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§1

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Ordföranden inleder mötet med bibelläsning och bön,
varefter han öppnar mötet.
Mötets lagenlighet och beslutförhet
Kallelse och föredragningslistan skickas till ledamöterna enligt
församlingsrådets beslut § 108/24.10.2012.
Kungörelsen om församlingsrådets möte har funnits på församlingens
anslagstavla och hemsida http://www.vandasvenskaforsamling.fi/delta-ochpaverka 5 dagar före mötet.
Förslag

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslag.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag

Församlingsrådet utser Marianne Bergström och Jan-Erik Eklöf till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jan-Erik Eklöf och Tiina NurmiKokko.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 13.2.2018 kl.12 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 14.2 -16.3.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§2

Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2017 samt bedömning av
förverkligandet av de strategiska tyngdpunkterna

Diarienummer

DVAN/35/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2017 och
bedömningen av ”Förverkligandet av de strategiska tyngdpunkterna 2017” har
personalen uppgjort samt gått igenom på arbetskonferensen 24.1.2018. Bokslutet
samt förverkligandet av budgeten för kostnadsställena 2017 har uppgjorts av
samfällighetens ekonomiplanerare Arto Alho.
I det följande följer bedömningen av ”Förverkligandet av de strategiska målen för år
2017”:
1. Vi erbjuder nya verksamhetsmöjligheter för frivilliga
Det har skett genom aktivering av nya frivilliga till uppgifter i gudstjänstlivet, musiken,
diakonin och kristen fostran.
I gudstjänstlivet har det skett genom att värva nya kyrkvärdar.
I musiken har det skett genom arr värva nya medlemmar i ViAnda -kören.
I diakonin genom att värva nya vänner som gör besök hos äldre, på Folkhälsanhuset
och på andra äldreboende.
I den kristna fostran genom att värva nya hjälpledare i skriftskolverksamheten.
2. Vi verkar där människorna finns
Det har skett genom gudstjänstlivet 1.1.2017 i Nyårsdagens Högmässa i Borgå
domkyrka med kyrkkaffe på biskopsgården, Trettondagens tvåspråkiga högmässa 6.1
STJÄRN-TYDARNAS TILLBEDJAN med Tikkurilan seurakunta i Helsinge kyrka S:t
Lars, 12.2 Familjemässa i Myrbacka kyrka, 19.3 Barnjippo & babykyrka i Räckhals
kyrka, 26.3 FÖRENINGARNAS OCH MARTHORNAS KYRKSÖNDAG med kyrkkaffe
på Prostgården, 16.4 Påskdagens Festmässa, 23.4 Högmässa med välsignelse av
hjälpledare, 7.5 DOPDAGEN -evenemanget, 21.5 DE STUPADES DAG, Tvåspråkig
gudstjänst med Hakunilan seurakunta, Uppvaktning vid hjältegravarna, 4.6
FADDERDAGEN, 20.8 Högmässa med temat SKOLSTART (Välsignelse efter
skolstart), 10.9 VÄLSIGNELSE AV FRIVILLIGA Kyrkkaffe i Bagarstugan, 24.9
Högmässa med SKÖRDEFEST, 1.10 Högmässa och PENSIONÄRERNAS
KYRKSÖNDAG med Kyrkkaffe i Bagarstugan, 13.10 REGNBÅGSMÄSSAN med
kyrkkaffe i Bagarstugan, 29.10 Högmässa med 50 ÅRS KONFIRMANDER, Kyrkkaffe
på Prostgården, 12.11 KONFIRMATIONSMÄSSA, 19.11 KONFIRMATIONSMÄSSA,
3.12 Första söndagen i advent FESTMÄSSA, 10.12 Högmässa med församlingens
julfest i prostgården, 6.12 Tvåspråkig Gudstjänst på SJÄVSTÄNDIGHETSDAGEN,
FINLAND 100 ÅR, med Tikkurilan seurakunta och uppvaktning vid hjältegravarna.
Det har skett genom informationsverksamheten, genom informationsblad, påsk- och
julbrev samt församlingsblad.
Det har skett genom samarbete med de svenska föreningarna i Vanda, med
Folkhälsan i Östra Vanda i Helsinggård, Helsinge Lantmannagille på Skörde- och
Museidagen, Vanda svenska Pensionärer och svenska Marthaföreningar i Vanda, med
skolor och daghem, genom besök, veckomässor och allsång i Folkhälsan -huset och
familjemässor.
Det har skett genom välsignelse av dem vilka deltagit i förskolundervisningen i
samband med vårens skolgudstjänster. Efter skolstarten har det ordnats en högmässa
med temat Skolstart i Helsinge kyrka S:t Lars.
Det har skett genom att vi verkat för att få hälsosamma och ändamålsenliga
verksamhetsutrymmen som är centralt tillgängliga, genom att församlingen är med
som en aktör i projektet för Dickursby nya kyrka.
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3. Vi tar i betraktande mångkulturaspekter
Det har skett genom att kyrkoherden arbetat med mångkulturella frågor på orten, samt
fungerat som ordförande för imamernas och kyrkoherdarnas möte i Vanda, och
deltagit i fredsmarschen på hösten som arrangerades av Rekolan seurakunta och
Vanda svenska församling. Bland de övriga medarbetarna grundar sig
mångkulturarbetet på möten vid kyrkliga förrättningar och andra möten. Diakonen
deltar i koordineringen av flyktingarbetet i Vanda. Kaplanen har deltagit i det
ekumeniska arbetet.
4. Vi stöder den kristnes identitet.
Detta strategiska mål är det huvudsakliga målet för Vanda svenska församlings
helhetsverksamhet. Det har skett genom gudstjänstlivet- och musiken, fostran och
undervisningen, samt genom den kristna tjänsten för människor i alla åldrar.
Verksamhet som lyckats år 2017
Nyårsdagens 1.1.2017 Högmässa i Borgå domkyrka med kyrkkaffe på biskopsgården,
Trettondagens tvåspråkiga högmässa 6.1 STJÄRNTYDARNAS TILLBEDJAN med
Tikkurilan seurakunta i Helsinge kyrka S:t Lars, 12.2 Familjemässa i Myrbacka kyrka,
19.3 Barnjippo & babykyrka i Räckhals kyrka, 26.3 FÖRENINGARNAS OCH
MARTHORNAS KYRKSÖNDAG med kyrkkaffe på Prostgården, 16.4 Påskdagens
Festmässa, 23.4 Högmässa med välsignelse av hjälpledare, 6.5 GA-spurten, 21.5 De
Stupades dag Tvåspråkig gudstjänst med Hakunilan seurakunta och uppvaktning vid
hjältegravarna, 4.6 FADDERDAGEN, 10.9 VÄLSIGNELSE AV FRIVILLIGA Kyrkkaffe i
Bagarstugan, 24.9 Högmässa med SKÖRDEFEST, 1.10 Högmässa och
PENSIONÄRERNAS KYRKSÖNDAG med Kyrkkaffe i Bagarstugan, 13.10
REGNBÅGSMÄSSAN med kyrkkaffe i Bagarstugan. 8.11 Idéseminarium
Gudstjänstlivet 2019 för personal och frivilliga. 6.12 Tvåspråkig Gudstjänst på
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN, FINLAND 100 ÅR, med Tikkurilan seurakunta och
uppvaktning vid hjältegravarna.
Utvecklingsobjekt för år 2017
Idéseminarium för planerandet av gudstjänstlivet 2019.
Nytt koncept för firandet av Nyårsdagen.
Nytt koncept för församlingens julfest.
Bilaga 1: Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2017
Förslag

