Ortodoksisen kirkon
kansainvälinen diakonia ja lähetystyö
Filantropia ry
Toimintasuunnitelma 2022

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 2022–2024 Filantropiaa 150 000 eurolla vuodessa. Suomen ulkoministeriö
tukee Filantropian kehitysyhteistyötä vuonna 2022 yhteensä 110 000 eurolla Syyriassa. Viestintä- ja
globaalikasvatustuen Filantropian osuus KYMPPI-hankkeessa on noin 9 000 euroa. Muu toimintarahoitus
kertyy ortodoksisten seurakuntien avustuksista, yksityislahjoituksista ja muista tuloista. Vuoden 2022
arvioidut tulot ja kulut ovat 413 368 euroa.

Strategia 2022–2024
Filantropian hallitus on päättänyt jatkaa edellisen strategian pääkohtien edistämistä toisen
kolmevuotisjakson, jonka päätteeksi tehdään vaikuttavuusarviointi: 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 ja kestävän kehityksen tavoitteiden 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 2022 KOHOKOHDAT
Tammikuu

Työmatka Itä-Afrikkaan: Etiopian, Ugandan ja Kenian hankkeet

Helmikuu

Suuren paaston keräys Keniaan alkaa 28.2.

Maaliskuu

Uudet hankehakemukset ulkoministeriöön ja Filantropia mukana PSHV:n vuosijuhlassa

Huhtikuu

Pääsiäinen 17.4. ja vuosikokous Joensuussa 27.4.

Toukokuu

KYMPPI-hanke mukana Maailma kylässä -festivaaleilla

Elokuu

Piispa Neofitos vierailee Suomessa ja uuden työntekijän rekrytointi alkaa

Syyskuu

Vapaaehtoistyön johtamisen koulutus Valamon opistolla ja työmatka Keniaan

Lokakuu

Reilun kaupan viikko ja Ekumeeninen Vastuuviikko YK:n päivän tienoilla

Marraskuu

Joulupaastokeräys alkaa 15.11.

Joulukuu

Työmatka Syyriaan

Kirkollinen työ
Kirkon tuki 110 000 € (70 %), seurakuntien tuki 12 000 € (8 %), oma varainhankinta ja muut tulot 34 660 € (22 %)

Itä-Afrikka
Kenia
Filantropia jatkaa Keniassa yhteistyötä uusien hiippakuntien ja luostareiden vahvistamiseksi. Tavoitteena on
pitkällä aikavälillä mahdollisimman omavaraisina toimivat hiippakunnat, joissa voidaan toteuttaa
monipuolisesti kirkollista yhteistyötä.
Paikallisten hiippakuntien ja luostarien tukeminen jatkuu Keniassa vuonna 2022. Työ painottuu paljolti
monipuolisten koulutusten järjestämiseen papistolle ja maallikoille. Neljään hiippakuntaan jaetussa maassa
työ keskittyy tulevana vuonna erityisesti Nyerin ja Mount Kenyan hiippakuntaan. Tavoitteena on yhdistää eri
hiippakuntien mahdollisia toimintoja niin, että esimerkiksi papistoa, nuoria ja äitiliiton naisia voitaisiin kutsua
yhteisiin tapahtumiin Nyerin hiippakuntaan.

Hiippakunnan omistaman yläkoulun majoitus- ja luokkatilat
mahdollistavat tapahtumien fasilitoinnin helposti. Hiippakunnan
tyttöjen yläkoulu on yksi Filantropian tukemista kohteista
toimintavuonna.
Vuoden ensimmäisen työmatkan aikana tammikuussa sovitaan tarkemmin aiemmilta vuosilta pandemian
vuoksi siirtyneiden suunnitelmien toteuttamisesta. Esimerkiksi järjestyksessään toiset Filantropian tukemat
papiston päivät ovat suunnitelmissa syksylle 2022. Lisäksi aiemmilta vuosilta siirtyy toimintasuunnitelmaan
muun muassa nuorten kädentaitoihin liittyviä pajoja, terveyskasvatusta ja hiippakuntarakenteeseen ja
äitiliiton pienyrittäjyyteen liittyviä koulutuksia.

Kesän jälkeen jatketaan myös vuosina 2016 ja 2017 aloitettua
ikonisillan rakentamista. Kaksi ensimmäistä kurssia järjestettiin
Nairobin pappisseminaarilla.
Kolmas maalauskurssi kutsuu paikallisia opiskelijoita pyhän
Mooseksen
luostariin
Nairobin
hiippakuntaan,
jossa
tarkoituksena on maalata luostarin kirkkoa. Luostarien
vahvistaminen luontevaksi osaksi ortodoksisuutta Keniassa
jatkuu myös toimintavuonna.

