Ortodoksisen kirkon
kansainvälinen diakonia ja lähetystyö
Filantropia ry
Toimintasuunnitelma 2021

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. Suomen ulkoministeriö
tukee Filantropian kehitysyhteistyöhankkeita vuonna 2021 yhteensä 170 000 eurolla Etiopiassa ja Syyriassa.
Fingon Powerbank-tukea saadaan Ugandaan 9 000 euroa ja viestintä- ja globaalikasvatustukea Filantropian
osuuteen Kymppi-hankkeessa 9 000 euroa. Muu toimintarahoitus kertyy ortodoksisten seurakuntien
avustuksista, yksityislahjoituksista ja muista tuloista. Vuoden 2021 arvioidut tulot ja kulut ovat 451 793 euroa.
Toiminta sopeutetaan kulloinkin voimassa oleviin epidemiarajoituksiin.

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.
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 2021 KOHOKOHDAT*

* mikäli pandemiarajoitukset sallivat

Tammikuu

Etiopian ja Syyrian kehitysyhteistyöhankkeet alkavat

Helmikuu

Suuren paaston keräys Etiopiaan alkaa 15.2. ja Aika puhua -lähetykset alkavat 18.2.

Maaliskuu

Ugandan turvaverkkohanke käynnistyy ja jäsenkirje 2021

Huhtikuu

Pääsiäinen 4.4. ja vuosikokous 14.4.

Toukokuu

Terveyskasvatusta avainhenkilöille Keniassa ja Ugandassa ja kirkkolaulupäivät 28.–30.5.

Kesäkuu

Filantropian ja ortodoksisen kirkon yhteistyösopimuksen valmistelua

Elokuu

Filantropian hallituksen suunnittelupäivä

Syyskuu

Luomakuntapäivä 1.9. ja hiippakunnalliset seminaarit alkavat

Lokakuu

Ekumeeninen Vastuuviikko ja Reilun kaupan viikko

Marraskuu

Joulupaastokeräys Syyriaan ja Ugandaan alkaa 15.11. ja mahdollinen työmatka Itä-Afrikkaan

Joulukuu

Juhlistetaan vuosien 2019–2021 saavutuksia ja mahdollinen työmatka Lähi-Itään

Kirkollinen työ
Kirkon tuki 87 500 € (64 %), seurakuntien tuki 12 000 € (9 %), oma varainhankinta ja muut tulot 36 973 € (27 %)

Itä-Afrikka
Kenia
Keniassa Filantropia jatkaa yhteistyötä uusien hiippakuntien ja luostareiden vahvistamiseksi. Tavoitteena on
pitkällä aikavälillä mahdollisimman omavaraisina toimivat hiippakunnat, joissa on mahdollista toteuttaa
monipuolisesti kirkollista yhteistyötä.
Nyerin hiippakunnassa Filatropian työ keskittyy erilaisten koulutusten mahdollistamiseen. Uusin teema
koulutuksissa on laaja-alainen terveyskasvatus. Herätteenä aiheeseen on teiniraskauksien lisääntyminen
pandemian sotkettua kenialaisen kouluvuoden. Koulutuksia järjestetään sekä hiippakunnan omassa tyttöjen
yläkoulussa varsinaisen opetussuunnitelman ulkopuolella että papistolle ja äitiliiton naisille. Pandemian
vuoksi koulutukset käynnistyvät etäyhteyksien avulla toimintavuoden aikana.
Tyttöjen yläkoulu hiippakuntakeskuksen yhteydessä mahdollistaa koulustipendiläisten opintojen
seuraamisen sekä erilaisten iltaohjelmien mukaan tuomisen esimerkiksi Filantropian vapaaehtoisten
vierailujen yhteydessä.
Hiippakunnan hallintorakenteen jalkauttamista varten tuetaan erilaisia koulutuksia. Hallintoa on hajautettu
ja vastuuta on jaettu piispan sekä papiston lisäksi myös maallikoille. Filantropia jatkaa hiippakunnassa
papiston koulutuspäivien tukemista.
Äitiliiton pankkitoiminta jatkuu Nyerin hiippakunnan alueella ja sen kehitystä seurataan työmatkojen
yhteydessä esimerkiksi vierailemalla naisten pelloilla ja yrityksissä, joita he ovat säästöjensä ja pankin tuella
saaneet perustettua.

