Ortodoksisen kirkon
kansainvälinen diakonia ja lähetystyö
Filantropia ry
Toimintakertomus 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 tuki vuonna 2021 Filantropiaa 125 000 euron avustuksella. Suomen ulkoministeriö tuki
Filantropian kehitysyhteistyöhankkeita vuonna 2021 yhteensä 161 765 eurolla Etiopiassa ja Syyriassa. Fingon
Powerbank-tukea saatiin Ugandaan 9 000 euroa ja viestintä- ja globaalikasvatustukea Filantropian osuuteen
Kymppi-hankkeessa 9 300 euroa. Muu toimintarahoitus kertyi ortodoksisten seurakuntien avustuksista,
yksityis- ja yrityslahjoituksista, sijoitustoiminnan tuotoista ja muista tuloista. Vuoden 2021 tulot ja kulut olivat
noin 422 000 euroa. Toiminta sopeutettiin kulloinkin voimassa olleisiin epidemiarajoituksiin.

Strategia 2019–2021
Filantropia keskittyi kolmen pääkohdan edistämiseen työssään: 1) Pakolaisuus ja yhteisöjen tukeminen, 2)
Ihmisoikeuskysymykset ja kirkko, sekä 3) Luomakunnan hyvinvointi ja kristityn vastuu.
Käytännössä tämä tarkoitti, että ortodoksisen kirkon diakonia- ja lähetystyötä Filantropian kumppanimaissa
Itä-Afrikassa tuettiin omavaraisuuden ja pitkäjänteisen suunnittelun suuntaan yhteistyössä paikallisten
kumppanien kanssa. Globaalin ja paikallisen lähimmäis- ja luomakuntavastuun kantamista sekä
ihmisoikeuskysymysten käsittelyä edistettiin ortodoksisen kirkon piirissä Suomessa ja Filantropian
kumppanien kanssa. Osaaminen ja asiantuntijuus kirkon diakonia- ja lähetystyössä kasvoi Suomen
ortodoksisen kirkon ja seurakuntien piirissä toimivilla työntekijöillä ja vapaaehtoisilla.
VUODEN 2021 KOHOKOHDAT
Tammikuu

Etiopian ja Syyrian kehitysyhteistyöhankkeet alkoivat

Helmikuu

Suuren paaston keräys Etiopiaan alkoi 15.2. Aika puhua -lähetykset alkoivat 18.2.

Maaliskuu

Ugandan turvaverkkohanke käynnistyi

Huhtikuu

Pääsiäinen 4.4. ja vuosikokous 14.4.

Toukokuu

KYMPPI-hankkeen toimintojen ja Ortodoksisto-pilottihankkeen käynnistämistä

Kesäkuu

Filantropian hallituksen suunnittelupäivä ja strategian työstäminen

Elokuu

Filantropian ja ortodoksisen kirkon yhteistyösopimuksen valmistelu

Syyskuu

Erätauko-keskustelut alkoivat seurakunnissa

Lokakuu

Koulutuksen tukemista Keniassa

Marraskuu

Diakoniapäivät Rovaniemellä 13.11. ja Oulussa 14.11. Joulupaastokeräys Syyriaan alkoi 15.11.

Joulukuu

Työmatka Syyriaan ja Libanoniin

Kirkollinen työ
Kirkon tuki 87 500 € (70 %), seurakuntien tuki 16 000 € (13 %), oma varainhankinta ja muut tulot 21 280 € (17 %)

Itä-Afrikka
Kenia
Keniassa Filantropia jatkoi yhteistyötä uusien hiippakuntien ja luostareiden vahvistamiseksi. Tavoitteena on
pitkällä aikavälillä mahdollisimman omavaraisina toimivat hiippakunnat, joissa on mahdollista toteuttaa
monipuolisesti kirkollista yhteistyötä. Koulutuksen tukeminen säilyi keskeisenä osana Filantropian työtä
Keniassa. Pelkästään esimerkiksi lokakuussa Filantropia välitti yhteensä 15 000 euroa erilaisiin koulutusta
tukeviin hankkeisiin.
Nyerin hiippakunnassa Filatropian työ keskittyi erilaisten koulutusten mahdollistamiseen. Käytännössä
pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat suunnitelmien toteutukseen ja esimerkiksi
monia terveyskasvatukseen liittyviä koulutuksia siirrettiin tuonnemmaksi. Myöskään papistonpäiviä ei
pystytty järjestämään suunnitellusti.
Tyttöjen yläkoulu hiippakuntakeskuksen yhteydessä mahdollistaa koulustipendiläisten opintojen
seuraamisen sekä erilaisten iltaohjelmien mukaan tuomisen esimerkiksi Filantropian vapaaehtoisten
vierailujen yhteydessä. Filantropia tuki Nyerin tyttöjen yläkoulun samoin kuin itse hiippakunnan toimintaa
erilaisin avustuksin.

