TO/Kirkon diakoniarahasto
Toimintakertomus 2019

Toiminta-ajatus
Kirkon diakoniarahasto (KDR) on kirkon yhteinen avustusrahasto. Rahaston tarkoituksena on
osana kirkon diakoniatyötä avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa. Rahasto
painottaa päätöksissään asiakkaan kokonaistilanteen selvittämistä. Diakoniset perustelut
avustukselle ovat ratkaisevia. Olennaisia ovat paikallistason toimenpiteet yhdessä hakijan ja
auttajaverkoston kanssa.
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
KDR:n avustustoiminta on kokonaisuus, joka tuottaa ajankohtaista valtakunnallista tietoa
suomalaisesta köyhyydestä ja syrjäytymisestä. Tietoa tuodaan esille yhteistyöverkostoissa ja
välitetään aktiivisesti kirkon ja yhteiskunnan päättäjille. Toimintavuonna keskityttiin
vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin nostamalla esille diakoniatyöstä konkreettisia esimerkkejä
asumisen kalleudesta johtuvasta ahdingosta, syvenevästä lapsiperheköyhyydestä ja taloudellisen
avun tarpeesta. Diakonian rooli ja uskottavuus vaikuttajana on merkittävä, koska se ei aja vain
yhden ryhmän etua, vaan on puolustamassa kaikkia huono-osaisia.
Seurakuntien toiminnan tukeminen
KDR:n työntekijät antoivat konsultaatiotukea ja toimivat valtakunnallisesti kirkon taloudellisen
avustamisen asiantuntijoina. Toimintavuoden aikana jatkettiin paikallista avustustoimintaa osana
taloudellisen avustamista rovastikunnissa ja hiippakunnassa. Paikallistason taloudelliseen
avustamiseen myönnettiin 84 700 € Kuopion ja Oulun hiippakunnan alueilla oleviin 6
rovastikuntaan sekä Porvoon hiippakuntaan. Kirkon diakoniarahaston avustamistoiminnossa
painopiste oli edelleen vahvasti syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten elinolosuhteiden
parantamisessa ja tukemisessa. Tähän tarkoitukseen myönnettiin Tukikummit-avustusten lisäksi
yleisinä KDR-avustuksina 117 kpl (yhteensä 165 931 €).
Koko kirkon yhteiset tehtävät
Avustustoimintaa toteutetaan kirkon strategian mukaisesti. Sanoma lähimmäisten aineellisesta
avustamisesta on Raamatussa vahva, ja KDR vastaa tähän konkreettisen avustustyön kautta.
Kohtaaminen on rahaston avustusmallin keskiössä, sillä jokaisen avuntarvitsijan tilanne selvitetään
henkilökohtaisesti seurakunnissa. Rakkaus näkyy päättäväisessä työssä haavoittuvassa asemassa
olevien hyväksi. Jäseniä arvostetaan toteuttamalla avustustyötä, jota he tutkitusti pitävät tärkeänä.
KDR:n hallitus johti rahaston toimintaa ja päätti avustustoiminnasta. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Rahaston työntekijät käsittelivät avustushakemuksia
32 toimistokokouksessa, joissa tehdyt päätökset rahaston hallitus hyväksyi.

Talous
Toteutunut avustaminen
Toteuma 2019

Toteuma 2018

Toteuma 2017

Yleiset
kriisiavustukset (kpl)

332 kpl

275 kpl

218 kpl

Yleiset
kriisiavustukset (€)

567 834,00 €

Tukikummitavustukset (kpl)

473 kpl

532 kpl

647 kpl

Tukikummitavustukset (€)

437 666,00 €

543 546,00 €

628 154,00 €

Maksetut ehdolliset
(kpl)

23 kpl

30 kpl

Ei tilastoitu

Maksetut ehdolliset (€)

40 276,00 €

69 366,00 €

Ei tilastoitu

Paikallinen
avustaminen (kpl)

9 kpl

8 kpl

7 kpl

Paikallinen
avustaminen (€)

84 700,00 €

67 000,00 €

46 000,00 €

Yhteensä (kpl)

837 kpl

845 kpl

872 kpl

Yhteensä (€)

1 130 476,00 €

1 237 248,00 €

1 098 470,00 €

587 336,00 €

424 316,00 €

Rahaston sijoitusvarallisuuden markkina-arvo 31.12.2019 oli 2 092 072,49 €. Toimintavuoden
lopussa rahaston pankkitilillä oli 664 899,09 €, ja rahaston velka Kirkon keskusrahastolle oli 887
367,87 €.

Toimintakertomus on hyväksytty Kirkon diakoniarahaston hallituksen kokouksessa 20.2.2020.

