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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. Vuositulot 350 000 euroa olivat arvioitua suuremmat 
testamenttilahjoituksen ja metsämyyntituoton vuoksi, ja tulos jäi reilut 37 000 euroa ylijäämäiseksi. 
 
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 2019 kohokohdat 
 
Keniaan on syntynyt nuoria luostariyhteisöjä, joiden toimintamahdollisuuksia Filantropia on tukenut 
testamenttilahjoituksesta sekä lähetystyön varoista. Nyerin hiippakunnassa perustettiin naisten 
osuuskuntapankki ja sen jäsenille järjestettiin koulutuksia pienyritysten perustamiseksi ja perheiden 
toimeentulon parantamiseksi. 
 
Ugandassa Filantropia jatkoi kaksi vuotta käynnissä ollutta ihmisoikeuksia edistävää kehitysyhteistyön 
hanketta Jinjan ja Mayugen alueiden kylissä. Tavoitteena on saada perustuslain turvaama tasa-arvoinen 
omistusoikeus toteutumaan myös käytännössä naisten arjessa. 
 
Kotimaan seminaareissa Filantropia nosti esiin luomakunnan hyvinvoinnin ja monikulttuurisen yhteisön 
rakentamisen. Ihmisten paikallinen osallistuminen oli mahdollista muun muassa paastokalenterin, 
luomakuntafestariteltan, seurakuntavierailujen ja valtakunnallisen ristisaaton valmistelun kautta. 



 

 

 

Kirkollinen työ 
 
Tulot yhteensä 152 107 euroa: Kirkon tuki 84 000 € (55 %), oma varainhankinta 51 084 € (34 %), 
seurakuntien tuki 9 900 € (6,5 %) ja muut tulot 7 123 € (4,5 %) 

 
Kenia 
 
Filantropian työ Keniassa on paikallisen ortodoksisen kirkon vahvistamista. Toimintavuosi 2019 Keniassa 
koostui suurista iloista, suruista ja onnistumisista. Työ keskittyi teemallisesti koulutukseen, naistyöhön ja 
luostarilaitosten tukemiseen. 
 
Vuosi alkoi suru-uutisella Kisumun piispa Athanasioksen kuolemasta. Vuodesta 2015 alkaen Kisumun ja 
Länsi-Kenian piispana toiminut Athanasius (Amos Akunda) ehti aloittaa monia uudistuksia hiippakunnassa 
kolmen toimintavuotensa aikana. Filantropian kanssa tehdyt suunnitelmat hiippakunnan äitiliiton toiminnan 
kehittämiseksi jäivät kuitenkin kesken. 
 
Muodollisesti alueesta vastasi vuonna 2019 Kenian arkkipiispa Makarios (Tillyrides). Alexandrian 
patriarkaatin marraskuun synodissa hiippakuntaan valittiin uudeksi piispaksi eteläafrikkalainen 
arkkimandriitta Markos (Theodosis). Samalla hiippakunta jaettiin kahtia. Eldoretin ja Pohjois-Kenian 
hiippakunnalle ei kuitenkaan vielä valittu omaa piispaa. Kisumun hiippakunnassa Filantropian työ keskittyi 
piispa Athanasioksen kuoleman jälkeen Triherousan luostarin ympärille. Alueen huonon vesitilanteen vuoksi 
yhdeksi joulupaastokeräyksen kohteeksi valittiin porakaivon rakentaminen luostarille. 
 
 

  
Pyhän Mooseksen veljestön luostari ja kirkko vasemmalla sekä kuva Triherousan luostarin piirustuksista. 

 
Filantropia tuki vahvasti luostarilaitoksen vahvistumista Keniassa vuonna 2019. Triherousan nunnaluostarin 
rakentaminen edistyi pyhän Markuksen kirkon vieressä olevalla tontilla Chavogeren kylässä. Vuoden 2019 
aika rakennuksia on viemäröity, sähköjä asennettu ja kattorakenteet on saatu osittain paikalleen. Tilan 
puutteen vuoksi luostariin ei ole tähän mennessä pystytty vielä ottamaan halukkaita harjoittelemaan elämää 
luostarissa. 
 
Luostarin väki tekee hiljaista diakoniatyötä lähiseudun ihmisten parissa. Filantropia on auttanut luostaria 
vähävaraisten lasten ruokkimisessa. Esimerkiksi arkipäivinä läheisen koulun ruokatunnin aikana muutamia 
lapsia käy päivittäin syömässä luostarissa. Luostarin rippi-isä vastaa myös Kreetalla olevasta emäluostarista 



 

 

 

sekä Etelä-Afrikkaan ja Tansaniaan rakenteilla olevista lähetysluostareista. Luostarin päivittäisissä 
palveluksissa käy myös paikallisia ortodokseja ja kirkkoon liittyy uusia jäseniä. 
 