Församlingsrådet besluter att

1. Godkänna Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2017.
2. Godkänna bedömningen av ”Förverkligandet av de strategiska tyngdpunkterna
2017” samt översänder denna för fastställelse till det gemensamma
kyrkofullmäktige.
Beslut

Församlingsrådet beslöt att

1. Godkänna Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2017
2.

med korrigeringar.
Godkänna bedömningen av ”Förverkligandet av de strategiska tyngdpunkterna
2017” samt översänder denna för fastställelse till det gemensamma
kyrkofullmäktige
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§3

Instruktion för diakonin

Diarienummer

DVAN/36/00.01.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt remittera att ärendet för ny behandling 21.3.2017 § 047, tills
diakonidirektionen gett sitt utlåtande om instruktionen.

Diakonidirektionen behandlade instruktionen 24.10.2017 § 026 och föreslår för
församlingsrådet att
1. Godkänna normalinstruktionen.
2. Instruktionen träder i kraft 1.1.2019 med motiveringen, att arbetet behöver
fortsätta såsom tidigare mandatperioden till slut 31.12.2018.
Bilaga 2: Instruktion för diakonin
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna diakonidirektionens förslag till instruktion för diakonin.
2. Instruktionen träder i kraft 1.1.2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§4

Redovisning för användning av fondmedel för församlingens julfest

Diarienummer

DVAN/37/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 14.11.2017 § 108 församlingssekreteraren Marlene Antell
och diakonen Heidi Salminen 2854 € ur Dagny Bäckströms fond för ordnandet av
församlingens traditionella julfest.
Julfesten förverkligades planenligt 10.12.2017 och fondmedel har använts 2138,99 €
enligt bifogad redovisning. Budgeten underskreds med 715 €.

