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Marja Wainios testamente för äldreomsorg som utförs inom kyrkans
diakoniarbete
Marja Wainio (avled 2018) har upprättat ett testamente ”för äldreomsorg som utförs
inom kyrkans diakoniarbete”. På basis av testamentet har 309 000 euro betalats till
Kyrkans centralfonds konto.
Understödet är i enlighet med testamentet avsett för sådan verksamhet och sådana
försök inom församlingarnas diakoniarbete som främjar äldres hälsa och välbefinnande
i äldreomsorgen. Kyrkostyrelsen svarar för utdelningen av understöd på basis av
ansökningar. Det har inte fastställts någon övre gräns vad gäller beloppet för enskilda
understöd, men strävan är att beakta den nationella fördelningen och svenskspråkig
verksamhet när understöd beviljas. Domkapitlen i Uleåborgs och Borgå stift har
meddelat att de samordnar församlingarnas ansökningar om understöd;
understödsansökningarna i församlingarna i dessa stift styrs till domkapitlet i fråga.
Stiftens domkapitel kan också, om de så önskar, göra upp en gemensam plan och
ansöka om testamentsmedel.
Ansökningskriterier:
1 Sökanden ska vara en församling, kyrklig samfällighet eller stiftets domkapitel.
2 Det understöd som söks ska i enlighet med testamentet genom församlingarnas
diakoniarbete riktas till sådan verksamhet och sådana försök som främjar äldres
hälsa och välbefinnande i äldreomsorgen.

3 Vid beslutet om understöd prioriteras planer som genomförs i samarbete med en
eller flera partner.
4 Verksamhet vars praxis kan utnyttjas också i andra församlingar prioriteras.
5 Av det beviljade understödet kan sökanden använda högst 50 procent till
personalkostnader.
6 Användningen av understödet rapporteras till Kyrkostyrelsen.
7 Den som ansöker om understöd förbinder sig att kommunicera om verksamheten
med stiftet och Kyrkostyrelsen.
Ansökan om understöd från Kyrkostyrelsen
Testamentsmedel söks med en elektronisk blankett
(https://link.webropolsurveys.com/S/FAC19F9BBE3769B2) och ansökningarna ska
lämnas in senast 15.9.2021.
Beslut och utbetalning
Understöden delas ut i oktober 2021. Det beviljade understödet betalas in på det konto
som anges i ansökan.
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