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§4

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Ordföranden inledde mötet med bibelläsning och bön,
varefter han öppnade 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 två protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Hanna Mannerström och Per-Erik Aura till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 5.2.2019 kl.12 på församlingens
pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 6.2 - 8.3.2019

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning för mötet med ett
tilläggsärende ”Ansökan om fondmedel för ViAndakörens deltagande i
Svenska pensionärsförbundets Pangsångfest i Esbo 2019.”
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§5

Val av vice ordförande för församlingsrådet 2019-2020

Diarienummer

60/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet i Vanda svenska församling väljer en vice ordförande för
församlingsrådet för perioden 2019-2020 enligt 10:12 i Kyrkoordningen
”Ordförande för för-samlingsrådet är församlingens kyrkoherde och vice
ordförande en av församlingsrådet vid det första sammanträdet under det
första och tredje året av mandatperioden inom sig utsedd medlem.”
Vice ordförandes uppgift är enligt KO 9:1 bl.a. att fungera som ordförande för
församlingsrådets sammanträde när kyrkoherden har förhinder eller är jävig.
Församlingsrådet utser en vice ordförande för perioden 2019-2020.

Förslag

Församlingsrådet utser inom sig en medlem till vice ordförande för åren 20192020.

Beslut

Församlingsrådet valde enhälligt Jan-Erik Eklöf till vice ordförande för åren
2019 – 2020.

Protokoll

2/2019

3

29.01.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§6

Kyrkoherden och församlingsrådet kommer överens om att vice ordförande fungerar
som ordförande för församlingsrådets möten

Diarienummer

61/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoordningen säger bl.a. i 9:1 § att vice ordföranden verkar som ordförande
för församlingsrådets sammanträde ”även i övrigt genom ett gemensamt
beslut av kyrkoherden och kyrkorådet efter att vice ordföranden gett sitt
samtycke härtill. Beslut kan fattas också för en viss tid dock högst för
kyrkorådets mandatperiod eller till dess kyrkoherden eller vice ordföranden
byts ut.”
Församlingsrådet har i den föregående paragrafen utsett vice ordförande. Ifall
vice ordförande ger sitt samtycke, kommer kyrkoherden och församlingsrådet
överens om att vice ordförande fungerar som ordförande för
församlingsrådets möten.
Efter ett sådant beslut förblir kyrkoherden ordförande för församlingsrådet.
Det betyder att kyrkoherden utfärdar kallelse till församlingsrådets möte,
bereder ärendena samt föredrar dem så som KO 9:1,1 säger ”Kallelse till
sammanträdet utfärdas av ordföranden på det sätt som kyrkorådet beslutar.”
Kyrkoherden förblir fullvärdig medlem av församlingsrådet, med rätt att uttala
sig och med rösträtt.
Kyrkoherden och församlingsrådet kommer överens också för vilken tid som
vice ordförande fungerar som mötesordförande. Föredragande föreslår att
viceordförande fungerar som mötesordförande för den tid som vice
ordförande valts eller för åren 2019-2020.
Kyrkoherden och församlingsrådet kommer överens om att vice ordförande
fungerar som mötesordförande under perioden för vice ordförandes mandat
eller åren 2019-2020.

Förslag

Kyrkoherden och församlingsrådet kommer överens, med vice ordförandes
samtycke, att
1.
2.

Beslut

Vice ordförande fungerar som ordförande för församlingsrådets möten
under perioden för vice ordförandes mandat eller under åren 2019-2020.
Ärendet justeras omedelbart.

Enligt förslag.

Protokoll

2/2019

4

29.01.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§7

Meddelande om valresultatet i församlingsvalet 2018

Diarienummer

62/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Valnämnden i Vanda svenska församling har fastställt valresultatet tisdagen
den 20 november 2018. Meddelande om invalda och ersättare att
representera Vanda svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige i
Vanda kyrkliga samfällighet och till församlingsrådet i Vanda svenska
församling under perioden 2019-2022 finns i bilaga 1.