Bilaga 3: Redovisning för användning av fondmedel 10.12.2017
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna redovisningen.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§5

Redovisning för användning av fondmedel för De Vackraste Andliga Sångerna (DVAS)

Diarienummer

DVAN/38/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 17.11.2015/§ 121 kantor Anders Ekberg 4200 € ur Dagny
Bäckströms fond för ViAnda -körens verksamhet och allsångstillfällena ”De Vackraste
Andliga Sångerna” på Folkhälsanhuset.
Verksamheten har förverkligats under åren 2013-2017 och enligt bifogad redovisning
så har projektet överskridit de beviljade fondmedlen med 1575,59 €. Kantor Ekberg
har specificerat överskridningarna.
För att undvika dylika överskridningar av fondmedel beviljas fondmedel för högst ett
år i sänder, varefter de behöver ansökas på nytt. Denna punkt har förts in i
personalens sammanfattning av arbetsprocessbeskrivningar.

Bilaga 4: Redovisning för användning av fondmedel. ViAnda -kören.
Förslag

Församlingsrådet besluter att

1. Godkänna redovisningen.
2. Justera ärendet omedelbart.
Beslut

Enligt förslag.
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§6

Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten till DVAS för år 2018

Diarienummer

DVAN/39/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kantor Anders Ekberg, som fungerar som dirigent för ViAnda -kören, ansöker om
5600 € för år 2018 för ViAnda -körens verksamhet samt för traktering under
allsångsevenemangen ”De Vackraste Andliga Sångerna” på Folkhälsan-huset. I
ansökan ingår en budget.
Den större delen av de ansökta medlen är riktad till ViAnda -körens verksamhet,
vilken stöds endast med Vanda svenska församlings fondmedel.
Den mindre delen av medlen är ämnad för traktering i samband med De Vackraste
Andliga Sångerna -evenemangen på Folkhälsan -huset. Dessa evenemang är
uppskattade av de inneboende och har hållits i flera år.
Församlingsrådet beviljar 5600 € enligt ansökan ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 5: Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten till DVAS för 2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 5600 € för pensionärsarbetet.
2. Bevilja medlen för ändamålet ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av fondmedlen redovisas enligt anvisning.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Bevilja 2800 € för pensionärsarbetet för år 2018
2. Bevilja medlen för ändamålet ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av fondmedlen redovisas enligt anvisning.
4. Ärendet justeras omedelbart.
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§7

Ansökan om fondmedel för pensionärsarbetet 6.2.2018, Aho och Salminen

Diarienummer

DVAN/40/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakoniarbetarna Annakatri Aho och Heidi Salminen ansöker om 2430,50 € för
pensionärsarbetet. En budget ingår i ansökan.
Den planerade verksamheten omfattar församlingens kretsar och födelsedagsfest.
Församlingen har tre pensionärskretsar, för vilka diakonin ansvarar. Regelbundna
samlingar har hållits och verksamheten har fungerat väl. Likaså ansvarar diakonin för
en födelsedagsfest som ordnas under hösten. Födelsedagsfesten har varit
uppskattad bland jubilarer och anhöriga.
Församlingsrådet stöder verksamheten bland seniorerna, som är en ständigt växande
grupp i församlingen. Detta arbete fyller Kyrkans strategi för äldrearbetet 2015 som är
att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig för äldre.
Ansökan uppfyller strategins målsättning för både församling och kyrka liksom även
fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 6: Ansökan om fondmedel för pensionärsarbetet
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 2430,50 € för pensionärsarbetet.
2. Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av fondmedlen redovisas enligt anvisning.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§8

