
 
FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2022-9 
Föredragningslista 
 
 Föredragningslistan skickad 3.11.2022 
  
 Föredragningslistan har kompletterats 8.11 med följande ändringar:  

  - 127 §  Ändrat beslutsförslag: Fortsättningen för projekt inom ungdomsdiakoni 
  - 128 §  Nytt ärende: Församlingens delegater till Ungdomens kyrkodagar 2023 

Tid: Tisdag 8.11.2022, kl 17.30 

Plats: Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 
  
	 

Rådets medlemmar: Amos Airola, sekreterare 
  Tuomas Anttila  
  Sonja Djupsjöbacka 
  Jona Granlund 
  Rufus Hedengren  
  Britta Lassus  
  Göran Lindén 
  Christoffer Perret 
  Johannes Perret 
  Caroline Sandström 
  Maria Sten 
  Anki Åvall 

  Daniel Björk, ordförande  
   

 
Mötets ärendelista:  

  119 §  Anställning av diakonitjänsteinnehavare 
  120 §  Utlåtande gällande samfällighetens budget och VEP 2023-2025 
  121 §  Visitationsprotokollets åtgärdsförteckning 2021 
  122 §  Förfrågan gällande inbesparingar på Kyrkpressen 
  123 §  Villkorat beslut om lediganslående av anställningar för diakoniprojekt 
  124 §  Fördelning av missionsunderstöd för 2023 
  125 §  Ungdomsledare Ida-Marie Eklund, ansökan om förlängd tjänstledighet 
  126 §  Projektanställning inom ungdomverksamheten under vår och sommar 2023 
  127 §  Fortsättningen för församlingens projekt inom ungdomsdiakoni 
 NY 128 §  Församlingens delegater till Ungdomens kyrkodagar 2023 
   
   
_______________ 

Ordförande höll inledningsandakt.  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114.§  Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet 

Beslut: Mötet  öppnades  kl.  17:41  och  konstaterades  vara  lagenligt 
sammankallat och beslutfört.

115.§  Val av protokolljusterare 

Beslutsförslag: 1) Som protokolljusterare föreslås Johannes Perret och Tuomas Anttila. 
2) Som sekreterare föreslås Amos Airola.

Beslut: Enligt förslag.

116.§  Fastställande av föredragningslistan

Beslutsförslag: Föredragningslistan fastställs

Beslut: Enligt förslag.

117.§  Anmälningsärenden

1. Uppdaterad gudstjänstplan för julen 2022

På sitt  förra möte godkände församlingsrådet  en uppdaterad gudstjänstplan för  julen 
2022.  Ett  önskemål  från  rådets  sida  var  att  utforska  möjligheten  att  flytta  en  av 
julbönerna till förmiddagen. Det har nu visat sig att det är möjligt för Kannelmäen srk 
att Petrus håller julbön i Kårböle kyrka kl 11 på julafton. Julaftonens program i Petrus 
2022 ser då ut som följer: 

11 Kårböle kyrka flyttad från kl 14.30
12 Munksnäshemmet
14.30 Södra Haga kyrka  
15 Malms kyrka  
16.30 Munksnäs kyrka
23.30 Åggelby gamla kyrka

 

2. Läget gällande försäljning av lägenhet tillhörande Wilhelmssons testamentesfond

På  sitt  förra  möte  beslöt  församlingsrådet  att  inleda  försäljning  av   en  lägenhet 
tillhörande  Wilhelmssons  testamentesfond,  ”förslagvis  den  som  har  störst 
reparationsskuld”.  Pekka  Suominen  som  är  tilapalvelupäällikkö  på  samfälligheten 
assisterar oss i processen. Objektet som ska säljas är Björneborgsvägen 5 A 19 där man 
planerar  fasad-  och  takrenovering  inom  kort.  Mäklarfirman  som  anlitas  är 
Huoneistokeskus vilken samfälligheten har ett ramavtal med. De kommer att genomföra 
en  värdering  och  påbörja  marknadsföring  av  objektet.  När  köpare  hittats  är  det 
kyrkoherden som representerar församlingen vid försäljningen eftersom samfällighetens 
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fastighetschef inte har mandat när det gäller fastigheter tillhörande testamenten. 

