FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2020-6
PROTOKOLL
Föredragningslistan skickad 12.6.2020

Tid:

Torsdag 25.6.2020, kl 17.30

Plats:

Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

Rådets medlemmar: Tuomas Anttila

Amos Airola
Sonja Djupsjöbacka
Matias Ekkerhaugen
Jona Granlund, sekreterare
Britta Lassus
Göran Lindén
Christoffer Perret
Johannes Perret
Caroline Sandström
Maria Sten
Anki Åvall

suppleant: Ingrid Riska

Daniel Björk, ordförande

Mötets ärendelista:
63 §
64 §
65 §
66 §
67 §
68 §
69 §
70 §

Peter Hilli meddelande om pension (nytt datum)
Projektanställning inom ungdomsarbetet, musikledare 20 %
Civiltjänstgörare i församlingen
Projektanställning med insamlade medel, projektkoordinator 20 %
Instruktioner för uppgörande av budget 2021
Användning av församlingens fonder
Petrus verksamhetsplan 2021-2023 (inledande behandling)
Förfrågan gällande församlingens fastigheter

_______________
Inledningsandakt

58. § Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet
Beslut:

Mötet öppnades kl 17:37 och konstaterades vara lagenligt sammankallat
och beslutfört.

59. § Val av protokolljusterare och sekreterare

ordf ______ / sekr ______ / prot.just ______ / prot.just ______
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Beslutsförslag:

Som protokolljusterare föreslås Johannes Perret och Maria Sten.

Beslut:

Enligt förslag.

60. § Fastställande av föredragningslistan
Förslag:

Punkt 67 § ”Instruktioner för uppgörande av budget 2021” behandlas
efter 62 § ”Församlingens ekonomiska läge”.

Beslut:

Enligt förslag.

61. § Kyrkoherdens beslutsförteckning maj 2020
1. Vikarie inom konfirmandarbetet under juni-juli
Arbetsmängden i samband med skriftskolan är stor. Kyrkoherden har anställt Ida-Maria
Pekkarinen som vikarie inom skriftskolarbetet på 100 % för att planera och genomföra
skriftskolan för tiden 1.6–31.7.2020.

2. Höjning av Ida-Marie Skogviks anställning under maj-juli
Arbetsmängden i samband med skriftskolan är stor. Kyrkoherden har höjt
ungdomsarbetsledare Ida-Marie Skogviks anställning från 80 % till 100 % under tiden
1.5–31.7.2020.

Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

62. § Församlingens ekonomiska läge
Bilaga 1, Ekonomirapport Petrus jan-maj 2020
Ordförande redogör för församlingens ekonomiska läge. Efter 41,7 % av året (5/12) har
församlingen använt 45,6 % av sina budgeterade medel. Om utfallet hålls på denna nivå
skulle det innebära ett underskott på ca 43.000 € jämfört med budget. Budgeten för i år är
även uppgjord med ett beräknat underskott på ca 50.000 €, vilket innebär att församlingens
totala underskott för året i nuläget kan uppskattas till ca 93.000 €.
Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.
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63. § Peter Hilli meddelande om pension
Bilaga 2, Meddelande om uppsägning, Peter Hilli (nytt datum)
Petrus församling har två kantorer, Peter Hilli (100 %) och Liisa Ahlberg (60 %). På sitt
förra möte meddelade Peter Hilli att han ämnar avgå med pension från 1.11.2020. Datumet
för Peters pensionering har nu ändrat, så att han istället avgår med pension 1.1.2021. Peter
kommer att ta ut sparad semester från och med 2.12.2020.
Församlingens andra kantor Liisa Ahlberg är tjänstledig åtminstone fram till 10.5.2021.
Enligt den preliminära personalplan som diskuterats i församlingsrådet kunde församlingen
i framtiden ha en kantorsresurs på 100 %, fördelat på en eller flera personer. Denna
omstrukturering är lämplig att göra i samband med att Liisa återvänder i tjänst.
Under tiden från och med Peters pensionering och fram till att Liisa återvänder i tjänst igen
finns det olika alternativ för hur uppgiften som kantor kunde skötas. Församlingen kan
anlita en vikarie för tiden eller också anlita musiker på arvodesbasis för att sköta endast de
mest nödvändiga uppgifterna, så som gudstjänster och förrättningar. Att anlita musiker på
arvode för endast de mest nödvändiga kantorsuppgifterna kunde innebära en inbesparing på
cirka halva lönekostnaden för en kantor, vilket motsvarar ca 20-25.000 € per år.
Föreslås att en kantorsvikarie på 100 % anställs för tiden 1.10.2020–31.5.2021.
BKA: En av kantorns uppgifter hittills har varit att leda barnkören. Om församlingen inte
har en kantor som kan sköta denna uppgift så vore det värdefullt om någon annan kunde
fortsätta sköta barnkören.