Kenian ensimmäisen nunnaluostari Triherousan
rakentaminen jatkuu Kisumun hiippakunnassa.
Filantropia jatkaa luostarin ja sen harjoittaman
diakoniatyön tukemista vuonna 2022. Luostarin kautta
tuetaan muun muassa vähävaraisista perheistä
tulevien pienten lasten koulutietä.
Mikäli mahdollista, luostariin voidaan lähettää
kuluvana vuonna vapaaehtoisia talkoolaisia Suomesta.
Työmatkan yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia
tukea uuden piispa Markoksen johtamaa Kisumun
hiippakuntaa.

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. Seminaarin toiminta on
pandemian vuoksi keskeytynyt.
Kenian työn toimintokuluihin on varattu toimintavuonna 60 000
euroa sekä seurantamatkakuluihin 9 000 euroa, työntekijäkuluihin
sivukuluineen ovat 38 962 euroa sekä vuokraan, ulkopuolisiin
palveluihin ja muihin kuluihin 3 400 euroa.

Suomi
Tavoitteena on palkata kotimaantyöhön määräaikainen työntekijä alkusyksystä 2022. Suomessa ja Keniassa
kerätään toimintavuoden aikana tarinoita suomalaisen ortodoksisen lähetystyön yli 40-vuotisesta historiasta
kertovaa dokumenttia varten. Tiedonkeruu Suomen osalta alkoi vuonna 2021, mutta Kenian osuus siirtyi
pandemian vuoksi. 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. Kenia-maapäivä järjestetään lähi- ja etätapahtumana Joensuussa 27.4.2022. Kenialaisen pastori
Evangelos Thianin väitöskirjan valmistuminen siirtyi vuoteen 2022. Filantropia osallistuu stipendiaattinsa
väitöstilaisuuden järjestämiseen Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.
Filantropia osallistuu toimintavuoden aikana ihmisoikeuksia
ja muita globaaleja teemoja sekä ekumeniaa käsitteleviin
kampanjoihin ja järjestää seminaareja diakonia- ja
lähetyspainotuksella. Aika puhua -verkkolähetyksiä
järjestetään viisi ja ohjelmasisällöissä otetaan huomioon
ortodoksisen kirkon Maailman elämän edestä -asiakirjan
teemat. STEP-opintokeskus tukee Filantropian työtä.
Järjestöyhteistyötä Pyhien Sergein ja Hermanin
Veljeskunnan (PSHV) ja Ortodoksisten nuorten liiton (ONL)
kanssa jatketaan. Järjestöt kokoontuvat Valamon opistolla
17.1.2022
suunnittelemaan
syksyllä
järjestettävää
koulutusta vapaaehtoisten johtamisesta. Filantropia pitää
puheenvuoron ja juontaa PSHV:n vuosijuhlilla Valamossa
26.–27.3.2022.
Suurin yhteinen ponnistus on jatkaa vuonna 2023
pidettävien ortodoksisten kirkkopäivien valmisteluja, joita
koordinoi ONL. Filantropia valmistelee toimintavuoden
aikana yhteistyössä Valamon opiston kanssa kansainvälistä
naisten seminaaria, joka pidetään lähi- ja etätapahtumana
syksyllä 2023. Tapahtuman sisällössä otetaan huomioon Maailman elämän edestä -asiakirja ja lähestytään
eri aiheita niin akateemisesta kuin käytännön ja hengellisen elämän näkökulmasta.
Seurakuntarakenteen muuttuessa Filantropia rakentaa seurakuntien kanssa
yhteistyötä kohti tulevaa ja seurakunnista pyritään löytämään Filantropian
yhteyshenkilö, jonka kautta tieto kulkisi jatkossa suoraviivaisemmin. Pohjois-Suomen
alueella vuonna 2021 aloitettu yhteistyö etä- ja lähiopetuksen saralla jatkuu
toimintavuonna. Uudelta kirkon kasvatuksen ja opetuksen Ortodoksisto-sivustolta
(ortodoksisto.fi) löytyy tietoa Filantropian toiminnasta ja Filantropia on mukana
Seurakunnan toiminnassa -osion kehittämisessä.
YK:n päivän (24.10.) tienoilla vietetään Ekumeenista vastuuviikkoa ja Reilun kaupan viikkoa, joihin myös
Filantropia osallistuu. Kotimaan toimintokulut ovat 7 900 euroa, työntekijäkulut sivukuluineen 45 439 euroa
sekä vuokra ja muut kulut 2 550 euroa.