Kisumin hiippakunnan omavaraisuutta ja piispa Markoksen työtä tuetaan mehiläistarhan perustamisessa.
Hiippakunnan lähistölle rakenteilla oleva Triherousan nunnaluostari on Filantropian vahvoja kummikohteita
Keniassa.

Nairobin hiippakunnassa Filantropia on tukenut vuosia nuorisotyötä. Tavoitteena on löytää yhdessä uusia
konkreettisia toteutustapoja. Yksi mahdollisuus tähän olisi yhdistää teiniäideille ja katedraaliseurakunnan
nuorille suunnattuja kädentaitokursseja toteutettavaksi Nyerin hiippakunnan alueella. Tällä tavoin nuoret
pääsisivät näkemään kirkon elämää pääkaupungin ulkopuolella ja oppimaan esimerkiksi maaseudun
matontekijöiltä kuinka markkinoilla myytäviä mattoja tehdään.
Hiippakunnan alueella on myös pyhän Mooseksen veljestön rakenteilla oleva
munkkiluostari. Filantropia seuraa luostarin rakentamista ja tukee tarvittaessa
omavaraisuuteen liittyviä kohteita pienin lahjoituksin.
Nairobin pappisseminaarin tilannetta seurataan työmatkojen yhteydessä.
Aikaisempien vuosien suunnitelmat sekä tukitarjoukset, jotka ovat perustuneet
kestävään kehitykseen ja oppilaitoksen tason nostamiseen taloudellisesti
kannattavaksi kansainväliseksi yliopistoksi odottavat parempaa aikaa. Suoraa
vastikkeetonta tukea ei edelleenkään välitetä seminaarille.
Ikonisiltaan liittyvää hanketta jatketaan mahdollisuuksien mukaan vuonna
2021. Alustavan suunnitelman mukaan kaksi kenialaista ikonimaalaria
kutsutaan Valamon opiston ikonilinjalle.
Hankkeen kolmas vaihe on mahdollista toteuttaa myös Keniassa, mikäli sen
järjestäminen onnistuu paremmin kohdemaassa. Ikonisillan vastuullisena
opettaja toimii Antti Narmala.

Burundi ja Ruanda
Filantropia on tukenut Burundin ja Ruandan hiippakunnan metropoliitta Innocentioksen työtä muun muassa
tuottamalla kirundinkielistä kirkollista kirjallisuutta. Kirundi on Burundin pääkieli ja sitä ymmärretään myös
Ruandan puolella. Muut avaukset hiippakunnan tukemiseksi ovat osoittautuneet mahdottomiksi toteuttaa
Filantropian nykyisillä resursseilla.
Hiippakunta koostuu kahdesta valtioista, joiden välisen rajan ylittäminen on vaikeaa. Alueella on paljon
erilaisia levottomuuksia. Burundin puolella opposition ja turvallisuusjoukkojen väliset väkivaltaiset
yhteenotot ovat olleet viime vuosina yleisiä. Ruandassa tilanne on suhteellisen rauhallinen, mutta
kansanmurhan jälkeinen vakaus perustuu yksinvaltaiseen diktatuuriin, jossa opposition tila on vähäinen.
Metropoliitta elää tällä hetkellä Ugandassa ja häntä on mahdollista tavata maahan suuntautuvan työmatkan
yhteydessä. Filantropian työ hiippakunnan tukemiseksi päättyy toimintavuoden aikana. Mikäli hiippakunnan
tilanne muuttuu radikaalisti parempaan suuntaan, työn aloittamista uudelleen voidaan harkita.
Itä-Afrikan työn toimintokuluihin on varattu toimintavuonna 40 500 euroa sekä seurantamatkakuluihin 4 487
euroa, työntekijäkuluihin sivukuluineen ovat 37 685 euroa sekä vuokraan, ulkopuolisiin palveluihin ja muihin
kuluihin 3 225 euroa.

