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§ 63

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 Jan-Erik Eklöf och Inger Ruusu till protokolljusterare
och rösträknare.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Jan-Erik Eklöf och Marianne Träskman till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 18.9.2018 kl.12 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 19.9 – 19.10.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 64

Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2019, Verksamhets- och ekonomiplan 2019
samt de strategiska linjedragningarna för år 2019

Diarienummer

DVAN/335/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
De slutliga förslagen till Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2019,
Verksamhets- och ekonomiplanen 2019 samt de strategiska linjedragningarna
för år 2019 framläggs i denna paragraf för behandling.
Församlingsrådet behandlade Gudstjänstplanen 2019 och Verksamhets- och
ekonomiplanen senast på sina möten 15.5.2018 § 45 bilaga 3 och 6.6.2018 §
59 bilaga 3, vilka personalen ytterligare bearbetade på planeringsseminariet
28 - 30.5.2018.
Ekonomiplanen har inte uppdaterats p.g.a. att ekonomiplanerare Arto Alho
inte återvänt i tjänst när denna beredning uppgjordes. Församlingsrådet får
den uppdaterade budgeten och ekonomiplanen för år 2019 på mötet.
De strategiska linjedragningarna skrevs ut på personalens arbetskonferens
15.8.2018.
De strategiska linjedragningarna är enligt Vanda församlingars uppdaterade
strategi 2020 följande:
1.

Församlingen stöder vardagskristendomen och kallar alla människor att
tro på Jesus Kristus: Detta betyder bl.a. att församlingen förverkligar sin
gudstjänstplan och håller bl.a. 1.1 Nyårsdagens gudstjänst (Ordets
gudstjänst), 6.1 Trettondagens tvåspråkiga högmässa med temat
STJÄRNTYDARNAS TILLBEDJAN tillsammans med Tikkurilan
seurakunta i Helsinge kyrka S:t Lars, med ett gemensamt
JULFESTKAFFE i Prostgården, 27.1 välsignas de nya förtroendevalda i
högmässan. 3.3 Familjefastlagsjippo för GA på Lantbruksmuséet, 24.3
FÖRENINGARNAS OCH MARTHORNAS KYRKSÖNDAG med
kyrkkaffe på Prostgården, 22.4 Påskdagens festmässa, 28.4 Högmässa
med välsignelse av hjälpledare, 5.5 DOPDAGEN -evenemanget, 19.5
DE STUPADES DAG, Tvåspråkig gudstjänst med Tikkurilan seurakunta,
Uppvaktning vid hjältegravarna, 2.6 FADDERDAGEN, 18.8 Högmässa
med temat SKOLSTART (Välsignelse efter skolstart), 8.9
VÄLSIGNELSE AV FRIVILLIGA Kyrkkaffe i Bagarstugan, 14.9 Skördeoch Museidagen på Lantbruksmuséet, 15.9 Högmässa med
SKÖRDEFEST, 6.10 Högmässa, PENSIONÄRERNAS KYRKSÖNDAG
med Kyrkkaffe i Bagarstugan, 11.10 REGNBÅGSMÄSSAN med
kyrkkaffe i Bagarstugan, 27.10 Högmässa med 50 ÅRS
KONFIRMANDER, Kyrkkaffe på Prostgården, 23.11 och 24.11
KONFIRMATIONSMÄSSOR, 1.12 Första söndagen i advent
FESTMÄSSA, 6.12 Tvåspråkig Gudstjänst på
SJÄVSTÄNDIGHETSDAGEN med Hämeenkylän seurakunta och
uppvaktning vid hjältegravarna. 12 Mässa S:t Martins kapell, Kyrkkaffe I
Myrbacka kyrkas brasrum vilket Vanda Västra Diakoniförening ordnar.
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Det betyder att församlingen ger ut informationsblad, påsk- och julbrev,
församlingsblad, samt har samarbete med de svenska och tvåspråkiga
föreningarna i Vanda; Folkhälsan i Östra Vanda i Helsinggård, Helsinge
Lantmannagille på Skörde- och Museidagen, Vanda svenska
pensionärer och svenska Marthaföreningar i Vanda och med skolor,
veckomässor och allsång i Folkhälsan -huset och familjemässor.
Välsignelse av dem som deltar i förskoleundervisningen i samband med
vårens skolgudstjänster och högmässan i Helsinge kyrka S:t Lars med
temat SKOLSTART. Församlingen deltar i DOPDAGEN i maj,
FADDERDAGEN i juni och BRÖLLOPSNATTEN i september.
Församlingen ordnar Allsångsstunder och regelbundna samlingar i
Folkhälsan -huset 1 gång/månad, samt ordnar högklassig
sommarmusikserie samt olika konserter under året. Dagklubb för 2½ -6
åringar 4 dagar/vecka, Musiklek 1,5 h/vecka, samt utreder behov för
småbarnsverksamhet.
Det betyder också att församlingen verkar 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.
2.

