikallishallinnon viranomaisten sekä 
hankkeessa koulutettujen yhteisöneuvonantajien roolien 
selkeyttämistä. Pandemian vuoksi suunnitelmaan lisättiin 
mukana olevien naisten taloudellista tukemista ja osa 
suunnitelluista koulutuksista siirrettiin toteutettavaksi 

esimerkiksi radio-ohjelmina kokoontumisten sijasta. Paikallisen kumppanin työntekijät olivat osan vuodesta 
Kampalan sulun sisäpuolella, jolloin hankealueelle ei ollut mahdollista matkustaa. 
 
Hankkeen kouluttamat parikymmentä neuvojaa toimivat lähinnä vapaaehtoispohjalta ja suurin osa heistä 
jatkoi työtään myös pandemian aikana. Pandemia lisäsi selvästi perheiden taloudellista painetta. Lisäksi 
teiniraskauksien määrä kasvoi koulujen sulkujen vuoksi ja ongelman ratkaiseminen naittamalla alaikäisiä 
tyttöjä teki lapsiavioliitoista yleisiä. Tyttöjen avioitumiseen liittyy myös pikaratkaisu köyhyyteen, koska sen 
kautta perhe saa myötäjäisiä. Isossa kuvassa teiniraskaudet ja lapsiavioliitot vaikuttavat suoraan lapsuuden 
ja koulutien päättymiseen liian varhain. 
 
Filantropia ja URI-GL valmistelivat hakemuksen vastaavanlaisesta hankkeesta uusille alueille, joissa salafi-
muslimit ovat enemmistönä. Hankehakemus ei saanut rahoitusta kehitysyhteistyömäärärahoista. 
Toimintokuluihin käytettiin 20 000 euroa, työntekijäkuluihin 6 965,54 euroa, seuranta- ja 
hankevalmistelumatkakuluihin 2 458 euroa sekä vuokraan ja muihin kuluihin 1 057 euroa. 

 
Frame, Voice & Report -hanke 
 
Filantropia sai Fingo ry:n kautta EU:n Frame, Voice, Report -hankerahaston (FVR) tukea viestinnälliseen 
kehitysyhteistyön hankkeeseen, joka kohdistui Filantropian työhön Ugandassa ja erityisesti naisten 



 

 

 

oikeuksien edistämiseen. FVR-hanke kesti 11 kuukautta vuosien 2019–2020 aikana ja päättyi 2020 
maaliskuun lopussa. 
 
Hankkeen tavoitteena oli kuvata askeleita kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa esittelemällä positiivisia 
muutoksia ugandalaisten naisten ja tyttöjen omistusoikeuksissa. Hanke antoi suomalaisille kohderyhmille 
välineitä ymmärtää kehitysongelmien syitä, erilaisia lähtötasoja ja keinoja, joilla muutosta voidaan tehdä. 
Muutostarinoita dokumentoimalla viesti kehitysyhteistyön inhimillisistä saavutuksista välittyi suomalaiselle 
yleisölle. Muutosta tehdään aina paikallisin voimin ja paikallisella tasolla ja tarinat purkavat näiltä osin 
ennakkoluuloista käsitystä pohjoisen ulkopuolisista asiantuntijoista tuomassa muutosta ja ratkaisuja etelän 
ongelmiin. 
 
Hankkeen konkreettisia toimintoja vuonna 2020 olivat videodokumentti, lehtiartikkelit ja oppilaitosvierailut. 
Lisäksi käytössä oli yleisöä varten kyselytutkimus. Suunnitelma toteutui muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. 

 

• Naistenpäivän valtakunnallinen seminaari Tampereella maaliskuussa 2020 

• Luento Jyväskylän ammattikorkeakoulussa maaliskuussa 2020 

• Kyselyn tulosten julkaiseminen hankkeen päätyttyä 2020 

• Dokumentti on ollut esillä eri medioissa, luennoilla ja Filantropian vuosikokouksessa. Sitä on katsottu 

jo 350 kertaa huolimatta siitä, että Maailma kylässä -festivaalit, Erilaiset -näyttelyyn liittyvä seminaari 

Jyväskylässä, hiippakuntaseminaarit ja seurakuntavierailut jäivät toimintavuonna väliin. 

