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§ 28

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 två protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Tom Sergelius och Barbara Westman till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 12.3.2019 kl.12 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 13.3 -12.4.2019.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 29

Kallelsen till församlingsrådets möte

Diarienummer

111/00.02.08/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kallelse till församlingsrådets möten skickas elektroniskt till alla ledamöter.
Det är praxisen för församlingarna i Vanda.
De ledamöter, som önskar, erhåller också kallelse per post samt meddelar sin
önskan på mötet 5.3.2019 åt ordförande för mötet.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Församlingsrådets ledamöter som önskar kallelse per post framför sin
önskan på mötet åt ordförande för mötet.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

1. Följande av församlingsrådets ledamöter önskar kallelsen också per post:
Per-Erik Aura, Jan-Erik Eklöf, Annika Halmén, Marina Falkstedt, Annika
Piskunen-Virkki, Håkan Sandell, Tom Sergelius, Ann-Christine Teir, Marianne
Träskman och Barbara Westman.
2. Ärendet justerades omedelbart.

Protokoll

4/2019

3

05.03.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 30

Elektronisk justering av församlingsrådets protokoll

Diarienummer

113/00.02.08/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet protokoll justeras på församlingens pastorsexpedition på
Fernissagatan 4. Det har krävt att justerarna tar sig i många fall på arbetstid
till sitt förtroendeuppdrag.
Föredragningslistor jämte protokoll publiceras för förtroendevalda på Domusportalen där man loggar in med sina egna användar- och lösenord. Användaroch lösenord har varje förtroendevald erhållit av samfällighetens förvaltning.
Det sparar tid, resor och energi ifall Församlingsrådet i Vanda svenska
församling besluter för att gå in för elektronisk justering av protokollen via
Domus-portalen.
Föredragande föreslår att församlingsrådet i Vanda svenska församling
besluter att
1. Församlingsrådets ledamöter justerar protokollen via Domus-portalen.
2. Justerar ärendet omedelbart.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Församlingsrådets ledamöter justerar protokollen via Domus-portalen.
2. Justerar ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 31

Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2018 mötesversion
5.3.2019

Diarienummer

DVAN/35/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet i Vanda svenska församling beslöt vid sitt möte 29.1.2019 §
10 punkt 1 bl.a. att godkänna Vanda svenska församlings Verksamhets- och
preliminära ekonomiberättelse 2018. Församlingsrådet besluter om den
slutliga ekonomiberättelsen 2018.
Föredragande har erhållit av ekonomiplanerare Arto Alho den slutliga
ekonomiberättelsen för år 2018, som ingår i bilagan.
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter godkänna Vanda svenska
församlings slutliga ekonomiberättelse 2018.

Bilaga 1: Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiberättelse 2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna Vanda svenska församlings slutliga ekonomiberättelse 2018.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 32

Reglemente för konfirmandarbetet

Diarienummer

115/04.04.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
I början av november 2018 skickade Kyrkostyrelsen ett cirkulär om att det nya
modellreglementet för konfirmandarbete är godkänt 23.10.2018.
Det nya modellreglementet tar i betraktande de nya bestämmelserna för
konfirmandarbetet. Som grund för reglementet ligger den nya
konfirmandplanen ”Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017.”
I enlighet med den nya planen för konfirmandarbetet som godkänts av
biskopsmötet förutsätter reglementet att församlingen gör upp:
o
o
o

en lokal plan för konfirmandarbetet
en årsplan för konfirmandarbetet
en genomförandeplan för varje konfirmandgrupp.