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: 1. I gudstjänsplanen för julen 2022 görs följande ändringar:  
Julbönen i Södra Haga kyrka ordnas kl. 11:00.
Julbönen i Kårböle kyrka ordnas inte. 
Julbönen i Åggelby gamla kyrka ordnas kl. 23:00.

 
2. Antecknas för kännedom. 

118.§  Församlingens ekonomiska läge

Bilaga 1, Ekonomirapport okt 2022  
 
Ordförande ger en redogörelse för församlingens ekonomiska läge. Efter 83,3 % av året 
(10/12) har församlingen enligt rapporten använt 90,7 % av sina budgeterade medel.

I budgeten för 2022 ingår följande överföringar som ännu inte förverkligats:

- 10.000 € för mission (af Enehjelms testamentesfond)
- 20.000 € för diakoni (Wilhelmssons testamentesfond)
- 8.750 € för lärjungaträning (Petrus Plus rf)
- 20.000 € för satsning på ungdomsdiakoni (samfällighetens tillägsbudget, diakoni)

När dessa överföringar tas i beaktande ligger det förverkligade utfallet på ca 84,6 % dvs 1,3 
procentenheter över budget, vilket motsvarar ett underskott på ca 12.600 €. Församlingen 
hade vid utgången av 2021 ett samlat överskott på 138.222 € varifrån ett underskott skulle 
komma att tas. 

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag. 

119.§  Anställning av diakonitjänsteinnehavare

Bilaga 2, Tua Sandell ansökan
Bilaga 3, Tua Sandell CV
Bilaga 4, Tua Sandell matrikelutdrag

Petrus församling har två tjänster inom diakonin. Diakonissa Gunilla Riska är tjänstledig 
fram till 16.8.2024 och diakonissa Bodil Sandell har beviljats avsked på egen begäran med 
sista  arbetsdag  31.11.2022.  Bodil  är  sedan  projektanställd  inom  diakonin  under  tiden 
1.12.2022–31.1.2023. 

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.9.2022 att lediganslå tjänsten inom diakoni på 100 
% att sökas senast 24.10.2022. Inom utsatt ansökningstid har en ansökan inkommit. 
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Tua Sandell är behörig diakonissa och även teologie magister från Åbo Akademi. Hon har 
mångårig  erfarenhet  av  diakoniarbete  i  församlingstjänst  och  som  stiftssekreterare  för 
församlingsdiakoni vid Borgå stift. Tua är bekant för församlingen sedan tidigare och har 
bland annat fungerat som resursperson i lärjungaskolan Transform. De senaste åren har hon 
arbetat i Främre Asien som utsänd genom SLEF. Hennes modersmål är svenska och hennes 
kunskaper i finska är goda. 

Beslutsförslag: Tua Sandell utses till tjänsten som diakonissa i Petrus församling från 
och med 1.1.2023. Anställningen har sex månaders prövotid. Hälsointyg 
och brottsregisterutdrag bör uppvisas innan tjänsten tillträds. 

Behandling: Klämförslag av Tuomas Anttila:  
Under  våren  utreds  utformningen  av  ett  diakoniteam i  församlingen. 
Beredningen omfattar klämförslaget.  

Beslut:  Enligt förslaget som omfattar Tuomas Anttilas klämförslag. 

120.§  Utlåtande gällande samfällighetens budget och VEP 2023-2025

Bilaga 5, YKN 6.10.2022 §335
Bilaga 6, Talousarviokirja 2023

Gemensamma  kyrkorådet  behandlade  den  6.10.2022  budgetförslaget  för  2023  samt 
verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023-2025. Kyrkorådet ber församlingarna och 
samarbetskommittén ge utlåtande om dessa innan 11.11.2022.

Beslutsförslag: Samfällighetens  budgetförslag  för  2023  och  Verksamhets-  och 
ekonomiplan för 2023-2025 i bilaga 5 och 6 antecknas för kännedom. 