Nyerissä hiippakuntakeskuksen yhteyteen rakennettua pikkuluostaria tukee Filantropian lisäksi 
amerikkalainen äiti Johanna, jonka tavoitteena on muuttaa vähitellen kokonaan Keniaan. Pyhän Mooseksen 
veljestön luostari oli puolestaan toinen joulupaastokeräyksen kohteista. Vuoristossa olevaan luostariin 
rakennetaan joulupaastokeräyksen tuotolla muun muassa kasvihuone, mikä mahdollistaa neljä satoa 
vuodessa. Tavoitteena on luostarin omavaraisuuden tukeminen. 
 
Koulupankkiin kertyneistä varoista tuettiin vuoden aikana yläkoululaisten opintietä sekä Nyerin 
hiippakunnan että Triherousan luostarin kautta. Filantropian stipendin avulla muun muassa viisi  
suomalaisten lähettien perustaman Loberen alakoulun oppilasta jatkaa yläkoulussa. 
 
Filantropia on tukenut myös lähetysaiheisen väitöskirjan valmistumista. Pastori Evangelos Thiani käsittelee 
tutkimuksessaan esimerkiksi ulkopuolisesta rahoituksesta riippuvaisen Kenian kirkon haasteita. Hän osallistui 
toukokuussa 2019 jatko-opintoseminaariin Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Väitöskirja valmistunee 
seuraavana vuonna. 
 
Ikonisiltahankkeen suunniteltua kolmatta osaa päätettiin siirtää vuodella, koska Valamon opiston syksyn 
2019 ikonilinja osoittautui sisällöllisesti liian vaativaksi kenialaisille opiskelijoille. Hankkeen tavoitteena on 
kenialaisen ikonimaalausperinteen luominen ja vahvistaminen. 
  
Nairobin hiippakunnassa jatkettiin nuorisotyön tukemista. Rehtori Virginia Gathoni, arkkimandriitta John 
Wanguru sekä ohjaajiksi koulutetut nuoret aikuiset kokosivat pyhän Clementin alakoululle nuoria kolmelle 
päiväleirille. Tavoitteena parin päivän leireillä oli opettaa elämäntaitoja, kannustaa jatkamaan opiskelua ja 
miettimään erilaisten vaihtoehtojen vaikutusta pitkällä tähtäimellä sekä ylipäänsä houkutella slummialueella 
eläviä nuoria hyvään. Lisäksi Filantropia tuki tyttöjen koulunkäyntiä ostamalla Nairobiin tehtyjen 
työmatkojen yhteydessä terveysiteitä pyhän Clementin alakoululle. Siteillä varmistetaan, että tytöt pääsevät 
kouluun myös kuukautisten aikana. 
 

Yksi Kenian työn suurimmista onnistumisesta liittyy 
naisten parissa tehtävään työhön. Hiippakuntien 
äitiliittojen kautta toteutettava työ onnistui yli 
odotusten Nyerin ja Mount Kenyan hiippakunnassa. 
Äitiliiton oman osuuskuntapankin suunnitelmia hiottiin 
huolella, hallitus teki asiaa tuntevan kouluttajan kanssa 
pankille säännöt sekä toimintaohjeet ja pankkitoiminta 
käynnistyi maaliskuussa. 
 
Olennaista on sitoutunut säästäminen ennen kuin 
pankista voi saada lainaa. Pankki myöntää lyhytaikaisia 
lainoja, joiden takaisinmaksuaika on yhden kuukauden 
mittainen ja pitkäaikaisia lainoja, jolloin 
takaisinmaksuaikaa on vuoden verran. 
 
 
 
Nyerin äitiliiton osuuskuntapankin naisia 



 

 

 

Filantropian työmatkalla heinäkuussa oli jo mahdollista seurata äitiliiton naisten lainan avulla kehittämiä 
pienyrityksiä. Osuuskuntapankki palkkasi kouluttajan työskentelemään yhden päivän kuukaudessa äitiliiton 
tukena. Hankkeen tavoitteena on seurakuntalaisten toimeentulon parantaminen sekä omavaraisuuden 
kasvattaminen. Lisäksi hanke tukee paikallisten naisten taloudellisia ihmisoikeuksia. 
 
Filantropia tuki ensimmäisten Nyerin ja Mount Kenyan hiippakunnan papistonpäivien järjestämistä 
Nanyukissa. Toukokuussa pidetyille papiston koulutuspäiville osallistuivat Suomesta rovasti Rauno 
Pietarinen ja ylidiakoni Andreas Salminen. Koulutuspäivien sisällön suunnitellusta vastasivat pastorit Cosmas 
Njoroge ja Evangelos Thiani. 
 