• Projekti raportointiin rahoittajalle touko-kesäkuussa 2020 

Hankkeen toimintokulut olivat 1 500 euroa, matkakulut 952 euroa, työntekijäkulut 3 759 euroa sekä vuokra 
ja muut kulut 440 euroa. Filantropian omavastuuosuus koko hankkeen kuluista oli viisi prosenttia. 
 

Viestintä- ja globaalikasvatushanke 
 
Filantropia, Helsingin Diakonissalaitos, Filoksenia ja Suomen Caritas jatkoivat ulkoministeriön tuella 
kaksivuotisen (2019–2020) viestintä- ja globaalikasvatushankkeen toimintoja. Kymppi-hanke lisäsi 
tietoisuutta Agenda 2030 osatavoitteesta 10.2 Eriarvoisuuden vähentäminen erityisesti kehitysmaissa 



 

 

 

toimivien suomalaisten yritysten parissa ja vuoden 2020 aikana moni kansalaisjärjestö kiinnostui 
osallistumaan erityisesti verkkotapahtumiin. 
 
Filantropia toimi osatoteuttajana, jonka vastuulla oli erityisesti kyselyn toteuttaminen yhteistyössä 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa hankkeen alussa ja lopussa. Filantropia osallistui yritystyöpajojen, 
verkkolähetysten ja loppuseminaarin suunnitteluun ja toteutukseen sekä menestystarinavideoiden ja 
mobiilisovelluksen valmisteluun. Videot, jotka kertovat kolmen suomalaisen yrityksen tarinan, löytyvät 
Filantropian Youtube-kanavalta. 
 

Toimintokuluihin käytettiin 1 983 euroa, työntekijäkuluihin sivukuluineen 9 008 euroa sekä vuokraan ja 
muihin kuluihin 890 euroa. Viestintä- ja globaalikasvatustuki kattoi 81 prosenttia Filantropian kuluista. 
 

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 välitti keväällä koronapandemian vuoksi Antiokian patriarkaatin (GOPA-DERD, Greek Orthodox 
Patriarchate of Antioch and all the East - Department of Ecumenical Relations and Development) kautta 5 
000 euroa humanitaarista apua Syyriaan. 
 
GOPA-DERD:n johtaja arkkimandriitta Alexi Chehadeh menehtyi elokuussa 2020 COVID-19:n seurauksena. 
Muistopalvelus toimitettiin Tapiolan ortodoksisessa kirkossa 40 päivää kuoleman jälkeen. 
 
Elokuun 4. päivän iltana Beirutin satama-alueella Libanonissa räjähti varastoitua ammoniumnitraattia. Yli 200 
kaupunkilaista menetti henkensä, yli 7 000 loukkaantui ja yli 300 000 menetti kotinsa. Sirpaleita raivataan 
vielä pitkään. 
  
Filantropia tuki arjen kasaamista Beirutissa ekumeenisen yhteishankkeen kautta yhdessä YMCA:n (ent. 
Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen) ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Onnena onnettomuudessa oli se, 



 

 

 

että YMCA:lla oli jo olemassa valmis nuorten paikallisten vapaaehtoisten joukko Libanonissa. Yhteistyö 
käynnistyi parissa päivässä täällä Suomen päässä humanitaarista operaatiota varten. Käytännössä sata 
vapaaehtoista Beirutista, Pohjois-Libanonista ja Bekaanlaaksosta oli auttamassa räjähdyksen uhreja 8. 
päivänä elokuuta. 
  

Työ alkoi raunioiden raivaamisella ja esimerkiksi särkyneiden 
ikkunoiden muovittamisella niissä asunnoissa, joissa oli turvallista 
jatkaa asumista. Avun tarkoituksena oli tukea perheitä varustamaan 
kotejaan asuttaviksi alkavan talven varalta. Ihmiselle tarpeellinen 
alkaa puhtaasta vedestä. Koteihin hankittiin syyskuussa vesisäiliöitä 
sekä tarpeellisilla kodinkoneita. Veden jälkeen olennaista on ruoka ja 
lämpö. Sen vuoksi hankintalistalla oli mm. helloja, vedenkeittimiä ja 
pattereita. Lisäksi nuoret auttoivat kroonisista sairauksista kärsiviä 
esimerkiksi lääkkeiden hankkimisessa.  
 