Suomi
Suomessa ja Keniassa kerätään toimintavuoden aikana tarinoita suomalaisen ortodoksisen lähetystyön yli
40-vuotisesta historiasta kertovaa dokumenttia varten. Toimintavuonna haastatellaan Ortodoksisen

Lähetyksen entisiä työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Kenian kuvausmatkalla haastatellaan
mukana olleita, kierretään katsomassa työn jälkiä ja muistellaan menneitä. Dokumenttiaineistoa kerätään
yhdessä Petrus Palolan kanssa. Kenialaisen pastori Evangelos Thianin väitöskirja valmistunee vuonna 2021.
Filantropia varautuu stipendiaattinsa väitöstilaisuuden järjestämiseen Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.
Filantropia osallistuu toimintavuoden aikana ihmisoikeuksia ja muita globaaleja teemoja sekä ekumeniaa
käsitteleviin kampanjoihin ja järjestää seminaareja ajankohtaisten aiheiden käsittelemiseksi kirkossa. Aika
puhua -verkkolähetyksiä jatketaan kerran kuussa ja ohjelmasisällöissä otetaan huomioon ortodoksisen
kirkon Maailman elämän edestä -asiakirja ja ekumeeniset vieraat. Lisäksi järjestetään maapäiviä Filantropian
toiminnasta. Agricola-opintokeskus tukee Filantropian työtä.
Valamon opistolla järjestettiin syyskuussa 2020 aivoriihi, jossa keskusteltiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta
ja sen ilmenemismuodoista kirkossa sekä mietittiin vaihtoehtoja aihepiirin käsittelemiseksi jatkossa.
Filantropia jatkaa toimintavuonna yhteistyössä Valamon opiston kanssa naisiin kohdistuvan väkivallan ja
asiattoman kohtelun käsittelemistä.
Järjestöyhteistyötä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan ja Ortodoksisten nuorten liiton kanssa
jatketaan. Seurakuntarakenteen muuttuessa Filantropia pyrkii rakentamaan uusien seurakuntien kanssa
yhteistyötä kohti tulevaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi Lapin seurakunnan kanssa tuotettavaa
opetusmateriaalia ja vierailuja paikallisyhteisöissä.
YK:n päivän (24.10.) tienoilla vietetään Ekumeenista vastuuviikkoa ja Reilun kaupan viikkoa, joihin myös
Filantropia osallistuu. Vuoden lopussa juhlistetaan kolmen vuoden aikana kertyneitä kokemuksia ja
saavutuksia kirkon kansainvälisen työn parissa ja suunnataan katseet kohti seuraavaa strategiakautta.
Kotimaan toimintokulut ovat 13 315 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 34 755 euroa sekä vuokra ja muut
kulut 3 200 euroa.

Kehitysyhteistyö ja avustustyö
Ulkoministeriö 170 000 € (69 %), oma varainhankinta 56 500 € (23 %) ja muut tulot 18 600 € (8 %)

Filantropia aloittaa tammikuussa 2021 kaksi ulkoministeriön tukemaan kehitysyhteistyön hanketta.
Yksivuotinen pilottihanke alkaa Etiopiassa ja nelivuotinen hanke Syyriassa. Lisäksi kartoitetaan muita
rahoitusmahdollisuuksia Filantropian hankkeita varten rahoituspohjan laajentamiseksi.