Burundi ja Ruanda 
 
Burundin ja Ruandan hiippakunnan piispa, metropoliitta Innocentios vieraili Suomessa toukokuussa 2019. 
Matkan aikana hän osallistui muun muassa Tikkurilan ortodoksisen kirkon praasniekkaan ja vieraili Jyväskylän 
seurakunnassa sekä Valamon ja Lintulan luostareissa. 
 

 
 
Metropoliitan matkan aikana julkaistiin Burundin työtä varten käännetty kirundinkielinen pyhän Johannes 
Krysostomoksen liturgia. Ensimmäinen 100 kappaleen painos on koekäytössä seurakunnissa. Kielenhuoltoa 
tehdään käytännössä ja uusi painos otetaan korjausten jälkeen. 
 
Burundin ja Ruandan hiippakunta sijaitsee haastavalla alueella. Hutujen ja tutsien väliset yhteenotot ovat 
edelleenkin yleisiä Burundin puolella ja pakolaiset kulkevat rajojen yli etsimään turvaa. Ruandassa tilanne on 
rauhoittunut autoritäärisen hallinnon komennossa vuoden 1994 kansanmurhan jäljiltä, mutta kaunat kytevät 
yhä pinnan alla. Tasapainoilu eri ryhmien välillä on aiheuttanut hankalia tilanteita myös kirkossa. Ruandassa 
kirkollinen elämä on myös viranomaisten tiukasti määrittelemää. Esimerkiksi pastoriksi saa kutsua vain 
teologian maisterin tutkinnon suorittanutta henkilöä ja kirkkorakennuksissa käytettäviä materiaaleja on 
määritelty tarkkaan. 
 
Itä-Afrikan työn toimintokulut olivat toimintavuonna 77 596 euroa (kasvua 27 % suunniteltuun) sisältäen 
kenttätyön ja metropoliitta Innocentioksen Suomen vierailun matkakulut 7 949 euroa, työntekijäkulut 
sivukuluineen 29 418 euroa ja käytetty työaika reilut 6 kk, sekä vuokra ja muut kulut 3 577 euroa. 



 

 

 

Suomi 
 
Kotimaan työtä tehtiin yhteistyössä kirkon, seurakuntien, luostarien ja muiden kirkollisten toimijoiden 
kanssa. 8.–10. helmikuuta järjestettiin Church for Everyone -viikonlopputapahtuma Valamossa yhteistyössä 
Valamon opiston ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan (PSHV) kanssa. Englanninkielinen ja 
monikulttuurisesti orientoitunut tapahtuma kokosi yhteen nelisenkymmentä eri puolilla Suomea asuvaa 
osallistujaa. 
 

Viikonlopun aikana oli mahdollisuus jakaa kokemuksia, kuunnella puheenvuoroja ja keskustella mieltä 
askarruttavista aiheista niin maallikoiden kuin papin ja Oulun metropoliitta Elian kanssa. Monipuolisesta 
osallistujajoukosta kertoo se, että ryhmätyöskentely tapahtui kolmella kielellä: suomi, englanti ja arabia. 
 
Suuren paaston aikana keväällä 2019 toteutettiin digitaalinen paastokalenteri kirkon Facebook-sivun 
”Ortodoksit Suomessa” kautta. Sisällöntuoton vastuu jaettiin Filantropian, kirkon tiedottajan ja Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn papin kesken. Jokaiselle arkipäivälle tehdyt julkaisut 
mahdollistivat paastoon liittyvien kuvien, aiheiden ja rukousten tuomisen sosiaalisen median uutisvirtaan ja 
moni koki ne hengellisesti virkistävinä ja ajatuksia herättävinä.  
 
Filantropian pitkäaikainen stipendiaatti, kenialainen pastori Evangelos Thiani kävi jatko-opintojensa 
puitteissa Suomessa 29.4.–7.5. ja piti Itä-Suomen yliopistolla luennon aiheesta "Corruption and the African 
Traditional Ethics". Thiani vieraili Jyväskylän ja Kuopion ortodoksissa seurakunnissa sekä Valamon luostarissa. 
 
Maailma kylässä -festivaalien 25.–26.5. teemana oli ilmastonmuutos ja Filantropia toi viikonlopun ajaksi 
Helsingin Kaisaniemen puistoon luomakuntateltan, jossa vieraili Burundin ja Ruandan metropoliitta 
Innocentios.  



 

 

 

Ristisaatto 2020 -teemavuoden valmisteluihin liittyen Filantropia 
oli mukana Vantaan Tikkurilan Kristuksen taivaaseenastumisen 
kirkon praasniekassa ja ristisaaatossa, Ilomantsin ja Joensuun 
ortodoksisten seurakuntien toteuttamassa pyöräristisaatossa 
toukokuun lopulla sekä PSHV:n järjestämällä Trifonin vaelluksessa 
Lapin seurakunnassa 22.–25.8. Järjestöt teettivät logon ja 
valmistelivat yhteistyössä kirkon tiedotuksen kanssa Ristisaatto 
2020 -kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta www.ort.fi/ristisaatto.  

