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Filantropia eli ihmisrakkaus on jumalalli-
nen ominaisuus, jota kirkko yhteisönä ja 
kirkon jäsenet yksilöinä elämässään jäljit-
televät. Termi toistuu usein ortodoksisen 
kirkon liturgisissa teksteissä – Jumala on 
ihmisiä rakastava.

Fil
an

tro
pia

 In
fo

 / 
Fil

an
tro

pia
 ry

:n
 ti

ed
ot

us
leh

ti.
    

To
im

itt
aja

t: 
Ai

no
 N

en
ola

, R
iin

a N
gu

ye
n j

a M
inn

a R
as

ku
    

Ul
ko

as
u: 

Ku
vit

ell
a /

 An
ne

 Te
rv

ah
au

ta
    

Pa
ino

: E
rä

sa
lon

 Ki
rja

pa
ino

 O
y

Kymmenien vuosien kokemus lähe-
tystyön ja kehitysyhteistyön parissa 
kasvatti pienet yhdistykset yhdeksi 
kokonaisuudeksi.

Lähetystyö kuuluu diakoniatyön tavoin 
kirkon keskeisiin toimintoihin. Järjestö-

pohjainen toiminta on kauan ollut suoma-
laisten tapa toteuttaa asioita käytännössä. 
Ruohonjuuritasolla järjestö voi tarvittaessa 
olla ketterämpi toimija kuin kirkon organi-
saatio. Kirkko puolestaan yhdistää Suomes-
sa asuvat ortodoksit maailmanlaajuiseen 
paikalliskirkkojen perheeseen. Yhteistyös-
sä nämä täydentävät ja rakentavat toisiaan.

Suomalaisten ortodoksien aktiivinen lä-
hetystyön aika alkoi 1970-luvulla. Jo edes-
mennyt Lintulan luostarin johtaja, igume-
nia Marina toimi lähetyskentällä Keniassa 
vuodet 1977–80. Ortodoksinen Lähetys ry 
perustettiin 1977.

Ortodoksinen Lähetys ry toteutti lähe-
tystyön rinnalla lukuisia kehitysyhteistyö-
hankkeita Keniassa. 2000-luvulle tultaes-
sa globaalin lähetys- ja kehitysyhteistyön 
kenttä oli muuttumassa – ainakin pienen 
paikalliskirkon näkökulmasta.

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Or-
taid perustettiin vuonna 2000 humanitaa-
risen avun ja lähialuetyön järjestöksi. Kaak-

kois-Aasian tsunamikatastrofin yhteydessä 
2004 Ortaidin kautta lahjoitettiin yli 30 000 
euroa luonnonmullistuksen uhrien autta-
miseksi. Ortaid aloitti ensimmäisen kehi-
tysyhteistyöhankkeensa 2006 yhteistyössä 
Etiopian ortodoksisen kirkon kehitysapu-
komission kanssa.

Ortodoksisen Lähetyksen ja Ortaidin yh-
teistyön taival tiivistyi samaan aikaan. Jär-
jestöt alkoivat julkaista yhteistä tiedotus-
lehteä, muuttivat yhteisiin toimitiloihin ja 
pyrkivät tekemään yhdessä sen, mikä oli 
pienillä resursseilla mahdollista.

Ortodoksinen Lähetys laajensi toiminta-
kenttänsä Tansaniaan 2008 ja Ortaid Mol-
dovaan 2009. Järjestöt solmivat yhteistyö-
sopimuksen Suomen ortodoksisen kirkon 
kanssa vuonna 2011 ja alkoivat aktiivises-
ti pohtia tiiviimmän yhteistyön mahdolli-
suuksia.

Vuosi 2012 oli ratkaisujen aikaa. Kenttä-
väki ja luottamushenkilöt päättivät yhteis-
tuumin yhdistää pienten järjestöjen voi-
mat. Ortaid muuttui Filantropiaksi ja Orto-
doksisen Lähetyksen toiminnot ja työnte-
kijä siirtyivät vuoden 2013 alussa Filantro-
piaan. l

Filantropian kasvutarina
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Tervetuloa tutustumaan Filantropian toimin-
taan tämän lehden sivuilla. Filantropian löy-
dät myös Facebookista ja kotisivut uudistam-
me tämän vuoden aikana.HA
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OrtOdOKsinen Lähetys ry:n
vuOsiKOKOus
Ortodoksinen Lähetys ry puretaan 
vuoden 2013 aikana. Järjestön 
vuosikokous pidetään Helsingis-
sä torstaina 21.3.2013 klo 16.30 
Kirkollishallituksen kokoustiloissa 
(Liisankatu 29 A, 4. krs). Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
vuosikokousasiat. Tervetuloa!

FiLantrOpia ry:n 
vuOsiKOKOus
Ortodoksisen kirkon kansainväli-
nen diakonia ja lähetystyö Filant-
ropia ry:n vuosikokous pidetään 
Turussa lauantaina 5.4.2013 
klo 13. Kokouspaikkana on Tu-
run ortodoksisen seurakunnan 
sali (Yliopistonkatu 19). Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräi-
set vuosi kokousasiat. Tervetuloa!

”

suuren paastOn  
Keräys

Keräys tukee perheiden elinolojen  
parantamista Etiopiassa sekä  

kirkollista kasvatustyötä  
ja papiston koulutusta Tansaniassa.