Beslutsförslag:

1) Peter Hillis meddelande om pension från 1.1.2021 antecknas för
kännedom.
2) Petrus lediganslår ett tidsbundet vikariat på 100 % som kantor, för
tiden 1.12.2020-31.5.2021. Språkkraven är goda kunskaper i svenska
och nöjaktiga i finska. Kravgrupp 502. Lön och villkor enligt KyrkTAK.
Sista ansökningsdag 30.9.2020.

Beslut:

Enligt förslag.

64. § Projektanställning inom ungdomsarbetet, musikledare 20 %
Resurserna inom ungdomsarbetet skärs ner rätt kraftigt under våren, på grund av
skriftskolteolog Jonathan Silfverbergs tjänstledighet och avsaknaden av assistent inom
ungdomsarbetet.
Musiken är en viktig del av ungdomsarbetet. En investering här är en god investering för
framtiden.
Sofie Ravall har en tidsbunden projektanställning som musikledare inom ungdomsarbetet, 1
dag/veckan. (20 %) Den totala årskostnaden uppgår till ca 7039 €. Detta bedöms vara en
investering som ger mycket god utdelning i förhållande till kostnaden.
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BKA: Musiken är en viktig del av ungdomsverksamheten. Den totala årliga kostnaden för
att anställa en musikledare inom ungdomsarbetet kan anses vara blygsam i förhållande till
utdelningen. Ett levande muskliv är en viktig del av ett levande ungdomsarbete.
Beslutsförslag:

Sofe Ravall projektanställs i tidsbundet arbetsavtalsförhållande, som
musikledare inom ungdomsarbetet på 20 %, för tiden 1.8.2020–
31.5.2021. Kravgrupp 501.

Beslut:

Beredningen drog tillbaka ärendet.

65. § Civiltjänstgörare i församlingen
Jakob Kråkström har visat intresse för att tjänstgöra som civiltjänstgörare i Petrus
församling. Han är känd i församlingen bland annat från sin tid som mångårig hjälpledare i
konfirmandarbetet och som frivillig i teknikteamet. Jakob kunde bidra mångsidigt till
församlingens verksamhet, både bland unga och andra. Församlingens totala kostnad för en
civiltjänstgörare som bor hemma är ca 7.000 €. Civiltjänstgöraren tjänstgör på heltid i
ungefär ett år.
BKA:
En civiltjänstgörare som kostnadseffektivt och mångsidigt kan bidra till
verksamheten bland församlingens unga och andra är en god sak ur BKA-synvinkel.
Beslutsförslag:

Petrus församling erbjuder civiltjänstgöringsplats åt Jakob Kråkström
från och med hösten 2020.

Beslut:

Enligt förslag.