Bilaga 1: Meddelande om valresultatet i församlingsvalet 2018
Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§8

Namnteckningsrätt

Diarienummer

63/00.04.00/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Lagen bestämmer inget om namnteckning. När församlingen t.ex. ingår ett
avtal eller gör en överenskommelse med någon annan organisation, så görs
detta genom att underteckna dokument.
När församlingsrådet gör detta beslut, så behöver det inte skilt besluta om
vem som ges rätten att underteckna dokument på församlingens vägnar.
Föredragande föreslår att kyrkoherden, som är högsta tjänsteman i
församlingen och representerar denna så som församlingens ledare, beviljas
namnteckningsrätt på församlingens vägnar.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Kyrkoherden innehar namnteckningsrätt på församlingens vägnar.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§9

Rätt att använda bankkonton

Diarienummer

64/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska församling har två konton med namn ”Vanda svenska
församlings testamentsmedel” FI74 4055 0010 4096 50 och FI24 4055 1320
0268 53 i Aktia Bank. Rätt att använda dessa konton har
förvaltningssekreteraren och kyrkoherden.
Församlingsrådet besluter om användarrättigheterna. Församlingsrådet
besluter att förvaltningssekreterare Solveig Halonen xxxxxx-xxxx och
kyrkoherde Martin Fagerudd xxxxxx-xxxx har rätt att använda båda kontona
”Vanda svenska församlings testamentsmedel” i Aktia Bank.

Förslag

Församlingsrådet beslutar att
1. Förvaltningssekreterare Solveig Halonen och kyrkoherde Martin Fagerudd,
var för sig, har användningsrätt till bankkontona ”Vanda svenska
församlings testamentsmedel” i Aktia Bank. Tidigare rättigheter upphör.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 10

Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2018 samt bedömning
av förverkligandet av de strategiska tyngdpunkterna

Diarienummer

DVAN/35/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Personalen har uppgjort och granskat på sin arbetskonferens 16.1.2019
Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2018, samt
bedömningen av ”Förverkligandet av de strategiska linjedragningarna 2018.”
Bokslutet samt förverkligandet av budgeten för kostnadsställena 2018 har
uppgjorts av samfällighetens ekonomiplanerare Arto Alho.
De strategiska linjedragningarna finns i inledningskapitlet i Verksamhets- och
ekonomiberättelsen 2019. Dessa skall vidarebefordras till gemensamma
kyrkofullmäktige.

Bilaga 2: Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna
Vanda
svenska
församlings
Verksamhetsoch
ekonomiberättelse 2018.
2. Godkänna bedömningen av ”Förverkligandet av de strategiska
tyngdpunkterna 2018” och översända denna för fastställelse till det
gemensamma kyrkofullmäktige.
3. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

På mötet utdelades en reviderad version av bilaga 2 Vanda svenska
församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2018.
Församlingsrådet beslöt att:
1. Godkänna Vanda svenska församlings Verksamhets- och preliminära
ekonomiberättelse 2018.
2. Godkänna bedömningen av ”Förverkligandet av de strategiska
tyngdpunkterna 2018” och översända denna för fastställelse till det
gemensamma kyrkofullmäktige.
3. Justera ärendet omedelbart.

Protokoll

2/2019

8

29.01.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 11

Redovisning för användning av fondmedel för familjedag 11.2.2018 Aho,Salminen

Diarienummer

DVAN/383/02.03.06/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 6.2.2018 § 8 diakonen Heidi Salminen och
ledande barnledaren Alexandra Blomqvist 1500 € för en familjedag 11.2.2018
på Lantbruksmuséet till förmån för Insamlingen Gemensamt Ansvar ur Dagny
Bäckströms fond.
714,50 € har använts för det planerade ändamålet. I den bifogade
redovisningen ingår uppgifter om alla utgifter. De använda medlen har
underskridit de ansökta medlen med 785,50 €.

Bilaga 3: Redovisning för användning av fondmedel för GA-familjejippo
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna redovisningen
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att remittera ärendet för ny beredning.
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§ 12

Redovisning för användning av fondmedel för GA-spurten 28.4.2018

Diarienummer

65/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 10.4.2018 § 036 ledande barnledaren Alexandra
Blomqvist och diakonen Heidi Salminen 300 € för en GA-spurt 28.4.2018 vid
Bagarstugan till förmån för Insamlingen Gemensamt Ansvar ur Dagny
Bäckströms fond.
De beviljade medlen har inte använts för den planerade verksamheten.
Medlen för verksamheten togs ur budgeten.