Keräysaika: 11.2.–31.3.2013
Filantropian keräystili:  

FI53 5480 0520 0233 08
Viite: 12302

”Maailman valo”
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Filantropian kuvaksi valittiin viljantähkä. 
Se on sekä ruumiillisen leivän että hen-

gellisen ravinnon, Ehtoollisen, symboli. Vil-
jantähkien korsista muodostuu risti, joka on 
järjestön työn perusta. Filantropian logon 
väri on kuninkaallinen purppura, joka on 
aktiivinen ja näyttävä toiminnan väri. Se on 
myös ehtoollisviinin väri.

Filantropia valittiin, koska ulkomaantyön 
järjestölle haluttiin kansainvälisesti toimiva 
nimi. Sana filantropia toimii monella eri kie-
lellä ja se on ortodoksisissa piireissä tunnettu. 

Ortodoksisessa teologiassa filantropia on 
keskeinen käsite. Sana muodostuu kreikan-
kielisistä sanoista ystävä (φίλος) ja ihminen 
(άνθρωπος). 

Kirkon organisoitu filantrooppinen työ oli 
jo Bysantin kirkon käytäntö. Jumala vaatii ih-
miseltä samanlaista armollisuutta toisia ih-
misiä kohtaan kuin mitä Jumala osoittaa ih-
miselle. Filantropia-järjestö on osa Suomen 
ortodoksisen paikalliskirkon filantrooppista 
diakonia- ja lähetystyötä. 

Nimi Filantropia viittaa ennen kaikkea 
Jumalaan. Me voimme rakastaa toisiamme 
vain koska Jumala on ensin rakastanut mei-
tä. Ihmisrakkaus on Jumalan meille ihmisil-
le antama tehtävä: kohdella toisiamme niin 
kuin Jumala ja rakastaa ihmisiä lähellä ja 
kaukana. Rakkaus on kristityn motiivi niin 
evankeliumin julistamiselle kuin aineellisel-
le auttamisellekin.

Filantropia ei ole vain yksipuolista avun, 
ystävyyden ja rakkauden osoittamista, vaan 
vastavuoroista kasvua. Jokainen voi oppia 
olemaan Jumalan rakastama, ystävyyden 
arvoinen ja joskus myös avun tarpeessa ole-
va Jumalan kuva. l

Filantropia
Rakkaudesta 
ihmiseen

Köyhyyden väheneminen  
ja koulutus vahvistavat koko 
kirkkoa. Paastokeräyksen 
tuotolla tuetaan hankkeita 
Etiopiassa ja Tansaniassa.

Etiopia on yksi Itä-Afrikan 
keskeisimpiä maita, 

jonka yli 80-miljoo-
nainen väestö kärsii 
vuosittain kuivuu-
den aiheuttamista 
ongelmista. Kun sa-
teet jäävät tulemat-
ta, ei maa tuota viljaa 
eikä hedelmiä. Viljan 
maailmanmarkkinahin-
tojen heilahtelu ja puhtaan 
veden puute vaikuttavat köyhimpi-
en ihmisten elämään ratkaisevasti.

Filantropialla on käynnissä kaksi 
kolmevuotista hanketta Etiopiassa. 
Amharan alueella jatketaan vuonna 
2006 aloitettua maatalouden kehit-
tämishanketta, johon on valittu kak-
si uutta kylää Haikin pikkukaupun-
gin kupeesta. Puhtaan veden saan-
tia parannetaan rakentamalla kaivo-
ja ja viljelymaita varten rakennetaan 
uusia kastelujärjestelmiä, jotta satoa 
saadaan kuivuudesta huolimatta.

Hanke pyrkii myös tukemaan alu-
een työttömiä nuoria, joita on pal-
jon. Tuhannet nuoret pyrkivät naa-
purimaihin töihin, mutta moni on 
joutunut matkallaan ihmiskaupan 
uhriksi tai muuten huonoihin oloi-
hin ilman varmuutta kotiinpaluusta.

Oromian alueella on aloitettu 
uusi hanke, jonka tavoitteena on 
parantaa köyhien naisten ja heidän 
lastensa ruokaturvaa osuuskunta-
toiminnan avulla. Hanke toteute-
taan Batun kaupungissa yhteistyös-
sä paikallisen Maedot-kansalaisjär-

jestön kanssa.

Osuuskunta rakentaa viljava-
raston, johon hankitaan viljaa, kun 
hinnat ovat alhaalla. Viljanhinnan 
noustessa köyhimmät perheet voi-
vat edelleen ostaa edullisempaa vil-
jaa ja naiset pystyvät elättämään 
perheensä.

Maedot on 
perustanut kou-
luluokkia muun 

Suuren paaston keräys

Osuuskunnan naiset 
puhdistavat ja paahtavat 

viljaa, josta valmiste-
taan ruokaa slummi-
alueen koululaisille 
ja valmispakkauksia 

köyhille perheille Addis 
Abebassa, Etiopiassa.

Maedot-järjestö  
jakaa slummi-

alueella koulunsa 
käyville lapsille 

päivittäisen 
lämpimän aterian 

ja koulupuvun.