De ansvariga för konfirmandarbetet har behandlat reglementet onsdag
13.2.2019.
Församlingens reglemente för konfirmandarbetet godkänns av
församlingsrådet. Beslutet ska underställas domkapitlet för fastställelse.
Bilaga 2: Reglemente för konfirmandarbetet
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna förslaget till reglemente för konfirmandarbetet.
2. Reglementet underställs domkapitlet i Borgå stift för fastställelse.
3. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 33

Lokal plan för konfirmandarbetet 2019-2021

Diarienummer

115/04.04.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Den lokala planen görs upp för tre år i taget och utvärderas minst en gång om
året. Den lokala planen är inte ett dokument som endast en person skriver
utan en process där man jobbar i team.
De ansvariga för konfirmandarbetet i församlingen har deltagit i en två-årig
utbildning i den nya planen ”Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet
2017.” Under denna utbildning har också den lokala planen för
konfirmandarbetet utvecklats och genomgått utvärdering av dem som lett
utbildningen i Borgå stift.
Församlingen förberedde en ny konfirmandplan för Vanda svenska församling
redan när församlingen anställde en projektteolog år 2013. Församlingen
hade redan hunnit långt på väg förrän ansvarig personal deltog i utbildningen
2017 och 2018. Utbildningen förstärkte linjen som församlingen redan
påbörjat.
I ”Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017” ges anvisningar för den
lokala plan som ska godkännas av församlingsrådet. Dessa är följande:
”Församlingens anställda kan bäst bedöma de lokala behoven och
resurserna. I församlingarna utarbetas en lokal plan för konfirmandarbetet och
de enskilda skriftskolornas planer grundar sig på den. Den lokala planen är i
första hand avsedd för de an-ställda och den säkerställer
konfirmandundervisningens kvalitet, ett jämlikt bemötande av de unga samt
informationsutbytet till exempel med nya anställda.
Den lokala planen kan ha fyra avsnitt:
o En beskrivning av verksamhetsmiljön (t.ex. storleken på
åldersklasserna, kulturella utgångspunkter, andliga traditioner,
migration).
o De lokala principerna för hur konfirmandundervisningen genomförs (t.ex.
hur målen för konfirmandundervisningen nås, hurdana pedagogiska
förfaringssätt som används, hur hjälpledarna, familjerna och olika
konfirmander beaktas, hur man bygger en bro mellan verksamheten för
yngre flickor och pojkar till konfirmandundervisningen och från
konfirmandundervisningen till ungdomsverksamheten och vuxenlivet,
utvärdering och respons, teamarbete, konfirmation).
o Information och marknadsföring av konfirmandarbetet.
o Bilagor (t.ex. reglemente, hjälpledaravtal, säkerhetsinstruktioner, lokala
avtal).
Den lokala planen görs upp för tre år och utvärderas årligen. Den lokala
planen för konfirmandundervisningen godkänns av församlingsrådet eller
kyrkorådet. Den medarbetare som ansvarar för konfirmandundervisningen
gör upp en årsplan där den kommande periodens konfirmandgrupper,
medarbetare och primära mål framgår, inklusive start, intensivperiod och
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konfirmation.
Det är bra om grannförsamlingarna, särskilt i kyrkliga samfälligheter, är
medvetna om varandras lokala planer och medvetet strävar efter att utveckla
konfirmandarbetet i samma riktning. Det är viktigt med samarbete över
församlingsgränserna, eftersom många unga finner det naturligt att gå hela
konfirmandundervisningen i grannförsamlingen.”
Föredragande föreslår för församlingsrådet att det godkänner lokala planen
för konfirmandarbetet 2019-2021.
Bilaga 3: Lokal plan för konfirmandarbetet 2019-2021
Förslag

Beslut

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna den lokala planen för konfirmandarbetet 2019-2021 i Vanda
svenska församling.
2. Justera ärendet omedelbart.
Enligt förslag.
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§ 34

Årsplan för konfirmandarbetet 2019

Diarienummer

115/04.04.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
En skild årsplan för konfirmandarbetet har uppgjorts av den ansvariga
tjänstemannen för konfirmandarbetet, ungdomsarbetsledare Daniela Hildén.
Huvudpunkterna för årsplanen ingår också som ett kapitel i Lokala planen för
konfirmandarbetet 2019-2021.
Föredragande föreslår att Församlingsrådet godkänner årsplanen för
konfirmandarbetet 2019.