Beslut:  Bilaga 5 och 6 antecknas för kännedom. Kyrkoherden  
befullmäktigas att forma ett utlåtande om de brister i budgetförslaget 
för 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen som lyftes fram av 
församlingsrådet. 

121.§  Visitationsprotokollets åtgärdsförteckning 2021

Bilaga 7, Visitationsprotokoll 2021 Petrus

Biskopsvisitation genomfördes i Petrus församling under åren 2019-2022. Överläggningar 
med  förtroendevalda  och  personal  genomfördes  4.12.2021  och  ett  visitationsprotokoll 
uppgjordes. Församlingens förvaltning bedömdes vara i god ordning. Personalen mår också 
överlag bra. Arbetsmotivationen är hög i arbetslaget och personalen trivs i regel med sitt 
arbete. I protokollet finns följande åtgärdsförteckning som församlingen bör beakta (s. 6): 
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1. Församlingen bör fästa särskild uppmärksamhet vid anställningar; lagar och avtal 
bör följas 

2. Kyrkoherden  bör  arbeta  för  ett  tydligt  förmanskap  och  tydliga  strukturer  i 
personalledningen 

3. Församlingen bör utarbeta en introduktionsguide- och plan för nya medarbetare

4. Särskild noggrannhet bör iakttas då beslut fattas i personalärenden (tjänstledigheter 
m.m.) 

 
En del av ovanstående punkter har redan utvecklats i en positiv riktning efter visitationen. 
Församlingsrådet tar numera tydliga beslut också om det gäller att inte tillsätta tjänster som 
blivit lediga. Kyrkoherden har även blivit något bättre på att meddela tjänstemannabeslut 
till  rådets  vice-ordförande  utan  fördröjning.  Församlingen  har  också  sammanställt  en 
omfattande introduktionsguide för nya anställda, som visserligen är i behov av kontinuerlig 
uppdatering. 

Det är också viktigt att det nya församlingsrådet som tillträder 2023 får en inblick i dessa 
processer. 

Beslutsförslag: 1) Kyrkoherden ges i uppdrag att presentera visitationsprotokollet och 
den  medföljande  åtgärdsförteckningen  också  för  det  nya 
församlingsrådet under 2023. 

2) Församlingsrådet fäster uppmärksamhet på de punkter som nämns i 
visitationsprotokollet och förbinder sig att följa dem, särskilt gällande 
anställningar och beviljande av tjänstledigheter.

3)  Församlingens  introduktionsguide  för  nya  anställda  uppdateras 
halvårsvis.

4) Visitationsprotokollet i bilaga 7 antecknas för kännedom. 

Behandling: Tuomas Anttilas klämförslag: Varje ny anställd får en mentor från den 
existerande personalen. Beredningen omfattar förslaget. 

Beslut:  Enligt förslag.

122.§  Förfrågan gällande inbesparingar på Kyrkpressen

Bilaga 8, Förfrågan gällande inbesparingar på KP

Inom ramen för Modigt tillsammans-processen har GKF beslutit om en rad inbesparingar 
som även påverkar de svenskspråkiga församlingarna. Ett av besluten är att förhandla med 
Kyrkpressen för att minska kostnaderna med 50.000 € på årsbasis. 

ordf ______ / sekr ______  / prot.just ______  / prot.just ______        ( )5 12



PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2022–9                          PROTOKOLL

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki har tillsammans med informationschef Kimmo 
Holappa  genomfört  förhandlingarna  med  Kyrkpressen.  Församlingarna  ombeds 
kommentera förhandlingsresultatet. Texten återfinns i bilaga 8. 

I korthet innebär förslaget att inbesparingarna skulle tas från arbetet med de Helsingfors-
sidor  som hittills  till  stor  del  produerats  av  Kyrkpressens  redaktion.  I  framtiden skulle 
församlingarna själva under ledning av vår gemensamma informatör Nina Österholm ta ett 
större ansvar för att producera materialet till dessa sidor.  

