
 
FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2023-2 
Föredragningslista 
 
 Föredragningslistan skickad 9.2.2023 
  
 - Föredragningslistan uppdaterad 14.2.2023 med följande ändringar:  

  - 37 §  Uppdaterad beredning:  Anställning av projektledare inom ungdomsdiakoni 
  - 40 §  Nytt ärende:  Beviljande av hyra för Björkebo sommarhem 

Tid: Tisdag 14.2.2023, kl 17.30 

Plats: Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 
  
	 

Rådets medlemmar: Tuomas Anttila 
  Sonja Djupsjöbacka 
  Jona Granlund 
  Pamela Granskog 
  Britta Lassus 
  Sabina Lumivirta 
  Christoffer Perret 
  Susanna Pimenoff 
  Caroline Sandström  
  Kajsa Sjöberg 
  Maria Sten 
  Holger Thors suppleant: Lotta Wollsten  

  Daniel Björk, ordförande 
   
  Anne Koivula närvarar vid 37 §  
   

 
Mötets ärendelista:  

  27 §   Besök av Mattias Kallman, ordförande i föreningen PetrusPlus rf 
  30 §   Höjning av avgifter vid begravning av personer som inte hör till kyrkan 
  31 §   Verksamhetsberättelse (VEB) 2022 
  32 §   Utredning över ibruktagande av dokumenthanteringsprogrammet ”Dynasty 10” 
  33 §   Lediganslående av tidsbunden anställning som värdinna/vaktmästare, 80 % 
  34 §   Plan för fördelningen av projektkoordinatorns arbetsuppgifter 
  35 §   Justering av missionsavtal med SLEF 
  36 §   Årsplan för skriftskolan i Petrus församling 2023 
  37 §   Anställning av projektledare inom ungdomsdiakoni 
  38 §   Rapport över församlingsvalet i Petrus församling 
  39 §   Val av barnombudsman 
  40 §   Beviljande av hyra för Björkebo sommarhem 

_______________ 
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Ordförande höll inledningsandakt. 

24. §  Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet 

Beslut: Mötet öppnades kl 17.38 och konstaterades vara lagenligt sammankallat 
och beslutfört.

25. §  Fastställande av föredragningslistan

Beslutsförslag: Föredragningslistan fastställs

Beslut: Enligt förslag.

26. §  Val av protokolljusterare 

Beslutsförslag: Som protokolljusterare föreslås Pamela Granskog och Christoffer Perret.

Beslut: Enligt förslag.

27. §  Besök av Mattias Kallman, ordförande i föreningen PetrusPlus rf

Bilaga 1, Petrus Plus rf stadgar

Mattias Kallman fungerar som ordförande i föreningen PetrusPlus rf. vars syfte enligt sina 
stadgar bl.a.  är ”att  stöda arbetet som görs genom Petrus församling”. Mattias Kallman 
besöker  församlingsrådets  möte  för  att  presentera  föreningen  och  tillsammans  med oss 
fundera hur samarbetet kan fungera smidigast möjligt. 

Petrus församling samarbetar med ett antal externa stödorganisationer som är nära knutna 
till  församlingen.  Björkebo  sommarhem  rf  har  som  fokus  att  upprätthålla  lägergården 
Björkebo i Vihtis,  Pro Markus rf kanaliserar en del av församlingens diakonimedel och 
fungerar  som kanal  för  understöd  från  externa  fonder,  Pro  Lukas  rf  har  en  mångsidig 
verksamhet med understöd av församlingsverksamhet både i Petrus och nationellt.  
 
Petrus Plus är den nyaste föreningen som arbetar i nära samarbete med Petrus församling, 
den  grundades  under  våren  2021.  Den  kom  till  eftersom  ingen  av  de  ovanstående 
föreningarna har insamlingstillstånd och därför är mera begränsade vad gäller insamling av 
understöd från allmänheten. Petrus Plus har insamlingstillstånd och kan därför rikta sig till 
församlingen och allmänheten mera mångsidigt. 

Petrus  Plus  har  den  senaste  tiden  organiserat  en  understödsring  för  att  möjliggöra 
anställningen av en koordinator inom lärjungaskap i Petrus församling. Församlingen har 
stått för en anställningsgrad på 40 % medan Petrus Plus finansierar en anställningsgrad på 
50 %. Totalt har Ida-Maria Pekkarinen, som innehar befattningen, varit anställd på 90 %. 
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Petrus församling har ensam fungerat som arbetsgivare och kyrkoherden som arbetsledare.  
 