Ansökan om fondmedel för församlingsverksamheten 6.2.2018, Familjedag

Diarienummer

DVAN/41/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonen Heidi Salminen och ledande barnledaren Alexandra Blomqvist anhåller om
1500 € för arrangerandet av en Familjedag på Lantbruksmuséet fastlagssöndagen
11.2.2018 kl. 12-15. I ansökan ingår en budget.
Familjedagen är ett samarbetsprojekt med en riksomfattande kyrklig organisation,
Finska Missionssällskapet, tillsammans med fyra lokala föreningar, Folkhälsan i
Västra Helsinge, Helsinge Lantmannagille, Vandasällskapet och Scoutkåren
Nybyggarna.
Familjedagen arrangeras till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar som i år har
temat ”Hunger”, vilket stöds genom frivilliga avgifter och kollekter i familjedagens
program.
Familjedagen genomgår också en barnkonsekvensanalys enligt I kap. 23 § 3 i
Kyrkoordningen, som säger att ”För att främja barnets bästa ska kyrkliga myndigheter
i sin beredning av beslut analysera och beakta beslutens konsekvenser för barn.
Konsekvensanalysen utförs av den myndighet som först behandlar ärendet. Med
barn avses alla som inte fyllt 18 år. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.”
Familjedagen innehåller program som kräver iakttagande av säkerhet och trygghet.
På ledande barnledarens försorg uppgörs ett säkerhetsdokument, vilket innehåller en
detaljerad riskkartläggning för hela familjedagen.
Diakonen Heidi Salminen och ledande barnledaren Alexandra Blomqvist har för
Familjedagen planerat ett intressant program för alla människor i alla åldrar. Detta
förverkligar på ett mångsidigt sätt församlingens strategiska mål så som t.ex. Vi
verkar där människorna finns och Församlingen beaktar i sin verksamhet allt bättre
olika människors behov och förväntningar. Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms
fond. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.

Bilaga 7: Ansökan om fondmedel för Familjedagen
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 1500 € för familjedagen för Insamlingen Gemensamt Ansvar.
2. Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§9

Personalens semester under semesterperioden 2.5 - 30.9.2018

Diarienummer

DVAN/42/01.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Personalens semestrar för år 2018 antecknas i Kipa senast 15.2.2018. Personalen i
Vanda svenska församling anhåller om semester under semesterperioden 2.5 30.9.2018.
Församlingsrådet beviljar semester åt anställda som lyder under församlingsrådet i
Vanda svenska församling.
Kyrkoherden beviljar semester åt prästerna vilka lyder under domkapitlet och
antecknas för kännedom.
1. Församlingsrådet beviljar semester åt anställda som lyder under församlingsrådet:

2. Kyrkoherden har beviljat semester åt prästerna:

3. Kyrkoherdens fridagsplan och semesterförslag för perioden 2.5 - 30.9.2018 för
kännedom. Församlingspastor Anu Paavola fungerar som kyrkoherdens vikarie.
Bilaga 8: Kyrkoherdens fridagsplan och semesterförslag 2.5 - 30.9.2018
Förslag

Beslut

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja semester enligt anhållan åt anställda som lyder under församlingsrådet.
2. Anteckna för kännedom prästernas semester som beviljats av kyrkoherden.
3. Anteckna för kännedom kyrkoherdens fridagsplan och semesterförslag för
perioden 2.5 - 30.9.2018.
Enligt förslag.
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§ 10

Verkställandet av Harald Bäckströms testamente, 6.2.2018

Diarienummer

DVAN/43/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt vid sitt möte 14.11.2017 § 105 att:

1) Församlingsrådet tillsätter en arbetsgrupp som består av Kyrkoherden,
2)

3)
4)
5)
6)