Johan Westerlund har å de svenskspråkiga församlingarnas vägnar formulerat följande svar: 

”Den  föreslagna  lösningen  innebär  att  Kyrkpressen  fortsättningsvis  kommer  till 
hemmen som tidigare, men med lägre insats från redaktionens sida. Vi kan omfatta 
förslaget och föreslår att vi organiserar en egen ”redaktion” under ledning av Nina 
Österholm.  Det  är  viktigt  att  Kyrkpressen  håller  en  visuell  och  innehållsmässig 
kvalitet som motsvarar den stora satsning som den trots allt är.”

För församlingarna kommer detta att innebära en större arbetsmängd för våra informatörer 
och övriga anställda. Annat arbete kan komma att behöva prioriteras ner för att få utrymme 
att producera Helsingfors-sidorna.

Beslutsförslag: Församlingsrådet antecknar detta för kännedom. 

Beslut:  Enligt förslag. 

123.§  Villkorat beslut om lediganslående av anställningar för diakoniprojekt

Bilaga 9, Jag ser dig -ansökan
Bilaga 10, Familjeliv - stödnätverk för familjer

Församlingen ansöker om extern finansiering för två projekt med anknytning till diakoni. 
Projektet ”Jag ser dig” vill satsa på ungas välmående och medel har sökts från en extern 
stiftelse för anställning av en eller två ungdomsdiakoner i tre år tid. Medel skulle beviljas 
för ett år i taet. En preliminär beskrivning av projektet finns i bilaga 9. Besked om huruvida 
ansökan beviljas väntas mot slutet av januari 2023. 

Projektet  ”Familjeliv”  riktar  sig  till  barnfamiljer  och  medel  har  sökts  från  Helsingfors 
kyrkliga samfällighet för anställning av en diakon eller familjearbetare för ett år i taget. 
Möjlighet till förlängning av projektet beror på hur projektet utfaller. En sammanfattning av 
ansökan finns i bilaga 10. Besked om huruvida ansökan beviljas väntas i november 2022. 

Föreslås att församlingsrådet ger kyrkoherden fullmakt att lediganslå anställningar för dessa 
projekt om och när ansökan blir beviljad. Församlingsrådet tar beslut angående anställning 
av de sökande på sitt möte i januari respektive februari 2023. 

Beslutsförslag: 1) Om medel beviljas som täcker kostnaderna för en anställning inom 
projektet  ”Jag  ser  dig”  lediganslås  en  tidsbunden  befattning  som 

ordf ______ / sekr ______  / prot.just ______  / prot.just ______        ( )6 12



PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2022–9                          PROTOKOLL

projektanställd diakon, ungdomsarbetare eller teolog i Petrus församling 
för projekttiden. Kravgrupp 502. Språkkraven är utmärkta kunskaper i 
svenska och nöjaktiga i finska. Tillträde enligt överenskommelse. 

2) Om medel beviljas som täcker kostnaderna för två anställningar inom 
projektet  ”Jag  ser  dig”  lediganslås  två  tidsbundna  befattningar  som 
projektanställd diakon, ungdomsarbetare eller teolog i Petrus församling 
för projekttiden. Kravgrupp 502. Språkkraven är utmärkta kunskaper i 
svenska och nöjaktiga i finska. Tillträde enligt överenskommelse.

3) Om medel beviljas som täcker kostnaderna för en anställning inom 
projektet ”Familjeliv” lediganslås en tidsbunden projektanställning som 
diakon, teolog eller familjearbetare i Petrus församling för projekttiden. 
Kravgrupp  502.  Språkkraven  är  utmärkta  kunskaper  i  svenska  och 
nöjaktiga i finska. Tillträde enligt överenskommelse.

Behandling: Amos Airola anmälde jäv,  Daniel  Björk fungerar som sekreterare för 
ärendet.

Beslut:  Om medel beviljas för en eller flera befattningar lediganslås en eller 
flera projektanställningar. Kyrkoherden utformar annonserna 
utifrån diskussionen som fördes på mötet. 

124.§  Fördelning av missionsunderstöd för 2023

Bilaga 11, Förslag till fördelning av missionsunderstöd år 2023

Petrus församling har beslutit att årligen dela ut 10.000 € i missionsunderstöd. Förutom 
detta understöd bidrar församlingen med medel som samlas in genom kollekter,  privata 
donationer och olika satsningar. 