66. § Projektanställning med insamlade medel, projektkoordinator 20 %
Föreningen Pro Lukas r.f. har meddelat att de önskar stöda arbetet med lärjungaskolan
Transform i Petrus församling. Man har etablerat en stödring av medlemmar som förbinder
sig att donera en månatlig summa för ändamålet och föreningen kommer även att använda
tidigare insamlade medel vid behov.
Föreningen önskar att Petrus församling fortsättningsvis skulle fungera som arbetsgivare
för Ida-Maria Pekkarinen, då hon fortsätter som projektledare för Transform på 20 %
anställningsgrad. Föreningen Pro Lukas r.f. står för kostnaderna.
Ifall föreningens stödring för projektet växer och ytterligare medel inkommer, kan det bli
aktuellt att öka på anställningsgraden under året.
Beslutsförslag:

1) Ida-Maria Pekkarinen anställs i tidsbundet arbetsavtalsförhållande på
20 % som projektkoordinator för Transform under tiden 1.9.2020–
31.5.2021. Kravgrupp 501.
2) Anställningen finansieras genom en donation från föreningen Pro
Lukas rf.
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Tuomas Anttila understödd av Maria Sten gav morförslaget att
anställningen skall gälla till 31.12.2020 och att en fortsättning därefter
kräver en formalisering av samarbetet. I samarbetet förutsätts
att
föreningen innehar lagliga insamlingstillstånd.
Motförslaget drogs senare tillbaka.

Beredandes ändrade beslutsförslag:
Kyrkoherden beviljas fullmakt att ingå ett avtal med Pro Lukas r.f. där
föreningen förbinder sej att donera en summa á 10500 euro som skall
användas för att finansiera en 30% anställning inom ramen för
lärjungaskolan Transform 1.8.2020-31.5.2021.

Beslut:

Beslut enligt det ändrade beslutsförslaget.

67. § Instruktioner för uppgörande av budget 2021
Bilaga 3, Budget 2021 A (utan åtgärder)
Församlingsrådet ska godkänna församlingens budget för 2021 innan 13.9.2020. Budgeten
hinner ännu behandlas på församlingsrådets möte i augusti och september innan beslut tas.
Inför uppgörandet av budgetförslaget kan församlingsrådet ge riktlinjer gällande eventuellt
underskott och användande av församlingens besparingar.
Under 2019 gjorde församlingen ett underskott på ca 330.000 € jämfört med budget. Som
en följd av detta är större delen av församlingens besparingar använda. Inför 2020 hade
församlingen ca 40.000 € i kassan. Församlingen väntas göra ett rätt stort negativt resultat
även under 2020, i storleksordningen 100.000 €. Detta gör att församlingens kassa
kommer att vara på minus vid utgången av detta år.
Föreslås att budgeten för 2021 görs upp så att den är i balans, dvs att församlingens utgifter
ryms inom budgetramen. Målsättningen kunde vara att vi inte ytterligare ska bygga på vårt
underskott under 2021. Om dennan målsättning ska kunna förverkligas innebär det
nedskärningar i församlingens utgifter i stoleksordningen 236.000 €. (Bilaga 3, Budget
2021 A, raden ”Över-/underskr. av ramen 2021”)

Beslutsförslag:

1) Församlingsrådet för samtal gällande behovet och följderna av
nedskärningar i församlingens utgifter och antecknar detta för
kännedom.
2) Församlingsrådet ger kyrkoherden i uppdrag att utforma ett
budgetförslag till 2021 där församlingens budget är i balans.

Beslut:

Enligt förslag.
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68. § Användning av församlingens fonder
Bilaga 4, Fondarbetsruppens rapport
Petrus församlingsråd har tillsatt en fondarbetsgrupp för att bl.a. kartlägga Petrus
testamentesfonder och andra tillgångar. Församlingen förvaltar två stycken
testamentesfonder. De består i huvudsak av lägenheter som ger avkastning i form av
hyresintäkter. Lägenheterna förorsakar även kostnader med jämna mellanrum, i samband
med t.ex. renoveringar.
1) af Enehjelm
Af Enehejlms testamentesfond har ändamålet ”för Lukas församlings diakoni
och missionsarbete” och den årliga avkastningen har varit ca. 6.500 €.
Avkastningen har inte använts på många år och det fria kapitalet uppgick
31.12.2019 till omkring 60.000 €.