Joulukuun alkuun mennessä 237 kotiin oli asennettu vesisäiliö, 92 oli hankittu jääkaappi, 51 kaasu-uuni, 48 
pyykinpesukone, 5 vedenlämmittimiä, 9 veden puhdistuslaitteita ja kahteen lisäpattereita lämmitystä varten. 
Yhteensä 444 perhettä sai apua kotinsa rakentamiseen räjähdyksen jäljiltä siihen kuntoon, että niissä pystyi 
jälleen elämään. 

 
Filantropia keräsi lahjoituksia ja välitti 
humanitaarista apua 5 000 euroa Suomen 
YMCA:n kautta Libanoniin. Lisäksi välitettiin 
tulleista lahjoituksista 500 euroa Pietarin 
katulasten auttamiseksi Filoksenia ry:n 
kautta. 
 
Toimintavuonna käytettiin ulkomaille 
suuntautuviin avustuksiin 10 500 euroa, 
työntekijäkuluihin 2 317 euroa sekä 
vuokraan ja muihin kuluihin 900 euroa. 
 
 

 
 
 

Viestintä ja tukitoimet 
 
Kirkon tuki 36 000 € (81 %), oma varainhankinta ja muut tulot 8 248 € (19 %) 

 
Filantropia viesti toiminnastaan kotisivuilla osoitteessa www.filantropia.fi. Uudistetuille kotisivuille 
päivitettiin aiottua enemmän ominaisuuksia ja sivuja jäsenten, lahjoittajien ja Filantropian työstä 
kiinnostuneiden saavuttamiseksi ja palvelemiseksi. Uudet lahjoitussivut osoittautuivat erittäin tärkeiksi 
pandemia-aikana. Internet-sivujen päivittämisen kertaluontoiset kulut olivat toimintavuonna 2 464 euroa. 
 
Filantropian Facebook -sivu sijaitsee osoitteessa www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions ja 
Instagram -sivu on filantropiry. Sosiaalisessa mediassa Filantropialla oli yli 1 600 seuraajaa. Järjestön 
toiminnasta kerrottiin viisi kertaa vuodessa sähköpostitse uutiskirjeellä, jonka vastaanottajia on noin 450. 



 

 

 

 
Filantropian 8-sivuinen tiedotuslehti ilmestyi keväällä ja syksyllä. Syysnumero oli viimeinen vastaava 
tiedotuslehti ennen siirtymistä kirkon yhteiseen lehteen vuoden 2021 aikana. Lehden taitto-, paino- ja 
postikuluihin käytettiin 4 443 euroa. Jäsenkirje lähetettiin postitse kesäkuussa. 
 
Filantropian toiminnasta kirjoitettiin uutisia ja artikkeleja Ortodoksiviestiin, Aamun Koittoon ja Tuohustuleen 
sekä ortodoksisen kirkon kotisivuille. Viestinnällisiä kysymyksiä pohdittiin ja viestintää suunniteltiin yhdessä 
kirkon viestinnän kanssa. 
 
Filantropian työntekijät olivat ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen käytettävissä järjestön työalaan 
liittyvissä asiantuntijakysymyksissä. Vuosittainen raportointi- ja arviointipäivä pidettiin kirkon 
palvelukeskuksen kanssa 27.4. Teamsin välityksellä ja läsnä oli kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa 
Okulovin lisäksi Filantropian hallituksen puheenjohtaja Ilona Lehmus sekä työntekijät. 
 
Filantropia oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN), Suomen Lähetysneuvoston (SLN), Suomalaiset 
kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingon, Reilun kaupan edistämisyhdistyksen, Agricola-
opintokeskuksen ja Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Jäsenmaksukulut olivat 794 euroa. 
 
Filantropian toimisto, varasto ja arkisto sijaitsivat Helsingissä osoitteessa Asemamiehenkatu 4 B, ja tilat 
vuokrattiin adoptio- ja kehitysjärjestö Interpedialta. Lisäksi Filantropia vastasi osittain Koroistentien asunnon 
rahoitusvastikkeesta. Viestinnän ja tukitoimien osalta vuokra- ja vastikekulut olivat 3 794 euroa ja muut 
toimistokulut 4 713 euroa. Matka- ja majoituskulut olivat 1 381 euroa. 
 