Församlinger principbeslut är att använda dessa 10.000 € för att stöda sådana missions-
organisationer  som  inte  längre  får  understöd  från  Helsingfors  kyrkliga  samfällighet. 
Församlingsrådet tar varje år beslut om hur missionsunderstödet fördelas utifrån förslag 
från vår missionsansvariga kaplan Ronny Thylin. 

Tidigare har 5.000 € använts för att bidra till att täcka kostnaderna för våra intentionsavtal 
med SLEF,  2.500 €  har  gått  till  Magnus  och  Gunilla  Riskas  arbete  i  Etiopien  genom 
Missionsföreningen Såningsmannen och den resterande 2.500 €  har varje år gått till ett 
ändamål som församlingsrådet valt. 

Ronny föreslår för 2023 att 5.000 € som tidigare ska gå till att täcka kostnaderna för våra 
intentionsavtal med SLEF medan den resterande 5.000 € i sin helhet skulle gå till Magnus 
och Gunilla Riskas arbete i Etiopien, eftersom detta arbete har haft svårt att få tillräckligt 
med understöd. Se bilaga 11. 

Beslutsförslag: 1)  Petrus  församling  använder  5.000  €  för  att  stöda  våra 
avtalsmissionärer inom SLEF under 2023. 
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2) Petrus församling använder 5.000 € för att stöda Gunilla och Magnus 
Riskas arbete genom Såningsmannen under 2023. 

Beslut:  Enligt förslag.

125.§  Ungdomsledare Ida-Marie Eklund, ansökan om förlängd tjänstledighet

Bilaga 12, Ansökan om tjänstledighet, Ida-Marie Eklund 2022

Församlingens ungdomsarbetsledare Ida-Marie Eklund är tjänstledig fram till 31.12.2022. 
Hon har ansökt om förlägd tjänstledighet för tiden 1.1–31.1.2023. 

För  tiden 1.2–31.3.2023 ansöker  Ida-Marie  om partiell  tjänstledighet  så  att  hon arbetar 
endast 20 %. 

Från  1.4.2023  och  tillsvidare  är  Ida-Marie  således  återigen  anställd  på  sin  ordinarie 
anställningsprocent (80 %). 

Beslutsförslag: 1) Ida-Marie Eklund beviljas tjänstledighet för tiden 1-31.1.2023.

2)  Ida-Marie  Eklund  beviljas  partiell  tjänstledighet  för  tiden  1.2–
31.3.2023, under vilken tid hon är anställd på 20 %. 

Beslut:  Enligt förslag. 

126.§  Projektanställning inom ungdomverksamheten under vår och sommar 2023

Ida-Marie Eklund är anställd på 80 % som ungdomsarbetsledare i församlingen. Hon är för 
tillfället tjänstledig fram till 31.12.2022. Ida-Marie har anhållit om tjänstledighet i januari 
och om partiell tjänstledighet i februari-mars. Hon återvänder till sin fulla anställningsgrad, 
80 %, från och med april.

Förutom  Ida-Maries  tjänst  på  80  %  har  församlingen  även  haft  en  anställning  som 
musikledare  inom ungdomsarbetet  på  20  %.  För  tillfället  sköter  Nadine  Mabinda  båda 
dessa uppgifter och är anställd i församlingen på 100 % fram till 31.12.2022. Kaplan Ronny 
Thylin ansvarar för administrationen av skriftskolan och församlingspastor Anne Koivula 
sköter  tillsammans med Nadine  hjälpledarskolning och en  del  andra  uppgifter  gällande 
ungdomsarbete och skriftskola. 
 