Kisumin hiippakunnan tilanne muuttui radikaalisti vuonna 2021. Moskovan patriarkaatista tehdyt vierailut
alueelle aiheuttivat lopulta sen, että suurin osan alueen papistosta siirtyi ainakin epävirallisesti Moskovan
patriarkaatin alaisuuteen vuoden loppuun mennessä, jolloin Afrikan mantereelle perustettiin virallisesti kaksi
uutta hiippakuntaa. Piispa Markoksen kanssa sovittiin, että tilannetta seurataan ja mahdolliseen
suunnitelmaan hiippakunnan omavaraisuuden tukemiseksi palataan myöhemmin.
Sen sijaan yhteistyö hiippakunnan lähistölle rakenteilla olevan Triherousan nunnaluostarin kanssa jatkui
entiseen tapaan. Luostari on Filantropian vahvoja kummikohteita Keniassa. Nunnat tekevät työtä

ortodoksisuuden vahvistamiseksi alueella ja Kenian ensimmäisen nunnaluostarin hyväksi. Sisaret tekevät
muun muassa paljon diakoniatyötä vähävaraisten auttamiseksi
Filantropian tukea on käytetty rakentamiseen
ja toimintavuonna on avustettu esimerkiksi
kattotiilien hankinnassa. Koko luostarin katon
pinta-ala on noin 800 neliötä. Keljojen lisäksi
luostarissa on keittiö, ruokasali, varastotiloja,
kirjasto,
työtiloja
sekä
majoitustiloja
vapaaehtoisille. Nunnat tilasivat kattotiilet
suoraan Nairobin lähellä olevalta tehtaalta.
Samalla
säästettiin
paljon
välikäsien
kustannuksista. Trooppisilla sateilla on kova
voima, joten katon kestävyydeltä vaaditaan
paljon.

Lisäksi vuonna 2021 on tuettu paikallisten lasten koulutietä. Yksittäisen koululaisen tukeminen voi tarkoittaa
esimerkiksi maissi- tai papupussin viemistä lapsen perheen puolesta koululle. Näin varmistetaan, että
kyseinen lapsi saa osallistua kouluruokailuun. Luostariin hankittiin valaistusta varten aurinkokennolla
toimivia lamppuja, jotka olivat Suomen ortodoksisen kirkon lahja Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon
piispaksi vihkimisen juhlavuonna.

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. Pandemian vuoksi kurssien toteutusta on
siirretty myöhempään ajankohtaan.
Hiippakunnan alueella on myös pyhän Mooseksen veljestön rakenteilla oleva munkkiluostari. Filantropia on
seurannut luostarin rakentamista ja tukenut tarvittaessa omavaraisuuteen ja diakoniatyöhön liittyviä
kohteita pienin lahjoituksin. Kenian ensimmäinen munkkiluostari täytti marraskuun puolivälissä vuoden.
Praasniekka kokosi paikallisia ja nairobilaisia vieraita juhlimaan yhdessä.

Nairobin pappisseminaari oli toimintavuonna lähes tyhjillään ja opiskelijat etäopetuksessa. 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 välitetty seminaarille.
Ikonisiltaan liittyvän hankkeen jatkaminen jäi myös pandemian jalkoihin vuonna 2021. Alustavan
suunnitelman mukaan kaksi kenialaista ikonimaalaria olisi kutsuttu Valamon opiston ikonilinjalle. Aihetta
käsiteltiin vuoden mittaan usein ja todennäköisesti kurssi on parempi toteuttaa Keniassa. Ikonisillan
vastuullisena opettaja toimii Antti Narmala.
Kaikki suunnitellut työmatkat Keniaan peruttiin pandemian vuoksi toimintavuonna ja valmisteluja tehtiin
tammikuussa 2022 toteutettavaa työmatkaa varten.