Filantropialla oli toimintavuoden aikana kaksi vakituista työntekijää. Työntekijöillä oli käytettävissä 
työterveyspalvelut, työnohjaus sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Työterveys- ja työhyvinvointikuluihin 
käytettiin 2 103 euroa. Työntekijät voivat osallistua vuoden aikana alaan liittyviin koulutuksiin ja hankkia 
työhön liittyvää kirjallisuutta, mihin käytettiin 199 euroa. 
 

Vuosikokous ja kansainvälisen 
diakonian juhlavuosiseminaari pidettiin 
alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 
Jyväskylässä 1.9.2020. Siirto johtui 
vaikeasta koronatilanteesta keväällä. 
Hallituksen puheenjohtajana jatkoi 
Ilona Lehmus Vantaalta. Hallitukseen 
valittiin uusina jäseninä Artturi 
Hirvonen Oulusta, Anna-Maija 
Keurulainen Jyväskylästä ja Petri 
Korhonen Helsingistä. Hallituksessa 
jatkoivat Raisa Lindroos Järvenpäästä, 
Erna Suutari Jyväskylästä sekä Andreas 
Salminen, Maria Susuna ja Katja 
Vilponiemi Helsingistä. 
 
 

Filantropian hallitus kokoontui neljä kertaa vuodessa, joista yksi oli pidempi kokous suunnittelupäivän 
yhteydessä ja yksi etäkokous Teamsin kautta. Hallituksen asiantuntijajäseniä olivat Helsingin ja koko Suomen 
arkkipiispa Leo sekä Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. Filantropian toiminnanjohtaja 



 

 

 

oli asiantuntijajäsen Kirkon Ulkomaanavun hallituksessa. Vuosikokoukseen, hallituksen kokouksiin, muihin 
kokouskuluihin, edustustilaisuuksiin, huomionosoituksiin ja vapaaehtoisten kuluihin käytettiin 2 775 euroa. 
Yhdistyksen vuosikirjanpidosta vastasi Interfina Oy. Tilintarkastajaksi valittiin Risto Ekholm (KHT, BDO), 
varatilintarkastajaksi Maria Porokka (KHT, BDO), toiminnantarkastajaksi Varvara Merras-Häyrynen ja 
varatoiminnantarkastajaksi Tuomas Lempinen. Leasing-tulostimen sopimus päättyi syksyllä ja laite 
lunastettiin järjestölle. Kirjanpitoon, tilintarkastukseen, hankintoihin, vakuutuksiin, hiilijalanjäljen 
kompensointiin ja muihin kuluihin viestinnän ja tukitoimien osalta käytettiin 2 628 euroa, ja työntekijäkulut 
olivat 21 604 euroa. 
 
 

50 Varainhankinta 
 
Oma varainhankinta sekä sijoitus- ja rahoitustoiminta 125 635 €, josta siirto hankkeisiin ja viestintään 54 325 € (43 
%) ja taseeseen 39 110 euroa (31 %) 

 
Suuren paaston keräys pidettiin 24.2.–12.4.2020 ja sen kohteena oli naistyö Itä-Afrikassa ja Lähi-idässä. 
Koronarajoituksista johtuen monet kirkot olivat kiinni ja lipaskeräyksen tuotot jäivät pääosin saamatta, mikä 
näkyi keräyksen kokonaistuotossa 16 972 euroa. Keräyksen tuotot käytetään naisten toimeentulon 
parantamiseen Ugandassa ja Syyriassa vuosina 2020–2021. 
 
Kesäkeräyksen sijaan keväällä aloitettiin diakoniakeräys koronatilanteen vuoksi vaikeuksiin joutuneiden 
tukemiseksi kotimaassa. Diakonialahjoituksia välitettiin eteenpäin ortodoksisista seurakunnista tulleiden 
avustuspyyntöjen perusteella erityisesti Itä- ja Keski-Suomeen 4 150 euroa. Diakoniakeräykseen lahjoitettiin 
vuoden loppuun mennessä 17 638 euroa ja diakonia-apua välitetään seurakuntien diakoniatyöhön niin kauan 
kuin keräysvaroja riittää. 