Till koordinatorns uppgifter har hört bland annat planering och genomförande av Disciple-
konferensen,  ledande av Transform lärjungaskolan och utveckling av det  nya konceptet 
”Transform Equip” som ordnas kvällar och helger. Dessutom ansvar för koordination av 
Puls-gudstjänsterna  och  andra  mångsidiga  uppgifter  i  församlingen.  Efter  att 
församlingspastor Benjamin Sandell avslutade sin tjänst i Petrus har det funnits ett stort 
behov av denna uppgift. 

För  att  samarbetet  mellan Petrus församling och föreningen Petrus Plus ska fungera så 
smidigt som möjligt är det  bra att hitta en rytm där vi kan planera gemensamma satsningar 
i god tid.  En naturlig modell gällande samarbete kunde vara:  

1. Församlingen ser ett behov i verksamheten där samarbete med Petrus Plus 
kunde vara lämpligt.

2. Kyrkoherden eller andra representanter från församlingen för samtal med 
representanter för Petrus Plus och bedömer möjligheterna till samarbete.

3. Församlingsrådet tar beslut om att ansöka om understöd från Petrus Plus.

4. Petrus Plus behandlar församlingens ansökan och tar beslut om beviljande 
av understöd.

5. Petrus församling får besked om beviljat understöd, lediganslår eventuell 
befattning, anställer och leder arbetet.

6. Petrus församling sänder en rapport över hur medlen använts i  slutet av 
perioden. 

Ungefär enligt ovanstående har samarbetet mellan Petrus församling och Petrus Plus också 
sett  ut  hittills.  Det är  viktigt  att  hitta  en rutin där beslut  om verksamheten hinner tas i 
tillräckligt  god  tid.  Om  församlingen  ska  ta  beslut  gällande  t.ex.  en  fortsättning  av 
lärjungaskolan Transform eller  fortsatt  anställning för  koordinator  för  lärjungaskap,  bör 
steg 1-2 ske redan under hösten, steg 3-4 tidigt på våren så att steg 5 med lediganslående 
och anställning kan beslutas senast i mars och gärna tidigare. 

Beslutsförslag: Församlingsrådet  för  samtal  med representanten från Petrus Plus och 
antecknar detta för kännedom. 

Beslut:  Enligt förslag.

28. §  Anmälningsärenden

1. Ny tid för gemensamma gudstjänster under våren 2023, kl 11

På  sitt  senaste  möte  gav  församlingsrådet  kyrkoherden  i  uppgift  att  undersöka 
möjligheterna att ändra tiden för våra gemensamma gudstjänster i Petruskyrkan till kl 11 
under  våren  2023.  Eftersom  Oulunkylän  srk  inte  ordnar  regelbundna  gudstjänster  i 
Petruskyrkan  på  söndagarna  så  var  detta  möjligt.  Följande  gudstjänster  kommer  att 
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ordnas  kl  11  under  våren:   12.2  Petrusmässa,  23.4  Kyrkhelg  Syd,  30.4 
Valborgsgudstjänst, 21.5 Petrusmässa med vårfest

2. Nytt processionskors anskaffat till Petruskyrkan

Skriftskolan  har  anhållit  om  att  ett  processionskors  med  tillhörande  ljusstakar  ska 
införsakaffas till Petruskyrkan. Snickare Christer Nynäs har tidigare leverarat det stora 
korset i ek som används i Petruskyrkan för ljusständning t.ex. vid alla helgons dag och 
har  nu  även  anlitats  för  att   tillverka  processionskorset  med  ljusstakar.  Korset  är 
tillverkat i ek och kostnaden var konkurrenskraftig i jämförelse med andra alternativ. 

3.  Meddelande om personuppgifter för förtroendevalda

Kyrkan  i  Helsingfors  har  till  alla  förtroendevalda  sänt  en  länk  till  ett  formulär  för 
insamlande av förtroendevaldas personuppgifter. Blanketten bör ifyllas innan 15.2.2023. 

4. Undertecknande av sekretessavtal för förtroendevalda

Samtliga förtroendevalda bör underteckna inom Helsingfors kyrkliga samfällighet bör 
underteckna en förbindelse gällande sekretess. De undertecknade förbindelserna bevaras 
i församlingens kassaskåp under mandatperioden. 

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Enligt förslag.

29. §  Församlingens ekonomiska läge

Bilaga 2, Ekonomirapport 2022
Bilaga 3, Ekonomirapport jan-feb 2023  
 
Ordförande  ger  en  redogörelse  för  församlingens  ekonomiska  läge.  Under  2022  har 
församlingen enligt rapporten använt 99,7 % av sina budgeterade medel, vilket innebär att 
församlingen underskridit budget något. Några smärre poster kan ännu tillkomma innan det 
slutgiltiga bokslutet slås fast. 