Bilaga 4: Årsplan för konfirmandarbetet 2019
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1.
Godkänna årsplanen för konfirmandarbetet i Vanda svenska församling.
2.
Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 35

Avskaffande av alla tidigare stöd- och arbetsgrupper

Diarienummer

116/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingen har följande stöd- och arbetsgrupper, som bör avskaffas,
eftersom ett nytt församlingsråd tillträtt:
1. Stödgruppen för barn, familj och ungdom som hade mandattid 2015-2018.
2. Arbetsgruppen som tillsattes 13.11.2018 § 95 till stöd för advokat Harriet
Rydberg.
3. Arbetsgruppen som tillsattes 17.11.2015 § 131 med uppgift att träffa
förvaltarna av församlingens fondmedel på Aktia bank.
Föredragande föreslår att Församlingsrådet besluter att avskaffa alla tidigare
arbets- och stödgrupper.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Alla tidigare stöd- och arbetsgrupper avskaffas
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 36

Stödgrupp för Gudstjänstlivet och musiken

Diarienummer

116/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gudstjänstlivet och kyrkomusiken motsvaras av kapitlen 5.2.1 - 5.2.3 i VEP
2019. Ansvarig teolog är kyrkoherde Martin Fagerudd. Övriga ansvariga är
kaplan Kaj Andersson, församlingspastor Anu Paavola och kantor Anders
Ekberg.
Personalen samtalade om ärendet på sin arbetskonferens 13.2.2019 för att
ge kyrkoherden vägkost till att bereda ärendet.
I fråga om en stödgrupp för Gudstjänstlivet och musiken ansåg personalen att
det inte fanns något akut behov av en stödgrupp för nämnda ändamål. Ifall
sådant behov uppkommer så tar kyrkoherden upp det som ett ärende i
församlingsrådet vid närmaste tidpunkt.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Det inte finns något akut behov för en stödgrupp för Gudstjänstlivet och
musiken.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 37

Stödgrupp för kristen fostran

Diarienummer

116/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kristen fostran motsvaras av kapitlen 5.3.1 - 5.3.6 i VEP 2019. Ansvarig
teolog för konfirmandarbetet är kyrkoherde Martin Fagerudd samt
församlingspastor Anu Paavola för barn- och familj. Övriga ansvariga är
ungdomsarbetsledaren Daniela Hildén, ledande barnledaren Annica Eriksson
och barnledaren Ulrika Laxström.
Personalen samtalade om ärendet på sin arbetskonferens 13.2.2019 för att
ge kyrkoherden vägkost till att bereda ärendet.
I fråga om en stödgrupp för kristen fostran ansåg personalen att det inte fanns
något akut behov av en stödgrupp för nämnda ändamål. Ifall sådant behov
uppkommer så tar kyrkoherden upp det som ett ärende i församlingsrådet vid
närmaste tidpunkt.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Det inte finns något akut behov för en stödgrupp för kristen fostran.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 38

Inrättande av stödgrupp för kristen tjänst

Diarienummer

116/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kristen tjänst motsvaras av kapitlen 5.4.1 - 5.4.4 i VEP 2019. Ansvarig teolog
är kaplan Kaj Andersson. Övriga ansvariga är diakonissan Annakatri Aho och
diakon Heidi Salminen.
Personalen samtalade om ärendet på sin arbetskonferens 13.2.2019 för att
ge kyrkoherden vägkost till att bereda ärendet.
De ansvariga för verksamhetsområdet kristen tjänst framförde i samtalet sin
önskan om en ansvarsgrupp. Vägkosten de ansvariga gav kyrkoherden är att
det är viktigt att stödgruppsmedlemmarna är aktiva. De ansvariga nämnde
inte hur många som skulle utses eller mandattiden.
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter att utse högst tre
personer till stödgruppen för kristen tjänst. Mandattiden för stödgruppen
föreslås vara 2019-2020.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Utse högst tre personer till stödgruppen för kristen tjänst.
2. Mandattiden för stödgruppen föreslås vara 2019-2020.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Utse Annika Piskunen-Virkki, Håkan Sandell, Ann-Christine Teir och
Barbara Westman till stödgruppen för kristen tjänst.
2. Mandattiden för stödgruppen är 2019-2020.
3. Ärendet justerades omedelbart.
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§ 39