viceordförande, samt en representant från Vi i Vanda och en representant från Kyrkan
mitt i byn.
Arbetsgruppen träffar Harriet Rydberg en gång för att:
1. utreda vilken eventuell skada församlingen kan lida av att församlingen väntar på
Förvaltningsdomstolens beslut i ärendet som gäller församlingsrådets beslut
14.2.2017 § 032 Harald Bäckströms testamente
2. göra en bedömning över hur sannolikt det är att risken för en skada
överhuvudtaget förverkligas
Tillsättandet av arbetsgruppen är på inget sätt ett ställningstagande för eller emot
besväret som nämns i punkt 2. Arbetsgruppens uppgift är inte heller att på något sätt
ta ställning till besväret eller behandlingen av besväret.
Arbetsgruppen rapporterar till Församlingsrådet
Till arbetsgruppen valdes: Martin Fagerudd (sammankallare), Marianne Träskman,
Annika Halmén (ersättare Håkan Wikman), Jan-Erik Eklöf (ersättare Håkan Sandell)
Arbetsgruppen sammankallas i mån av möjlighet för att träffa Harriet Rydberg före
15.12.2017. Kyrkoherden kontaktar Rydberg för att hitta ett lämpligt datum för träffen.
Bakgrund
Arbetsgruppen bestående av kyrkoherden, vice ordförande Marianne Träskman,
Annika Halmén och Jan-Erik Eklöf träffade advokat Harriet Rydberg måndagen den 11
december 2017 kl. 9.
Föredragande hade sänt advokat Rydberg per epost församlingsrådets beslut i
ärendet för förberedelse, samt bad advokat Rydberg om ett skriftligt svar på
församlingsrådets frågor, vilket advokat Rydberg gav föredragande på mötet.
Behandling av ärendet
Inledningsvis rekommenderar advokat Rydberg i sitt svar följande åtgärder:
I. Be testamentsexekutorn Varjosaari om slutredovisning för testamentet, eftersom
boutredningsfasen kan anses vara över. Föredragande vidtog denna åtgärd
11.12.2017. Slutredovisningen har inte erhållits.
II. Anhålla av Lantmäteriverket i Vasa om lagfart på fastigheten i Sarvsalö.
Föredragande vidtog denna åtgärd 11.12.2017. Föredragande rekvirerade
Lagfartsbeviset som erhölls den 17 januari 2018, vilket finns i bilaga 17.
Församlingsrådets frågor och advokat Rydbergs svar:
1. Församlingsrådets fråga: Utreda vilken eventuell skada församlingen kan lida av
att församlingen väntar på Förvaltningsdomstolens beslut i ärendet som gäller
församlingsrådets beslut 14.2.2017 § 032 Harald Bäckströms testamente.
Advokat Rydbergs svar:
a) Församlingen kan lida ekonomisk skada, eftersom
I. Arvet borde förvaltas aktivt och så att testamentets ändamål kan uppfyllas.
II. Bryter församlingen mot testators vilja, har någon församlingsmedlem ev.
förorsakats ekonomisk skada?
III. Möjligheterna att nå en för församlingen gynnsam förhandlingslösning
urvattnas ju mer ärendet drar ut på tiden. Varför har inte Varjosaari
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konfronterats ännu?

b) Församlingen kan lida förtroendekris genom
I. Imagoskada
II. Negativ publicitet, intern, extern
Föredragande föreslog 10.5.2016/§ 041 § och 18.10.2016 § 070 & 071 att medlen bör
fonderas och placeras för att kunna utdela avkastningen. Församlingsrådet gjorde ett
beslut, vars syfte var oklart och som därför inte kunde omfattas av alla. Över det
beslutet inlämnades besvär till förvaltningsdomstolen, vars beslut ännu inte erhållits.
Advokat Rydberg fråga varför inte Varjosaari ännu konfronterats är i linje med
föredragandes förslag 10.1.2017 § 008. Föredragandes syfte med förslaget 10.1.2017
§ 008 var att utreda Varjosaaris önskan om kompensation för arrendeavtalet som
graverar fastigheten på Sarvsalö, vilket också hindrar en försäljning av fastigheten.
Varjosaari är villig att förhandla med församlingsrådet.