Församlingen hade vid utgången av 2021 ett  samlat överskott  på 138.222 €  på kontot, 
därtill de medel som finns i våra EVLI-fonder vars värde 7.2.2023 uppgick till 319.663 €.

Efter 16,7 % av år 2023 (2/12 mån) har församlingen använt 9,6 % av sina budgeterade 
medel.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.
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30. §  Höjning av avgifter vid begravning av personer som inte hör till kyrkan

Begravningskapellen inom Helsingfors kyrkliga samfällighet har 1.1.2023 höjt de avgifter 
som tas ut vid begravning av personer som inte tillhör kyrkan. De nya priserna är tis-fre 
360 €  och på lördagar  570 €.  Från samfälligheten föreslås att kostnaderna som tas ut 
kunde vara samma även i kyrkorna.  
 
Föreslås att Petrus församling justerar den avgift som tas för användning av Petruskyrkan 
vid begravning av personer som inte är medlemmar i kyrkan, så att de motsvarar linjen i 
övriga församlingar och begravningskapellen. 

Beslutsförslag: Petrus församling besluter att avgiften användning av Petruskyrkan för 
begravning av personer  som inte  tillhör  kyrkan är  360 €  för  tisdag-
fredag och 570 € för lördagar.  
 
Förändringen träder i kraft från 1.3.2023. 

Beslut:  Enligt förslag.

31. §  Verksamhetsberättelse (VEB) 2022

Bilaga 4, Petrus VEB 2022 [utkast]

Församlingen  ska  godkänna  sin  verksamhetsberättelse  för  2022  innan  17.2.2023. 
Samfälligheten tillhandahåller en mall för VEB med färdiga rubriker och längden ska vara 
högst en A4. 

Beslutsförslag: Verksamhetsberättelse 2022 för Petrus församling i bilaga 3 godkänns. 

Beslut:  Enligt förslag.

32. §  Utredning över ibruktagande av dokumenthanteringsprogrammet ”Dynasty 10”

Församlingsrådet har givit kyrkoherden i uppdrag att utreda om det är ändamålsenligt med 
en förändring gällande hur församlingsrådets  föredragningslistor  och protokoll  hanteras. 
Två konkreta önskemål gäller publicering av församlingsrådets protokoll i samma nättjänst 
som  övriga  församlingar,  Dynasty  10,  och  möjligheten  att  ta  ibruk  elektronisk 
protokolljustering.

Petrus församling publicerar för tillfället sina protokoll på vår egen hemsida (längst nere): 
https://petrusforsamling.net/fortroendevalda/

Matteus och Johannes publicerar sina protokoll i tjänsten Dynasty 10:  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https://hsrky10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id=

Församlingssekreterare Janne Silfverberg och kyrkoherden har utrett möjligheterna att ta 
ibruk dokumenthanteringsprogrammet Dynasty 10 tillsammans med Anne Linde-Raittinen 
som är dokumenthanteringssekreterare på samfällighetens förvaltningsavdelning.  

Efter  en  noggrann  genomgång  bedömer  vi  att  det  bör  vara  möjligt  att  tillgodose  de 
önskemål  som framförts  av  församlingsrådet  gällande publicering av  Petrus  protokoll  i 
nättjänsten  Dynasty  10.  Det  finns  även  möjlighet  att  ta  i  bruk  en  form  av  digital 
protokolljustering, som kunde användas vid behov. 
 
Vår samlade bedömning däremot är att det inte är ändamålsenligt att ta i bruk Dynasty 10 
för  hantering  av  församlingsrådets  föredragningslistor  och  protokoll.  Vi  skulle  endast 
publicera  de  färdiga  protokollen  på  Dynasty.  Kyrkoherden  och  församlingsekreteraren 
bedömer  att  vi  har  ett  väl  fungerande  system  vad  gäller  dokumenthantering  och  det 
mervärde som ett ibruktagande av Dynasty 10 eventuellt skulle medföra är inte på långt när 
tillräckligt för att motivera den ökning i arbetsinsats som skulle krävas av de anställda.

Vad gäller elektronisk justering av protokoll föreslår beredningen att vi behåller nuvarande 
praxis,  så att  protokollen i  regel justeras genast efter mötet.  Vid behov kan protokollen 
justeras elektroniskt via e-post och undertecknas i fysisk form vid nästa möte. Detta är en 
praxis som Anne Linde-Raittinen förde fram som en möjlighet som även de använt ibland. 
Om det är ett ärende i protokollet där det är extra viktigt att protokollet framläggs snabbt 
för att beslutet ska vinna laga kraft, så kan församlingsrådet alltid besluta att den punkten 
justeras direkt. 

