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Samarbete 
 

Arm i arm 
 
Via diakoniarbetet har man redan nästan sex år kunnat söka bidrag från Tukikummit 
(stödfaddrar) för unga som är på väg att bli utslagna. Nyligen insåg man att diakoniarbetarna 
kan samarbeta med ungdomsarbetarna. 
 
 
Stiftelsen Tukikummit fick sin början år 2007 då Sauli Niinistö och Hjallis Harkimo var 
bekymrade över unga som föll ut från samhället. Senare har flera olika intressenter kommit 
med, sådana som konkret vill hjälpa barn och unga som är i fara att bli utslagna. 
 
Stiftelsen Tukikummit ansåg att kyrkans diakoni är en pålitlig samarbetspartner för att dela ut 
bidrag. Yrkeskunniga diakoniarbetare behövde inte instrueras för att fylla i bidragsblanketter. 
 
Under det första verksamhetsåret, 2008, delades som engångsunderstöd ut 90 000 euro till 84 
familjer. Förra året beviljades 422 484 euro till 337 familjer. 
 
I praktiken kommer en vuxen från familjen till diakonimottagningen, där familjens ekonomiska 
situation reds ut och ifall kriterierna för bidrag uppfylls fyller man i ansökningsblanketterna. 
 
Men varför kan inte de ungas blanketter fyllas i av ungdomsarbetarna? Undrade Arja Lusa, 
verksamhetsledare för kyrkans ungdomsarbetsledare i mars. 
Också på kyrkostyrelsens enhet för fostran och familjeärenden hade man funderat på samma 
fråga.  
 
Med iver med 
Mikko Mäkelä har under ett år varit branschsekreterare och till arbetet hör unga och utslagna 
samt kyrkans motions- och idrottsarbete. Tillsammans med sin kollega inom diakoniarbetet, 
Tiina Saarela, funderade han förra hösten varför inte andra än diakoniarbetare kunde dela ut 
Tukikummits understöd. 
 
Funderingarna bar frukt. Vid specialungdomsarbetets dagar i april i Korpilampi i Esbo 
presenterade branschsekreteraren för kyrkans diakoni och själavård, Tiina Saarela, och 
sekretararen för kyrkans diakonifond Sari Nieminen Tukikummits verksamhet. 
− Specialungdomsarbetsledarna informerades noggrant hur blanketten fylls i och för vad allt 
man kan söka om stöd för. 
 
Enligt Mäkelä var mottagandet positivt. 
− Uppskattningsvis en tredjedel av vårt team går med iver med, en tredjedel funderar och resten 
anser att det inte i detta skede är deras grej. 
 
Med styrkan av 60 arbetstagare gick man i team närmare igenom grunderna och praktiska 
detaljer. 
− Det diskuterades att det är frågan om ett engångsbidrag. Borde det finnas en fortsättning? vi 
gör ju långsiktigt arbete. Å andra sidan är ett engångsbidrag bättre än inget alls. Funderade 
Mäkelä. 
 
Fortsatta åtgärder är ännu öppna. 
− Nu till en början presenterades planen bara för specialungdomsarbetsledarna, men övriga 
ungdomsarbetsledare är också bra att ta med. Endast en skriftlig information räcker dock inte. 
Verksamheten kunde presenteras på rådplägningsdagarna för barn- och ungdomsarbetet 
15.1.2014, då deltagarantalet är ca. 1000.  



 
En historisk handling 
− Kyrkans strukturer håller på att förnyas på ett positivt sätt, menar Mäkelä glatt. 
− Tidigare var familjearbetet skilt från fostran och ungdomsarbete. Nu har den enheten byggts 
upp enligt tanken om livscykeln och alla är i samma enhet för fostran och familjearbete. 
 
Snart kommer alla anställda också att rent konkret finnas i samma korridor. Enligt Mäkelä skall 
man också utgå från människorna och inte branscherna.  
− Samhället kritiseras för att sända från lucka till lucka, men vi vill inte göra det. Ifall man möte 
en ung som behöver hjälp skall hon/han inte sändas från ställe till ställe, utan man sätter sig ner 
och hjälper. Ifall man får mera resurser behöver diakoniarbetarna behöver inte bli under hela 
lasset av hjälpbehövande. 
 
Det är också frågan om en historisk handling.  
− Detta är första gången som ungdomsledarna fyller i blanketter, skrattar Mäkelä. 
 