Bilaga 4: Redovisning för användning av fondmedel för GA-spurten
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna redovisningen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas utfärd 5.6.2018
§ 13

Diarienummer

65/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 15.5.2018 § 51 diakoniarbetarna Annakatri Aho
och Heidi Salminen 1550 € för pensionärernas utfärd 5.6.2018 ur Dagny
Bäckströms fond.
Samtliga medel användes för den planerade verksamheten, vilken också
redovisar för en inkomst på 480 €. Nettoutgifterna är 1070 €.

Bilaga 5: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas utfärd
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna redovisningen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att remittera ärendet för ny beredning.
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Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas födelsedagsfest 2018
§ 14

Diarienummer

65/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 18.10.2018 § diakoniarbetarna Annakatri Aho och
Heidi Salminen 3520,50 € ur Dagny Bäckströms fond för två
födelsedagsfester och för traktering i kretsarna år 2018.
Av de beviljade medlen 3520,50 € användes 1096,67 € enligt bifogad
redovisning. Budgeten underskreds med 2 423,83 €. Orsaken till att budgeten
underskreds beror på att endast en fest hölls året 2018 samt att denna inte
hölls på Prostgården, som har hög hyra, utan i Myrbacka kyrka som kunde
användas gratis.

Bilaga 6: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas födelsedagsfest 2018
Förslag

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

Beslut

Församlingsrådet beslöt att remittera ärendet för ny beredning.
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§ 15

Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsföreningens Vanda svenska
pensionärers utfärd
Per-Erik Aura meddelade jäv under §§15 – 17 och avlägsnade sig från mötet.

Diarienummer

65/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 15.5.2018 § 43 Vanda svenska pensionärer rf.
740 € för en utfärd till Svartbäcks segelsällskap ur Dagny Bäckströms fond.
Av de beviljade fondmedlen användes 635 €. Att de beviljade medlen
underskreds med 105 € berodde på att deltagarantalet var färre än beräknat.
Vanda svenska pensionärer rf returnerar överskottet på 105 €.

Bilaga 7: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsföreningens utfärd
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna redovisningen.
2. Vanda svenska pensionärer rf returnerar överskottet på 105 € från de
beviljade medlen.
3. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.

Protokoll

2/2019

13

29.01.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

Redovisning för användning av fondmedel för Vanda svenska pensionärers julfest
§ 16
Per-Erik Aura meddelade jäv under §§ §15 – 17 och avlägsnade sig från
mötet.
Diarienummer

65/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 13.11.2018 § 91 Vanda svenska pensionärer r.f.
ett understöd på 1600 € för föreningens julfest på Foibe 13.12.2018 ur Dagny
Bäckströms fond.
De samtliga beviljade medlen användes fr den planerade verksamheten jämte
en egen finansiering på 1064 €.

Bilaga 8: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsföreningens julfest
Förslag

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

Beslut

Enligt förslag.
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§ 17

Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsföreningens teaterresa för
pensionärsföreningen teaterresa
Per-Erik Aura meddelade jäv för §§ 15 – 17 och avlägsnade sig från mötet.

Diarienummer

65/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade 10.4.2018 § 37 Vanda svenska pensionärer rf.
1750 € för en teaterresa till Raseborg 7.7.2018 ur Dagny Bäckströms fond.
De samtliga beviljade medlen användes fr den planerade verksamheten jämte
en egen finansiering på 306 €.