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.
Ikääntyvä metropoliitta elää tällä hetkellä enimmäkseen Ugandassa. Filantropian työ hiippakunnan
tukemiseksi päättyi toimintavuoden aikana. Mikäli hiippakunnan tilanne muuttuu radikaalisti parempaan
suuntaan, työn aloittamista uudelleen voidaan harkita.
Itä-Afrikan työn toimintokuluihin käytettiin 40 110 euroa, työntekijäkuluihin sivukuluineen 36 700 euroa sekä
vuokraan, ulkopuolisiin palveluihin ja muihin kuluihin 4 443 euroa.

Suomi
Kotimaassa kerättiin materiaalia suomalaisten ortodoksien tekemän
lähetystyön yli 40-vuotisesta historiasta kertovaa dokumenttia
varten. Kevään ja kesän aikana haastateltiin Ortodoksisen Lähetyksen
entisiä työntekijöitä Aino Nenolaa ja Soili Penttosta sekä Keniassa
kenttätyössä ollutta Eija Ipattia, joka luovutti Filantropialle osan
Kenian arkistostaan. Filantropian määräaikainen työntekijä Erna
Suutari kokosi lähetystyön historiaa aikajanaksi ja digitoi Ipatilta
saadut diat Jyväskylän kirjastossa. Suutari kertoi Ipatin Kenian vuosista
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan päiväkerhossa 19.10.
Aika puhua -verkkolähetykset jatkuivat kerran kuussa ja tavoittivat
suorassa lähetyksessä ja Youtuben kautta yli tuhat ihmistä. STEPopintokeskus (ent. Agricola) tuki lähetysten toteuttamista.
•
•

•
•
•
•
•

•

18.2. Lähimmäisen kohtaaminen – Oulun metropoliitta Elia,
rovasti Heikki Huttunen (Hgin ort srk)
11.3. Maailman elämän edestä (MEE) -asiakirja: Köyhyys, varallisuus ja yhteiskunnallinen
oikeudenmukaisuus – pastori Lars Ahlbäck ortodoksisesta kirkosta (Hgin ort srk video) ja pastori
Raimo Goyarrola katolisesta kirkosta
15.4. Diakonia- ja lähetystyö ekumeenisessa keskustelussa – Kati Kemppainen Suomen
Lähetysseurasta, Juha Lehtonen Fidasta ja Riina Nguyen Filantropiasta
6.5. Tyttöjen oikeudet - kasvatustyöntekijä (Hgin ort srk) Kaarina Lyhykäinen, toiminnanjohtaja
Maria Kauppila ONL:sta ja Riina Nguyen Filantropiasta
3.6. MEE-asiakirja: Kirkko julkisella kentällä - Espoon piispa Kaisamari Hintikka ja apulaisprofessori
Pekka Metso Itä-Suomen yliopistosta
26.8. MEE-asiakirja: Luomakunta – pastori Tuomas Kallonen (Treen ort srk) ja TT Ari Koponen
Hämeenlinnasta
23.9. Kysy diakonia ja vapaaehtoistyöstä – diakoniatyön ohjaaja Katja Vilponiemi (ort kko), Arja
Sigfrids Vaasasta (Treen ort srk), vapaaehtoistyön koordinaattori Kristiina Aminoff (Hgin ort srk) ja
vapaaehtoistyön ohjaaja Eija Honkaselkä (ort kko)
14.10. Kysy Filantropian työstä – projektipäällikkö Minna Rasku

•
•

4.11. Filantropian työ Syyriassa – Minna Rasku ja Caroline Ahlmonsen GOPA-DERD (Syyria)
9.12. Vuoden viimeinen lähetys – metropoliitta Arsenin video ja pastori Evangelos Thiani Keniasta
Ortodoksisen kirkon työntekijät kokoontuivat Joensuuhun 27.–28.9. ja
Filantropia oli mukana osallistumassa ja vetämässä ryhmäkeskustelua.
Syksyllä toteutettiin yhteistyössä Valamon opiston ja kirkon tiedotuksen
kanssa Turvallisesti kirkossa -erätaukokeskusteluja, joiden tavoitteena oli
harjoitella keskustelumenetelmää lähi- ja etäryhmissä ja päästä
keskustelemaan seurakuntalaisten kanssa ajankohtaisista asioista, kun
koronapandemian kanssa oli eletty jo 1,5 vuotta.
Valamon opiston rehtori Sirpa Koriala, kirkon tiedottaja Maria Hattunen
ja ortodoksisen seminaarin pappi Mikko Sidoroff kertoivat Erätaukomenetelmästä ja auttoivat keskustelujen toteuttamisessa. Erätaukokeskustelut toteutettiin Valamossa 24.–25.9., Vantaan Tikkurilassa
30.10., Järvenpäässä 31.10. ja Tampereella 20.–21.11. Keskusteluihin
osallistui 118 ihmistä.