Etiopiaan ja 
Tansaniaan

Paastokeräykseen  
lahjoitettiin yli 22 000 euroa
Joulupaastokeräyksen tavoitteena 
oli tukea lasten arkea Keniassa ja Kar-
jalassa. Keräykseen lahjoitettiin yli 
22 000 euroa, joka toimitetaan peril-
le Filantropian kautta.
    Keniassa Loberen koulun lapset 
saavat päivittäisen kouluruuan. Tuo-
tolla tuetaan myös Nairobissa kirkon 
hiv- ja aids-työtä hiv-tartuntojen vä-
hentämiseksi. Karjalassa tuetaan dia-
koniatyötä ja erityisten lasten arkea.

Opetustiimi työskenteli  
Tansaniassa
Joulukuussa 2012 vapaaehtoisten 
opetustiimi työskenteli Magun alu-
eella Tansaniassa. Tiimi kiersi eri yh-
teisöissä, joissa järjestettiin opetus-
ta kaikille seurakuntalaisille. Oppi-
tunneilla keskityttiin kirkkovuoden 
tapahtumiin ja kirkon sakrament-
tiopetukseen. Seurakuntalaisten 
kanssa keskusteltiin myös hiv- ja 
aids-kysymyksistä. Suomesta tii-
missä työskentelivät Mari Kontturi 
ja Anneli Pietarinen.

Oppitunti Pyhästä Kolminaisuudesta. 

Valoa
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Tansanissa 
kasvava kirkko 
tarvitsee koulu-
tettuja pappeja.

Suuren paaston keräys

Tansanian luoteislaidalla sijaitsee Mwan-
zan hiippakunta. Ortodoksisuus on tä-

hän saakka keskittynyt Viktorianjärven län-
silaidalle pienen Bukoban kaupungin ympä-
ristöön. Kirkko rakentaa uutta toimintaa alu-
een kasvukeskittymään Mwanzaan, joka on 
Tansanian toiseksi suurin kaupunki. 

Mwanzan hiippakuntaa johtaa ugan-
dalaissyntyinen metropoliitta Jeronymos, 
joka vie kirkkoaan eteenpäin dynaamisesti 
ja positiivisella mielellä. Kiireinen piispa on 
laumalleen läheinen ja kunnioitettu johtaja. 
Missä tahansa metropoliitta Jeronymos kul-
keekin, lapset kiepsahtavat piispan syliin ja 
parveilevat hänen ympärillään.

Tansanialaisten arki on ankaraa. Noin 
kaksi kolmasosaa väestöstä elää äärimmäi-
sessä köyhyydessä eli alle yhdellä dollarilla 
päivässä. Köyhyyden vuoksi aliravitsemus, 
sairaudet ja työttömyys ovat perheiden ar-
kipäivää. Metropoliitta Jeronymos korostaa, 
että koulutus on ainoa mahdollisuus ulos 
köyhyydestä.

Filantropia tukee Mwanzan metropoliittakuntaa muun 
muassa kirkollisessa kasvatuksessa ja papiston koulutuk-
sessa. Yksi keskeinen ongelma on teologisen kirjallisuuden 
puuttuminen swahilin kielellä. Viime vuonna swahiliksi jul-
kaistu Ortodoksisten Nuorten Liiton (ONL) Kirkkotiedon kä-
sikirja oli ensimmäinen laatuaan. Myös jumalanpalveluksis-
ta on käytössä vain pieni osa. Tällä hetkellä swahilin kielelle 
käännetään dogmaattisen teologian perusteoksia. 

Kasvava kirkko tarvitsee enemmän koulutettua papistoa. 
Papeilla on vastuullaan keskimäärin 4–5 seurakuntaa ja siir-
tyminen kylästä toiseen on kulkuneuvojen puutteen vuoksi 
hidasta. Korvauksena työstä hiippakunta maksaa papistol-
le matkakuluja, lasten koulumaksuja ja sairausvakuutuksen.

Papiston ammattitaitoa kehitetään vuosittaisilla koulu-
tuspäivillä, joissa papit opiskelevat teologisia aineita piis-
pansa johdolla. Metropoliitta Jeronymos näkee tärkeänä 
myös seurakuntien varainhankinnan ja diakoniatyön kehit-
tämisen. l

muassa maan pääkaupungin Addis Abeban slummialueel-
le, jotta köyhissä oloissa asuvat lapset saisivat mahdollisuu-
den oppia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Maedot 
tarjoaa päivittäin kouluruuan, joka on monelle lapselle 
päivän ainoa lämmin ateria. Osa lapsista saavuttaa valtion 
kouluissa vaadittavan tason ja pystyy jatkamaan opintoja. Pienen vauvan 

hautajaisissa
“Yksi seminaarilaisista toi vies-
tilapun kylän opettajan vel-
jeltä seminaarin papille. 
Viestissä pyydettiin pap-
pia tulemaan siunaamaan 
edellisenä yönä kuollutta 
kolmeviikkoista tyttölasta. 
Lähdimme koko seminaa-
rin väki: yhdeksän oppilasta, 
isä Luka, opettaja Anastasios 
ja minä. Kuljimme polkuja pitkin, 
heinikkojen, eukalyptusistutusten ja 
banaaniviljelmien kautta surutaloon.

