FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2019-2
PROTOKOLL
Tid:

Tisdag 5.3.2019, kl 17.30

Plats:

Ungdomskansliet, Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 (2 vån)

Rådets medlemmar: Tuomas Anttila
Amanda Audas-Kass
Sonja Djupsjöbacka
Matias Ekkerhaugen
Jona Granlund
Britta Lassus
Göran Lindén
Christoffer Perret
Johannes Perret
Caroline Sandström
Maria Sten
Anki Åvall

jävig 29-30 §
närvarande t.o.m. 32 §
jävig 29-30 §

Daniel Björk, ordförande
Mötets ärendelista:
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34 §

Församlingens ekonomiska läge
Val av barnombud
Mötesarvoden för förtroendevalda
Anställning av vaktmästare/värdinna/evenemangskoordinator
Lärjungaskolan Transforms resa till Rumänien
Ida-Maria Skogviks deltagande som ledare på ungdomarnas skidresa till Åre
Understöd för ungdomarnas uppbyggelse- och studieresa till Stockholm
Anskaffning av antependium och övriga kyrkotextilier till Petruskyrkan
Diskussionsärende: Fortsatt satsning på lärjungaskap och mindre gemenskaper

_______________
Servering och inledningsandakt

22. § Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet
Beslut:

Mötet öppnades 18:03 och konstatderades vara lagenligt
sammankallat och beslutsfört.
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23. § Val av protokolljusterare
Beslutsförslag:

Föreslås Amanda Audas-Kass och Matias Ekkerhaugen

Beslut:

Enligt förslag

24. § Fastställande av föredragningslistan
Beslut:

Enligt förslag med tillägg under övriga ärenden.

25. § Anmälningsärenden
Renoveringen av Petruskyrkan
Församlingens kansli och personalens arbetsrum flyttade till Petruskyrkan 14.2.2019.
Flytten gick väl men renoveringen av utrymmena är ännu inte helt färdigställd. Som alla
större renoveringar har även detta projekt haft en del utmaningar. Renoveringen har växt till
ett mycket större projekt än vad som ursprungligen planerades. På grund av detta har
församlingen själv mot slutet av renoveringen blivit tvungen att stå för en del anskaffningar
som i normala fall skulle ingå i renoveringsbudgeten. Det gäller t.ex. en hel del möbler,
porslin och kökstillbehör.
Församlingen har dock varit beredd på att vi kan komma att få stå för en del av kostnaderna
på slutet. För att hinna göra eventuella nödvändiga anskaffningar innan invigningen
10.3.2019 gav församlingsrådet på sitt möte 18.12.2018 kyrkoherden fullmakt att göra
anskaffningar till Petruskyrkan för upp till 50.000 €. Inom ramen för denna budget har
införskaffats möbler för ca 17.000 € och porslin och kökstillbehör för ca 9.000 €.
En annan utmaning i samband med renoveringen är installationen av ljud- och ljusteknik i
kyrksalen. Det är en separat entreprenad, vars upphandling blivit fördröjd. Eventuellt
fördröjs installationen av ljud och ljus ända till sommaren.
Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag

26. § Församlingens ekonomiska läge
Bilaga 1a, Srk kehysmäärärahat 2019
Bilaga 1b, Petrus ekonomi, utveckling 2013-2018
Bilaga 1c, Interna hyror 2019
Bilaga 1d, Petrus anställda 2019