2) Wilhelmsson
Wilhelmssons testamentesfond har ändamålet ”för att hjälpa svenska åldringar i
Åggelby” och den årliga avkastning har varit ca 11.000 €. Avkastningen har
använts regelbundet i enlighet med testamentatorernas syften och det fria
kapitalet uppgick 31.12.2019 till omkring 20.000 €.
Fondarbetsgruppen rekommendation är att församlingsrådet för båda testamentesfonderna
går in för en användningsprocent på 80% av avkastningen medan 20% går till att bygga på
kapitalet och täcka de utgifter som uppkommer, t.ex. i form av renoveringar.
Förutom testamentesfonderna har församlingen placeringar i fonder hos EVLI och Credit
Suisse, vars totala värde 17.3.2020 uppgick till ca 345.000 €.
Petrus församling använder varje år omkring 20.000 € för diakoniunderstöd och 10.000 €
för missionunderstöd. Föreslås att dessa understöd framöver skulle finansieras genom
testamentesfondernas avkastning och genom de medel som finns placerade i EVLI och
Credit Suisse.

Beslutsförslag:

1) Församlingsrådet besluter att 80 % av testamentesfondernas
avkastning ska användas varje år, medan 20 % bygger på kapitalet för
att täcka utgifter som uppkommer.
2) Församlingens årliga diakoniunderstöd på 20.000 € och
missionunderstöd på 10.000 € finansieras framöver genom
testamentesfondernas avkastning och församlingens tillgångar i EVLI
och Credit Suisse.

Beslut:

Beredande dog tillbaka ärendet för ny beredning till församlingsrådets
möte i oktober. Den nya beredningen görs på de diskussioner som
fördes i rådet.
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69. § Petrus verksamhetsplan 2021-2023 (inledande behandling)
Bilaga 5, VEP 2021–2023 (utkast 10.6.2020)
Församlingsrådet ska godkänna budget för 2021 och verksamhetsplan (VEP) för 2021-2023
innan 13.9.2020. Församlingsrådet hinner ännu behandla verksamhetsplan och budget på
sitt möte i augusti så att beslut kan tas på församlingsrådets möte i september.
I verksamhetsplanen ska ingå tre tyngdpunktsområden. Petrus anställda och
förtroendevalda har tagit fram förslag på församlingens tyngdpunktsområden under sin
Gemenskaps- och strategidag (GOSDAF) lör 16.5.2020. Ett utkast till VEP för 2021-2023
finns i bilaga 5. Utkastet är baserat på förra årets VEP och resultatet av arbetet på
GOSDAF.
Beslutsförslag:

Församlingsrådet för samtal och antecknar förslaget för kännedom.

Beslut:

Ärendet bordlades till augustimötet.