Etiopia
Filantropialla on ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista saatu vuoden tuki uudelle projektille
Etiopiaan. Se toteutetaan yhdessä IOCC Etiopian (International Orthodox Christian Charities) kanssa. Työ
keskittyy trakooman ja podokoniosin ehkäisyyn ja hoitoon. Molemmat trooppiset taudit aiheuttavat
hoitamattomina vakavaa vammautumista. Trakooma johtaa sokeuteen ja podokoniosis vie kyvyn liikkua
jalkojen turvottua muodottomiksi. Sairaudet ovat erityisen vammauttavia naisille. Trakooma sokeuttaa kaksi
kertaa enemmän naisia kuin miehiä, koska naiset hoidetaan perinteisesti viimeisenä. Podokoniosis johtaa
puolestaan usein siihen, että puoliso hylkää sairastuneen naisen.

Hanke integroi tautien ennaltaehkäisyn ja hoidon
Amharassa Dembechan ja Quaritin alueella. Alkuvaiheessa
molemmat taudit olisivat hoidettavissa vedellä ja
saippualla. Sen vuoksi ennaltaehkäisyllä on iso rooli
hankkeessa. Yhteistyötä tehdään muun muassa kouluilla,
joihin on rakennettu vesijohto- ja viemärijärjestelmä.
Varsinkin trakooma on yleinen vitsaus pienillä lapsilla.
Tautien ehkäisemiseksi tietoisuutta kasvojen ja jalkojen
pitämisestä puhtaana kasvatetaan. Hanke kokoaa yhteen
terveydenhuoltohenkilökuntaa, opettajia, naisryhmiä sekä
uskonnollisia ja poliittisia johtajia.
Hanke tavoittaa yli 12 000 hyödynsaajaa muun muassa
terveysasemien ja koulujen kautta. Epäsuorasti
esimerkiksi perheiden kautta hyödynsaajien määrä kasvaa
50 000. Työmatka hankealueelle ajoittuu muiden ItäAfrikan matkojen yhteydeyteen. Ulkoministeriön
rahoittama hanke toimii pilottina vastaavalle suuremmalle
hankkeelle
tulevaisuudessa,
mikäli
toimintamalli
osoittautuu onnistuneeksi ja kumppanin kanssa on
mahdollista jatkaa yhteistyötä.
Hankkeen kokonaiskulut toimintavuonna ovat 105 900 euroa, josta toiminto-, käyttö- työntekijä- ja
seurantakuluihin Etiopiassa on varattu 86 235 euroa ja viestintä-, työntekijä-, vapaaehtois- ja tukitoimien
kuluihin kotimaassa 19 665 euroa. Ulkoministeriön tuki kattaa kuluista 85 % ja Filantropia vastaa 15 %
omavastuuosuudesta.

Syyria
Tammikuussa 2021 alkaa Syyriassa ulkoministeriön hanketuella Filantropian ja GOPA-DERDin nelivuotinen
hanke seksuaalista väkivaltaa kokeneiden nuorten äitien voimaannuttamiseksi. Hanke toteutetaan
Damaskoksen alueella. Tavoitteeseen pyritään psyko-sosiaalisten menetelmien, terveyspalvelujen,
ammattikoulutuksen ja pienen starttirahan turvin.
Hankkeen hyödynsaajiksi valitut nuoret naiset ovat yksin vastuussa perheidensä toimeentulosta ja heillä
kaikilla on alle kouluikäisiä lapsia. Lapsille järjestetään äitien koulutusten ja tukiryhmien kokoontumisten
yhteydessä omaa päiväkotitoimintaa.
Seksuaalinen väkivalta jää usein raportoimatta alueella kulttuurisen ja uskonnollisen stigman vuoksi. Silti
lähes vuosikymmenen kestäneen Syyrian sodan jäljiltä on dokumentoitu lukemattomasti raiskauksia
esimerkiksi kotietsintöjen ja kuulustelujen yhteydessä sekä levottomilla kaduilla. Myös taloustilanteen
huononeminen on lisännyt seksuaalista hyväksikäyttöä ja alaikäisten tyttöjen avioliittoja. Hankkeeseen
sisällytetyt ammatillinen koulutus ja starttiraha antavat naisille keinoja hankkia toimeentuloa tilanteessa,
jossa vaihtoehtoja on hyvin vähän tarjolla.