Fördelning av budgetram
I Helsingfors kyrkliga samfällighet finns 20 församlingar. Varje år tilldelas församlingarna
en budgetram som fördelas enligt kriterier som godkänts av Gemensamma kyrkofullmäktige (GKF). Eventuellt över- eller underskott i församlingens resultat överförs till
följande år. Församlingarna tilldelas sin andel av de totala budgetmedlen baserat på: 1)
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antal församlingsmedlemmar, 2) totala antalet boende på församlingens område och 3)
antalet barn och unga som bor på området. (Bilaga 1a)
Under de senaste åren har församlingarnas budgetmedel minskat med cirka 15 %. Den
ekonomiska utvecklingen för Kyrkan i Helsingfors har ändå varit bättre än de mest
pessimistiska prognoserna visade för några år sedan. GKF har därför tilldelat
församlingarna en liten tilläggsbudget som lättat något på sparkraven. Det positiva
ekonomiska resultatet beror till stor del på den kontinuerliga inflyttningen till Helsingfors,
som i viss mån kompenserar det sjunkande medlemsantalet.
Petrus ekonomiska läge
Församlingens ekonomiska läge är gott. Petrus församling har reagerat i god tid på
sparkraven och påbörjade en ekonomisk åtstramning redan 2013 under den förre
kyrkoherden. Under nuvarande kyrkoherde har församlingen hållit en strikt budgetdisciplin
och vi har varje år sedan 2015 underskridit budgeten med i genomsnitt 60.000 € per år. I
nuläget har vi enligt ett ackumulerat överskott på 267 108 €. (Bilaga 1b)
Detta överskott gör att vi har en buffert som ger oss ett värdefullt manöverutrymme. Vi kan
om vi önskar på kort varsel reagera på behov som uppkommer och vi kan göra sådana
strategiska satsningar som vi anser vara viktiga. Vill vi under året t.ex. göra anskaffningar,
fortbilda personalen, ge tilläggsbudget till diakonin eller inrätta en projektanställning så kan
vi göra det.
Inköp och anskaffningar
Personalen har tillgång till samfällighetens FirstCard-kreditkort med en månatlig gräns på
1.000 €. Med kyrkoherdens fullmakt kan göras anskaffningar till ett värde upp till 5.000 €.
Anskaffningar mellan 5.000-10.000 € ska underställas församlingsrådet och alla
anskaffningar över 10.000 € ska föredras och beslutas i församlingsrådet. Alla utlandsresor
ska behandlas och godkännas av församlingsrådet. Större inköp är i praktiken mycket
ovanliga, de anställda köper vardagliga tillbehör för den dagliga verksamheten.
Huvudlinjer i församlingens budget
Församlingens budget innehåller två stora poster: löner och interna hyror. De
verksamhetsmedel vi har att röra oss förutom detta är relativt små. Den interna hyran är
också svår att påverka i någon avgörande grad, eftersom den till övervägande delen (ca. 80
%) består av hyran för Petruskyrkan. (Bilaga 1c) Vi kan alltså inte spara någon avgörande
summa genom att försöka minska på övriga utgifter, utan budgeten balanseras genom att vi
ser till att ha rätt antal anställda.
Väl medvetna om detta har vi under de senaste åren prövat oss fram inom de olika
sektorerna med olika slag av projektanställningar och varierande grader av
deltidsanställningar. Vid tjänstledigheter och när personal slutat har vi inte anställt nya rakt
av, utan vi har prövat oss fram för att se vad som är den rätta anställningsgraden. I nuläget
har vi hittat en rätt god balans bland anställningarna. Finjusteringar kan ännu göras och
”pusselbitarna” kan plockas om något, men på det stora hela kan vi inte ha mycket fler eller
mycket färre än nu.
Petrus har för tillfället 13 heltidsanställda och 7 deltidsanställda. Två av dessa är just nu
tjänstlediga utan egentlig vikarie. Dessutom har församlingen en civiltjänstgörare och en
del stödpersonal (städare, vaktmästare, cafépersonal) som arbetar på timbasis enligt behov.
Under 2019-2021 har vi en projektanställd ledare för projektet ”Stöd till familjer”, som
betalas med samfällighetens pengar. (Bilaga 1d).
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Beslutsförslag:

Församlingsrådet för samtal och antecknar detta för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

27. § Val av barnombud
Bilaga 2, BKA-instruktioner
Utdrag ur Barnkonsekvensanalys i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Anvisningar.
”Kyrkliga myndigheter ska i sin beredning av beslut beakta beslutets konsekvenser för
alla barn och unga under 18 år. Det är den som bereder ett beslut som ska genomföra
barnkonsekvensanalysen som en del av den normala beredningen.” (s.7)
”Den som bereder beslutet bedömer hur omfattande analysen ska vara.” (s. 9)
”Många församlingar har utsett barnombud som kan vara till hjälp vid barnkonsekvensanalysen. Det är bra om det finns två barnombud, den ena förtroendevald och den andra
församlingsanställd.” (s. 10)

Beslutsförslag:

Församlingsrådet väljer barnombud för Petrus församling.