 
Filantropia, Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ja Suomen ortodoksinen kirkko järjestivät kirkon ja 
seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnatun 
seminaarisarjan otsikolla ”Luomakunta ja lähimmäinen”. Kaksipäiväiset seminaarit kokosivat kolmen 
hiippakunnan alueella yhteensä yli sata osallistujaa (Helsinki 30.–31.8., Joensuu 6.–7.9., Kajaani 20.–21.9.). 
 
Hiippakuntien piispat avasivat seminaarit ja puhujien joukossa oli niin seurakuntien työntekijöitä kuin 
vapaaehtoisia jakamassa kokemuksiaan. Seminaaripäivien teemat käsittelivät luomakunnasta huolehtimista 
ja monikulttuurisen yhteisön rakentamista. Samalla suunnattiin katse vuoden Ristisaatto 2020 -
teemavuoteen. 
 
Käytännön syistä seminaareja ei tällä kertaa striimattu, mutta luentojen tekstisisällöt samoin kuin 
kyselypalautteen tulokset ovat luettavissa kirkon kotisivuilla. Tapahtumien järjestämistä tuki Agricola 
opintokeskus. 
 
Seurakuntavierailuja ja osallistumisia paikallistapahtumiin riitti pitkin vuotta: 
 

• 19.3. Järvenpää, tiistaikerho 

• 20.3. Helsinki, Pohjois-Haagan keskiviikkokahvila 

• 22.3. Loppi, aikuisten kristinoppileiri Kaunisniemen 

leirikeskuksessa 

• 3.5. Joensuu, ortodoksisen seurakunnan perhekerho 

• 10.6. Pyhäkangas, kristinoppileiri 

• 10.10. Espoo, Pyhän Herman Alaskalaisen kirkon 

käsityökerho 

• 10.10. Helsinki, Suomen Ekumeenisen Neuvoston järjestämä 

Yhdenvertaisuus - mitä se on? -seminaari 

• 12.10. Siilinjärvi, ekumeeninen lähetyspäivä "Riemuviesti 

maailmalle" 

• 2.11. Viinijärvi, luento liturgian ja kirkkokahvien jälkeen 

Toimintokulut Suomessa olivat 6 703 euroa, työntekijäkulut 
sivukuluineen 30 251 euroa ja käytetty työaika reilut 6 kk sekä vuokra 
ja muut kulut 2 251 euroa. 
 

Seminaariosallistujia Kajaanissa 
 
 



 

 

 

Kehitysyhteistyö ja avustustyö 
 
Tulot yhteensä 84 087 euroa. Oma varainhankinta 52 360 € (62 %), EU-tuki 22 800 € (27 %) ja muut 
tulot 8 927 € (11 %) 

 
Uganda  
 
Filantropia jatkoi Ugandassa vuonna 2017 käynnistynyttä naisten omistusoikeuksien edistämiseen tähtäävää 
kehitysyhteistyöhanketta. Naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia edistävän hankkeen paikallisena kumppanina 
on URI-GL (United Religions Initiative – Great Lakes). Hankkeen tavoitteena on edistää naisten 
omistusoikeuksien toteutumista Ugandan perustuslain mukaisesti ja parantaa naisten toimeentuloa 
osuuskuntatoiminnan kautta. 
 
Ugandassa naisilla ei ole käytännössä mahdollisuutta omistaa tai periä maata. Hankkeen tavoitteena onkin 
edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa maanomistusoikeuksien toteutumisessa. URI-GL:n järjestämissä 
koulutuksissa naisille, miehille, uskonnollisille ja kulttuurisille johtajille samoin kuin viranomaisille kerrotaan 
muun muassa siitä, että Ugandan perustuslaki takaa naisille ja miehille samat oikeudet. Hankkeen naiset ovat 
myös perustaneet pieniä osuuskuntia säästämistä varten ja saaneet starttirahaa omia pienyrityksiä varten. 
Suurin osa yrityksistä liittyy maanviljelykseen. 
 

  
Naisten omistusoikeudet eivät toteudu tiedosta huolimatta, jos yhteisön miehet vastustavat muutosta. Sen 
vuoksi hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä myös miehille. 
 
Toimintavuonna keskityttiin yhteisötyöntekijöiden, aluehallinnon työntekijöiden ja uskonnollisten johtajien 
jatkokouluttamiseen sekä paikallisyhteisöjen miesten ja kylävaltuustojen johtajien perehdyttämiseen naisten 
omistusoikeuksista. Vuonna 2019 hanketta toteutettiin omarahoituksella. 
 