Mikäli mahdollista työmatka hankealueelle tehdään heti alkuvuodesta, jolloin vahvistetaan sopimuksessa
olevia projektikäytäntöjä ja käynnistetään ensimmäisiä toimintoja. Vuoden mittaan analysoidaan tarvittavia
muutoksia ja tarkennuksia seuraavan vuoden toimintoihin. Työmatkalla kerätään myös viestintämateriaalia
kevään 2022 paastokeräystä varten.
Hankkeen kokonaiskulut toimintavuonna ovat 99 500 euroa, josta toiminto-, käyttö- työntekijä- ja
seurantakuluihin Syyriassa on varattu 81 884 euroa ja viestintä-, työntekijä-, vapaaehtois- ja tukitoimien
kuluihin kotimaassa 17 616 euroa. Ulkoministeriön tuki kattaa kuluista 80,4 % ja Filantropia vastaa 19,6 %
omavastuuosuudesta.

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).
Tulevaisuuden yhteistyötä varten kartoitetaan
mahdollisia uusia rahoitusmalleja. Ugandan työmatka
hankealueelle tehdään muiden Itä-Afrikan matkojen

yhteydessä. Lisäksi hankkeessa testataan toimintavuonna teknisen turvaverkon toimivuutta hankealueella.
Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingo ry:n hallinnoima Powerbank myönsi 9 000 euroa
Filantropian Ugandan hankkeelle älypuhelinten avulla luotavan turvaverkon testaamiselle. Tarkoituksena on
nopeuttaa ja varmistaa oikeanlaisen avun saaminen perille, kehittää raportointia ja vähentää viranomaisten
korruptiota.
Hankekulut kentällä ovat 19 303 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 7 170 euroa, seurantamatkakulut 1
200 euroa sekä vuokra ja muut kulut 786 euroa.

Viestintä- ja globaalikasvatushanke
Filantropia, Helsingin Diakonissalaitos, Filoksenia ja Suomen Caritas jatkavat ulkoministeriöltä saatavalla
hanketuella kotimaassa toteutettavaa viestintä- ja globaalikasvatustyötä Kymppi-hankkeessa. Hanke pyrkii
edistämään kehittyvissä maissa asuvien ihmisten kestävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa juurruttamalla
kestävän kehityksen tavoitteet suomalaisten, kehittyvissä maissa toimivien pk-yritysten liiketoimintaan.
Hankkeen toiminto- ja työntekijäkuluihin on varattu 11 197 euroa sekä vuokraan ja muihin kuluihin 375
euroa. Filantropian omavastuuosuus kuluista on 14 %.

Avustustyö
Filantropialla on valmius välittää katastrofiapua tulleiden katastrofilahjoitusten puitteissa vuositasolla 2 000–
7 000 euroa. Katastrofiavun käytöstä päättää Filantropian hallitus. Apua välitetään katastrofialueilla jo
valmiiksi toimivien kumppaneiden kautta.
Avustusyhteistyö Beirutin räjähdyksen uhreille käynnistyi syksyllä 2020 YMCA:n ja Suomen Lähetysseuran
kanssa. Syyrian työmatkan yhteydessä monitoroidaan toiminta-aluetta yhdessä paikallisten YMCA Libanonin
hankkeen työntekijöiden kanssa.
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.

Viestintä ja tukitoimet
Kirkon tuki 37 500 € (75 %), oma varainhankinta ja muut tulot 12 640 € (25 %)

Filantropia viestii toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa www.filantropia.fi. Filantropian Facebook -sivu on
osoitteessa www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions. Järjestön toiminnasta kerrotaan myös
sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä 4–5 kertaa vuodessa.
Filantropia tuottaa säännöllisesti uutisia ja kirjoituksia ortodoksisen kirkon lehteen ja ortodoksisen kirkon
kotisivuille. Jäsenkirje lähetetään Filantropian jäsenille 1–2 kertaa vuodessa.