Församlingen beaktar i sin verksamhet allt bättre olika människors
behov och förväntningar: Detta sker bl.a. genom skriftskolan och dess
förverkligande, startkvällar för varje skriftskola dit föräldrarna är
välkomna, genom träffar med varje konfirmandgrupp, att
konfirmanderna deltar självständigt i gudstjänster och annan
församlingsverksamhet, samt att församlingen tar del i dopresponsen,
genom pensionärskretsar, sommarsamlingar, födelsedagsfestkonsert 1
gång/år, vårutfärd och läger.

3.

Församlingen är en kanal för att göra gott: Detta betyder bl.a. öppen
diakonimottagning 1gång/vecka året om i Dickursby, Möjlighet att boka
tid via nätet, Regelbundna anstalt- och hembesök, Stöd för kropp, själ,
ande och ekonomi, Hjälpa människor att få den service de har rätt till,
Må bra – och fredagsgruppen för daglediga och pensionärer,
Sorgegrupp efter behov, Frivilliga erbjuds intressanta arbetsuppgifter,
Ekonomiskt och andligt stöd för vänförsamlingen i Opuwo, samt genom
kontinuerlig kontakt och förbön.

4.

Församlingen stöder aktivt det andliga livet via media: Detta betyder
bl.a. att församlingen skickar Jul- och Påskhälsningar till alla hem,
Välkomstbrev till nyinflyttade, annonserar regelbundet i HBL,
Kyrkpressen, Kirkko ja kaupunki, speciella högtider och evenemang
annonseras i Hufvudstadsbladet. Församlingen gör programblad.
Hemsidan, gratissidor på nätet och sociala medier uppdateras
regelbundet. Församlingsbladet publiceras 1 nummer/år.

5.

Församlingen verkar där människorna finns: Detta betyder bl.a. att
församlingen ordnar pysselcafé för barn i åk 3-6 2 dagar/vecka,
dagläger 3 veckor i juni, drama- och konstläger en vecka i augusti,
Bibeläventyret för åk 3-6 samt Laurentius-äventyr för åk 3, samt
möjlighet till att ”Träffa diakonen” 1 gång/månad på caféer runtom i
Vanda.
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6.

Församlingens medlemmar bidrar med sitt kunnande till planering och
förverkligande av verksamheten: Detta betyder bl.a. att nya frivilliga
aktiveras till uppgifter i gudstjänstlivet och musiken, skriftskolan och
diakonin, samt att frivilliga deltar i planeringen av kommande års
verksamhet i ett idéseminarium i november 2019. Familjecafé ordnas
en dag i veckan i samarbete med Folkhälsan, Familjeläger ett veckoslut
på hösten och utfärder. Verksamhet för ungdomar kvällstid
1gång/vecka, Ungdomskvällar på Helsinggård 1 gång/vecka,
Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar och i Höstdagarna,
Hjälpledarutbildning med 4 utbildningsdagar + 1 veckoslutsläger, samt
Veckoslutsläger för 18+. Samt genom kurs i människorelationer och
genom Tystnadens kvällar.

7.