2. Församlingsrådets fråga: Göra en bedömning över hur sannolikt det är att risken
för en skada överhuvudtaget förverkligas
Advokat Rydbergs svar:
I. En ekonomisk skada kan beräknas på basen av en möjlig avkastning på
egendomen.
II. Harriet Rydberg menar att en avkastning/utdelning på ett arv från 2016 borde
skäligen kunna göras år 2018.
III. En imagoskada kan också härledas från tidpunkten av ett arv och
utdelningsaktiviteten. Har församlingen förberett sig för eventuella
förfrågningar från församlingsmedlemmar och övriga aktiva intressenter?
På grund av församlingsrådets beslut i ärendet (10.5.2016/§ 041 § och 18.10.2016 §
070 & 071) ligger Harald Bäckströms testamentsmedel fortfarande på ett konto utan
avkastning. Församlingen har följaktligen inte kunnat göra någon utdelning.
Församlingen har också lidit av negativ publicitet, eftersom testamentärendet varit
uppe i media i en debatt på YLE år 2017.
Advokat Rydberg rekommenderar följande åtgärder:
a) Församlingsrådet bör aktivt förvalta erhållna medel.
b) Församlingsrådet bör utreda om någon i detta skede bör jäva sig i anledning av
ärendet eller i anledning av det anhängiga besväret.
c) Församlingsrådet bör besluta hur ärendet går vidare.
d) Vem/vilka som ev. förhandlar med Varjosaari.
e) Om utomstående expertis behöver konsulteras i ärendet.
Församlingsrådet följer advokat Rydbergs rekommendation, att aktivt förvalta de
erhållna medlen genom att fondera, placera och öppna dem för utdelning enligt
församlingens praxis.
I placeringen av medel iakttar församlingen en praxis som håller kristen-etisk
granskning. Det innebär att församlingen inte placerar sina tillgångar i företag som
producerar krigsmateriel, i företag som använder barnarbetskraft eller i företag som
förstör miljön.
Advokat Rydberg föreslår att församlingsrådet bör utreda om någon i detta skede bör
jäva sig i anledning av ärendet eller i anledning av det anhängiga besväret. Det är inte
församlingsrådets uppgift och föranleder därför inga åtgärder.
Advokat Rydberg rekommenderar också att Församlingsrådet besluter hur ärendet går
vidare, förhandlar med Varjosaari, besluter vem/vilka som ev. förhandlar med
Varjosaari, samt om utomstående expertis behöver konsulteras.
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En förhandling med Varjosaari är förutsättningen för att undanröja hindren för en
försäljning av fastigheten på Sarvsalö, som utgörs av Varjosaaris arrendeavtal på
fastigheten. Församlingsrådet bör därför veta vad Varjosaari önskar i kompensation
för arrendeavtalet, så att en försäljning kan ske. En förhandling med Varjosaari sker
bäst genom att anlita utomstående expertis. Advokat Rydberg är lämpligast att sköta
denna uppgift.
Församlingsrådet besluter att advokat Rydbergs uppgift är att:
a) Utreda Varjosaaris önskan om kompensation för arrendeavtalet, så att
fastigheten kan säljas.
b) Tillställa församlingsrådet en skriftlig rapport över resultatet över samtalen med
Varjosaari till mötet 13.3.2018.
c) På basen av resultatet av förhandlingarna besluter församlingsrådet på mötet i
mars hur det går vidare.
Församlingsrådet tillsätter inte i detta skede någon arbetsgrupp, dels för att visa
advokat Rydberg sitt förtroende, dels för att garantera förhandlarna arbetsro och så att
förhandlingarna inte styrs av andra intressen. Det är viktigt att göra så med tanke på
att besväret, som inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol, inte skall bli onödigt.
Bilaga 9: Advokat Harriet Rydbergs svar 11.12.2017
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Fondera Harald Bäckströms testamentsmedel i enlighet med församlingens
praxis.
2. Kalla fonden för Harald Bäckströms fond.
3. Bestämma stadgar för Harald Bäckströms fond.
4. Placera Harald Bäckströms fondmedel i enlighet församlingens praxis som håller
kristen-etisk granskning.
5. Inleda förhandlingar med Varjosaari.
6. Anlita advokat Harriet Rydberg att förhandla med Varjosaari.
7. Advokat Rydbergs uppgift är att
a. Utreda Varjosaaris önskan om kompensation för arrendeavtalet, så att
fastigheten kan säljas.
b. Tillställa församlingsrådet en skriftlig rapport över resultatet över samtalen
med Varjosaari till mötet 13.3.2018.
8. På basen av advokat Rydbergs rapport besluter församlingsrådet på mötet i mars
hur det går vidare.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Fondera Harald Bäckströms testamentsmedel i enlighet med församlingens
paxis.
2. Kalla fonden för Harald Bäckströms fond
3. Placera Harald Bäckströms fondmedel i enlighet med församlingens praxis som
håller kristen-etisk granskning.
4. Anlita advokat Rydberg för att kontakta juristen Olli Varjosaari för att kräva skriftlig
slutredovisning över Harald Bäckströms testamente och testamentsförvaltning
senast 28.2.2018.
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§ 11

Stadgar för Harald Bäckströms fond

Diarienummer

DVAN/43/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
I enlighet med advokat Harriet Rydbergs rekommendation att aktivt förvalta Harald
Bäckströms testamente, besluter församlingsrådet om stadgar för Harald Bäckströms
fond, vilka följer samma struktur och mönster som de tidigare fonderade medlen.
Församlingsrådet besluter att fondstadgarna för Harald Bäckströms fond är följande:
1 § Fonden kallas Harald Bäckströms fond och förvaltas av Vanda svenska
församlings församlingsråd.
2 § Fondens medel används för att stöda rekreationsverksamheten bland seniorer i
Vanda svenska församling. Om användandet av fondens medel besluter Vanda
svenska församlings församlingsråd. Av övervägande skäl kan även fondens kapital
användas för att stöda församlingsverksamheten. Ett beslut om att använda kapitalet
kräver 2/3 majoritet inom församlingsrådet.
3 § Fondens direkta avkastning används i första hand för att stöda rekreationsverksamheten bland seniorer. Beslut om användandet av kapitalets direkta
avkastning görs med enkel majoritet inom församlingsrådet. Vid lika röstetal blir
beslutet det om stöder ett beviljande av medel. Direkta avkastningen som inte
använts kan fonderas eller reserveras för senare utdelning. Beslut om beviljande av
understöd kan inte överklagas.
4 § Över fondens kapital förs egna räkenskaper av Vanda kyrkliga samfällighets
ekonomiavdelning. Räkenskaperna granskas i enlighet med vad som är stipulerat i
kyrkolagen.
5 § I händelse att Vanda svenska församlings verksamhet upphör, överförs fondens
medel till Borgå stift för att stöda den svenskspråkiga andliga verksamheten bland
seniorer i Vanda stad.
6 § För ändringar av dessa fondstadgar erfordras 2/3 majoritet på två varandra
följande församlingsrådsmöten, som hålls med minst tjugoen (21) dagars mellanrum.