Sukulaisia, kyläläisiä ja lapsia oli kerääntynyt paikalle 
noin viisikymmentä henkilöä. Tyttövauva oli kääritty val-
koiseen kankaaseen ja hänet nostettiin ruokomatossa ta-
lon eteen levitetylle suojapeitolle. Toisella peitolla oli tehty 
katos kuumaa aurinkoa vastaan.

Isä Luka toimitti hautauspalveluksen ja piti pitkän hau-
tauspuheen. Sitten pieni nyytti nostettiin ylös ja kannettiin 
muutamia metrejä banaanipuiden väliin kaivettuun hau-
taan. Seminaarilaiset lauloivat. Pieni ruumis laskettiin hau-
dan pohjalle. Sen jälkeen laitettiin keppejä haudan pohjan 
sivuilla olevien reunojen varaan ja näiden päälle ruokomat-
to, jotta karkea maa ei painaisi pientä ruumista.

Miehet lapioivat haudan umpeen kuokilla ja lapiolla. 
Naiset työnsivät kukkivia oksia hautakummun päälle. Tä-
män jälkeen työnnettiin maahan oksista tehty risti. Ristiä 
oli koko palveluksen ajan kannettu kuin ristisaatossa. Lo-
puksi ristin viereen laitettiin kuppi, johon saattoväki lait-
toi rahaa.

Koko toimituksen ajan tunnelma oli raskas ja surullinen, 
mutta kukaan ei itkenyt. Ehkä äiti itki, mutta hän oli sisällä 
talossa näkymättömissä.

Siirryimme takaisin talon edustalle, tarjottiin paahdettu-
ja kahvipapuja. Muutamat miehet kättelivät, naiset istuivat 
lasten kanssa puiden alla. Oli aika lähteä. Kuljimme tiilente-
kijän talon ohitse. Yksi opiskelijoista, Zephrine, kysyi, onko 
minun maassani tiilitaloja. Alkoi jo hämärtää kun tulimme 
kotiin seminaarille.” l

Lasten esitykset kertoivat hivistä ja aidsista 
lasten silmin.

Hyvinvointia parannetaan  
Karjalassa
Euroopan komissio on myöntänyt lähes 
puoli miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan 
ja Venäjän Karjalan heikoimmassa ase-
massa olevien elinolojen parantamiseen. 

Filantropian pitkäaikaisella kumppa-
nilla Utešenie-säätiöllä Petroskoista on 
päävastuu sosiaaliseen hyvinvointiin 
tähtäävässä hankkeessa. 

Suomesta pilottiseurakuntina dia-
koniatyöhön keskittyvässä kaksivuoti-
sessa hankkeessa ovat Taipale ja Nur-
mes. Hanke käynnistyy kevään aikana.

Hiv-tietoutta lapsilta 
lapsille
Keniassa järjestetty pyhäkoululais-
ten hiv- ja aids-tapahtuma koko-
si yhteen yli kolmesataa lasta. Las-
ten valmistamat esitykset kertoivat 
tartuntojen estämisestä, hiv-testa-
uksen tärkeydestä, orpolasten elä-
mästä, hi-virukseen liittyvästä lei-
mautumisesta ja sen estämisestä. 
Filantropia tukee Kenian ortodok-
sisen kirkon hiv- ja aids-työtä myös 
nuorten, opiskelijoiden ja naisten 
parissa.

Helsinkiläinen 
Johan Slätis työskenteli 

Tansaniassa Kasikizin 
pappisseminaarilla vuonna 

2012. Opetustehtävien lisäksi 
Johan pääsi mukaan tavallisten 

tansanialaisten arkeen, 
juhlaan ja suruun.

Keräystiedot etusivun alalaidassa.
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Hannele Järvinen ei kyllästynyt 
maailmanparantamiseen työvuo-
sien aikana, vaan soveltaa kehi-
tysyhteistyössä hankittua am-
mattitaitoaan vapaaehtoistöissä. 
Eläkepäiviään voi viettää monella 
tavalla ja esimerkiksi viime syksy 
kului moldovalaisessa Sorocan kau-
pungissa, lähellä Ukrainan rajaa. 

Vapaaehtoistyössä Hannele on miet-
tinyt keinoja ihmiskaupan vastusta-

miseen ja naisten työllistämiseen heidän 
omilla kotiseuduillaan, koska työn perässä 
maailmalle lähtevät ovat vaarassa joutua 
ihmiskauppiaiden uhreiksi. 

Työllistyminen Moldovassa onkin aika 
kimurantti kysymys, sillä Moldova on brut-
tokansantuotteella mitattuna Euroopan 
köyhin maa. Neuvostoaikaan mustan ja 
hedelmällisen mullan maa tuotti muun 
muassa viinejä, hedelmiä ja maissia, mut-
ta järjestelmän romahtamisen jälkeen 
markkinat katosivat ja huomattiin kuinka 
vaikeaa ihmisten on saada elantonsa ko-
timaassa.