Kehitysyhteistyö ja avustustyö
Ulkoministeriö 110 000 € (67 %), oma varainhankinta 43 740 € (27 %) ja muut tulot 9 188 € (6 %)

Filantropian nelivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen toinen vuosi käynnistyy vuoden alussa 2022 Syyrian
Damaskoksessa. Ulkoministeriön tukemien hankkeiden uusi haku ajoittuu vuoden ensimmäiselle
neljännekselle. Tarkoituksena on jättää useita hakemuksia. Toive edellisvuonna hyvin alkaneen yhteistyön
jatkumisesta Etiopiassa trooppisten tautien ehkäisemiseksi ja tukemiseksi on suuri. Lisäksi kartoitetaan muita
rahoitusmahdollisuuksia Filantropian hankkeita varten rahoituspohjan laajentamiseksi.

Etiopia
Filantropia seuraa Etiopian poliittista tilannetta ja eri kansanryhmien välisiä jännitteitä ja taisteluja.
Toimintavuonna haetaan jatkoa kehitysyhteistyövaroista rahoitetulle pilottihankkeelle, jossa testattiin
keinoja ennaltaehkäistä ja hoitaa sokeutta ja liikuntavammaisuutta aiheuttavia trooppisia tauteja.
Trakooman ja podokoniosin ehkäisyssä saippua ja vesi ovat avainasemassa, mutta se onnistuu vain jos
ihmisillä on oikeaa tietoa. Paikallisena kumppanina Etiopian hankkeessa on IOCC-Ethiopia (International
Orthodox Christian Charities).
Molemmat trooppiset taudit aiheuttavat raskaamman
taakan naisille. Trakooman sairastuttama nainen tulee
miestä todennäköisemmin sokeaksi, koska naisia
hoidetaan aina viimeisenä. Liikuntakyvyn menettänyt
nainen taas jää puolisonsa hylkäämäksi. Vastaavasti
naisen velvollisuus on jäädä hoitamaan sairastunutta
puolisoaan.
Filantropia
hakee
Suomen
kansalaisjärjestöjen
kattojärjestön Fingon kautta EU-rahoitteista tukea
pienemmälle yhteisöhankkeelle Amharan/Oromian
alueelle. Noin 10 000 eurolla olisi mahdollista käynnistää
trooppisten tautien ehkäisyssä tarvittavaa saippuan
tuotantoa.
Saippuassa
käytettäisiin
desinfioivia
ominaisuuksia sisältävää kasvia, jota kasvaa alueella
villinä. Hanke tukisi naisten toimeentuloa sekä toimisi
väylänä viedä oikeaa tietoa tautien ehkäisystä ja hoidosta
kylätasolle.
Filantropia selvittää myös rauhanrakentamiseen liittyvän
yhteisöhankkeen mahdollisuuksia Etiopian pohjoisosissa
Tigrayssa. Hankehakemus tehtäisiin yhdessä muiden suomalaisten asiantuntijoiden kanssa ja paikallisena
toteuttajana olisi IOCC-Ethiopia. Hankehakemus tehdään helmikuussa 2022 mikäli sen toteuttaminen
vaikuttaa mahdolliselta levottomassa maassa.
Sotilaallisten yhteenottojen vuoksi maahan suunniteltu työmatka tehdään Etiopian sijasta Keniaan, jonne
kutsutaan paikallisen kumppanin edustaja tammikuussa 2022. Nairobissa viimeistellään edellisen vuoden
hankeraportti sekä valmistellaan tulevia hakemuksia.

Etiopiaan haettava jatkohanke integroi tautien ennaltaehkäisyn ja hoidon Amharassa Dembechan ja Quaritin
alueella. Etiopian levottomuudet voivat kuitenkin vaikuttaa hankealueen vaihtamiseen rauhallisemmalle
alueelle.