Beslut:

Sonja Djupsjöbacka valdes till barnombud i Petrus församling.

28. § Mötesarvoden för förtroendevalda
Bilaga 3, Mötesarvodesstadga
Församlingsrådet kan besluta om mötesarvode för förtroendevalda som deltar i
församlingsrådets möten. Utdrag ur Helsingfors kyrkliga samfällighets mötesarvodesstadga:
”3 § För församlingsrådets möte betalas arvode enligt följande:
Genom separat beslut av församlingsrådet betalas:
1) till församlingsrådets viceordförande då denne fungerar som ordförande och till
utomstående sekreterare högst 75 € och till medlem högst 50 €”

Beslutsförslag:

För församlingsrådets möte betalas arvode enligt Helsingfors kyrkliga
samfällighets mötesarvodesstadga.

Beslut:

Enligt förslag.
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29. § Anställning av vaktmästare/värdinna/evenemangskoordinator
Bilaga 4, Eva-Lina Sandell ansökan
Bilaga 5, Eva-Lina Sandell CV
Amanda Audas-Kass och Matias Ekkerhaugen meddelade om jäv.

Fram till april 2017 hade Petrus en värdinna anställd på 100 %. Under våren 2018 hade
församlingen en värdinna/vaktmästare på 50 %. Under hösten har positionen varit obesatt.
Inför flytten till Petruskyrkan stod det klart att församlingen behöver mera resurser i form
av vaktmästare, värdinna och evenemangskoordinering.
På sitt förra möte beslöt församlingsrådet att lediganslå en anställning som vaktmästare/
värdinna/evenemangskoordinator på 50 %. Inom utsatt ansökningstid har en ansökan
inkommit.
Eva-Lina Sandell har skött uppgiften tillfälligt sedan januari. Hon har kommit väl in i
arbetet, har mycket hög arbetskapacitet och är en verklig tillgång till arbetslaget.
Beslutsförslag:

Petrus församling anställer Eva-Lina Sandell som vaktmästare/värdinna/
evenemangskoordinator i arbetavtalsförhållande på 50 % från 1.4.2019
tills vidare. Kravgrupp 501. Lön och villkor enligt KyrkTAK.

Beslut:

Befattningen lediganslås på nytt att ansökas senast 20.3. Med en
justerad anställlningsgrad på 52%. Tidigare ansökningar tas i beaktande.
Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justerades omedelbart.

30. § Lärjungaskolan Transforms resa till Rumänien
Bilaga 6, Transforms missionsresa till Rumänien

Amanda Audas-Kass och Matias Ekkerhaugen meddelade om jäv.

Som en del av sitt år kommer lärjungaskolan Transform 16.5-23.5 att besöka Rumänien för
att bl.a. bekanta sig med organisationen Networks och deras arbete. Ellen och Axel
Domingo som är bekanta för många i Petrus församling arbetar där. Deltagarna i
lärjungaskolan har själva samlat in medel för att täcka alla kostnader för resan. Benjamin
Sandell och Ida–Maria Pekkarinen följer med som ledare på resan.

Beslutsförslag:

Benjamin Sandell och Ida-Maria Pekkarinen förordnas att medverka
som ledare på Transforms missionsresa till Rumänien 16.5-23.5. Inrikes
dagtraktamente utbetalas.
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Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justerades omedelbart.