Kulturernas mångfald syns i all församlingsverksamhet: Detta betyder
att församlingen ordnar Missionskvällar en gång i månaden på våren
och hösten, deltagande i basar på Skörde- och museidagen, ordnandet
av programmet De Vackraste Julsångerna för medelinsamling till
missionen, undervisning om missionsarbetet i alla skriftskolor, genom
besök till FMS svenska missionsseminarium, samt genom att
personalen arbetar med mångkulturella frågor på orten och med
ekumeniskt samarbete.

8.

Miljömålsättning: Detta betyder att församlingen minskar användningen
av papper, samt använder ekologiska, närproducerade och
rättvisemärkta livsmedel och ökar antalet elektroniska möten.
Dessa strategiska linjedragningar förverkligar personalen genom
församlingsverksamheten.

Bilaga 1: Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2019
Bilaga 2: Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019 – version 11.9.2018
Förslag:

Församlingsrådet besluter att godkänna
1.
Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2019.
2.
Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019.
3.
De strategiska linjedragningarna 2019 samt översänder dem för
fastställelse av gemensamma kyrkofullmäktige.
4.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1.
Godkänna Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2019
2.
Behandla på oktobermötet 16.10.2018 den uppdaterade Verksamhetsoch ekonomiplanen 2019. Församlingsrådets medlemmar skickar sina
textförslag till ordföranden.
3.
Godkänna De strategiska linjedragningarna 2019 samt översänder dem
för fastställelse av gemensamma kyrkofullmäktige.
4.
Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 65

Vanda svenska församlings halvårsrapport 1.1 - 30.6.2018

Diarienummer

DVAN/258/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet har inbegärt
grundenheternas halvårsrapporter för tiden 1.1 – 30.6.2018, vilken skall vara
samfällighetens ekonomichef till handa senast 23.8.2018.
Kyrkoherden har sänt rapporten till ekonomichefen 22.8.2018.
Rapporterna behandlas i gemensamma kyrkorådet 5.9.2018 och i
gemensamma kyrkofullmäktige 25.9.2018.
Personalen i Vanda svenska församling har behandlat halvårsrapporten samt
kompletterat den på arbetskonferensen 15.8.2018.
Bedömning av förverkligandet av de strategiska linjedragningarna för år 2018
är följande:
1.

Församlingen stöder vardagskristendomen och kallar alla människor att
tro på Jesus Kristus: Det har skett genom:
a.

6.1 Trettondagen STJÄRTYDARNAS TILLBEJDAN med Tikkurilan
seurakunta, 11.2 Familjefastlagsmässa utomhus, GA-jippo
Lantbruksmuséet, 18.3 Marie Bebådelsedag FÖRENINGARNAS
OCH MARTHORNAS KYRKSÖNDAG med kyrkkaffe på
Prostgården, 30.3 Kaffekonsert på Björkhem i samarbete med
Vanda ungdomsförening, 1.4 Påskdagens högmässa, 2.4
Musikandakt på Annandag påsk, 15.4 Hög-mässa och välsignelse
av hjälpledare med kyrkkaffe i Bagarstugan, 28.4 GA- spurten, 6.5
DOPDAGEN, 20.5 DE STUPADES DAG med tvåspråkig
gudstjänst i samarbete med Rekolan seurakunta jämte
uppvaktning vid hjältegravarna på Helsinge kyrkogård, Rödsand
och vid Sandkulla minnesmärke, 28.5 firades
KONFIRMATIONSMÄSSA och SÖNDAG I BLOMSTERTID, 3.6
FADDERDAGEN, 9-15.6 1:a sommarskriftskollägret på Holma,
VSF medverkade i Helsinki Pride marsch.

b.

Församlingens präster och kantor har i enlighet med
målsättningen skött sakkunnigt om arrangemangen och
kontakterna kring varje kyrklig förrättning samt träffat de anhöriga
och erbjudit dem tillfälle att samtala kring respektive förrättningars
förverkligande.

c.

Månatliga sångsamlingar i Folkhälsanhuset har förverkligats.
Högklassig konsertverksamhet har ägt rum 2.1.2018 och
24.2.2018.

d.

Dagklubb för 2½-5 åringar 4 dagar/vecka.
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2.

3.

4.

5.

Församlingen beaktar i sin verksamhet allt bättre olika människors
behov och förväntningar: Det har skett genom:
a.