 
 
Syyria-keräys jatkui läpi vuoden ja uuden hankkeen myötä lahjoitusten määrä kasvoi huomattavasti edellisiin 
vuosiin verrattuna. Syyria-keräykseen lahjoitettiin yhteensä 8 141 euroa ja sen tuotolla avustetaan Syyriassa 
Antiokian patriarkaatin kautta nuoria äitejä käsittelemään kokemaansa väkivaltaa ja saamaan koulutusta ja 
toimeentulon keinoja. Katastrofilahjoituksia tuli 8 880 euroa ja ne käytettiin humanitaarisena apuna Syyriaan 
Antiokian patriarkaatin kautta ja Libanoniin YMCA:n kautta. 



 

 

 

Joulupaastokeräyksen 15.11.–31.12.2020 kohteeksi valittiin pandemian lisäämien teiniraskauksien ja 
lapsiavioliittojen takia terveyskasvatus Keniassa ja Ugandassa. Koronarajoitukset kiristyivät marras-
joulukuussa ja vaikuttivat jälleen lipaskeräykseen. Vuoden loppuun mennessä joulupaastokeräykseen oli 
lahjoitettu 12 073 euroa. Edellisen vuoden joulupaastokeräyksen tuottoja tilitettiin toimintavuoden aikana 5 
422 euroa ja ne käytettiin luostarien toiminnan tukemiseen Keniassa. 
 
Filantropian työtä voi tukea yleislahjoituksella tai kerta- ja kuukausilahjoituksilla lähetys-, diakonia- ja 
kehitysyhteistyöhön sekä koulupankkiin, josta tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä Keniassa. Lisäksi 
Filantropiaa voi tukea merkkipäivälahjoituksilla ja testamentilla. Uudet kotisivut mahdollistivat 
varainhankinnan tason ylläpitämisen ja kehittämisen vaikeana pandemia-aikana. Lahjoitusten määrä pysyi 
suunnitellussa 38 000 eurossa ja keräystulojen määrä 69 000 euroa ylitti hieman odotukset. Muita tuottoja 
tuli odotettua vähemmän, mitä kompensoi toisaalta pandemian rajoittamat mahdollisuudet toteuttaa 
kaikkia suunniteltuja toimintoja. 
 
Seurakuntia pyydettiin kantamaan lähetystyön kolehti ristin kumartamisen sunnuntaina 15.3.2020 ja 
kansainvälisen diakonian kolehti ristin ylentämisen juhlaa edeltävänä sunnuntaina 13.9.2020. Molempien 
kolehtien kohteeksi valittiin nuorten äitien tukeminen Syyriassa ja kolehtitulot olivat 4 198 euroa, mikä oli 
hieman arvioitua enemmän. Koronarajoitusten vuoksi myyjäisiä Filantropian työn hyväksi ei voitu järjestää 
toimintavuoden aikana. Filantropian tuotevalikoimassa oli Kiitosakatistos ja Pyhiinvaeltajan lauluja cd-levyjä, 
joulukortteja sekä onnittelu- ja suruadresseja, joiden tilaamisen helpottamiseksi uusille kotisivuille avattiin 
tilauslomake. Myyjäis- ja tuotemyynti oli 2 175 euroa. Jäsenmaksuja maksettiin lähes ennakoidusti 3 874 
euroa. 
 
Sijoitustoimintaan liittyen toimintavuonna tuli kuluja metsänistutuksesta ja taimikonhoidosta 1 860 euroa ja 
tuloja metsämyynnin veronpalautuksena 5 506 euroa sekä sijoitustoiminnan tuottoina 4 115 euroa. 
 
Varainhankinnan muut kulut, myyntitavaravaraston muutos sekä pankki- ja postikulut olivat 1 627 euroa, 
keräyskulut 3 689 euroa sekä kirjanpitokulut ja keräystilintarkastus 1 310 euroa. Työntekijäkulut 
sivukuluineen ovat 12 067 euroa. 
 
Filantropia ry:n hallitus 18.3.2021 