Syyria
Filantropia jatkaa Syyriassa pääosin Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista rahoitettavaa
hanketta. Konfliktiin liittyvän seksuaalisen väkivallan traumasta toipuvien voimaannuttaminen
Damaskoksessa, Syyriassa -hanke käynnistyi vuonna 2021 ja jatkuu vuoteen 2024 saakka.
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.
Hanke tarjoaa pienten lasten äideille Damaskoksen reuna-alueilla
psykososiaalista tukea, ammatillista koulutusta ja pienen starttirahan
tai työvälineitä, joilla kurssilla opitun työn voi saada alkuun.
Ensimmäisenä vuonna hankkeessa koulutettiin ja ompelijoita.
Toimintavuoden alussa päivitetään hankkeen talousarvio, jonka
alkuperäinen suunnitelma ei
toteudu
täysimääräisesti
valtavan inflaation vuoksi.
Hankealueelle
pyritään
tekemään kaksi työmatkaa
toimintavuoden aikana. Samalla
kerätään viestintämateriaalia kotimaantyöhön ja selvitetään
inflaation aiheuttamien haasteiden vaikutuksia projektille.
Tavoitteena on myös uuden perusterveydenhuoltoon liittyvän
hankehakemuksen
tekeminen
ulkoministeriön
kevään
hakukierroksella. Uusi hanke tukisi toteutuessaan nykyisen hankkeen
toteutuksen yhteydessä havaittuja puutteita. Syyrialainen
terveydenhuolto on romahtanut vuosikymmenen kestäneen sodan
aikana ja tukea tarvitaan hyvin monenlaiseen jälleenrakentamiseen.
Hankkeen kokonaiskulut toimintavuonna ovat 129 500 euroa, josta
toiminto-, käyttö- työntekijä- ja seurantakuluihin Syyriassa on varattu
103 550 euroa ja viestintä-, työntekijä-, vapaaehtois- ja tukitoimien
kuluihin kotimaassa 25 951 euroa. Ulkoministeriön tuki kattaa kuluista
84,9 % ja Filantropia vastaa 15,1 % omavastuuosuudesta.

Uganda
Filantropia on työskennellyt Ugandassa kehitysyhteistyöhankkeiden parissa vuodesta 2017 asti. 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).
URI-GL on lähellä paikallista ortodoksista kirkkoa. Toimintavuoden aikana
testataan mahdollisuutta tukea äitiliiton toiminnan käynnistymistä Gulun
piispa Silvestroksen hiippakunnassa, Itä-Ugandassa. Hankkeen käytännön
toteuttaja toimii URI-GL.
Vuoden 2022 kevään ja syksyn kolehdit kerätään äitiliiton toiminnan
tukemiseen. Työ Ugandassa on keräyskohteena myös toimintavuoden
joulupaastokeräyksessä. Sikäli Uganda on mahdollisesti siirtymässä
enemmän kirkollisen työn puolelle. Ugandaan valitaan todennäköisesti uusi
metropoliitta toimintavuoden aikana.
Filantropia jatkaa naisten omistusoikeuksien edistämiseen liittyviä
pienempiä hankkeita Ugandassa. Alkuperäisen kehitysyhteistyöhankkeen,
joka sai ulkoministeriön rahoitusta vuosina 2017–2018 jälkeen työtä on
tuettu oman varainhankinnan kautta.
Tarkoituksena on hakea ulkoministeriöltä uutta
hankerahoitusta kevään hakukierroksella ja samalla
jatketaan työtä pienimuotoisesti edellisvuosien tapaan.
Paikallisena kumppanina jatkaa URI-GL (United Religious
Initiative).
Tulevaisuuden
yhteistyötä
varten
kartoitetaan
mahdollisia uusia rahoitusmalleja. Ugandan työmatka
hankealueelle tehdään muiden Itä-Afrikan matkojen
yhteydessä.
Filantropia hakee Ugandaan Suomen kansalaisjärjestöjen kattojärjestön Fingon kautta EU-rahoitteista tukea
pienemmälle yhteisöhankkeelle.
Toimintakulut kentällä ovat 13 000 euroa,
työntekijäkulut sivukuluineen 6 979 euroa,
seurantamatkakulut 1 892 euroa sekä vuokra ja
muut kulut 750 euroa.

Viestintä- ja globaalikasvatushanke
Filantropia, Helsingin Diakonissalaitos, Filoksenia ja Suomen Caritas jatkavat ulkoministeriöltä saatavalla
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 järjestetään Afterwork-verkkokeskustelu 17.3., Nepalmaapäivä 5.5., aamiaiskeskustelu 22.9. ja Tansania-maapäivä 10.11., joka on
samalla hankkeen päätöstapahtuma. Lisäksi haetaan asiaohjelmapaikkaa
Maailman kylässä -festivaaleille ja tehdään yhteistyötä Aalto yliopiston
kestävän kehityksen ja yritystoiminnan asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeen työntekijäkuluihin on varattu 10 315 euroa sekä vuokraan ja muihin
kuluihin 550 euroa. Filantropian omavastuuosuus kuluista on 18 %.

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.