Filantropia vieraili Filoksenia ry:n 25-vuotisjuhlassa Espoossa 7.10.
Diakoniapäivät järjestettiin yhteistyössä Oulun ja Lapin ortodoksisten seurakuntien kanssa. Rovaniemellä
kokoonnuttiin 13.11. käymään läpi ns. Lapin pilottia: millaisia kokemuksia ensimmäisistä lähi- ja
etäkokoontumisista on saatu ja miten toimintaa jatketaan vuonna 2022 aloittavassa Pohjois-Suomen
ortodoksisessa seurakunnassa yhteistyössä Filantropian kanssa. Oulussa 14.11. paikalla olivat metropoliitat
Elia ja Arseni ja liturgian jälkeisillä kirkkokahveilla paljon seurakuntalaisia osallistumassa keskusteluun
diakoniasta ja lähimmäisen kohtaamisesta sekä kuulemassa Lapin pilotin kokemuksia.
Lisäksi Filantropian työntekijät kertoivat työstään Filoksenia ry:n verkkolähetyksessä (Afrikka) 1.9., Joensuun
ortodoksisessa seurakunnassa (Kenia) 31.10., Helsingin ortodoksisen seurakunnan venäjänkielisten
toimintapiirissä (Syyria) 16.11., Suomen Lähetysseuran teologisella uutistunnilla (ortodoksisen kirkon
diakonia- ja lähetystyö) 2.12. ja Rovaniemen ortodoksisella seurakuntasalilla (Kenia) 4.12.

Ortodoksisten nuorten liiton (ONL), Pyhien Sergein ja
Hermanin Veljeskunnan (PSHV) ja vapaaehtoisten
kanssa toteutettiin sosiaalista mediaa (Facebook,
Instagram) varten paastokalenteri kevään Suuren
paaston ajalle. Järjestöt ryhtyivät yhteistyöhön
ortodoksisen kasvatuksen pilottihankkeessa, jonka ideoi
opettaja Kaisa Nykänen. Hankkeen myötä tuotettiin
kirkolle
Ortodoksisto-nimeä
kantava
sivusto
(ortodoksisto.fi)
ja
esitettiin
jatkorahoitusta
kolmivuotiselle koordinaattorille, minkä marraskuussa
kokoontunut kirkolliskokous hyväksyi vuosille 2022–
2024.

Järjestöt tarjosivat kirkolliskokousedustajille kahvit
Valamossa 23.11. ja kertoivat Kirkkopäivät 2023suunnitelmista sekä ortodoksisen kasvatuksen
sivuston Ortodoksiston toteutuksesta.
Valamon opiston kanssa jatkettiin kansainvälisen
naisseminaarin suunnittelua ja päätettiin, että se
järjestetään lähi- ja etätapahtumana “Naisen eletty
ortodoksisuus” 15.–17.9.2023.
Toimintavuoden aikana välitettiin vuonna 2020 toteutetun kotimaan keräyksen tuotoista korona-ajan
diakonia-avustuksia ortodoksisiin seurakuntiin ympäri Suomen.
Kotimaan toimintokulut ovat 15 340 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 36 740 euroa sekä vuokra, matkaja muut kulut 4 200 euroa.

Kehitysyhteistyö ja avustustyö
Ulkoministeriö 161 765 € (70 %), oma varainhankinta 50 050 € (22 %) ja muut tulot 18 900 € (8 %)

Filantropia aloitti tammikuussa 2021 kaksi ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyön hanketta.
Yksivuotinen pilottihanke alkoi Etiopiassa ja nelivuotinen hanke Syyriassa. Lisäksi kartoitettiin muita
rahoitusmahdollisuuksia Filantropian hankkeita varten rahoituspohjan laajentamiseksi.