För att tillmötesgå medlemmars behov har utnyttjandet av det
elektroniska bokningsprogrammets alla resurser tagits i bruk vid
bokning av såväl personer som utrymmen.

b.

Diakonin har aktiverat ytterligare 1 frivillig i Folkhälsans
promenad.

c.

Information om skriftskolan till medlemmar i VSF samt Helsinge
skolas elever. Startkvällar för varje skriftskola dit föräldrarna varit
välkomna. Varje konfirmandgrupp har träffats ett antal gånger
under vintern. Temadag för skriftskolan ordnades 12.5.
Konfirmanderna har deltagit självständigt i gudstjänster och annan
församlingsverksamhet. 2 st. skriftskolläger har ordnats.

Församlingen är en kanal för att göra gott. Det har skett genom:
a.

Öppen diakonimottagning 2 ggr/vecka året om i Dickursby.
Regelbundna anstalt- och hembesök, Andligt, själsligt, fysisk,
socialt och ekonomiskt stöd, Må bra projekt, Gruppverksamhet för
daglediga; fredags-, och motionsgruppen.

b.

Församlingen har understött vänförsamlingen Opuwo i Namibia
ekonomiskt med en pastorslön och anhållit och beviljats
understöd för renoverandet och förbättrandet av byggnader på
området. Andligt stöd för Opuwo församling genom kontinuerlig
kontakt och förbön.

Församlingen stöder aktivt det andliga livet via media: Det har skett
genom:
a.

Regelbundna annonser i Hbl, Kyrkpressen samt Kirkko ja
kaupunki -tidningen. Vid speciella högtider och evenemang
annons i Hbl.

b.

Påskbrevet skickades till alla hem i Vanda svenska församling.

c.

Arbetet bland ungdomar, liksom bland barn- och familjer, allmän
information om församlingens verksamhet använder sociala
medier och gratissidor på nätet.

d.

Hemsidorna uppdateras regelbundet om församlingens
verksamhet.

Församlingen verkar där människorna finns: Det har skett genom:

Pysselcafé för barn 2 dagar/vecka, Dagläger 3 veckor. Besök i skolor och
daghem.
6.

Församlingens medlemmar bidrar med sitt kunnande till planering och
förverkligande av verksamheten: Det har skett genom:
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7.

8.

a.

Familjecafé en dag i veckan i samarbete med Folkhälsan.
Projektet ”Det bästa för minstingen.” Pysselcafé.

b.

Verksamhet för ungdomar 1gång/vecka, Ungdomskvällar på
Helsinggård 1 gång/vecka, Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar,
Hjälpledarutbildning.

c.

Tystnadens kvällar.

d.

Personalen har aktivt utvecklat också sin egen planering av
verksamheten genom sitt Planeringsseminarium i maj, där den
behandlade och färdigställde Årskalendern 2019, VEP 2019,
Gudstjänstplan 2019, Arbetsprocessbeskrivningarna,
Församlings-bladet 2018-2019.

Kulturernas mångfald syns i all församlingsverksamhet: Det har skett
genom:
a.

Att personalen arbetar med mångkulturella frågor på orten.
Diakonen fungerar som kontaktperson i arbetet med flyktingar.

b.

Ekumeniskt samarbete: Kaplanen medverkar aktivt i de
ekumeniska sammanhangen och på de ekumeniska mötena i
Vanda.

Miljömålsättning: Det har skett genom:
a.

Församlingen har minskat på användningen av papper.

b.

Församlingen använder ekologiska, närproducerade och
rättvisemärkta livsmedel:

c.

Diakonidirektionen har haft ett elektroniskt möte.

Verksamhet som lyckats år 2018
Vanda svenska församling har särskilt lyckats
1.

Föreningarnas och Marthornas kyrksöndag som förverkligades på Marie
Bebådelsedag 18.3.2018 med högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars samt
med kyrkkaffe på Prostgården.

2.

GA-spurten 28.4.2018, konstgruppen, födelsedagsfesten, Påskpysslet,
utfärder och daglägret med stort antal deltagare. Må bra -gruppen.
Sommarkonsertserien. Spelkvällar för ungdom.