Toimintoihin käytettiin 23 700 euroa, työntekijäkuluihin sivukuluineen 4 121 euroa ja työaikaa 1 kk, 
kenttämatkan kuluihin 1 597 euroa sekä vuokraan ja muihin kuluihin 1 255 euroa. 
 

Frame, Voice & Report -hanke 
 
Filantropia sai Fingo ry:n kautta EU-tuen viestinnälliseen kehitysyhteistyön hankkeeseen. Ugandan hankkeen 
tarinoita ja onnistumisia pystyttiin taltioimaan kesällä 2019 kansalaisjärjestöille suunnatulla tuella, jonka 



 

 

 

tavoitteena on lisätä EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 
(Agenda 2030). 
 

  
Petrus Palola ja Eveliina Talvitie kävivät haastattelemassa hankkeessa mukanaolevia poliiseja sekä 
hyödynsaajanaisia Jinjassa ja Mayugessa. 
 
Tiedonkeruu- ja kuvausmatka tehtiin Jinjan ja Mayugen alueelle heinäkuussa 2019. Hankkeessa 
työskentelevät toimittajana Eveliina Talvitie ja kuvaajana Petrus Palola. Dokumentti julkaistaan 
kansainvälisenä naistenpäivänä 2020. Ugandan työhön liittyen on kirjoitettu lukuisia lehtijuttuja hankeaikana 
ja tehty yliopistovierailuja. 
 
Toimintoihin käytettiin 12 555 euroa sisältäen tiedonkeruu- ja luentomatkojen kulut 6 462 euroa, 
työntekijäkuluihin sivukuluineen 9 270 euroa ja työaikaa vajaat 2 kk sekä vuokraan ja muihin kuluihin 1 038 
euroa. 
 

Viestintä- ja globaalikasvatushanke 
 
Filantropia, Helsingin Diakonissalaitos, Filoksenia ja Suomen Caritas aloittivat ulkoministeriön tuella 
kaksivuotisen viestintä- ja globaalikasvatushankkeen, joka keskittyy lisäämään tietoisuutta Agenda 2030 
osatavoitteesta 10.2 Eriarvoisuuden vähentäminen erityisesti kehitysmaissa toimivien suomalaisten yritysten 
parissa. Hanke alkoi huhtikuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeen koordinoinnista vastaa 
Helsingin Diakonissalaitos. 
 
Hankkeen toimintamalli mahdollisti kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin dialogin yhteisesti 
tärkeäksi miellettyjen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Filantropian vastuulla oli käynnistää 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa alkukysely, jossa selvitettiin yritysten kiinnostusta ja tietoisuutta 
Agenda2030:en ja eriarvoisuuden vähentämiseen liittyen. Kyselytulokset valmistuivat elokuussa ja niiden 
perusteella lähdettiin suunnittelemaan yrityksille räätälöityjä työpajoja, vastuullisuusviestintää ja 
mobiilisovellusta. 
 
Syksyllä hanke aloitti tiiviin yhteistyön ulkoministeriön tukeman Finnpartnershipin kanssa ja osallistui 
kuukausittaisiin yritysseminaareihin. Finnpartnershipin lisäksi verkostoitumista tehtiin marraskuussa Think 
Africa -tapahtumassa, joka kokosi myös Slushiin osallistuneita yrittäjiä. Marraskuun ensimmäisiin työpajoihin 
ei saatu riittävästi osallistujia, mutta kun tietoisuus hankkeesta kasvoi, myös yritykset kiinnostuivat sen 
sisällöstä. Espoossa Helinä Rautavaaran museossa 2.12. järjestettyyn työpajaan osallistui joukko kehittyvillä 



 

 

 

markkinoilla toimivia yrittäjiä, jotka palautteen perusteella arvostivat kuulemaansa ja mahdollisuutta päästä 
keskustelemaan toisten yrittäjien ja kehitystavoitteita tuntevien kanssa. 
 
Toimintoihin käytettiin 1 978 euroa, työntekijäkuluihin sivukuluineen 8 518 euroa ja työaikaa 1,5 kk sekä 
vuokraan ja muihin kuluihin 633 euroa. 
 

Avustustyö 
 
Filantropia on tukenut vuodesta 2013 lähtien Antiokian patriarkaatin (GOPA-DERD, Greek Orthodox 
Patriarchate of Antioch and all the East - Department of Ecumenical Relations and Development) tekemää 
työtä Syyrian sodasta kärsivien auttamiseksi. 
 