Etiopia
Filantropialla oli toimintavuonna ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista saatu vuoden tuki uudelle
projektille Etiopiaan. Se toteutettiin yhdessä IOCC Etiopian (International Orthodox Christian Charities)

kanssa. Työ keskittyi 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 tehtiin 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 kokosi yhteen
terveydenhuoltohenkilökuntaa, opettajia, naisryhmiä
sekä uskonnollisia ja poliittisia johtajia.
Hanke tavoitti lähes 60 000 hyödynsaajaa suoraan muun
muassa terveysasemien ja koulujen kautta. Lisäksi
epäsuorasti esimerkiksi perheiden kautta hyödynsaajien
määrä kasvoi 231 000 ihmisellä.
Työmatkaa hankealueelle valmisteltiin marraskuulle 2021
muiden Itä-Afrikan matkojen yhteyteen, mutta
levottomuudet eskaloituivat hallituksen ja paikallisten
taistelevien ryhmien välillä. Etiopiaan julistettiin
poikkeustila ja valmisteltu matka peruttiin. Hanke oli kuitenkin saatu jo pääosin valmiiksi etuajassa, jolloin
ainoastaan viimeinen ja monitorointimatkan yhteyteen jätetty tarkistusmatka hankealueelle jäi
toteutumatta. Ulkoministeriön luvalla hankkeen seurantamatkasuunnitelmaa ja rahoitusta saatiin
muokattua toteutettavaksi tammikuussa 2022 Kenian Nairobissa.

Ulkoministeriön rahoittama Etiopian hanke toimii
pilottina vastaavalle suuremmalle hankkeelle
tulevaisuudessa, koska toimintamalli osoittautui
onnistuneeksi ja kumppanin kanssa on ollut
mahdollista jatkaa yhteistyötä. Hanke oli suuren
paaston keräyskohteena keväällä 2021.
Hankkeen kokonaiskulut toimintavuonna ovat 105 900
euroa,
josta
hankekuluihin
Etiopiassa
ja
seurantamatkaan käytettiin 87 456 euroa ja Suomessa
18 444 euroa. Ulkoministeriön tuki kattoi kuluista 85 %
ja Filantropia vastasi 15 % omavastuuosuudesta.

Syyria
Tammikuussa 2021 alkoi 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.
Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä sekä pakomatkalla että kodin seinien sisällä. Tilastojen mukaan kaikki
sodan osapuolet ovat syyllistyneet esimerkiksi raiskauksiin. Seksuaalinen väkivalta on Lähi-Idässä asia, josta
ei yleisesti puhuta. Sen vuoksi uhrit jäävät vaille apua. Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on tukea väkivaltaa
kohdanneita nuoria naisia, jotka ovat yksin vastuussa perheensä toimeentulosta.
Myös taloustilanteen huononeminen on lisännyt seksuaalista hyväksikäyttöä ja alaikäisten tyttöjen
avioliittoja. Hankkeeseen sisällytetyt ammatillinen koulutus ja starttiraha antoivat naisille keinoja hankkia
toimeentuloa tilanteessa, jossa vaihtoehtoja on hyvin vähän tarjolla.

Hanke käynnistyi odotettua hitaammin, koska esimerkiksi rahasiirtojen välittämistä kumppanille jouduttiin
harjoittelemaan useaan otteeseen Syyriaan kohdistuvien sanktioiden vuoksi. Lisäksi inflaatio on tehnyt
budjetin toteutumisesta suunnitellusti vaikeaa. Esimerkiksi sairaaloista ei saatu tarjouksia hankkeen
ensimmäiselle vuodelle suunniteltuja 30 leikkausta varten, vaan jokainen leikkaus hinnoiteltiin erikseen ja

niitä pystyttiin toteuttamaan vain 14. Hankkeen ensimmäinen työmatka lykkääntyi pandemian vuoksi
joulukuulle ennakkoon suunnitellusta alkuvuodesta. Filantropian projektipäällikkö pääsi tutustumaan
koulutuskeskukseen ja hankkeen viimeisten koulutusten osallistujiin. Ensimmäisenä hankevuona kursseilta
valmistui ammattiin noin 130 nuorta naista.
Syyrian tilanne on kurjistunut vuosikymmenen
kestäneen sodan aikana. Vaikka pääkaupunki
Damaskoksessa elämä näyttää rahoittuneen parin
vuoden
takaisesta,
tavallisen
ihmisen
mahdollisuudet saada raha riittämään arjen
menoihin on yhä vaikeampaa. 90 prosenttia maassa
asuvista elää köyhyysrajan alapuolella. Filantropian
Syyrian hanke oli joulupaastokeräyksen kohteena
vuonna 2021.
Hankkeen kokonaiskulut toimintavuonna olivat 89
260 euroa, josta hankekuluihin ja seurantamatkaan
Syyriassa käytettiin 72 075 euroa ja hankekuluihin
kotimaassa 17 185 euroa. Ulkoministeriön tuki kattoi kuluista 80,4 % ja Filantropia vastasi 19,6 %
omavastuuosuudesta.