31. § Ida-Marie Skogviks deltagande som ledare på ungdomarnas skidresa till Åre
Johannes, Petrus och Matteus församlingar ordnade 16-23.2.2019 en gemensam skidresa
till Åre. Totalt deltog 54 ungdomar från de tre församlingarna och 5 anställda medverkade
på resan. Från Petrus församling deltog tre ungdomar och Ida-Marie Skogvik som anställd.
BKA: Läger av olika slag är en viktig del av ungdomsarbetet. Ur BKA-synvinkel är sådana
läger en god sak.
Beslutsförslag:

1) Ida-Marie Skogviks medverkan som ledare på ungdomarnas resa
till Åre godkänns retroaktivt som tjänsteuppdrag.
2) Dagtraktamente i enlighet med KyrkTAK 123 § mom. 2 och inte
inrikestaxa utbetalas eftersom ansökan inte inlämnats och
församlingsrådet inte behandlat ärendet före resan.
3) Kostnaden tas från kostnadsställe ”Ungdomsarbete”

Beslut:

Beslut enligt förslag.

32. § Understöd för ungdomarnas uppbyggelse- och studieresa till Stockholm
På sitt förra möte behandlade församlingsrådet en planerad studie- och inspirationsresa till
London för de äldre ungdomarna i församlingen. På grund av den osäkra situationen med
Brexit har ungdomsteamet beslutit att resan denna gång kommer att gå till Stockholm
istället.
Eftersom en resa till Stockholm blir något förmångligare föreslås att församlingsrådet
beviljar ett understöd för denna resa på 70 € per deltagare (tidigare 100 €).
BKA: Resan riktar sig i första hand äldre ungdomar, kring 17-18 år och uppåt. Det är viktigt
och värdefullt att församlingen satsar på denna grupp innan de ger sig vidare till nästa
skede i livet. Ur BKA-synvinkel är denna resa en god sak.

Beslutsförslag:

1) Församlingen beviljar ett understöd på 70 € per deltagare för
ungdomarnas uppbyggelse- och studieresa till Stockholm.
2) Jonathan Silfverberg förordnas att delta som ledare på resan som
tjänsteuppdrag. Inrikes dagtraktamente utbetalas.
3) Kristian Vuoristo och Nadine Mabinda deltar som vuxenledare på
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resan. Deras kostnader för resan ersätts.
4) Ovanstående kostnader bokförs på kostnadsställe ”Unga vuxna”
Beslut:

Enligt förslag.

Kläm:

Församlingsrådet förutsätter att framtida beredningar gällande
utlandsresor innehåller en ekonomiplan samt program.
Understöddes enhälligt.

33. § Anskaffning av antependium och övriga kyrkotextilier till Petruskyrkan
Bilaga 7, Kyrkotextilier av Helena Vaari, exempel
Bilaga 8, Offert kyrkliga textilier, Helena Vaari
Petrus församling får för första gången en egen kyrka när vi tar i bruk Petruskyrkan. Om vi
önskar kunde vi beställa en egen fest-serie av kyrkliga textilier som passar den nya
Petruskyrkans stil.
Helena Vaari är en etablerad textilkonstnär i Finland och har gjort några av de mest
uppmärksammade och hyllade kyrkliga textilierna. Hon har sagt att hon gärna skulle
samarbeta med Petrus och kunde göra en serie färdig t.ex. inför första adventsgudstjänsten.
Den totala kosntaden för planering, material och tillverkning av antependium, kalkduk, duk
för ambo (läspulpet) och stola skulle vara 5850 €.

Beslutsförslag:

Petrus församling anlitar textilkonstnär Helena Vaari att tillverka
kyrkliga textiler för Petruskyrkan enligt offert i bilaga 8.

Motförslag av Tuomas Anttila och Britta Lassus
Ny beredning

Beslut:

Beredningen drog tillbaka sitt förslag och ärendet gick till ny
beredning.