Nelimiljoonaisesta kansasta siirtotyö-
läisiksi pelkästään Eurooppaan arvellaan 
lähteneen noin miljoona moldovalaista. 
Ihmiskato näkyy kaikkialla. Kouluissa joka 
kolmas lapsi kärsii erilaisista oppimisvai-
keuksista, koska toinen tai molemmat 
vanhemmat ovat maailmalla työn peräs-
sä. Lasten perään katsovat isovanhem-
mat, naapurit tai sitten ei kukaan. Perin-
teisessä järjestelmässä oli kunnia-asia, että 
perheet pitivät vanhuksistaan huolta. Nyt 
huolenpitäjiä ei monesti enää ole ja talvi-
pakkasilla kuollaan kylmään.

”Täällä on niin suuri joukko perheitä, 
joissa toinen vanhemmista on töissä ulko-
mailla. Usein he lähtevät laittomasti, mikä 
on ensimmäinen riski joutua ihmiskauppi-
aiden kynsiin.” Hannele kuvailee.

Riski koskee sekä miehiä että naisia, sil-
lä suurin osa ihmiskaupan uhreista joutuu 
työperäisesti hyväksikäytetyksi. Toinen 
ryhmä ovat seksibisnekseen joutuvat ja 
kolmas ryhmä on niitä, joilta vie-
dään sisäelimet.

”Yhden moldovalaisen 
työkaverini isä on täl-
lä hetkellä Venäjällä ra-
kennushommissa. Hän 
on jossakin Karjalan 
alueella ja lähettää tie-
nestinsä kotiväen tuek-
si. Joku vie rahat ensin 
kaupunkiin ja ottaa sum-
masta vientipalkkion. Seu-
raavaksi rahanvälitysfirma saa 
oman provisionsa. Moldovassa ra-
halähetystä nostettaessa maksetaan nos-
tomaksu, ja jos haluaa vaihtaa vielä ruplat 

leiksi niin summa pienenee entisestään. 
Silti se raha tulee tarpeeseen, sillä keski-
palkka on vajaat sata euroa ja esimerkik-

si bensiini maksaa melkein saman 
verran kuin Suomessa.”

Afrikka opettaa 
itsestä ja onnesta
Hannele valmistui 
aikoinaan käsityön-
opettajaksi, mut-
ta pisin työura ker-
tyi Helsingin yliopis-

ton konsulttifirmassa, 
opetusalan asiantunti-

jana. Työt veivät Palestii-
naan kolmeksi vuodeksi ko-

konaan ja sitten vielä kolmeksi vuo-
deksi joka toinen kuukausi. Opetusalaan 

”Ihmisen onni ei ole kiinni olosuhteista”

Hannele vietti syksyn vapaaehtoisena 
Moldovassa
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”Ihmisen onni ei ole kiinni olosuhteista”

liittyviä kehitysyhteistyöhankkeita oli 
myös eri puolilla Afrikkaa, Aasiaa ja Lati-
nalaista Amerikkaa. Rahoitus tuli Suomes-
ta, Euroopan Unionilta tai Pohjoismaista

”Lähdin ensimmäisen kerran kehitys-
yhteistyöhön Ghanaan vuonna 1988 kah-
deksi vuodeksi. Sinä aikana piti itselleen 
selvittää mitä tässä on tekemässä ja millä 
asenteella. Sanoinkin siellä, että en tiedä 
mitä tämä antaa toisille, mutta minä saan 
ainakin paljon. Siinä oppii sekä itsestään 
eri olosuhteissa että toisenlaisista tavoista 
elää tässä maailmassa.

Ghanassa opin, ettei ihmisen onni ole 
kiinni olosuhteista. Naapurissa mummo 
teki ainoissa vaatteissaan savikippoja pi-
hamaalla ja poltti niitä valmiiksi nuotiolla. 
Hänen kasvoiltaan heijastui sellainen ilo 
ja tasapaino, ettei hänen onnensa todel-
lakaan ollut kiinni omistamisesta.

Nämä työt ovat kasvattaneet minua 
suvaitsevaisuuteen. Ajattelen, että tulipa 
vastaan mitä vain, asioilla on myös toinen 
puoli kuin se, mitä ensimmäiseksi miettii 
ja mikä näkyy ulospäin.”

Moldova ei ole mustavalkoinen
”Olin Moldovassa kumppanini Hannun 
kanssa kolmen kuukauden pestillä ja tar-
koituksena oli vahvistaa paikallista kansa-
laisjärjestöä, joka tekee ihmiskaupan vas-
taista työtä. Mietimme järjestön nykyisten 
hankkeiden läpiviemistä ja etsimme myös 
uusia rahoituskanavia. Suomen ulkominis-
teriön rahoittamassa hankkeessa koulute-
taan naisia yrittäjyyteen, jolloin he itsensä 
lisäksi työllistävät myös muita.

Parasta ovat olleet tavalliset ihmiset, 
jotka ovat käsittämättömän ystävällisiä 
ja rehellisiä. Toisaalta puhutaan siitä mi-
ten neuvostoaikojen jäljiltä ihmisistä on 

kadonnut kaikki yhteisvastuu, mutta toi-
saalta arjessa kohtaa ihan käsittämätöntä 
auttamisen halua. Moldovasta ei saa mus-
tavalkoista kuvaa.