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, Agricolaopintokeskuksen ja Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen jäsen.
Filantropian toimisto, varasto ja arkisto ovat Helsingissä osoitteessa Asemamiehenkatu 4 B. Tilat on vuokrattu
adoptio- ja kehitysjärjestö Interpedialta. Lisäksi Filantropia vastaa Koroistentien asunnon osavastikkeesta.
Viestinnän ja tukitoimien osalta vuokra- ja vastikekulut ovat 3 450 euroa ja muut viestintä- ja toimistokulut 4
500 euroa. Matka- ja majoituskuluihin on varattu 2 294 euroa.
Filantropialla on kaksi vakituista työntekijää ja mahdollisuus talousarvion puitteissa työllistää
toimintavuoden aikana osa/määräaikainen työntekijä kotimaan, viestinnän ja tukitoimien työtehtäviin.
Työntekijöillä on käytettävissä työterveyspalvelut, työnohjaus sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Työterveys- ja
työhyvinvointikuluihin on varattu 3 200 euroa. Työntekijät voivat osallistua vuoden aikana alaan liittyviin
koulutuksiin ja hankkia työhön liittyvää kirjallisuutta, mihin on varattu 1 200 euroa.
Filantropian hallitus kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. Hallitus ja
työntekijät valmistelevat Filantropian seuraavan strategian nykyisen päättyessä vuoteen 2021. Ortodoksisen
kirkon uusi strategiakausi alkaa vuonna 2021 ja sen sisältö otetaan huomioon Filantropian toiminnan
suunnittelussa. Filantropian ja Suomen ortodoksisen kirkon yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2021
loppuun asti, joten uuden sopimuksen neuvottelut käydään toimintavuoden aikana.
Hallituksen asiantuntijajäseniä ovat Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä Kirkon Ulkomaanavun
toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. Filantropian toiminnanjohtaja on asiantuntijajäsen Kirkon Ulkomaanavun
hallituksessa. Vuosikokous pidetään Oulun ortodoksisessa seurakunnassa keskiviikkona 14.4.2021.
Vuosikokoukseen, hallituksen kokouksiin, muihin kokouskuluihin, edustustilaisuuksiin, huomionosoituksiin ja
vapaaehtoisten kuluihin on varattu 3 200 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 4 000 euroa, ja
työntekijäkulut sivukuluineen ovat 27 396 euroa.

50 Varainhankinta
Oma varainhankinta 111 000 €, josta siirto hankkeisiin ja viestintään 90 920 € (82 %)

Suuren paaston keräys pidetään 15.2.–4.4.2021 ja sen kohteena on Filantropian terveys- ja vammaistyö
Etiopiassa. Joulupaastokeräyksellä 15.11.–31.12.2021 tuetaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä
Syyriassa ja Ugandassa. Syyria-keräys jatkuu läpi vuoden ja sen tuotolla avustetaan Syyrian sodan vuoksi
pakolaisuuteen joutuneita Antiokian patriarkaatin kautta. Katastrofilahjoitukset 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 7.3.2021 ja
kansainvälisen diakonian kolehti ristin ylentämisen juhlaa edeltävänä sunnuntaina 12.9.2021. Monissa
seurakunnissa järjestetään myyjäisiä Filantropian työn hyväksi. Filantropialta voi ostaa Kiitosakatistos ja
Pyhiinvaeltajan lauluja cd-levyjä, joulukortteja sekä onnittelu- ja suruadresseja.
Varainhankintaan sekä pankki- ja postikuluihin on varattu 800 euroa, vuokraan 700 euroa, keräyskuluihin
3 200 euroa sekä kirjanpitoon ja keräystilintarkastukseen 1 300 euroa. Työntekijäkulut sivukuluineen ovat 12
754 euroa.
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