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Odd Fellow Samaria ry 

 

 

Kirkon diakoniarahasto kiittää lämpimästi Odd Fellow Samaria ry:tä saamastaan 20 000 € 

lahjoituksesta. Lahjoitusvaroin olemme auttaneet ikäihmisiä seuraavasti: 

 

Lahjoitusvarojen käyttö 3.3.2020–23.12.2020 

 

Vuoden 2020 Kirkon diakoniarahastosta on myönnetty Odd Fellow Samarian lahjoitus 20 000 € 

vähävaraisten vanhusten ja pienituloisten eläkeläisten elämäntilanteen korjaamiseen. Apu 

kanavoitiin perille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntien kautta. 

Avustustoiminnassa keskeistä oli vanhuksen kokonaisvaltainen arvostava kohtaaminen sekä 

taloustilanteen ja avunlähteiden kartoittaminen. Vuotta 2020 hallitsi maailmanlaajuinen 

koronaviruspandemia. Suomessa COVID-19-epidemiaa torjuttiin valtiovallan rajoituksin ja 

suosituksin. Evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyöntekijät vastasivat haasteisiin ja 

toimivat ripeästi sekä henkisen, hengellisen että fyysisen avun saattamisessa perille erityisesti niille 

henkilöille, joille koronavirusepidemia aiheutti suurinta vaaraa. Tähän joukkoon kuuluivat erityisesti 

kotona asuvat yksinäiset ikäihmiset. 

 

 

 
Kuvio 1. Taloudellisen ahdingon syyt. Lähde: Kirkon diakoniarahaston tilastoja 2020. 

 

Kuviossa 1 on esitetty avustusta saaneiden kotitalouksien taloudellisen hädän syyt.  
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Vuonna 2020 lahjoituksesta autettiin 13 kotitaloutta. Avustuksen suuruus oli keskimäärin 1 540 € 

kotitaloutta kohden. Kuviossa 2 on esitetty, miten lahjoitusvarat käytettiin ikäihmisten taloudellisen 

ahdinkotilanteen helpottamiseksi ja ratkaisemiseksi.  

 

 
Kuvio 2. Lahjoituksen käyttö. Lähde: Kirkon diakoniarahaston tilastoja 2020. 

 

Vähävaraisten pienituloisten eläkeläisten tilannetta ja tuen tarvetta kuvaavat hyvin referaatit 

diakoniatyöntekijöiden kirjoituksista avustushakemuksissa. 

 

1) Avustusta myönnettiin 78-vuotiaalle miehelle 1 500 € vuokravelan maksamiseen. 

Paikkakunnalla työllisyystilanne on huono, ja miehen aikuiset lapset asuvat ajoittain työttömänä 

ollessaan samassa taloudessa avustuksen hakijan kanssa. Yhteisasuminen ei ole helpottanut 

taloudellista tilannetta. Vanha omakotitalo sijaitsee taajaman ulkopuolella ja on monilta osin 

korjauksen tarpeessa. Suurten lämmitysmenojen vuoksi vuokran omavastuuosuuksia jäi 

maksamatta, ja vuokranantaja uhkasi häädöllä. Diakoniasta tuettiin myöntämällä ruoka-apua, 

mutta suurimpana uhkana oli asunnottomaksi joutuminen. 

 

2) Avustusta myönnettiin iäkkäälle rouvalle, jonka kihlattu kuoli tapaturmaisesti v. 2017. Hakijan 

koko elämäntilanne muuttui hetkessä, ja psyykkisen romahduksen vuoksi arkisten asioiden 

hoitaminen vaikeutui. Taloustilanne ajautui ahdinkoon, ja masennuksen vuoksi hakija käytti 

enemmän rahaa ruokaan. Ruokalasku kasvoi ja samaan aikaan vuokria jäi maksamatta.  Hakijalla 

on liikkumista vaikeuttava sairaus. Juuri diagnosoidun rintasyövän hoito on alkamassa. 