Ungdomsverksamheten och hjälpisutbildningen är  till  sin  natur  verksamhet  som bygger 
mycket  på  personliga  relationer.  Det  är  därför  värdefullt  om övergången när  Ida-Marie 
återvänder i tjänst kan göras mjukt så att Nadine ännu är kvar på en viss procent under 
våren  och  sommaren,  för  att  följa  årets  konfirmandgrupp  till  slut.  Till  sommarens 
skriftskolläger behöver vi varje år förstärkning i teamet, en uppgift som Nadine naturligt 
kunde sköta under sommaren 2023. 
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Erfarenheterna visar att en alltför låg anställningsgrad blir ineffektiv med t.ex. planering 
och  möten.  En  lösning  med  minst  60  % för  Nadine  kunde  därför  vara  en  fungerande 
lösning. Ungdomsteamets förslag för våren och hösten 2023 skulle se ut som följer: 

januari: Nadine 100 % Ida-Marie 0 %
februari-mars: Nadine 100 % Ida-Marie 20 %
april-augusti: Nadine 60 % Ida-Marie 80 %
september- Nadine 20 % Ida-Marie 80 %  (situationen tillbaka i normalt läge)

Kostnaderna för detta förslag under övergångsperioden jan-aug 2023 skulle uppgå till ca 
20.870 €, jämfört med att ha endast en anställd på 100 %.

BKA: Skriftskolan och hjälpledarutbildningen är centrala delar i församlingens arbete bland 
unga.  Det  är  viktigt  att  satsa  resurser  här,  särskilt  i  övergången  mellan  anställningar. 
Ungdomsverksamhet är ett krävande arbete och med minskande resurser behöver teamet 
stöd. Det är en god investering att befrämja välmående och inspiration i teamet genom att 
om möjligt tillmötesgå de planer för verksamheten som de själva har gjort upp. Ur BKA-
synvinkel  är  det  en  motiverad  satsning  att  möjliggöra  en  mjuk  övergång  i  ungdoms-
verksamheten under våren och sommaren 2023 på detta sätt.

Beslutsförslag: 1) Nadine Mabindas anställning som vikarie inom ungdomsarbetet på 
100 % förlängs för tiden 1.1–31.3.2023. 

2) Nadine Mabinda anställs  i  tidsbundet arbetsavtalsförhållande inom 
ungdomsarbetet på 60 % för tiden 1.4–31.8.2023. Kravgrupp 502. 

3) Nadine Mabinda anställs som musikledare inom ungdomsarbetet på 
20 % från 1.9.2023 tillsvidare. Kravgrupp 502. 

Beslut:  Enligt förslag. 

127.§  Fortsättningen för församlingens projekt inom ungdomsdiakoni

Petrus  församling  har  under  hösten  2022  gjort  en  satsning  inom ungdomsdiakoni  som 
finansierats externt genom samfällighetens tilläggsbudget för diakoni. Edith Kortekangas 
har varit projektanställd inom ungdomsdiakoni på 60 % för att arbeta i nära samarbete med 
lärjungaskolan Transform och Elias Ahlskog har varit anställd på motsvarande sätt för att 
arbeta nära Petrus Youth. 

Under 2023 har församligen ingen extern finansiering att tillgå för detta projekt. Det är 
möjligt för församlingen att fortsätta denna satsning läsåret ut om vi använder våra egna 
budgetmedel. Kostnaden för att förlänga projektet under jan-maj 2023 skulle uppgå till ca 
20.000 €. 

Edith  och  Elias  är  för  tillfället  anställda  i  tidsbundet  arbetsavtalsförhållande  fram  till 
31.12.2022.  Båda  har  gjort  en  värdefull  och  uppskattad  insats  i  församlingen. 
Lärjungaskolan  Transform  ordnas  dock  inte  på  samma  sätt  som  tidigare  under  läsåret 
2022-2023 och denna del av projektet har därför inte kunnat genomföras som planerat.
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Församlingen  har  ansökt  om  extern  finansiering  för  en  större  satsning  inom 
ungdomsdiakoni som skulle förverkligas under 2023-2025. Om denna satsning förverkligas 
skulle det innebära att denna mindre satsning (60 % i fem månader) inom ungdomsdiakoni 
blir något överflödig.

Transform-teamet har fört fram ett förslag där anställningsgraden för den del av projektet 
som genomförs i samarbete med Transform kunde sänkas till 30 %. Det skulle möjliggöra 
ett  framgånsrikt slutförande av pågående satsningar som Transform Equip och Disciple. 
Edith är införstådd med en sådan lösning. En sådan satsning skulle kosta ca 5.000 €. 