Det första intrycket av blanketterna var också att det verkar tungt. Att behandla blanketter var 
också alldeles nytt för ungdomsledarna och det passar säkert inte in i arbetshelheten för alla. 
 
Samarbetets olika former 
Ungdomsarbetets fördel är att arbetstagaren ofta har ett långt förhållande till barnet eller den 
unga. Den sökande familjens situation och bakgrund är bekant. Eftersom relationen är frivillig är 
den ofta också öppnare än till socialarbetarna eller andra myndigheter. Det är lättare att söka 
hjälp. 
− Vi har tid att möta den unga. Vi är strategiskt i fältet mellan fostran och diakonin. Med hjälp av 
Tukikummit får den unga vara med i ledd verksamhet, vilket förebygger utslagning. 
 
Det har funderats också på andra samarbetsformer, eftersom kollektiviteten saknas. Men Mikko 
Mäkelä skulle inte flytta över utdelandet av understöd till idrottsföreningar. 
− Frågan är dock teoretisk, eftersom det i Tukikummits stadgar sägs att bidragen delas ut via 
kyrkans diakonifond. 
 
Äldre människor och skolelever kan skapa gemensam verksamhet på eftermiddagarna eftersom 
det då finns tom tid.  
Mäkelä tror att det i lokalförsamlingarna finns många fungerande samarbetsformer. Om dem 
kan man berätta till branschsekreteraren, så att alla idéer kan samlas på Sakastis hemsida. 
 
Fakta, s.12 
Stiftelsen Tukikummit 
* Avsikten med stiftelsen är att förebygga utslagning bland barn och unga som bor i Finland och 
är i nödsituation samt att förbättra deras situation och livsvillkor. 
* Stiftelsen kanaliserar de donationer man får till kyrkans diakonifond, som sedan i sin tur sköter 
den praktiska hjälpverksamheten i enlighet med sina regler och sin praxis. 
* Stiftelsen Tukikummit är en självständig aktör, precis som kyrkans diakonifond. 
(Källa: sakasti.evl.fi) 
 
Låda, s. 14 
Vem kan få bidrag? 
* Tukikummits bidrag är avsedda för barn och unga som är i fara att marginaliseras. 
* Föräldrarna tar kontakt med antingen diakoniarbetaren eller ungdomsledaren, som sedan 
kartlägger familjens situation. 
* Bidragets storlek är mellan 200 och 2000 euro. Det är en engångssumma för en familj. 
* Sökanden behöver inte höra till kyrkan och behöver inte vara finsk medborgare. 
* Man kan få bidrag bl.a. för idrottsutövning, musik hobby, gymnasieböcker, rid terapi, 
hobbyutrustning, för resor till en förälder som bor längre borta eller till mor- och farföräldrar, för 
glasögon, mediciner etc. 



* Ansökningar tas emot hela tiden, men besluten om hjälp fattas sex gånger om året.  
* Bidragsansökningsblanketten finns på Sakastis hemsida (diakonifonden, blanketter). 
* Diakoniarbetarna får sända Tukikummit ansökningen via kyrknätet (från sin arbetspunkt) som 
en e-post bilaga på adressen: kdr.kirkkohallitus@evl.fi. 
* Mera information får man av Kyrkans diakonifonds sekreterare Sari Nieminen tel. 09 1802 
448. 
(Källa: sakasti.evl.fi) 
 
Låda, s. 13 
Beviljade bidrag stiftsvis år 2011. 
Esbo stift    5,0 % 
Helsingfors  18,6 % 
Kuopio   14,2 % 
Lapua  10,7 % 
ST. Mickel     6,4 % 
Uleåborg   15,7 % 
Borgå     3,6 % 
Tammerfors    9,3 % 
Åbo  16,4 % 
Beviljade bidrag korrelerar med antalet ansökningar. Endast i Esbo, Helsingfors och Kuopio 
steg de negativa beslutens andel till ca. 10% av ansökningarna. 
(Källa: tukikummit.fi) 
 
 
Låda, s. 13 
Utdelade Tukikummit bidrag 
Åren 2008-2012 beviljades 896 barn och unga totalt 1 041 896 euro. 
År 2008   84 familjer,   90 000 euro 
År 2009  153 familjer, 175 691 euro 
År 2010  182 familjer, 177 405 euro 
År 2011  140 familjer, 173 182 euro 
År 2012  337 familjer, 422 484 euro 
(Källa: tukikummit.fi) 
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