Yhtenä iltana pudotin lompakkoni jon-
nekin kotimatkalla pimeässä. Huoma-
sin sen vasta seuraavana aamuna ja hätä 
oli tietysti melkoinen. Joku oli kuitenkin 
löytänyt sen kadulta ja soittanut hotel-
liin, jossa ulkomaalaiset usein yöpyvät. 
Sieltä oltiin yhteydessä järjestöön, jossa 
työskentelen. Löytäjä toi kukkaron, mut-
ta vaati ensin todisteita, että olin suoma-
lainen. Hänellä oli suomenkielistä tekstiä 
mukanaan ja minun piti sitten lukea sitä 
ääneen. Läpäisin testin, ja sain sen jälkeen 
rahapussin takaisin”, hymyilee Hannele.

Hannele Järvinen on Filantropian hallituk-
sen varapuheenjohtaja.

Kuvat Hannu Seitsonen

Hannele (vas.) ja keittäjä Veronica Damaschin 
säilöivät syksyllä marjoja, hedelmiä ja kasviksia 
talteen talven varalle.

Viime kesänä kuivuus koetteli moldovalaisia peltoja. Maissi kuivui pystyyn ja auringonkukat 
jäivät pieniksi. Keinokasteluun tarvittavat laitteet ovat liian kalliita tavallisille viljelijöille. 



  

Uutisia

Syyrian konfliktille ei näy loppua. 
Miljoonat ihmiset ovat joutuneet  
jättämään kotinsa ja väkivaltaisuu-
det hallituksen ja opposition joukko-
jen välillä jatkuvat. Rauhan rakenta-
minen alueelle kestää kauan.

Sabilista kotoisin oleva lastentarhan-
opettaja Katia, 20, joutui perheensä 

kanssa pakenemaan kodistaan vuosi sit-
ten. Työttömänä ja vailla mahdollisuutta 
palata kotiseudulle Katia etsi apua paikal-
lisesta kirkosta. Nyt hän auttaa toisia kon-
fliktin uhreja.

Kansainvälinen ortodoksinen avustus-
järjestö IOCC toimii yhteistyössä Antioki-
an patriarkaatin kanssa ja jakaa vapaa-
ehtoisten tuella humanitaarisen avun 
paketteja ja antaa terveystietoa ja psy-
kologista tukea pakolaisten keskuudes-
sa. IOCC on tavoittanut 200 000 avun tar-

peessa ollutta syyrialaista ja jat-
kaa toimintaansa Homsin lisäk-
si useissa muissa avustuskes-
kuksissa.

Naiset ja lapset ovat suu-
rin riskiryhmä, sillä 25 pro-
senttia syyrialaisista on 
15–49-vuotiaita tyttöjä ja 

naisia. Libanonin puolella on kasva-
va huoli konfliktia paenneista naisista, 
jotka tarvitsevat välitöntä apua raskau-
den, synnyttämisen ja lapsivuodeajan 
takia. IOCC on pystynyt tukemaan Ba-
kaan synnytyssairaalaa Libanonissa.

Hiljattain edesmennyt Antiokian 
patriarkka Ignatius IV ehti muistuttaa 
kristittyjä heidän velvollisuudestaan 
auttaa kaikkia konfliktin keskellä eläviä 
uskonnosta ja taustasta riippumatta.

Katia edustaa toivon merkkejä kas-
vavasta kristittyjen ja muslimien jou-

kosta, joka auttaa tuhansia 
Syyrian sisäisiä pakolai-

sia Homsin alueella. 
”Meidän tehtäväm-
me on auttaa, sei-
soa toinen tois-
temme rinnalla ja 
lohduttaa.” l

Syyriassa jaksetaan toivoa

Pyhän Marian kirkon ja Al-Wahda koulun rauniot 
Dair Al-Zorissa, Syyriassa. 

Filantropia on tukenut 
IOCC:n toimintaa Syyriassa 

1 300 eurolla ja järjestön kautta 
voi tehdä lahjoituksen Syyria-

keräykseen. Filantropian keräys-
tili: FI53 5480 0520 0233 08. 

Viite 12221.

Moldovalainen opettaja on monelle 
koululaiselle ainoa aikuinen, jota 
hän tapaa säännöllisesti. Euroopan 
köyhimmässä maassa työllistyminen 

on vaikeaa, joten perheen 
elättämiseksi yhä useampi 
vanhempi lähtee etsimään 
töitä ulkomailta. 

Suzana Cravet työskentelee 
äidinkielen (romania) ja us-

konnon opettajana. Peruskou-
lu on lapsille ilmaista, mutta 
vihkot, kynät ja usein kirjatkin 
pitää hankkia itse. Välillä opet-
tajat hankkivat luokan köyhim-
mille kirjoja.

”Työskentelen opettajana 
450 oppilaan koulussa. Koulussamme on 
kaikki luokka-asteet ykkösluokasta yliop-
pilaisiin. Minulla on 11–16-vuotiaita op-
pilaita. Luokanopettaja vastaa siitä, että 

läksyt on tehty, asiat ymmärretty ja kat-
soo muutenkin lasten perään.”

”Erityisopetuksen tarve kasvaa, kos-
ka kolmasosa lapsista ei pysy opetukses-
sa muun luokan matkassa. Oppiminen 
ja ihmisten kanssa oleminen on vaikeaa, 
koska osa koululaisista kasvaa ilman van-
hempia.”