Förslag

Församlingsrådet besluter att

1. Godkänna stadgarna för Harald Bäckströms fond.
2. Justera paragrafen omedelbart.
Beslut

Församlingsrådet beslöt att

1. Godkänna stadgarna för Harald Bäckströms fond
2. Översända stadgarna till advokat Rydberg för genomgång till nästa möte 13.3.2018
3. Justera paragrafen omedelbart.
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§ 12

Placering av medel från Harald Bäckströms fond

Diarienummer

DVAN/43/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
I enlighet Harriet Rydbergs rekommendation att aktivt förvalta Harald Bäckströms
testamente, besluter församlingsrådet om placering av medel från bankkontot ”Vanda
svenska församlings testamentsmedel.”
Av medlen på kontot ”Vanda svenska församlings testamentsmedel” tillhör 284.000 €
Harald Bäckström fondmedel som inte placerats.
Församlingen placerar med beaktande av tidigare vald placeringsstrategi och
rådande marknadsläget, samt med hänsyn till att placeringen håller en kristen-etisk
granskning.
En del, ca 40000 €, lämnas kvar på kontot för att finansiera verksamhet.
Föredragande föreslår att 240.000 € från kontot för församlingens testamentsmedel
placeras. Jerker Hedman på Aktia Bank befullmäktigas att placera medlen enligt
församlingens placeringsstrategi.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Placera medel på 240.000 € från kontot ”Vanda svenska församling
testamentsmedel” vilket håller en kristen-etisk granskning.
2. Befullmäktiga Jerker Hedman på Aktia Bank att placera medlen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 13

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 6.2.2018

Diarienummer

DVAN/52/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden redogör för följande tjänstemannabeslut:
Nr 13/2017 Kyrkoherden har beslutit att den del som Vanda svenska
församling beslutar om av samfällighetens budgeterade stöd för
internationellt ansvar utbetalas till Finska Missionssällskapet
(FMS) sammanlagt 19.549 €.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 14

Anmälningsärenden 6.2.2018

Diarienummer

DVAN/53/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1. Budgetutfallet per december månad 2017. Församlingsrådet önskade få
budgetutfallet härefter kvartalsvis, vilken sänds endast elektroniskt i
samband med kallelsen.

Bilaga 10: Budgetutfallet per december månad 2017
2. Information om Stiftsfullmäktiges möte 15.2.2018
Bilaga 11: Information om Stiftsfullmäktiges möte
3. UK 2018 info till församlingsrådet
Bilaga 12: UK 2018 info till församlingsrådet
4. Portföljrapport 1.1.2017 - 31.1.2018
Bilaga 13. Portföljrapport 1.1.2017 - 31.1.2018
5. Ordförande har på tidigare under år 2017 framställd begäran erhållit
15.1.2018 av testamentsexekutorn Olli Varjosaari dokument tillhörande
Harald Bäckströms testamente, vilka omfattar kontoutdrag, räkningar och
verifikat, samt dokument så som köpebrev o.dyl.
6. Kyrkoherden har rekvirerat och erhållit onsdagen den 17 januari 2018
lagfartsbevis från Lantmäteriverket på fastigheten 434-463-5-120
Sarviniemi, Lovisa.
Bilaga 14: Lagfartsbevis-434-463-5-120-lainhuutotodistus5635340325330420393
7. Håkan Sandell informerade om FMS senaste nyhetsbrev.
8. Arbetsgruppen för fondmedel träffar Jerker Hedman på Aktia Bank
7.5.2018 kl. 12.Församlingsrådet utsåg 17.11.2015/§ 131 fyra
representanter som träffar Jerker Hedman på Aktia Bank: Jan-Erik Eklöf,
Inger Ruusu, Marianne Träskman och Håkan Wikman.
9. Församlingsrådet håller sitt nästa möte enligt sin mötesplan tisdag
13.3.2018 kl. 18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på
Vallmovägen 5 B, 4 vån.
Förslag

Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 15

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 20.21

Martin Fagerudd
ordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 13.2.2018

Jan-Erik Eklöf
protokolljusterare

Tiina Nurmi-Kokko
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på
pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 14.2 -16.3.2018.