Bilaga 9: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsföreningen teaterresa
Förslag

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

Beslut

Enligt förslag.
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§ 18

Ansökan om fondmedel för familjedag på Lantbruksmuseet 10.2.2019

Diarienummer

66/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonen Heidi Salminen ansöker om 2500 € ur fondmedel för en familjedag
på Lantbruksmuséet 10.2.2019. I ansökan ingår en budget.
Familjedagen ordnas till förmån för Insamlingen Gemensamt Ansvar som i år
har temat mindre bemedlade barns och ungas skolgång och studier. Den
planerade verksamheten är ett samarbetsprojekt med Folkhälsan i västra
Helsinge,
Finska
Missionssällskapet,
Helsinge
Lantmannagille,
Vandasällskapet samt Scoutkåren Nybyggarna och Vanda musikinstitut.
Programmet inleds kl.12 med en andakt, med efterföljande lunch och
möjlighet att delta i olika programpunkter. Fastän familjedagen främst är
avsedd för barnfamiljer så är tanken är att det skall finnas programpunkter
som intresserar människor i alla åldrar.
För lunchen och de olika aktiviteterna uppbärs en liten avgift som går
oavkortat till Gemensamt Ansvar. Det kommer också att finnas GAsparbössor för frivilliga donationer.
Familjedagen måste genomgå 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 diakonens försorg uppgörs ett säkerhetsdokument, vilket
innehåller en detaljerad riskkartläggning för familjedagen.
Diakonen Heidi Salminen med medarbetare har för Familjedagen planerat ett
intressant program för 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 10: Ansökan om fondmedel för familjedag på Lantbruksmuséet
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 2500 € 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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§ 19

Ansökan om fondmedel för pensionärsarbetet för musikverksamhet år 2019

Diarienummer

66/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kantor Anders Ekberg ansöker om 3000 € ur fondmedel för musikverksamhet
bland pensionärer under år 2019. I ansökan ingår en budget.
Den större delen av utgifterna omfattar ViAnda –körens verksamhet eller
2530 € och den mindre delen eller 470 € är avsedd för trakteringen under
allsångsevenemangen ”De Vackraste Andliga Sångerna” på Folkhälsanhuset. Dessa evenemang är uppskattade av de inneboende och har hållits i
flera år.
Verksamhetsmedlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 11: Ansökan om fondmedel för pensionärsarbetet för musikverksamhet
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 3000 € för pensionärsarbetet för år 2019.
2. Bevilja medlen för ändamålet ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av fondmedlen redovisas enligt anvisning.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 20

Ansökan om fondmedel för ViAndakörens deltagande i Svenska pensionärsförbundets
Pangsångfest i Esbo 2019

Diarienummer

84/02.05.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
ViAndakören ansöker om bidrag på 2250 € för deltagande i Svenska
Pensionärsförbundets Pangsångfest i Esbo 15-17 februari 2019. I ansökan
ingår en budget, ut vilken framgår att de totala kostnaderna är 2990 €. Ur
kören deltar ett 30-tal sångare.
ViAnda körens verksamhet finansieras endast med fondmedel.
Bidraget skulle helt eller till stor del finansiera deltagaravgiften, bussresor,
lunch och middag. Bidraget ger en möjlighet att alla som vill kan delta i
evenemanget som samlar pensionärer från hela det svenskspråkiga Finland.
Av ansökningar till församlingens egen verksamhet har församlingsrådet
förutsatt en egen andel. Den har varierat beroende på kostnadsnivån för
projektet.
Ansökan fyller kravet för jämlik behandling, att församlingen gör kyrkan
tillgänglig för de äldre, liksom fondmedlens syfte.
Föredragande föreslår att medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 12: Ansökan om fondmedel för ViAndakörens deltagande i Svenska pensionärsförbundets
Pangsångfest i Esbo 15 - 17.2.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja ViAndakören 2250 € för deltagande i Svenska
pensionärsförbundets Pangsångfest i Esbo15-17.2.2019.
2. Understödet beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas enligt anvisningarna.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 21

Kyrkoherdens tjänstemannabeslut

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden redogör för följande tjänstemannabeslut:
Nr. 2019-01 Kyrkoherden har utsett Mona Nurmi som delegat för Vanda
svenska församling till Ungdomens kyrkodagar på Lärkkulla 24 27.1.2019.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.

Protokoll

2/2019

19

29.01.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 22

Anmälningsärenden

Diarienummer

DVAN/437/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.

Kallelse till Stiftsfullmäktige i Borgå stift

Bilaga 13: Kallelse till stiftsfullmäktiges möte
2.