Inrättande av Fondgrupp

Diarienummer

116/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet i Vanda svenska församling förvaltar 4 fonder: Dagny
Bäckströms fond, Doris Westerlunds fond, Margit Lucanders fond och Harald
Bäckströms fond. Fondernas medel är placerade i samarbete med Aktia Bank
i Helsingfors.
Församlingsrådet har tidigare utsett personer ur församlingsrådet som håller
kontakt med dem som förvaltar Vanda svenska församlings fondplaceringar.
Församlingsrådet utser nu en grupp som håller kontakt med förvaltarna av
församlingens placeringar.
Gruppens uppgift är att 3-4 gånger per år träffa Aktias representant, som
förvaltar placeringarna av Vanda svenska församlings fondmedel.
Tillsammans med Aktia går gruppen igenom eventuella omfördelningar av
kapitalet, så att fördelningen av placeringarna i ränteinstrument och
aktieinnehav följer de riktlinjer som slagits fast av församlingsrådet.
Det naturliga är att gruppen består av kyrkoherden, som ledare för den
operativa verksamheten samt av viceordförande som representant för de
förtroendevalda.
Vid behov kan gruppen utökas med en person med goda insikter i
placeringsverk-samhet.
Församlingsrådet inrättar en fondgrupp på maximalt 3 personer ur
församlingsrådet med uppgift att besöka församlingens kontakt på Aktia bank.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Inrätta en fondgrupp på maximalt 3 ledamöter ur församlingsrådet med
uppgift att besöka församlingens kontakt på Aktia bank.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Inrätta en fondgrupp bestående av Jan-Erik Eklöf, Martin Fagerudd och
Håkan Sandell.
2. Fondgruppens uppgift är att besöka församlingens kontakt på Aktia Bank
och att tillsammans med Aktia Bank gå igenom eventuella omfördelningar
av kapitalet, så att fördelningen av placeringarna i ränteinstrumentet och
aktieinnehav följer de riktlinjer som slagits fast av församlingsrådet.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Protokoll

4/2019

14

05.03.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 40

Påverkningsorgan för ungdomar

Diarienummer

116/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Initiativet till påverkningsorgan för ungdomar gjordes av vice ordförande JanErik Eklöf och gruppen Kyrkan Mitt i Byn.
Personalen samtalade om ärendet på sin arbetskonferens 13.2.2019 och
ställde sig positivt till förslaget.
Både frivilliga och förtroendevalda har gjorts delaktiga i planeringen av
verksamheten genom ett par idéseminarier som församlingen har hållit hösten
2017 och hösten 2018.
Detta är också i linje med Församlingarnas i Vanda strategiska
linjedragningar.
Förslaget är en utveckling av den linje som gör medlemmarna delaktiga.
Församlingsmedlemmarna tas med i planerande men också i genomförandet
av verksamheten.
Församlingsrådet samtalar om frågan på mötet. Församlingsrådet kan tänka
t.ex. på riktlinjer, uppgift och befogenheter, liksom en budget för en sådan
verksamhet.

Förslag

Församlingsrådet samtalar om ärendet och ger vägkost för vidareutveckling
av förslaget.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Församlingsrådet ger personalen i uppdrag, att tillsammans med
ungdomar, vidareutveckla idén gällandet grundandet av ett
påverkningsorgan för ungdomar.
2. Grundandet av ett påverkningsorgan för ungdomar tas upp till ny
behandling på ett senare möte.
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§ 41

Redovisning för användning av fondmedel för familjedag 11.2.2018/Aho, Salminen

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet remitterade ärendet för ny behandling vid sitt möte
29.1.2019 § 11.
Församlingsrådet beviljade 6.2.2018 § 8 ur Dagny Bäckströms fond 1500 €
för en familjedag 11.2.2018 på Lantbruksmuséet till förmån för Insamlingen
Gemensamt Ansvar. De ansvariga för projektet: diakonen Heidi Salminen och
ledande barnledaren Alexandra Blomqvist.
För det planerade ändamålet användes 910,50 €. I den bifogade
redovisningen ingår uppgifter om alla utgifter. De använda medlen har
underskridit de ansökta medlen med 589,50 €. Cateringen var billigare än
beräknat och inga överraskande utgifter uppkom.