70. § Förfrågan gällande församlingens fastigheter
Bilaga 6, Petrus församling - Toimitiloja koskeva kirje seurakunnille 11.6.2020
Bilaga 7, Seurakuntien ja palveluyksiköiden toimitilat 2021 käytön mukaisesti 110620
Bilaga 8, Investointilaskelma 2021- 2026 10.06.2020
Bilaga 9, Petrus interna hyror 2020
Kyrkan i Helsingfors har behov av att kraftigt minska sitt fastighetsinnehav under de
närmaste åren. De årliga underhållskostnaderna behöver sänkas från en förväntad nivå på
ca. 18–47 M€/år, till en varaktig nivå på omkring 9,5 M€ per år. Om denna minskning av
underhållskostnaderna inte sker beräknas samfällighetens kassa ta slut inom 5-7 år.
Fastighetskontoret ber alla församlingar innan 31.8.2020 meddela vilka fastigheter man är
villig att avstå från och hur man kunde minska mängden fastigheter genom att effektivera
deras användning och genom samarbete över församlingsgränserna.
Petrus andel av den interna hyran för Petruskyrkan är ca 69.000 €/år. Det motsvarar
ungefär kostnaden för 1,5 anställd. I nuläget kan det inte anses rimligt att Petrus ska avstå
från sin enda kyrkobyggnad.
Förutom våra utrymmen i Petruskyrkan önskar vi fortfarande hålla högmässa i Munksnäs
och Åggelby gamla kyrka. Alla andra kyrkor kunde det vara möjligt att avstå från, med
undantag av enstaka tillställningar vid exempelvis större kyrkliga högtider. Petrus kunde
avstå från sina andelar i Munkshöjdens kyrka och Malms kyrka. Församlingen har redan
tagit beslut om att avstå från Café Torpets lokal på Köpingsvägen 48. Under de åren har vi
även avstått från bl.a. Kårböle kapell och andra lokaler.
Om det är till nytta kan församlingen söka sätt att effektivera användningen av våra
utrymmen i Petruskyrkan för att lediggöra kontorustrymme för t.ex. samfällighetens bruk
eller för extern uthyrning. Hur stor efterfrågan det är för sådana utrymmen i stadsedelen
Månsas är oklart. I Helsingfors finns det ett överutbud på kommersiella fastigheter.
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1) Petrus är beredd att avstå från alla fastigheter förutom Petruskyrkan.
2) Petrus önskar även i fortsättningen ordna gudstjänster i Munksnäs
kyrka och Åggelby gamla kyrka, i gott samarbete med de lokala
finskspråkiga församlingarna. Även gudstjänster vid större högtider på
många platser, som hittills.

Beslut:

Enligt beslut.

71. § Övriga ärenden
Gudstjänstplanen och kollektplanen bereds till höstens första möte.

72. § Följande möten
Föreslås att datum för församlingsrådets första möte på hösten ändras till 18.8. Datum
för höstens möten skulle i så fall vara:
18.8
8.9
20.10
17.11
15.12

(Förslag: ändrat från 25.8)

Gemenskaps och strategidag för anställda och förtroendevalda (GOSDAF) planeras
ordnas lördag 7.11, kl 9.30–14.

Beslutsförslag:

Datum för höstens möten slås fast.

Beslut:

Enligt förslag.

73. § Protokollet till påseende
Protokoll 2020-6 är framlagt till påseende i församlingens kansli i Petruskyrkan under
tiden 18.6–2-7.2020, samt på församlingens hemsida.

74. § Mötets avslutning
Mötet avslutades kl 20:29.

75. § Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Paragrafer i protokollet: 63-68, 70 §§
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation:
Församlingsrådet i Petrus församling
Adress:
E-post:

Skogsbäcksvägen 15
00630 HELSINGFORS
petrus.fors@evl.fi

Rättelseyrkande 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. Vid elektronisk delgivning
anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades. En församlingsmedlem anses
ha fått del av beslutet när protokollet har 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. Ett elektroniskt meddelande
anses ha kommit in till en församling när det finns tillgängligt för församlingen i en mottagaranordning eller ett
datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.
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.

Bilageförteckning
Bilaga 1, Ekonomirapport Petrus jan-maj 2020
Bilaga 2, Meddelande om uppsägning, Peter Hilli (nytt datum)
Bilaga 3, Budget 2021 A (utan åtgärder)
Bilaga 4, Fondarbetsruppens rapport
Bilaga 5, VEP 2021–2023 (utkast 10.6.2020)
Bilaga 6, Petrus församling - Toimitiloja koskeva kirje seurakunnille 11.6.2020
Bilaga 7, Seurakuntien ja palveluyksiköiden toimitilat 2021 käytön mukaisesti 110620
Bilaga 8, Investointilaskelma 2021- 2026 10.06.2020
Bilaga 9, Petrus interna hyror 2020
Bilaga 10, Brev från Pro Lukas om understöd

Helsingfors 25.6.2020

__________________________
Daniel Björk
kyrkoherde

__________________________
Jona Granlund
sekreterare
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Johannes Perret
protokolljusterare

PROTOKOLL

__________________________
Maria Sten
protokolljusterare
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