Beslutsförslag: 1)  Edith  Kortekangas  anställning  inom  ungdomsdiakoni  i  samarbete 
med  Transform  förlängs  för  tiden  1.1–31.5.2023.  Anställningsgraden 
ändras till 30 %.

2)  Projektet  inom  ungdomsdiakoni  i  samarbete  med  Petrus  Youth 
förlängs inte efter 31.12.2022. 

Beslut:  1) Enligt förslag. 
2) Beredningen drar tillbaka ärendet.

128.§  Församlingens delegater till Ungdomens kyrkodagar 

Bilaga 13, Brev till församlingsrådet UK23

Ungdomens kyrkodagar ordnas på Lärkkulla i Karis 26-29.1.2023. Antalet delegater som 
församlingarna kan sända varierar beroende på församlingens storlek. Petrus församling har 
rätt att sända nio delegater men de senaste åren har antalet delegater från Petrus i praktiken 
varit omkring 2-5 personer. Kostnaden per delegat är 180 € vilket inkluderar kost, logi och 
resor.  Delegaterna  ska  vara  15-30  år,  konfirmerade  medlemmar  av  församlingen. 
Anmälningarna ska skickas in senast 31.12.2022. 

Föreslås att kyrkoherden ges fullmakt att godkänna årets delegater till UK utifrån förslag 
från ungdomsteamet. Ungdomsteamet ges i uppdrag att rekrytera och inspirera ungdomar 
att delta i UK och att sammanställa en lista över de intresserade. 

Beslutsförslag: Kyrkoherden befullmäktigas att godkänna Petrus församlings delegater 
till Ungdomens kyrkodagar 2023. 

Beslut:  Enligt förslag.

129.§  Övriga ärenden

Det kommande församlingsrådet ombeds ta ställning till processen för hur 
församlingens föredragningslistor och protokoll publiceras. 

Avtackning av Bodil Sandell.
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130.§  Ärenden under beredning

Färdigställande av AV-installationerna i Petruskyrkan
Treårsplan för skriftskolan  

131.§  Förslag på följande möten och övriga datum 

Överenskomna datum för församlingsrådets möten: 

14.12 (ons, före julmiddagen, endast vid behov) 

 
Övriga datum:  

Julmiddag för anställda och förtroendevalda med avec, ons 14.12, kl 18. 
Församlingens gemensamma julgudstjänst med julgröt, sön 11.12, kl 15.30.

 
Beslutsförslag: Antecknas för kännedom. 

Beslut:  

132.§  Protokollet till påseende

Protokoll  2022-9  är  framlagt  till  påseende  i  församlingens  kansli  i  Petruskyrkan  under  
tiden 9-23.11.2022, samt på församlingens hemsida.

133.§  Mötets avslutning
 
Mötet avslutades kl. 20:11.

134.§  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
 
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande 
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
 Paragrafer i protokollet:  119–128 §§ 

Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation: 
 
Församlingsrådet i Petrus församling 

Adress:    Skogsbäcksvägen 15 
                00630 HELSINGFORS 
E-post:     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 
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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 okt 2022
Bilaga 2, Tua Sandell ansökan
Bilaga 3, Tua Sandell CV
Bilaga 4, Tua Sandell matrikelutdrag
Bilaga 5, YKN 6.10.2022 §335
Bilaga 6, Talousarviokirja 2023
Bilaga 7, Visitationsprotokoll 2021 Petrus
Bilaga 8, Förfrågan gällande inbesparingar på KP
Bilaga 9, Jag ser dig -ansökan
Bilaga 10, Familjeliv - stödnätverk för familjer
Bilaga 11, Förslag till fördelning av missionsunderstöd år 2023
Bilaga 12, Ansökan om tjänstledighet, Ida-Marie Eklund 2022

Helsingfors  8.11.2022

 __________________________ _________________________    
                  Daniel Björk Amos Airola

                 kyrkoherde   sekreterare

___________________________ _________________________ 
     Johannes Perret Tuomas Anttila

  protokolljusterare           protokolljusterare
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