Vuonna 2019 Filantropian tuki ohjattiin erityisesti Damaskoksessa olevaa toimintakeskusta varten. GOPA-
DERDillä on vastaavaa toimintaa ympäri maata. Patriarkaatin vieressä oleva vanhan koulun kunnostaminen 
palvelee pääkaupungin reuna-alueidenkin tarpeita. Toimintakeskuksessa järjestettiin erilaisia 
psykososiaalisia kursseja kokonaisille perheille ja tilat mahdollistavat myös yhteisökeittiön rakentamisen. 
 
Joulukuussa 2019 oli mahdollista tehdä lyhyt työmatka Damaskokseen Libanonin kautta. GOPA-DERDin 
ammattimaisuus ja valmiudet vastata lähes kymmenen vuotta jatkuneen sodan synnyttämiin haasteisiin ovat 
ilmeiset. Kansainvälisiä kumppaneita on yli 50 ja vuosibudjetti on noussut yli 26 miljoonaan dollariin. Matkan 
aikana valmisteltiin alustavasti Filantropian kanssa tehtävää hankehakemusta Suomen ulkoministeriölle. 
Hankkeen hyödynsaajina olisivat pienten lasten kanssa yksin jääneet nuoret äidit, joiden harteilla on koko 
perheen tulevaisuus. 
 

 
Pakolaistyötä johtaa arkkimandriitta Alexi Chehadeh,  

joka vieraili Suomessa keväällä 2018. 
 
Etiopiassa Filantropia avusti Dilelassa sijaitsevaa päiväkotia ja äitien toimeentuloa. Yksityislahjoittajien tuella 
tehty 4 500 euron avustus mahdollisti esikoululaisille lämpimän aterian ja äideille toimeentulokeinon 
osuuskunnan keittiössä. Dilelan päiväkotia ylläpitää Maedot-järjestö, jolla on vastaavaa toimintaa Addis 
Abebassa ja Batussa. Filantropian suomalainen kumppani Interpedia välitti avustuksen perille ja kävi 
tutustumassa päiväkodin ruokailuun ja naisten ryhmään lokakuussa. Vuoden aikana kertyneet 
katastrofilahjoitukset säästettiin seuraavaa katastrofiavustusta varten. 
 
Avustukset 14 500 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 4 758 euroa ja työaika 1kk sekä vuokra ja muita 
kuluja 500 euroa. 



 

 

 

Viestintä ja tukitoimet 
 
Tulot yhteensä 55 050 euroa: Kirkon tuki 36 000 € (65,5 %), oma varainhankinta ja muut tuotot  17 250 
euroa (31,5 %) ja seurakuntien tuki 1 800 € (3 %) 
 
Filantropia viesti toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa www.filantropia.fi ja Facebook -sivulla osoitteessa 
www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions. Kotisivuilla julkaistujen uutisten lukijamäärä vaihteli 
300–1 700 välillä ja Facebook-sivusta tykkääjiä oli noin 1 300. Sähköpostitse viisi kertaa lähetetty uutiskirje 
tavoitti keskimäärin puolet vastaanottajista, joita oli 450. Filantropian kotisivujen uudistustyö aloitettiin 
loppusyksystä ja tavoitteena on saada uudistetut sivut valmiiksi keväällä 2020. 

 
Filantropian tiedotuslehti ilmestyi kaksi kertaa 8-sivuisena kevät- 
ja syysnumerona ja lehden painosmäärä oli 1 400, jotka jaettiin 
jäsenille, seurakuntiin ja tapahtumissa. Filantropian toiminnasta 
kirjoitettiin uutisia ja artikkeleja Ortodoksiviestiin, Aamun 
Koittoon, Tuohustuleen, Maailman Kuvalehteen, Maaseudun 
Tulevaisuuteen sekä ortodoksisen kirkon kotisivuille. Lisäksi 
Filantropia tuotti Yleisradiolle yhden aamuhartauden, joka 
lähetettiin 4.5. 
 
Syksyllä 2019 toteutettiin jäsenhankintakampanja, jossa uusi jäsen 
sai tuoreen Pyhiinvaeltajan lauluja cd:n lahjaksi. Uusia jäseniä tuli 
syksyn aikana yli kymmenen. Jäsenille lähetettiin painettu 
jäsenkirje kesällä. Jäsenrekisterissä oli vuoden lopussa 425 
varsinaista jäsentä ja 15 kannatusjäsentä. Kotisivujen ylläpidon ja 
uudistamisen aloittamisen, tiedotuslehden ja jäsenkirjeen kulut 
olivat 7 393 euroa. 
 
Filantropian työntekijät olivat ortodoksisen kirkon 

palvelukeskuksen käytettävissä järjestön työalaan liittyvissä asiantuntijakysymyksissä. Vuosittainen 
raportointi- ja arviointipäivä pidettiin 21.5. ja paikalla oli Filantropian toiminnanjohtaja, Filantropian 
hallituksen puheenjohtaja sekä kirkon palvelukeskuksesta kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. 
Filantropia järjesti yhdessä muiden järjestöjen kanssa kahvituksen kirkolliskokousedustajille 25.11. ja esitteli 
Luomakunta ja lähimmäinen -seminaarien palautekyselyn tuloksia. 
 