34. § Diskussionsärende: Fortsatt satsning på lärjungaskap och mindre gemenskaper
Petrus församling har en inspirerande vision som utatbetats av de förtroendevalda och de
anställda tillsammans. ”Att göra lärjungar – som gör lärjungar.” En lärjunge är en medveten
efterföljare till Kristus, som vandrar nära Gud, vandrar med andra kristna, sänd för att älska
och tjäna sina medmänniskor. Petrus strategi för att uppnå den här visionen är: ”Genom
missionala gemenskaper.” Det är mindre gemenskaper där man stöder varandra att växa och
leva ut sin tro. På sikt ska församlingens anställda fungera allt mera som coacher och
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vägledare, som stöder församlingens medlemmar när de lever ut sin tro i vardagen.
Petrus församling har också ett vidsträckt område. Vi behöver utveckla arbetssätt som gör
att vi kan vara mera närvarande över hela vårt område. En annan del i visionen är därför att
det ska växa fram levande, lokala gemenskaper över vårt område. I nuläget har
församlingen mera närvaro i västra delen av vårt område. Vi hoppas på sikt kunna vara
mera närvarande också i de östra delarna.
För att församlingens vision ska kunna förverkligas behöver vi också rikta resurser i linje
med visionen. I nuläget är församlingspastor Benjamin Sandell och projektsekreterare IdaMaria Pekkarinen vår mest tydliga satsning inom dessa tyngdpunktsområden.
Ida-Maria Pekkarinen är för tillfället anställd i tidsbundet arbetsavtalsförhållande som
projektsekreterare för lärjungaskolan Transform, Learning Community-processen och
Disciple-konferensen. Hon har även en viktig roll i församlingens verksamhet i övrigt.
Hennes nuvarande projektanställning upphör 31.5.2019. Jag anser att hennes anställning
bör förlängas.
Vi vill satsa på lärjungaskap, ledarträning och stöd till mindre gemenskaper. Vi vill också
arbeta för möjligheten att se en livskraftig kristen gemenskap eller ”plantering” växa fram i
östra delen av församlingen. För att detta ska ske behöver vi avsätta resurser för detta.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet för samtal och antecknar detta för kännedom.

Beslut:

Beredande drog tillbaka ärendet.

35. § Övriga ärenden
Införskaffande av psalmböcker med psalmbokstillägg för Petruskyrkan.
Peter Hilli utreder behovet av nya psalmböcker.

Tillgängligheten för protokoll och tillkännagivanden.
Förbereds till nästa församlingsrådsmöte.

Utbildningsdag för förtroendevalda
Lördagen 9.3. blir det utbildningsdag för förtroendevalda i Johannes
församlings församlingshem.

36. § Följande möten
Datum för församlingsrådets kommande möten under våren 2019:
2.4
16.5 (Obs! Veckodag torsdag. Flyttat från 14.5)
4.6
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Ovanstående möten hålls i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, om inget annat meddelas.
Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

37. § Protokollet till påseende
Protokoll 2019-2 är framlagt till påseende i församlingens kansli på Haga Prästgårdsväg 2 i
Helsingfors, 6–20.3.2019 under kansliets öppettider.

38. § Besvärsanvisning och mötets avslutning
Rättelseyrkande görs skriftligt av den som är missnöjd över ett beslut (KL 24 kap, 3 § 1
mom). Rättelseyrkande riktas till församlingsrådet över beslut av församlingsråd och dess
sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingsrådet eller av
tjänsteinnehavare.

Bilageförteckning
Bilaga 1a, Församlingarnas budgetram 2019
Bilaga 1b, Petrus ekonomi, utveckling 2013-2018
Bilaga 1c, Interna hyror 2019
Bilaga 1d, Petrus anställda 2019
Bilaga 2, BKA-instruktioner
Bilaga 3, Mötesarvodesstadga
Bilaga 4, Eva-Lina Sandell ansökan
Bilaga 5, Eva-Lina Sandell CV
Bilaga 6, Transforms missionsresa till Rumänien
Bilaga 7, Kyrkotextilier av Helena Vaari, exempel
Bilaga 8, Offert kyrkliga textilier, Helena Vaari

Helsingfors 5.3.2019

__________________________
Daniel Björk
kyrkoherde

__________________________
Amanda Audas-Kass
protokollsjusterare

__________________________
Jona Granlund
sekreterare

__________________________
Matias Ekkerhaugen
protokollsjusterare
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