”Kun vanhemmat lähtevät ulkomaille, 
lapsesta huolehtii mummo tai naapurit. 
Turvattomuus on yleistä. Syksyllä 14-vuo-
tias poika katosi pariksi viikoksi, eikä 
mummokaan kotona tiennyt missä poika 
on. Lopulta sosiaaliviranomaiset löysivät 
hänet lähikylästä, jossa hänet oli pakotet-
tu maatöihin.”

”Pahinta on se, kun ei ole tarpeeksi ai-
kaa olla näiden lasten kanssa. Heillä on 
valtava aikuisen ihmisen nälkä”. l

Opettaja aikuisen mallina

Kaksi hanketta Etiopiassa
Filantropia aloittaa uuden osuuskuntatoimintaan kes-
kittyvän hankkeen Oromian alueella Etiopiassa. Köyhi-
en naisten elinmahdollisuuksien parantamiseen tähtää-
vä hanke tukee myös heidän lastensa terveyttä ja kou-
lutusta.

Batun kaupunkiin sijoittuva hanke toteutetaan yh-
teistyössä Maedot-järjestön kanssa. Hanke saa ulkomi-
nisteriön kehitysyhteistyötukea ja kolmivuotisen hank-
keen kokonaisrahoitus on 91 428 euroa, josta Filantro-
pia kattaa 15 prosenttia.

Myös maaseudun kehittämisen jatkohanke Haikis-
sa sai rahoituksen ulkoministeriöltä. Kolmen viimeisen 
vuoden aikana hanke keskittyy vesi- ja ruokaturvan li-
säksi työttömien nuorten tilanteen parantamiseen.

Naisvoimaa Tansaniasta
Tansanian ortodoksisen kirkon 
naiset haluavat organisoida toi-
mintaansa ja perustaa oman jär-
jestön Tanzania Orthodox Wo-
men Association (TOWA). Jou-
lukuun 2012 hankesuunnittelu-
matkalla Riina Nguyen ja Aino 
Nenola tutustuivat paikallisyh-
teisöjen naisten tarpeisiin. Uu-
den hankkeen tarkoituksena on 
etsiä kestäviä toimintamalleja 
perheiden elinolojen paranta-
miseen ja vahvistaa yhteisöjen 
kehittämistä.

Riina Nguyen, Despina Nanwembe ja Aino Nenola 
suunnittelemassa kirkon naistyötä.
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 Lähetystyö  
VIIte: 12263
Filantropian lähetystehtävänä on tukea 
kirkkoja kasvamaan ja juurtumaan elä-
vinä paikallisyhteisöinä. Keniassa ja Tan-
saniassa työ on esimerkiksi kirkollisen 
kasvatuksen tukemista, pappien koulu-
tuksen tukemista, tiedon lisäämistä hiv 
ja aids -kysymyksissä sekä naisten voi-
maannuttamista perheiden elämänlaa-
dun parantamiseksi.

 KehItysyhteIstyö  
VIIte: 12289
Suomen ulkoministeriö tukee Filantropi-
an käynnistämiä kehitysyhteistyöhank-

keita Etiopiassa ja Moldovassa. 
Etiopiassa työ tarkoittaa 

muun muassa puhtaan 
veden ja riittävän ra-

vinnon saamista yhä 
useammalle. Moldo-
vassa hanke on osa 
ihmiskaupan vas-
taista työtä, jossa 

pyritään luomaan ih-
misille mahdollisuuk-

sia työllistyä omassa 
maassaan.

 DIaKonIatyö euroopassa  
VIIte: 12276
Työmme Karja-
lassa ja Moldo-
vassa tapahtuu 
seurakuntien ja 
kirkkoa lähellä 
olevien järjestö-
jen kautta. Dia-
koniatyön kautta 
lahjoituksesi ta-

voittaa syrjäseutujen heikoimmassa ase-
massa olevat, lämmittää talvipakkasilla ja 
lohduttaa yksinäisiä.

 KouLupanKKI  
VIIte: 12292
Filantropia tukee lasten ja nuorten kou-
lunkäyntiä. Tuemme erityisesti yläkou-
luikäisten tyttöjen koulumaksuja Keni-
assa ja Tansaniassa. Tyttöjen kouluttami-
nen on tehokkain tapa vaikuttaa kehityk-
seen, köyhyyden vähenemiseen ja nais-
ten aseman paranemiseen. Koulutetut 
ihmiset ovat kirkkojen ja yhteiskunnan 
voimavara.

Kuukausilahjoitus on helppo tapa 
tukea Filantropian toimintaa. Lah-
joittamalla kuukausittain takaat 
sen, että apua on saatavilla silloin, 
kun sitä tarvitaan.

TOIMI NÄIN
l Tee lahjoituksesta omassa verk-
kopankissasi kuukausittain tois-
tuva maksumääräys haluamallasi 
summalla. Tilitiedot: Osuuspankki,  
FI63 5480 0520 0164 35, OKOYFIHH.
l Käytä alla olevaa viitenumeroa ha-
luamasi kohteen mukaan.
l Voit kohdistaa apusi joko yksit-
täisen työmuodon tukemiseen, ka-
tastrofirahastoon tai yleisemmin 
Filantropian toimintaan.