Bilaga 5: Redovisning för användning av fondmedel för familjedag 11.2.2018
Förslag

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

Beslut

Enligt förslag.
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§ 42

Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas utfärd 5.6.2018

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet remitterade ärendet för ny behandling vid sitt möte
29.1.2019 § 13.
Församlingsrådet beviljade 15.5.2018 § 51 1550 € för pensionärernas utfärd
5.6.2018 ur Dagny Bäckströms fond. De ansvariga för projektet:
diakoniarbetarna Annakatri Aho och Heidi Salminen.
Samtliga medel användes för den planerade verksamheten, som också
redovisar för en inkomst på 480 €. Nettoutgifterna är 1070 €.

Bilaga 6: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas utfärd
Förslag

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

Beslut

Enligt förslag.
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§ 43

Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas födelsedagsfest 2018 2018

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet remitterade ärendet för ny behandling vid sitt möte
29.1.2019 § 14.
Församlingsrådets beviljade 6.2.2018 § 7 2430,50 € för pensionärernas
födelsedagsfest ur Dagny Bäckströms fond. De ansvariga för projektet:
diakoniarbetarna Annakatri Aho och Heidi Salminen.
Av de beviljade medlen 2430,50 € användes 1664,18 € enligt bifogad
redovisning. Budgeten underskreds med 766,32 €. Orsaken till att budgeten
underskreds beror delvis på att endast en fest hölls i Myrbacka kyrka som
kunde användas gratis, samt delvis på att Vanda Västra Diakoniförening stod
för kostnaderna i S:t Martins diakoni- och pensionärskrets och att trakteringen
till Sottungsby-Håkansböle kretsen kom från det gemensamma bordet.

Bilaga 7: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärernas födelsedagsfest 2018
Förslag

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

Beslut

Enligt förslag.
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§ 44

Ansökan om fondmedel för information 2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingssekreteraren Marlene Antell ansöker 10.000 € ur fondmedel för
informationen för år 2019. I ansökan ingår en budget.
Den främsta informationskanalen för vilket fondmedel används för utgörs av
Hufvudstadsbladet. Annonseringen i Hufvudstadsbladet riktar sig genom
Söndag-Kyrkdag främst till församlingens seniorer. I denna annonsering får
församlingen också synlighet tillsammans med huvudstadsregionens övriga
församlingar, vilket är en god satsning.
Den andra annonseringssatsningen i Hufvudstadsbladet går under rubriken
”Bikupan”. Denna annonsering gäller enbart Vanda. Motsvarande
annonsering har också församlingarna i Helsingfors och Esbo. Annonseringen
i ”Bikupan” förekommer endast några gånger per år. Församlingen får
synlighet genom denna annonsering tillsammans med övriga
Vandaorganisationer. Särskilt församlingens musikverksamhet annonseras i
”Bikupan”. En mindre del av fondmedlen används för övriga
evenemangsannonser.

Bilaga 8: Ansökan om fondmedel för information 2019
Förslag

Beslut

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 10000 € för informationsverksamheten för år 2019.
2. Bevilja medlen ur Dagny Bäckströms fond.
3. Justera paragrafen omedelbart.
Enligt förslag.
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§ 45

Investeringsstöd för Opuwo församling ur samfällighetens budgetmedel för
vänförsamlingsarbete