Utvecklingsobjekt för år 2018
a.

Att aktivera förutom frivilliga men också förtroendevalda i
planering av församlingsverksamheten i enlighet med den
uppdaterade strategin.

b.

Att aktivera förtroendevalda i gudstjänstlivet
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Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1.
Godkänna Vanda svenska församling halvårsrapport för tiden 1.1 –
30.6.2018 samt översänder den till gemensamma kyrkofullmäktige för
fastställelse.
2.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Anteckna för kännedom Vanda svenska församlings halvårsrapport för
tiden 1.1- 30.6.2018 och som översänts till gemensamma kyrkorådet för
fastställelse.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 66

Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten

Diarienummer

DVAN/337/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakon Heidi Salminen ansöker om 1700 € ur fondmedel för Må bra -projektet
under hösten 2018 och våren 2019 för sådana personer som diakonin
kommer i kontakt med. En budget ingår i projektplanen.
Må bra -projektet har som mål att hjälpa människor att hitta sina krafter och
resurser för att klara sig i vardagen. Verksamheten går ut på motion och
fysisk aktivitet vilka har bl.a. en smärtlindrande, rehabiliterande och stärkande
verkan. Verksamheten sänker också ur ekonomisk synvinkel tröskeln för
deltagande.
Verksamheten leds av diakonen Heidi Salminen, som är utbildad Crossfit
gruppledare. Crossfit -metoden är trygg och vem som helst kan utföra
rörelserna.
Vanda svenska församling stöder verksamhet bland seniorerna, som höjer
deras livskvalitet. Understödet fyller Kyrkans strategi för äldrearbetet 20152018 som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig för de äldre.
Understödet fyller också strategins målsättning både för församling och kyrka
samt också fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny
Bäckströms fond.

Bilaga 3: Ansökan om fondmedel för församlingsverksamheten
Förslag:

Församlingsrådet besluter att:
1.
Bevilja Må bra -projektet 1700 €.
2.
Bevilja medlen ur Dagny Bäckströms fond.
3.
För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 67

Kyrkokollekterna oktober - december 2018

Diarienummer

DVAN/338/04.02.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingen ska göra upp en plan för de kollekter som ska tas upp vid
högmässogudstjänsterna under året samt fastställa den (KO 2:8).
Förslaget till kyrkokollekter som skall uppbäras är för tiden 1.10 - 31.12.2018
grundar sig på Kyrkostyrelsen cirkulär 2017-15r om kollekter som skall
uppbäras i Borgå stift 2018.
Trots kollektplanen kan oförutsedda behov uppkomma. I sådana fall kan
kyrkoherden frångå kollektplanen och vid någon annan lämplig tidpunkt ta
upp det ursprungliga kollektändamålet. Församlingsrådet torde bevilja
kyrkoherden rätt till att ändra kollektändamålet vid behov.

Bilaga 4: Kyrkokollekterna oktober - december 2018
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1.
Godkänna kyrkokollekterna 1.10 – 31.12.2018.(datum korrigerat efter
undertecknandet och justeringen av protokollet)
2.
Ge kyrkoherden rätt att vid behov ändra kollektändamål.
3.
Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 68

Vanda svenska församlings personalutbildningsplan

Diarienummer

DVAN/339/01.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Personalutbildningsplanen skall uppgöras för följande år varje höst.
Senast 30.9.2018 skall personalutbildningsplanen sändas till
domkapitlet.
Personalutbildningsplanen för år 2019 har uppgjorts i samarbete med
personalen och föredragande på basen av utbildnings- och
utvecklingsbehov.
Verksamhets- och ekonomiplanen 2019 betonar att Församlingen
vidtar alla nödvändiga personalutvecklande åtgärder. Personalen
sköter sin uppgift bäst när den är välmotiverad och välutbildad, trivs i
sin arbetsgemenskap och med sina arbetsuppgifter.
I planen ingår kostnader för utbildningen, samt lön under utbildningen
och reseersättningar. Dagtraktamenten utbetalas inte förutom för
utbildning i utlandet, då dagtraktamenten utbetalas.
Enligt rekommendation skall utbildningsmedlen utgöra 0,5 - 1 % av
församlingens lönesumma. Denna summa är för utbildningsplanen år
2019 är 3933 € vilket utgör 0,74 % av lönesumman.
Utbildningsplanen innehåller inte utbildning för hela personalen, varför
summan för utbildningarna kommer att förändras. Personalen kan göra
senare ansökan om utbildning.