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).
Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingo ry:n hallinnoima Powerbank myönsi 9 000 euroa
Filantropian Ugandan hankkeelle älypuhelinten avulla luotavan turvaverkon testaamiselle. Tarkoituksena oli
nopeuttaa ja varmistaa oikeanlaisen avun saamista perille, kehittää raportointia ja vähentää viranomaisten
korruptiota. Pieni hanke tuki kumppanin työtä ja vahvisti kylätason yhteyshenkilöiden osaamista.
Filantropian ja URI-GL:n hankkeessa rakennettiin turvaverkkoa maaseudun naisille Mayugen ja Jinjan
alueelle.
Varsinainen turvaverkko koostui ihmisistä,
jotka oli koulutettu toimimaan hätätilanteissa
ja ratkaisemaan omistusoikeuksiin liittyviä
kiistoja ennen kuin tulee pahaa jälkeä. Heitä
kutsuttiin paikalle tekemään sovintoa ja
kertomaan mitä laki sanoo. Tarvittaessa he
myös täyttivät lomakkeita ja auttoivat
asioimaan viranomaisten kanssa.
Hankkeen hyödynsaajanaiset elävät arkeaan
jatkuvan
väkivallan
varjossa.
Kylien
yhdyshenkilöillä oli hankkeen kautta saatuihin

älypuhelimiin luotu raporttipohjia todisteiden
keräämistä varten. He kutsuivat paikalle poliisin
tai muita viranomaisia tilanteen mukaan.
Puhelimien avulla kerättiin ja jaettiin tietoa sekä
myös seurattiin viranomaisten toimintaa.
Parasta uudessa teknologiassa oli se, että laturit
toimivat aurinkoenergialla.
Kylien yhteyshenkilöt olivat aktiivisesti mukana
myös terveyskasvatukseen ja teiniraskauksiin
liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä. Kaksi
pandemiavuotta, jolloin koulut ovat olleet
pääosin
suljettuina
Ugandassa,
ovat
heikentäneet tyttöjen asemaa merkittävästi.
Teiniraskaudet ovat yleistyneet samoin kuin
perheiden taloushuolet. Isät ovat menettäneet ensin työnsä ja tulonsa, jonka jälkeen ainoana ratkaisuna on
nähty perinteinen keino naittaa tyttäriä myötäjäisten toivossa. Se, että kyse oli myös alaikäisen
avioitumisesta, oli pienempi murhe.
Lisäksi Filantropian paikallinen kumppani URI-GL (United Religious Initiative – Great Lakes) tuotti pandemiaaikana radio-ohjelmia, joissa perheet saivat esittää kysymyksiä ja paikalla oli vastaamassa terveydenhuollon
asiantuntijoita. Tarkoituksena oli puhua mahdollisimman konkreettisesti muun muassa lapsiavioliiton
riskeistä. Alaikäisten raskauksiin liittyy usein paljon komplikaatioita, jotka vammauttavat tytön
loppuelämäkseen. Vastaamassa oli myös juristeja, jotka puhuivat lapsen oikeudesta koulunkäyntiin ja kuinka
laki sallii myös raskaana olevan tytön paluun takaisin kouluun.
Tulevaisuuden yhteistyötä varten kartoitettiin
hankevuonna mahdollisia uusia rahoitusmalleja.
Työmatkaa Ugandaan ei tehty hankevuonna,
vaan yhteyttä pidettiin sähköisten välineiden
avulla.
Ugandan
poliittinen
tilanne
kiristyi
toimintavuonna entisestään istuvan presidentti
Yoweri
Musevenin
vaalivoiton
myötä.
Opposition toiveiden murskautuminen on
johtaneet
mielenosoituksiin,
joita
on
tukahdutettu väkivaltaisesti. Lisäksi esimerkiksi
kaksi itsemurhapommia räjähti Kampalan
keskustassa marraskuussa. Iskujen taustalla on
äärijärjestöjä, jotka liittyvät alueen yleiseen
radikalisoitumiseen.
Hankekulut kentällä olivat 19 300 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 5 495 euroa sekä vuokra ja muut kulut
385 euroa.