Vanda 17.3.2018
Solveig Halonen
sekreterare

Protokoll

1/2018

19

06.02.2018
Vanda svenska församlings församlingsråd
Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
Förbud mot att söka ändring och grunderna för förbudet
Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet
Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär
och enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär,
eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig
upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast
gäller beredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet

2,4,5,10,11

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande
Följande beslut får inte överklagas genom besvär eftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i
kyrkolagen är möjligt att framställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet:
Paragrafer i protokollet

3,6,7,8,12

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som
underställs domkapitlet eller Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Paragrafer i protokollet
Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enligt
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom.
2. förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom.
3. lagen om kyrkans tjänstekollektivavtal 19 § eller
4. kyrkolagen 6. kap 72.§ 3 mom.
5. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär:
Paragrafer i protokollet och
grunderna för besvärsförbudet:
Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden
Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande
eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet.
Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det
tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena är 60000 €
för varor och tjänster, 500.000 € för licensavtal/tjänster, 400.000 € för hälsovårds- och
socialtjänster, 300.000 € för andra specifika tjänster, 150.000 € för byggnads-entrepenader,
500.000 € för licensentrepenader och 60.000 € för planeringstävlingar.
Paragrafer i protokollet

Anvisning om rättelseyrkande
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande:
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till
Församlingsrådet i Vanda svenska församling
Besöksadress
Vallmovägen 5 A
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

3,6,7,8,12

Yrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
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lagts fram till allmänt påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom
bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista
dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Innehållet i rättelseyrkandet
Av rättelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut rättelseyrkandet gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.

Upphandlingsrättelse
Inlämning av upphandlings-rättelse
En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i
upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande
enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten.
Upphandlande enheten
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress
Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del
av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.
Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den
dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på
ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en
sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet
har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast
den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Upphandlings-rättelsens innehåll
Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.
Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande
enheten redan har dessa till sitt förfogande.

Besvärsanvisning
Besvärsmyndighet och besvärstid
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi
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Kyrkobesvär,
paragrafer i protokollet:
Förvaltningsbesvär,
paragrafer i protokollet:
Kyrkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet

Borgå domkapitel

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Gymnasiegränd 2, 06100 Borgå
PB 30, 06101 Borgå
019 585 705
borga.domkapitel@evl.fi

Besvärsmyndighet

Kyrkostyrelsen

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
09 180 2350
kyrkostyrelsen @evl.fi

Besvärsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Sjötullsgatan 10, Helsingfors
PB 29, 00023 Statsrådet
09 135 9335, registratorsbyrån
kirjaamo@minedu.fi

Besvär hos marknadsdomstolen
Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller
anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om
anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om
hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Delgivningen anses ha skett
den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid
elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska
meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att
meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om
det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren
vid en senare tidpunkt.
Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den
upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande
enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om
upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens
kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.
Besvärsmyndighet
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress

Marknadsdomstolen
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
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Beräkning av tiden för ändringssökande
Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av
beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju
dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som
antecknats på ett separat intyg över delfående.
Besvärsskrift
I besvärsskriften ska anges:
– vem som anför besvär, namn och hemort
– postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas
till den som anfört besvären
– vilket beslut man söker ändring i
– på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
– på vilka grunder ändring söks.
Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett
ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats
av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas:
– det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när
besvärstiden börjat
– handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till
myndigheten.
Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska också bifoga en fullmakt till
besvärsskriften.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat
avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens
ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen
kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten
som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till
marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i
upphandlingslagen.
Inlämning av besvär
Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i
beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen
av besvärstiden.
Rättegångsavgift
Med stöd av 2 § i lagen om domstolsavgifter (1445/2015) uttas rättegångsavgifter enligt
följande, om inte något annat följer av 6 eller 7 § i lagen.
Förvaltningsdomstolarna
250 €
Ingen rättegångsavgift tas ut då förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till
förmån för den som sökt ändring.
Marknadsdomstolen
Offentlig upphandling vars värde underskrider 1 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är 1 000 000–10 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är minst 10 000 000 €
Avgiften för en privatperson
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

2 000 €
4 000 €
6 000 €
500 €