Viestintä ja tukitoimet
Kirkon tuki 40 000 € (71 %), oma varainhankinta ja muut tulot 16 640 € (29 %)

Filantropia tavoittaa ja viestii työstään monia kanavia pitkin. Kotisivujen, Facebookin ja Instagramin lisäksi
viesti kulkee lukijoille esimerkiksi ortodoksisen kirkon Aamun Koitto -lehden ja verkkosivujen (ort.fi) kautta.
Käytännössä nämä kanavat eivät ainakaan vielä korvaa omaa lehteä. Tarvetta on ollut työtämme tarkemmin
esitteleville lehtisille, joita voidaan jakaa vaikkapa seurakuntavierailujen yhteydessä. Toimintavuoden aikana
on tarkoitus selvittää, mitä kautta Filantropian viesti tavoittaa yleisönsä parhaiten.
Filantropia viestii toiminnastaan kotisivuillaan osoitteessa www.filantropia.fi. Filantropian Facebook -sivu on
osoitteessa www.facebook.com/FilantropiaChurchAidAndMissions ja Instagram @filantropia_ry. Järjestön
toiminnasta kerrotaan myös sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä 4–5 kertaa vuodessa. 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, STEPopintokeskuksen 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 3 570 euroa ja muut viestintä-, jäsenkirje- ja
toimistokulut 7 586 euroa. Matka- ja majoituskuluihin on varattu 2 250 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 lähi- ja etäyhteyksin ja pitää tarvittaessa
sähköpostikokouksia. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus on valmistellut
sääntömuutoksen, joka tuodaan vuosikokouksen käsiteltäväksi keväällä. Hallituksen asiantuntijajäseniä ovat
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.
Filantropian toiminnanjohtaja on asiantuntijajäsen Kirkon Ulkomaanavun hallituksessa. Vuosikokous
pidetään Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa keskiviikkona 27.4.2022. Vuosikokoukseen, hallituksen
kokouksiin, muihin kokouskuluihin, edustustilaisuuksiin, huomionosoituksiin ja vapaaehtoisten kuluihin on
varattu 3 500 euroa.
Yhdistyksen vuosikirjanpidosta vastaa Interfina Oy. Tilintarkastaja, varatilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja valitaan vuosikokouksessa. Kirjanpitoon, tilintarkastukseen, hankintoihin,
vakuutuksiin, jäsenmaksuihin ja muihin kuluihin viestinnän ja tukitoimien osalta on varattu 4 300 euroa, ja
työntekijäkulut sivukuluineen ovat 33 372 euroa.

50 Varainhankinta
Oma varainhankinta 107 000 €, josta siirto hankkeisiin ja viestintään 60 860 € (65 %)

Suuren paaston keräys pidetään 28.2.–17.4.2022 ja sen kohteena on Filantropian kirkollinen työ Keniassa.
Joulupaastokeräys järjestetään perinteiseen tapaan 15.11.–31.12.2022 ja sen kohde valitaan syksyllä. Syyriakeräys jatkuu läpi vuoden ja sen tuotolla avustetaan Syyrian sodan vuoksi pakolaisuuteen joutuneita
Antiokian patriarkaatin kautta. Katastrofilahjoitukset käytetään katastrofiapuun.
Kotisivujen kautta voi tehdä lahjoituksen ja hankkia aineettomia Toivon lahjoja. Filantropian työtä voi tukea
yleislahjoituksella tai kerta- ja kuukausilahjoituksilla lähetys-, diakonia- ja kehitysyhteistyöhön sekä
koulumaksuihin. Lisäksi Filantropiaa voi tukea merkkipäivälahjoituksilla ja testamentilla.

Seurakuntia
pyydetään
kantamaan
lähetystyön kolehti ristin kumartamisen
sunnuntaina 20.3.2022 ja kansainvälisen
diakonian kolehti ristin ylentämisen juhlaa
edeltävänä sunnuntaina 11.9.2022. Monissa
seurakunnissa
järjestetään
myyjäisiä
Filantropian työn hyväksi. Filantropialta voi
ostaa Kiitosakatistos ja Pyhiinvaeltajan
lauluja cd-levyjä, joulukortteja sekä
onnittelu- ja suruadresseja, jotka voi tilata
kotisivujen kautta.
Varainhankintaan
sekä
pankkija
postikuluihin on varattu 1 000 euroa,
vuokraan 700 euroa, keräyskuluihin 4 500
euroa
sekä
kirjanpitoon
ja
keräystilintarkastukseen 1 300 euroa. Työntekijäkulut sivukuluineen ovat 13 753 euroa.
Filantropia ry:n hallitus 9.12.2021