Bilaga 5: Vanda svenska församlings personalutbildningsplan
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1.
Godkänna Vanda svenska församlings personalutbildningsplan
2019.
2.
Personalen kan göra senare ansökan om utbildning.
3.
Planen översändes till Domkapitlet i Borgå stift.
4.
För dem som deltar i utbildning, utbetalas lön, kursavgiften ersätts
och resor. Dagtraktamenten utbetalas inte, förutom för utbildning i
utlandet.
5.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att:
1. Godkänna Vanda svenska församlings personalutbildningsplan 2019
med korrigeringar.
2. Personalen kan göra senare ansökan om utbildning.
3. Planen översändes till Domkapitlet i Borgå stift.
4. För dem som deltar i utbildning, utbetalas lön, kursavgiften ersätts och
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5.

resor. Dagtraktamenten utbetalas inte, förutom för utbildning i utlandet.
Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 69

Ansökan om arbetsledighet

Diarienummer

DVAN/340/01.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ledande barnledaren Alexandra Blomqvist ansöker om arbetsledighet för
tiden 2.8 2018 - 2.8 2019.
Ledande barnledare Alexandra Blomqvist har sedan anställningen 1.8.2012
beviljats en kort arbetsledighet vid mötet 5.9.2017/§ 84 för tiden 2.10 12.11.2017.
Ärendet med ledande barnledaren Alexandra Blomqvist arbetsledighet kom
upp under semestertider och måste behandlas brådskande. Kyrkoherdens
vikarie Anu Paavola beviljade ledande barnledaren Alexandra Blomqvist
arbetsledighet en månad 2.8 - 2.9.2018.
Detta betyder att kyrkoherden använt sin rätt till att bevilja arbetsledighet som
bestäms av församlingsrådets reglemente (§ 8 d).
Eftersom församlingsrådet inte hade möten i augusti måste församlingsrådet
därför bevilja ledande barnledaren retroaktivt arbetsledighet från och med
2.9.2018 till och med 2.8.2019.
När det gäller tjänst- och arbetsledighet så har Vanda kyrkliga samfällighet
principer för prövningsbaserad tjänst- och arbetsledighet vilka har antagits av
det gemensamma kyrkorådet på mötet 14.12.2005 och som tillämpas i Vanda
kyrkliga samfällighet från och l1.1.2006. Dessa är följande, ifall inte
tjänstestadgan eller kyrkans tjänste- och kollektivavtal bestämmer
annorlunda:
1.
Prövningsbaserad tjänstledighet beviljas tjänsteinnehavare eller
arbetstagare som varit i Vanda kyrkliga samfällighets tjänst i minst två
år.
2.
Prövningsbaserad tjänstledighet beviljas för högst två år för utbildning
eller projektartat arbete utanför den kyrkliga samfälligheten.
3.
Tjänsteledighet kan även beviljas för en längre tid i kyrkligt
specialarbete som t.ex. i missionsarbete.
4.
En ny prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet beviljas i regel först
när det gått tre år sedan senaste tjänst- eller arbetsledighet.
5.
När en tjänsteinnehavare eller arbetstagare övergår i annan
arbetsgivares tjänst, beviljas denne prövningsbaserad tjänstledighet i
regel för en prövotid, men i alla fall sålunda att för en som varit i tjänst i
minst 10 år kan på basen av arbetsgivarens prövning beviljas tjänsteller arbetsledighet för högst två år.
6.
Huvudregeln är att årssemesterdagarna måste användas före den
beviljade tjänstledigheten.
Eftersom arbetsledigheten är prövningsbaserad, så följer beredningen punkt 1
för Vanda kyrkliga samfällighets principer för prövningsbaserad tjänst- och
arbetsledighet.
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Föredragande föreslår att ledande barnledaren beviljas oavlönad
arbetsledighet 2.9.2018 – 2.8.2019.
Bilaga 6: Ansökan om arbetsledighet. Alexandra Blomqvist 11.9.2018
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1.
Bevilja ledande barnledaren Alexandra Blomqvist oavlönad
arbetsledighet för tiden 2.8.2018 – 2.8.2019.
2.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 70