Personalen presenterar sig för församlingsrådet under våren 2019 enligt
följande schema: 5.3 Förvaltningsteamet (sekreterarna) och teamet för
Gudstjänstlivet (präster och kantor), 9.4 Teamen för Kristen fostran och
tjänst (mission och diakoni).

3.

Församlingsrådet håller sitt följande möte tisdag 5.3.2019 kl. 18.00 i
mötesrummet på Fernissagatan 4, 3 vån.

4.

Förtroendevalda välsignades 27.1.2019 vid högmässan i S:t Lars kapell.

5.

Gemensamma kyrkofullmäktige och Vanda svenska församlings
fullmäktigegrupp har konstituerat sig.

Till ordförande för Gemensamma kyrkofullmäktige valdes Eve Rämö.
Till vice ordförande för Gemensamma kyrkofullmäktige valdes Markku
Weckman.
Till viceordförande för Gemensamma kyrkorådet valdes Raimo Huvila.
Vanda svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige
är:
Jan-Erik Eklöf, gruppordförande
Ann-Christine Teir, vice gruppordförande
Maximilian Mannola, ordinarie medlem
Tom Sergelius, ersättare
Till Gemensamma kyrkorådet valdes Jan-Erik Eklöf som ordinarie och till
ersättare Maximilian Mannola.
Till Fastighetsdirektionens (Kiinteistöjohtokunta) vice ordförande valdes JanErik Eklöf och till ersättare Anneli Karlsson.
Till gemensamma församlingsarbetets direktion (Yhteisen seurakuntatyön
johtokunta) valdes Tom Sergelius.
Till valutskottet (Vaalilautakunta) valdes Maximilian Mannola som andra
ersättare.
Vidare kommer Maximilian Mannola att utses till Miljökommittén
(Ympäristötoimikunta) och Per-Erik Aura till ersättare i Ekonomi- och
strategikommittén (Talous- ja strategiatoimikunta).
Förslag

Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 23

Församlingsrådets möten våren 2019

Diarienummer

DVAN/546/00.07.00/2017

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet synkroniserar sina möten med gemensamma kyrkorådet
och kyrkofullmäktige. Tre av församlingsrådet är medlemmar i de
gemensamma organen.
Enligt Vanda kyrkliga samfällighets årskalender har gemensamma kyrkorådet
och gemensamma kyrkofullmäktige möten följande datum våren 2019: 22.1,
13.2, 12.3 (Strategiseminarium), 27.3, 16.4, 23.4, 24.4, 15.5, 28.5, 4.6, 12.6.
Möjliga datum för församlingsrådets möten under tiden januari – maj 2019 i
mötesrummet i tredje våningen är följande tisdagar: 5.3, 9.4, 7.5 + stor
samarbetskonferens.
Mötestiden är kl. 18.00 förutom tisdag 7.5.2018 då mötet hålls kl. 17 - 18.30
då det kl. 19.00 - 20.30 samma dag, hålls en stor samarbetskonferens. Då
behandlas en preliminär Verksamhets- och ekonomiplan för år 2020.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Hålla sina möten våren 2019 kl.18 följande tisdagar: 5.3, 9.4 samt 7.5
kl. 17.00 - 18.30 på Fernissagatan 4, i mötesrummet på 3 våningen.
2. Tisdag 7.5 kl. 19.00 - 20.30 hålls en stor samarbetskonferens för
personalen och de förtroendevalda i Församlingssalen på Fernissagat. 4.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 24

Avslutande av mötet
Mötesordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 20.37.

Martin Fagerudd
ordförande, föredragande

Jan-Erik Eklöf
viceordförande; mötesordf. §§ 7-24

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 5.2.2019

Hanna Mannerström
protokolljusterare

Per-Erik Aura
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och på hemsidan 6.2 – 8.3.2019.

Vanda 9.3.2019

Solveig Halonen, sekreterare
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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

7,8,9,10,11,13-14

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

12,15,16,17-20

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

12, 15-20

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
Vernissagatan 4
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet
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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Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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.
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Besvärsmyndighet
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress

Marknadsdomstolen
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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.
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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 €
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