Viestintä- ja globaalikasvatushanke
Filantropia, Helsingin Diakonissalaitos, Filoksenia ja Suomen Caritas jatkoivat ulkoministeriön hanketuella
kotimaassa toteutettavaa viestintä- ja globaalikasvatustyötä KYMPPI-hankkeessa. Hanke edistää kehittyvissä
maissa asuvien ihmisten kestävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa juurruttamalla kestävän kehityksen
tavoitteet suomalaisten, kehittyvissä maissa toimivien pk-yritysten liiketoimintaan.
Toimintavuonna hanke järjesti kaksi verkkokeskustelutilaisuutta: 1.6. keskusteltiin Afrikka-mielikuvista ja
28.10. puhuttiin sosiaalisesti kestävästä kasvusta innovaatioviennissä. Hop on -verkkotapahtumassa 9.6.
käytiin läpi Suomen Afrikka-strategiaa, ihmisoikeuksia ja riskienhallintaa. Syksyn toimintaa värittivät
maapäivät, joissa keskityttiin Somalian (14.9.) ja Kenian (11.11.) tilanteeseen monipuolisten puhujien ja
osallistujien kanssa. Hankkeen koordinoinnista vastasi Helsingin Diakonissalaitos.
Hankkeen toiminto- ja työntekijäkulut olivat 10 730 euroa ja Filantropian omavastuuosuus oli 13 prosenttia.

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 joulukuussa monitoroitiin toiminta-aluetta yhdessä paikallisten YMCA
Libanonin hankkeen työntekijöiden kanssa.

Viestintä ja tukitoimet
Kirkon tuki 37 500 € (74 %), oma varainhankinta ja muut tulot 13 095 € (26 %)

Filantropia viesti toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa
www.filantropia.fi. Filantropian Facebook -sivu oli osoitteessa
www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions ja Instagram
sivu @filantropiary. Järjestön toiminnasta kerrottiin sähköpostitse
lähetettävällä uutiskirjeellä viisi kertaa.
Filantropia tuotti uutisia ja kirjoituksia ortodoksisen kirkon Aamun
Koitto -lehteen ja ortodoksisen kirkon kotisivuille. Jäsenkirje
lähetettiin Filantropian jäsenille kesällä ja syksyllä tuotettiin
ajankohtainen esite.
Filantropian työntekijät olivat ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen
käytettävissä järjestön työalaan liittyvissä asiantuntijakysymyksissä.
Vuosittainen raportointi- ja arviointipäivä pidettiin kirkon
palvelukeskuksen kanssa 18.6.

Filantropia oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN),
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development
NGOs Fingon, Reilun kaupan edistämisyhdistyksen,
STEP-opintokeskuksen, Suomen Lähetysneuvoston
(SLN) ja Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen jäsen.
Filantropian toimisto, varasto ja arkisto sijaitsivat
Helsingissä osoitteessa Asemamiehenkatu 4 B. Tilat on
vuokrattu adoptio- ja kehitysjärjestö Interpedialta.
Lisäksi Filantropia vastasi Koroistentien asunnon
osavastikkeesta.
Viestinnän ja tukitoimien osalta vuokra- ja vastikekulut
ovat 3 627 euroa ja muut viestintä- ja toimistokulut 6 270 euroa. Matka- ja majoituskuluihin käytettiin 2 430
euroa.
Filantropialla oli kaksi vakituista työntekijää (toiminnanjohtaja Riina
Nguyen ja projektipäällikkö Minna Rasku) sekä yksi
osa/määräaikainen työntekijä (järjestötyöntekijä Erna Suutari).
Arkkipiispa Leo palkitsi Filantropian vakituiset työntekijät Pyhän
Karitsan Ritarikunnan 1. luokan mitalilla toukokuussa 2021.
Työntekijöillä oli käytettävissä työterveyspalvelut, työnohjaus sekä
liikunta- ja kulttuurisetelit. Työterveys- ja työhyvinvointikuluihin
käytettiin 3 700 euroa, mihin kuului muun muassa työpaikan
viisivuotistarkastus. Työntekijät osallistuivat hybriditapahtuma- ja
kestävän kehityksen koulutuksiin, koulutuskulut olivat 730 euroa.
Filantropian hallitus kokoontui kuusi kertaa lähi- ja etäyhteyksin.
Hallitus ja työntekijät valmistelivat Filantropian strategian vuosille
2022–2024 ja yhteistyöneuvottelut ortodoksisen kirkon kanssa
johtivat kolmivuotiseen sopimukseen, jossa vuosittaisen avustuksen
määrä on 150 000 euroa.
Hallituksen asiantuntijajäseniä olivat Helsingin ja koko Suomen
arkkipiispa Leo sekä Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg. Filantropian toiminnanjohtaja
oli asiantuntijajäsen Kirkon Ulkomaanavun hallituksessa. Vuosikokous pidettiin 14.4. pandemiatilanteesta
johtuen etäyhteyksin poikkeuslain turvin ja kokoukseen oli myös mahdollista osallistua Filantropian
toimistolla Helsingissä. Vuosikokous päätti sääntömääräiset asiat ja hyväksyi päivitetyn talousohjesäännön.
Vuosikokoukseen, hallituksen kokouksiin, muihin kokouskuluihin, edustustilaisuuksiin, huomionosoituksiin ja
vapaaehtoisten kuluihin käytettiin 2 190 euroa.
Yhdistyksen vuosikirjanpidosta vastasi Interfina Oy. Tilintarkastajana toimi Risto Ekholm BDO Oy,
varatilintarkastajana Maria Porokka BDO Oy, toiminnantarkastajana Varvara Merras-Häyrynen ja
varatoiminnantarkastajana Tuomas Lempinen. Kirjanpitoon, tilintarkastukseen, hankintoihin, vakuutuksiin,
jäsenmaksuihin ja muihin kuluihin viestinnän ja tukitoimien osalta käytettiin 4 240 euroa, ja
työntekijäkuluihin sivukuluineen 29 755 euroa.