Anställande av vikarie för ledande barnledaren

Diarienummer

DVAN/341/01.01.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
T.f. kyrkoherden Anu Paavola anställde barnskötaren Annica Eriksson som
vikarie för ledande barnledaren, eftersom en sådan behövdes i brådskande
ordning för verksamhet som startade i augusti.
Annica Eriksson har på förfrågan meddelat sig vara villig att sköta vikariatet
som ledande barnledare på heltid, vilket är förutsättningen för att kunna sköta
arbetet.
Annica Eriksson leder verksamheten inom verksamhetsområdet Kristen
fostran och undervisning, vilket omfattar dagklubb, barn och familj enligt
gällande instruktion.
Föredragande föreslår att barnsköterskan Annica Eriksson anställs som
vikarie för ledande barnledaren Alexandra Blomqvist under dennas
arbetsledighet 2.9.2018–2.8.2019.
Barnkonsekvensanalys
Eftersom antalet anställda inte förändras inom dagklubb, barn och familj så
sker inga förändringar med tanke på arbetssäkerhetssituationen inom
arbetsområdet. Det finns tillräckligt med anställda för att trygga säkerheten
inom verksamhetsområdet.

Förslag:

Församlingsrådet besluter att:
1.
Anställa barnskötaren Annica Eriksson som vikarie för ledande
barnledaren under dennas arbetsledighet 2.9.2018–2.8.2019.
2.
Lön utbetalas enligt kravgrupp 502.
3.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1.
Anställa barnskötaren Annica Eriksson som vikarie för tiden
2.9–31.12.2018 för ledande barnledaren under dennas arbetsledighet
2.9.2018–2.9.2019.
2.
Lön betalas enligt kravgrupp 502.
3.
Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 71

Kyrkoherdens beslutsprotokoll

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har gjort följande tjänstemannabeslut:
Nr. 2018-02 Kyrkoherden har beviljat en friplats på daglägret 4.6 - 24.6.2018.
Nr. 2018-03 Kyrkoherden har beviljat övertidsledighet åt
förvaltningssekreterare Solveig Halonen för uppgifter som uppkommit
15.5.2018, 6.6.2018 och 7.6.2018. Övertidsledigheten togs ut torsdag
23.8.2018 och fredag 21.9.2018.
Nr. 2018-04 T.f. kyrkoherde Anu Paavola har anställt barnskötaren Annica
Eriksson som ledande barnledare i Vanda svenska församling för tid 1. 31.8.2018, under samma tid som den ordinarie arbetstagaren Alexandra
Blomqvist beviljats arbetsledighet. Grundlön enligt kravgrupp 502.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 72

Anmälningsärenden

Diarienummer

DVAN/256/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.

Budgetutfallet för 1.1 - 30.6.2018.

Bilaga 7: Budgetutfallet för 1.1 - 30.6.2018.
2.

Tiina Nurmi-Kokkos frågor:
1 musiklek och babyrytmik gruppernas verksamhet och
deltagarantalet/grupp.
2 Samma uppgifter om dagklubben i Myrbacka.
3 från vilken budget har man tagit Åbergs lön.
Föredragandes svar finns i bilaga 8.

Bilaga 8: Statistik för musiklek och dagklubb
3.

Församlingsrådets följande möte är enligt mötesplanen tisdag
16.10.2018 kl.18 på Fernissagatan 4.

Förslag:

Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 73

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 20.08.

Martin Fagerudd
ordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 18.9.2018

Jan-Erik Eklöf
protokolljusterare

Marianne Träskman
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 19.9 – 19.10.2018.

Vanda 19.10.2018

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

64-65, 68

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

66-67, 69-70

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

68

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

66-67, 69-70

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
Paragrafer i protokollet

Borgå domkapitel
68

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 €