Diarienummer

DVAN/203/02.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska församlings partnerförsamling finns i Opuwo i nordvästra
Namibia. Den nuvarande kyrkan i Opuwo har byggts med samfällt stöd av
Vanda församlingar och invigdes den 19 oktober 1994.
Eftersom Namibia har de största inkomstskillnaderna i världen och Opuwo hör
till Namibias fattigaste områden, har församlingen inte råd med att avlöna en
präst eller att göra investeringar i byggnader. Församlingens nuvarande
medlemstal är nu endast ca 2 000 personer och de flesta har inte råd med
motsvarande medlemsavgifter som andra församlingar. Församlingens
inkomster består till största delen av hyror från församlingens gästhem.
Klimatförändringen försvårar torkan under torrperioderna i Kaokobergen, och
förorsakar under regnperioderna störtregn och översvämning vilket försvagar
gästhemmets väggar. Därför behövs en skyddsmur runt församlingens tomt.
Den andra orsaken till behovet av en skyddsmur är fattigdomen som
förorsakar ofta förekommande stölder i Namibia.
Arkitekt Jarmo Lehtinen besökte nyligen Vanda och han har tio års erfarenhet
av olika byggprojekt i norra Namibia. Han har lovat att vid sin nästa
arbetsresa besöka Opuwo för att utreda behovet av en skyddsmur. Om den
kan utföras enligt samma struktur och kostnadsnivå som den senaste muren
han lät bygga i Oniipa, kan byggets kostnader sjunka till en fjärdedel av
offerterna.
Samfälligheten utbetalade 4 500 EUR som investeringsstöd till Opuwo
församling år 2018. Investeringsstödet utbetalades med referensen ”Kaoko
Mission” till ELCIN-kyrkans västra stift som koordinerar och rapporterar
murprojektet. Summan finns oanvänd på västra stiftets bankkonto.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Anhålla att samfällighetens direktion för gemensamt församlingsarbete
beviljar 4 500 EUR för att fortsätta förberedelsen av murprojektet i Opuwo
församling.
2. Investeringsstödet utbetalas på ELCIN-kyrkans västra stifts bankkonto med
referensen ”Kaoko Mission”.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 46

Vanda svenska pensionärer rf:s ansökan om fondmedel för teaterresa till Raseborg
7.7.2019
Per-Erik Aura meddelade jäv under §§ 46-47 och avlägsnade sig från mötet.

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer r.f. ansöker om understöd på 2550 € för en
teaterresa för 48 deltagare till Raseborg 7.7.2019. Det ansökta understödet
skulle till stor del täcka kostnaderna. Ansökan innehåller en budget och en
egen finansieringsdel.
Syftet med ansökan är att hålla deltagaravgiften så låg att föreningens
pensionärer oberoende av ekonomisk situation, har möjlighet att delta i
evenemanget. Föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. är
samarbetspartner med Vanda svenska församling, vilken stöder
verksamheten bland seniorerna, för att höja deras livskvalitet.
Av ansökningar till församlingens egen verksamhet har församlingsrådet
förutsatt en egen andel. Den har varierat beroende på kostnadsnivån för
projektet. För att behandla alla ansökningar jämlikt följer församlingsrådet sin
linje och förutsätter en egen andel även av andra organisationer som ordnar
verksamhet.
Föredragande anser att ansökan fyller kravet för jämlik behandling, kyrkans
strategi för äldrearbetet som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig
för de äldre, liksom strategins målsättning både för församling och kyrka samt
också fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms
fond.

Bilaga 10: Vanda svenska pensionärer rfs ansökan om fondmedel för teaterresa till Raseborg 7.7.2019.
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Vanda svenska pensionärer r.f. ett understöd på 2550 €.
2. Understödet beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
Annika Halmén meddelade avvikande åsikt.
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§ 47

Vanda svenska pensionärer rf:s ansökan om fondmedel för utfärd till Kotka 23.5.2019
Per-Erik Aura meddelade jäv under §§46-47och avlägsnade sig från mötet.

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer r.f. ansöker om understöd på 2400 € för en
vårutfärd för 45 deltagare till Kotka 23.5.2019. Det ansökta understödet skulle
till stor del finansiera kostnaderna. Ansökan innehåller en budget, samt en
egen del.
Syftet med ansökan är att hålla deltagaravgiften så låg att föreningens
pensionärer oberoende av ekonomisk situation, har möjlighet att delta i
evenemanget. Föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. är
samarbetspartner med Vanda svenska församling, vilken stöder
verksamheten bland seniorerna, för att höja deras livskvalitet.
Av ansökningar till församlingens egen verksamhet har församlingsrådet
förutsatt en egen andel. Den har varierat beroende på kostnadsnivån för
projektet. För att behandla alla ansökningar jämlikt följer församlingsrådet sin
linje och förutsätter en egen andel även av andra organisationer som ordnar
verksamhet.
Föredragande anser att ansökan fyller kravet för jämlik behandling, kyrkans
strategi för äldrearbetet som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig
för de äldre, liksom strategins målsättning både för församling och kyrka samt
också fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms
fond.