Lahjoittajiemme 
ansiosta olemme 
saaneet paljon aikaan. 
työmme maailmalla 
jatkuu sinun 
ansiostasi.

 yLeIsLahjoItuKset  
VIIte: 12250
Yleislahjoituksella tuet Filantropian 
monipuolista toimintaa. Lahjoituksesi 
auttaa meitä tekemään työtä pitkäjän-
teisesti ja suunnitelmallisesti.

 KatastrofIrahasto  
VIIte: 12111 
Katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitus-
ten avulla autamme luonnonmullistus-
ten, sotien ja konfliktien uhreja ympäri 
maailmaa. Tällä hetkellä apuasi tarvitaan 
muun muassa Syyriassa. 

Jos haluat saada työstämme kertovan uu-
tiskirjeen, lähetä meille yhteystietosi. Ker-
ro myös haluatko uutiskirjeen sähköpostii-
si vai kirjepostina. Lahjoittajille tarkoitettu 
uutiskirje lähetetään 2–3 kertaa vuodessa. 
Tietojasi ei luovuteta eteenpäin.

– ryhdy kuukausilahjoittajaksi
Rakkaudesta ihmiseen

Vapaaehtoiseksi festaritelttaan
Filantropia osallistuu 25.–26.5.2013  
Maailma kylässä -festivaaleihin, joiden 
pääteema on ihmisoikeudet. Festivaa-
lit järjestetään Kaisaniemen puistossa  
Helsingissä.

Filantropialla on oma festariteltta,  
jossa voi tutustua järjestön toimintaan 
Itä-Afrikassa ja ostaa tuotteita Etiopias-
ta, Keniasta ja Tansaniasta.

Järjestö tarvitsee festareille vapaa-
ehtoisia. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:  
filantropia@ort.fi, 044 590 7000.

Filantropian ovet avoinna 10.4.
Järjestön uusi käyntiosoite on Unioninkatu 39 B 25 
Helsinki. Keskiviikkona 10.4. toimitetaan liturgia Ko-
tikirkossa (Liisankatu 29, 4. krs) klo 8, jonka jälkeen 
Filantropian toimiston ovet ovat avoinna klo 15 asti. 
Tervetuloa kahville ja juttelemaan!
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In oOrtOdOksisen kirkOn 
kansainvälinen diakOnia 

ja lähetystyö  

Filantropia

  

  Olen Ortodoksisen Lähetys ry:n jäsen ja haluan siirtyä  
       Filantropia ry:n jäseneksi.

  Varsinaiset jäsenet 10 e / vuosi 

  Kannatusjäsenet (esim. seurakunnat) 50 e / vuosi 

Nimi:

Osoite:

Sähköposti:

Päiväys ja allekirjoitus:

  

Filantropia ry
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Filantropia ry

PL 236

00101 Helsinki 

FilantrOpia ry
PL 236, 00101 Helsinki
www.filantropia.fi
filantropia@ort.fi

Toiminnanjohtaja Riina Nguyen
riina.nguyen@ort.fi, 044 336 7064
(Etiopia, kansainvälinen diakonia, humanitaarinen 
apu)

Projektipäällikkö Aino Nenola
aino.nenola@ort.fi, 044 590 7000
(Kenia, Tansania, lähetystyö, ulkomaan vapaa
ehtoiset)

Projektipäällikkö Minna Rasku
minna.rasku@ort.fi, 044 756 7078
(Moldova, Karjala, seurakuntayhteydet, tiedotus)

Filantropian toimisto sijaitsee osoitteessa 
Unioninkatu 39 B 25 (3. krs), 00170 helsinki.

Filantropian tilit:
Lahjoitus ja jäsenmaksutili:  
FI63 5480 0520 0164 35 (Osuuspankki) ja FI92 1470 3000 2549 56 (Nordea)
Keräystili: FI53 5480 0520 0233 08 (Osuuspankki)
Keräyslupa: 2020/2011/3412

Liittymällä Filantropian jäseneksi olet muka
na osallistumassa ortodoksisen kirkon kan
sainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön. 
Jäsenyys Filantropiassa kertoo myötätun
nosta ja jakamisesta. Jäsenenä olet osa ver
kostoa, joka ulottuu mantereelta toiselle ja 
joka ymmärtää, ettei vastuu lähimmäisestä 
katso välimatkaa. Jäsenmaksusi tukee työm
me jatkuvuutta ja nopeuttaa kykyämme rea
goida maailman kriisitilanteissa.
Filantropian jäsenmaksu on 10 euroa. 

Liity Filantropian jäseneksi

8

Filantropian työ 
siunattiin
Filantropia aloitti uutena järjestönä virallisesti vuoden alussa. Filant
ropian työ siunattiin tammikuun 25. päivä kiitosrukouspalveluksessa 
Helsingin Kotikirkossa. Kiitosrukouspalveluksessa muistettiin kaikkia 
Filantropian työntekijöitä, avustajia, lahjoittajia, yhteistyötahoja ja ver
kostoja niin Suomessa kuin ulkomailla. Uutta alkua juhlistamaan ko
koontui useita kymmeniä vieraita. 

• Ortodoksinen lähetys ry:n jäsenet voivat siirtyä Filantropia ry:n 
jäseniksi esimerkiksi alla olevalla jäsenyyslipukkeella. Jäsenrekisteriin 
merkityille henkilö ja yhteisöjäsenille lähetetään postia kevään aikana.
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