Voimavarat ovat vähissä - illat, yöt ja viikonloput ahdistavat, ja nukkuminen on vaikeaa. 

Autonkorjauslaskut jäivät maksamatta, eikä autoa luovuteta korjaamolta ennen kuin laskut on 

maksettu. Auto on liikkumisen kannalta välttämätön. Avustuksella 2 161 € maksettiin 

vuokrarästejä, autonkorjauslaskua sekä ruokatililaskua. 

 

3) Avustusta myönnettiin 2 639 € vesivahingon maksamiseen 84-vuotiaalle leskelle. 

Huomattavasta vesivahingosta syntyneestä laskusta vakuutusyhtiö korvasi osan, ja hakijan 

omavastuuosuudeksi jäi neljäsosa. Tapahtunut aiheutti henkisen kriisin, ja velan maksaminen 

pienestä eläkkeestä on lähes tulkoon mahdottomuus.  
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4) Avustusta myönnettiin 75-vuotiaalle hakijalle 2 000 € vesipostin ja ulkosaunan rakentamisen 

maksamiseen. Hakija on tehnyt elämänsä aikana pienipalkkaisia töitä, ja eläke on jäänyt pieneksi. 

Hänellä on useita sairauksia (pallolaajennus, ohitusleikkaus, diabetes ym.), joiden hoidosta 

aiheutuu lisämenoja. Hakija haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään, mikä edistää parhaiten 

toimintakykyä ja ylläpitää mielenterveyttä. Diakoniatyöntekijä avustaa jatkossakin asioiden 

hoitamisessa sekä tukee myöntämällä lahjoituselintarvikkeita. Suunniteltuihin 

rakennusprojekteihin tukea haetaan myös muilta tahoilta. 

 

5) Avustusta myönnettiin 1 600 € lämmitysöljyn maksamiseen 68-vuotiaille eläkeläisille. 

Molemmat puolisot ovat monisairaita. Vaimo toimii arjessa omaishoitajana miehelle, jota ei voi 

jättää yksin pidemmäksi aikaa. Terveydentilan heikentymisen vuoksi puulämmittämisestä 

jouduttiin siirtymään lämmitysöljyn käyttöön. Pienituloiselle pariskunnalle aiheutuu 

lisäkustannuksia autosta, jota ilman ei pärjätä. Pariskuntaa ovat tukeneet sosiaalitoimi ja 

seurakunta  

 

6) Avustusta myönnettiin 1 700 € hammaslääkärilaskun maksamiseen pienituloiselle eläkeläiselle, 

joka on sairastanut kaksi aggressiivista ja harvinaista syöpää. Hakemuksen mukaan julkinen 

hammashoito ei tehnyt hoitoja, minkä vuoksi hakija joutui hoidattamaan hampaat yksityisellä 

puolella. Kela ei korvannut hoitoja. Hampaiden hoidattaminen oli välttämätöntä syöpähoitojen 

aikana. Hakija saa keskustelutukea ja talousapua seurakunnasta.  

 

7) Avustusta myönnettiin 75-vuotiaalle eläkeläiselle, jonka koko omaisuus tuhoutui tulipalossa. 

Diakoniatyöntekijän mukaan hakija on edelleen shokissa. SPR on avustanut 600 €:lla. 

Diakoniasta myönnetyllä avustuksella 1 500 € hankittiin kodintavaroita, elektroniikkaa sekä 

kenkiä ja vaatteita. 

 

8)  Avustusta myönnettiin 1 000 € katon korjaukseen eläkeläispariskunnalle, joka asuu vanhassa 

omakotitalossa. Talon katto oli alkanut vuotaa. Katto piti korjata pikaisesti ennen syksyn ja 

talven tuloa. Miehellä todettiin vuosi sitten syöpä, jota hoidetaan säännöllisillä käynneillä. Syöpä 

on verottanut niin henkisiä kuin taloudellisiakin voimavaroja. Hakijat saavat tukea seurakunnasta 

ja vanhussosiaalityöstä. Avustuksella mahdollistetaan pariskunnan asumista. 