Filantropia laski tuottamansa hiilijalanjäljen 
suuruuden Hiilifiksu järjestö -koulutuksesta 
saadun työkalun avulla. Vuoden 2019 aikana pitkiä 
lentoja tehtiin etenkin Itä-Afrikan ja Suomen välillä 
työntekijän, vapaaehtoisten ja palkattujen 
asiantuntijoiden voimin. Lentämisestä syntynyttä 
hiilijalanjälkeä päätettiin kompensoida vuosittain 
joulukuussa valittavan kohteen tukemisella. 
Filantropia kompensoi hiilikuormaansa 
ennallistamalla 800 eurolla hehtaarin suomalaista 
suota Suomen Luonnonsuojeluliiton ylläpitämän 
hiilipörssin kautta. 



 

 

 

Filantropia oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN), Suomen Lähetysneuvoston (SLN), Suomalaiset 
kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingon, Reilun kaupan edistämisyhdistyksen, Keski-Suomen 
Metsänhoitoyhdistyksen ja Agricola-opintokeskuksen jäsen. Jäsenmaksukulut olivat 888 euroa. 
 
Filantropian toimisto, varasto ja arkisto sijaitsivat Helsingissä osoitteessa Asemamiehenkatu 4 B, ja tilat 
vuokrattiin adoptio- ja kehitysjärjestö Interpedialta. Lisäksi Filantropia vastasi Koroistentien asunnon 
osavastikkeesta. Toimintavuoden aikana alettiin kartoittaa arkiston tilannetta, mutta työ on vielä kesken ja 
vaatii lisäresurssointia. Viestinnän ja tukitoimien osalta vuokra- ja vastikekulut olivat 3 862 euroa ja muut 
toimistokulut 3 582 euroa. Matka- ja majoituskulut olivat 2 222 euroa. 
 
Työntekijöillä oli käytettävissä työterveyspalvelut, työnohjaus sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Työterveys- ja 
työhyvinvointikuluihin käytettiin 2 514 euroa. Työntekijät voivat osallistua vuoden aikana alaan liittyviin 
koulutuksiin ja hankkia työhön liittyvää kirjallisuutta, mihin käytettiin 196 euroa. 
 
Filantropian hallitus piti toimintavuoden aikana neljä kokousta. Hallituksen asiantuntijajäseniä olivat 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. 
Filantropian toiminnanjohtaja oli asiantuntijajäsen Kirkon Ulkomaanavun hallituksessa. Vuosikokous 
pidettiin Aleksanteri Syväriläisen kappelissa Helsingin Myllypurossa 6.4.2019. Hallituksen puheenjohtajana 
valittiin jatkamaan Ilona Lehmus ja hallituksen jäsenyydestä eronneen Antti Narmalan tilalle valittiin Jarmo 
Ihalainen Varkaudesta. Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan Risto Ekholm BDO:sta, varatilintarkastajaksi 
Harri Kauttonen Ernst&Youngilta, toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Varvara Merras-Häyrynen ja 
varatoiminnantarkastajaksi valittiin Marketta Haapsaari Helsingistä. Vuosikokoukseen, hallituksen 
kokouksiin, muihin kokouskuluihin, edustustilaisuuksiin, huomionosoituksiin ja vapaaehtoisten kuluihin 
käytettiin 2 527 euroa. 
 
Yhdistyksen vuosikirjanpidosta vastasi Interfina Oy 1.1.2019 alkaen ja tilinpäätöksen 2018 tekemisestä 
Marika Lohi. Kirjanpitoon, tilintarkastukseen, hankintoihin, vakuutuksiin ja muihin kuluihin viestinnän ja 
tukitoimien osalta käytettiin  3 497 euroa. Viestinnän ja tukitoimien työntekijäkulut sivukuluineen olivat 26 
894 euroa ja työaika 5 kk. 
 