50 Varainhankinta
Oma varainhankinta ja sijoitustoiminta 92 700 €, josta siirto hankkeisiin, viestintään ja taseeseen 59 840 € (65 %)

Suuren paaston keräykseen 15.2.–4.4.2021 lahjoitettiin 20 000 euroa, jotka ohjattiin Filantropian terveys- ja
vammaishankkeeseen Etiopiassa. Joulupaastokeräykseen 15.11.–31.12.2021 lahjoitettiin 16 000 euroa, joka
käytetään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön Syyriassa. Koko vuoden jatkuneeseen Syyriakeräykseen lahjoitettiin 3 800 euroa ja sen tuotolla avustetaan Syyrian sodan vuoksi pakolaisuuteen
joutuneita Antiokian patriarkaatin kautta. Katastrofilahjoituksia tuli 1 900 euroa, jotka ohjataan kriisiapuun.
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 tuli yhteensä lähes
36 000 euroa. Loppuvuodesta avattiin uudestaan aineeton
Toivon
lahja
-lahjoitusmahdollisuus
Filantropian
kotisivuilla. Toivon lahjoja ostettiin 640 eurolla.
Seurakuntia pyydettiin kantamaan lähetystyön kolehti
ristin kumartamisen sunnuntaina 7.3.2021 ja kansainvälisen diakonian kolehti ristin ylentämisen juhlaa
edeltävänä sunnuntaina 12.9.2021. Kolehtitulot 1 177 euroa käytetään ripityslippaiden hankkimiseen Kenian
ortodoksisen kirkon seurakuntiin. Filantropialta ostettiin Kiitosakatistos ja Pyhiinvaeltajan lauluja cd-levyjä,
joulukortteja sekä onnittelu- ja suruadresseja 2 500 eurolla. Myyjäistuloja tilitettiin lähes 680 euroa,
lähetystuohuksia 280 euroa ja jäsenmaksuja maksettiin 3 235 euroa.
Filantropian omistamalla Partalan metsätilalla raivattiin
myrskyn kaatamia puita, jotka myytiin eteenpäin, ja lisäksi
hankittiin metsävakuutus tulevien vahinkojen varalle.
Puunmyyntituloja oli 914 euroa ja tuloja Metsäliiton
osakkeista sekä osingoista 3 495 euroa.
Varainhankintaan sekä pankki- ja postikuluihin käytettiin
950 euroa, vuokraan 700 euroa, keräyskuluihin reilut 4 000
euroa sekä kirjanpitoon ja keräystilintarkastukseen 470
euroa. Työntekijäkulut sivukuluineen ovat 10 825 euroa.
Filantropia ry:n hallitus 31.3.2022