 

9) Avustusta haetaan 78-vuotiaalle eläkeläiselle, joka erosi vaikeasta parissuhteesta ja muutti 

asumaan omilleen. Puoliso ei antanut kodista mitään hakijan mukaan. Avustuksella 1 500 € 

hankittiin asuntoon huonekaluja, kodintavaroita ja kodintekstiilejä.  

 

10) Avustusta myönnettiin 1 000 € ruokalaskun ja autonkorjausvelan maksamiseen monisairaalle 

eläkeläispariskunnalle. Taloudellinen ahdinko rasittaa molempia sekä henkisesti että fyysisesti. 

Ahdingon alkusyy on kannattamaton yritystoiminta, josta jäi suuret velat maksettavaksi. 

Pariskunta asuu haja-asutusalueella, jolloin auto on välttämätön. Autoon on jouduttu tekemään 

isoja korjauksia, mikä on vaikeuttanut entisestään velkatilannetta. Hakijat ovat saaneet 300 € 

tukea ruokalaskuun sosiaalitoimesta. Seurakunnasta on annettu ruoka-apua. 

 

11) Avustusta myönnettiin eläkeläiselle, jolla on takanaan elämä pitkäaikaistyöttömänä. 

Eläkekertymä on hyvin pieni. Kaksi vuotta sitten hänellä todettiin syöpä, ja samoihin aikoihin 

liitto päätyi avioeroon. Hakija on ollut psykiatrisessa hoidossa itsetuhoisuuden vuoksi. 

Sairastelun myötä hän laihtui kaksi vaatekokoa, joten vaatteet jäivät suuriksi. Hakijan rahat eivät 

riitä kaikkiin hoitokuluihin ja terveydenhoidon hankintoihin. Julkista tukea ei myönnetty 

hammashuoltoon, silmälaseihin ja tukipohjallisiin. Diakoniasta myönnettiin terveydenhoidon 

menoihin 1 500 €.  
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12) Avustusta myönnettiin 1 100 € eläkeläispariskunnalle sairaanhoitolaskujen ja silmälasi-

hankintojen maksamiseen. Vaimo on sairastanut syöpää ja ollut neurologisista syistä eläkkeellä 

jo yli 10 vuotta. Liikkuminen on kahden kepin avulla huteraa. Talousvaikeudet vaikuttavat 

nukkumiseen, mikä vaikeuttaa liikkumista entisestään. Pariskunta hakee seurakunnan ruoka-

apua viikoittain.  

 

13) Avustusta myönnettiin 800 € vaate- ja kodinkonehankintojen maksamiseen 73-vuotiaalle 

eläkeläiselle, joka on pahasti homealtistunut. Muutto nykyiseen asuntoon edellisestä 

homeasunnosta tapahtui vuoden sisällä. Muuton yhteydessä jouduttiin hävittämään irtainta. 

Hakija on muuttanut viimeisten 3,5 vuoden aikana 8 kertaa ja joutunut hävittämään koko 

omaisuutensa kolme kertaa. Hakijan elämä on hyvin rajoittunutta kaikilta osin. Hän on nukkunut 

ajoittain autossakin terveydellisistä syistä. Hakija on monisairas ja velkaantunut. Sosiaalitoimi 

on myöntänyt 700 € uusiin huonekaluihin ja muuttokustannuksiin. Hakija saa seurakunnasta 

ruokalahjakortteja.  

 

 

 

 

 

Kirkon diakoniarahaston hallituksen ja avustusta saaneiden puolesta kiitän saamastamme lahjoituksesta. 

 

              
 

Sari Nieminen    

Kirkon diakoniarahasto   

Puhelin: 050 3780 224 

Sähköposti: sari.nieminen@evl.fi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