 



 

 

 

Varainhankinta 
 
Oma varainhankinta 117 997 €, josta siirto hankkeisiin ja viestintään 80 327 € (68 %) ja taseeseen 15 157 € (13 %) 

 
Suuren paaston keräys pidettiin 4.3.–21.4.2019 ja sen kohteena oli naisten oikeuksien edistäminen Ugandan 
kehitysyhteistyön hankkeessa. Keräykseen lahjoitettiin 26 276 euroa. Joulupaastokeräyksellä 15.11.–
31.12.2019 päätettiin tukea luostarien viljely- ja varjelutyötä Keniassa ja siihen lahjoitettiin vuoden loppuun 
mennessä lähes 20 000 euroa. Osa seurakunnista tilittää joulupaastokeräyksen tulot seuraavan vuoden 
alkupuolella, jolloin kokonaistuotto nousee tavallisesti 25 000 euroon. Syyria-keräys jatkui läpi vuoden ja sen 
tuotolla avustettiin Syyrian sodan vuoksi kärsiviä Antiokian patriarkaatin kautta. Syyria-keräykseen 
lahjoitettiin 2 425 euroa. Katastrofirahastoon tehdyt lahjoitukset 2 595 euroa on säästetty ja niiden käytöstä 
päättää yhdistyksen hallitus. 
 
Filantropian työtä voi tukea yleislahjoituksella tai kerta- ja kuukausilahjoituksilla lähetys-, diakonia- ja 
kehitysyhteistyöhön sekä koulumaksuihin. Lisäksi Filantropiaa voi tukea merkkipäivälahjoituksilla ja 
testamentilla. Lahjoituksia eri kohteisiin tehtiin vuoden aikana 45 830 euroa, josta suurin yksittäinen oli 9 206 
euron testamenttilahjoitus lähetystyöhön. Eniten lahjoitettiin yleislahjoituksiin, lähetystyöhön ja 
koulupankkiin. 
 
Seurakuntia pyydettiin kantamaan lähetystyön kolehti ristin kumartamisen sunnuntaina 24.3.2019 ja 
kansainvälisen diakonian kolehti ristin ylentämisen juhlan jälkeisenä sunnuntaina 15.9.2019. Lähetystyön 
kolehti käytettiin papiston kouluttamiseen Keniassa ja diakoniatyön kolehti on tarkoitettu teiniäitien 
kouluttamiseen Keniassa. Kolehteja tilitettiin Filantropialle 3 562 euroa. 
 

Keväällä 2019 julkaistiin ensimmäinen painos 
Pyhiinvaeltajan lauluja cd-levyä, minkä lisäksi 
Filantropialta saattoi ostaa Kiitosakatistos-levyä, 
joulukortteja sekä onnittelu- ja suruadresseja, joiden 
yhteistuotto oli 6 710 euroa. Myyntivaraston muutos 
oli 2 661 euroa. 
 
Pyhiinvaeltajan lauluja on kokoelma 
kansanmusiikkivaikutteisia ortodoksisia hengellisiä 
lauluja eri puolilta Eurooppaa. Ajatus levyn 
tekemiseen lähti vapaaehtoisilta. Laulut on valittu, 
laulettu, äänitetty ja miksattu vapaaehtoisten 
toimesta. Filantropian osuus tuottajana oli vastata 
masterointi-, painatus- ja grafiikkakuluista. Levyllä 
esiintyvät Markus Hänninen, Ilona Lehmus, Valeria 
Ratilainen ja Maria Takala-Roszczenko. Äänityksen 
ja miksauksen toteutti Harri Ahponen.  

 
Sijoitustoiminnan tuotot olivat tavanomaista suuremmat, sillä osassa Filantropian omistamaa metsää tehtiin 
päättöhakkuu ja puu myytiin VersoWoodille. Metsämyyntituotto oli 42 046 euroa ja myyntiin liittyviä kuluja 
syntyi hakkuusta, uudelleenistutuksesta ja veroista yhteensä 10 378 euroa. Metsäliiton osakkeiden tuotto oli 
4 477 euroa. Sijoitustoiminnan tuloja siirrettiin toimintavuonna hankkeisiin 9 788 euroa. 
 



 

 

 

Filantropian hallitus päätti, että metsämyyntituotto käytetään vuosien 2019–2021 aikana 
tulevaisuusinvestointeihin lähetys- ja diakoniatyön toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tulevaisuudessa 
(kotisivujen ja varainhankinnan uudistus, hankevalmistelu- ja seurantamatka tammikuussa 2020),  
koulutusten tukemiseen Kenian kirkossa sekä Keniassa tehtävän lähetys- ja diakoniatyön historian ja 
nykypäivän dokumentointiin videoprojektissa, joka tukee kotimaantyötä, raportointia ja varainhankintaa. 
 
Varainhankintaan sekä pankki- ja postikuluihin käytettiin 965 euroa, keräyskuluihin 2 339 euroa, cd-julkaisun 
kuluihin 2 883 euroa, vuokraan 1 050 euroa sekä kirjanpitoon ja keräystilintarkastukseen 1 478 euroa. 
Työntekijäkulut sivukuluineen ovat 6 795 euroa ja työaika 1,5 kk. 
 
 
 
Filantropia ry:n hallitus Tampereella 7.3.2020 ja vuosikokous Jyväskylässä 1.9.2020 