Bilaga 10: Vanda svenska pensionärer rfs ansökan om fondmedel för utfärd till Kotka 23.5.2019.
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Vanda svenska pensionärer rf. ett resebidrag på 2400 €.
2. Bevilja resebidraget ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.
Annika Halmén föreslog att ansökan skulle avslås. Barbara Westman
understödde Annika Halméns förslag. Ärendet gick till omöstning.
Församlingsrådet röstade ”ja” för grundförslaget och ”nej” för Annika
Halméns motförslag.
Resultat: 7 ja-röster: Jan-Erik Eklöf, Martin Fagerudd, Håkan Sandell, Tom
Sergelius, Maria Falkstedt, Annika Piskunen-Virkki och Ann-Christine Teir.
3 nej-röster: Annika Halmén, Birgit Halminen och Barbara Westman. Två
ledamöter, Maximilian Mannola och Marianne Träskman, röstade blankt.

Beslut:

Församlingsrådet beslöt enligt förslag.
Annika Halmén och Barbara Westman meddelade avvikande åsikt.
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§ 48

TUF:s ansökan om fondmedel för utfärd till Kotka 2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Tavastby svenska ungdoms och allmogeförening rf (TUF) ansöker om ett
understöd på 1100 € för en utfärd våren 2019 för 17 deltagare till Kotka.
Datum för utfärden är inte fastslaget. Det ansökta understödet skulle till stor
del finansiera kostnaderna. Ansökan innehåller en budget samt en egen del.
Inom TUF fungerar denna klubb för äldre herrar, som samlas varje vecka på
Bygård i Västra Vanda. De flesta av klubbens medlemmar är medlemmar i
Vanda svenska församling.
Av ansökningar till församlingens egen verksamhet har församlingsrådet
förutsatt en egen andel. Den har varierat beroende på kostnadsnivån för
projektet. För att behandla alla ansökningar jämlikt följer församlingsrådet sin
linje och förutsätter en egen andel även av andra organisationer som ordnar
verksamhet.
Föredragande anser att ansökan fyller kravet för jämlik behandling, kyrkans
strategi för äldrearbetet som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig
för de äldre, liksom strategins målsättning både för församling och kyrka samt
också fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms
fond.

Bilaga : TUFs ansökan om fondmedel för utfärd till Kotka 2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja TUF ett bidrag på 1100 €.
2. Bevilja bidraget ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Avslå ansökan.
2. Be TUF om en ny korrigerad ansökan ur vilken det framgår utfärdens
uppdaterade mål samt tidpunkt för utfärden.
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§ 49

Kyrkoherdens beslutsprotokoll

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 50

Anmälningsärenden

Diarienummer

DVAN/437/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1. Understödsavtalet med Finska Missionssällskapet r.f.

Bilaga 12: Understödsavtalet med Finska Missionssällskapet r.f.
2. Församlingsrådets nästa möte är tisdag 9.4.2019 kl. 18.00 i mötesrummet
på Fernissagatan 4, 3 vån.
3. Max Mannola tog upp frågan om kostnaderna för förtroendemannautbildningen som Församlingsförbundet arrangerar 9.3.2019. Kyrkoherden
bekräftade att församlingen står för kostnaderna.
Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 51

Avslutande av mötet
Mötesordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 20.05.

Jan-Erik Eklöf
mötesordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 12.3.2019

Tom Sergelius
protokolljusterare

Barbara Westman
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 13.3 – 12.4.2019.

Vanda 13.4.2019

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

31-40,45-48

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

41-44, 46-47

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

32

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
Vernissagatan 4
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

41-44, 46-47

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
Paragrafer i protokollet

Borgå domkapitel
32

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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05.03.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd
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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