Beslutsförslag: 1)  Kyrkoherden  fortsätter  utredning  av  möjligheterna  att  publicera 
församlingsrådets  protokoll  i  nättjänsten  Dynasty  10,  så  att  de  hittas 
tillsammans med andra församlingars protokoll. 

2)  Dynasty  10  införs  inte  som  redskap  för  att  förbereda 
föredragningslistor och hantera protokoll. 

3) Församlingsrådet behåller nuvaranda praxis av att justera protokollen 
omedelbart efter mötet. Vid behov kan protokollet justeras elektroniskt 
via e-post och undertecknas fysiskt vid nästa möte. 

Behandling: Tuomas  Anttila  gav  motförslaget  att  Dynasty  under  2023,  först  med 
färdiga protokoll  och senare också med föredragning.  Förslaget  vann 
inte understöd.
Christoffer  Perret  understödd  av  Maria  Sten  gav  motförslaget  om 
återremittering.

Beslut:  Ärendet återremitteras för ny beredning.

33. §  Lediganslående av tidsbunden anställning som värdinna/vaktmästare, 80 %

Församlingen har sedan sommaren 2021 inte haft någon anställd i uppgiften som värdinna/
vaktmästare. Projektkoordinator Rebecka Björk har skött uppgiften vid sidan av egen tjänst, 
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vilket  dock  inte  är  en  hållbar  lösning  i  längden.  En  mera  långsiktig  lösning  på 
församlingens behov av vaktmästare/värdinna-tjänster behöver utforskas.

Rebecka är nu tjänstledig från sin befattning som projektkoordinator fram till 31.12.2023. 
Maria  Hedengren  är  anställd  genom  tjänstemannabeslut  som  värdinna/vaktmästare  i 
församlingen på 80 % för tiden 1.2–31.3.2023. Föreslås att en befattning som värdinna/
vaktmästare  lediganslås  för  tiden  1.4–31.12.2023.  Under  tiden  bör  en  mera  långsiktig 
lösning utredas. 

Beslutsförslag: 1) Petrus församling lediganslår en befattning som värdinna/vaktmästare 
på  80  %,  för  tiden  1.4–31.12.2023.  Sista  ansökningsdag  13.3.2023. 
Kravgrupp 501, språkkrav nöjaktiga kunskaper i svenska. 

2) Kyrkoherden och arbetsutskottet förbereder under året ett förslag till 
hur resurser kunde lösgöras för anställning av en värdinna/vaktmästare 
på längre sikt.

Behandling: Tuomas  Anttila  understödd  av  Jona  Granlund  gav  motförslaget  att 
språkkravet  skulle  vara  nöjaktiga  kunskaper  i  finska  och  svenska.  I 
övrigt samma som beredningen.

  Beredningen: JA Anttila /Granlund: NEJ 

  Tuomas Anttila NEJ 
  Sonja Djupsjöbacka NEJ 
  Jona Granlund NEJ 
  Pamela Granskog NEJ 
  Britta Lassus NEJ 
  Christoffer Perret NEJ 
  Susanna Pimenoff JA 
  Caroline Sandström  NEJ 
  Kajsa Sjöberg NEJ 
  Maria Sten NEJ 
  Lotta Wollsten NEJ 
  Daniel Björk JA 

  JA: 2 
  NEJ: 10  

Beslut:  Enligt Anttilas motförslag.

34. §  Plan för fördelningen av projektkoordinatorns arbetsuppgifter

Projektkoordinator Rebecka Björk är tjänstledig från sin befattning fram till 31.12.2023. 
Under denna tid kommer en del av hennes uppgifter att skötas av andra anställda medan 
hon fortsättningsvid sköter en del  av uppgifterna på frivillig basis.  Anställningen av en 
värdinna/vaktmästare  under  Rebeckas  tjänstledighet  är  en  viktig  del  i  helheten.  Inom 
parents nämns de som ansvarar för denna verksamhet under 2023. 

• Alpha-kurs administration (Tuomas)

ordf ______ / sekr ______  / prot.just ______  / prot.just ______        ( )7 15



PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2023–2                         PROTOKOLL

• Puls-koordinator (Iitu)
• Administration av Puls-undervisningsplan för 2023 (redan klart)
• Organisera större gemensamma evenemang (övrig personal + värdinna)
• Ordning, rutinunderhåll och utveckling av Petruskyrkan  (värdinna)
• Servering på teamonsdagar och församlingsråd (värdinna)
• upplägg för personalens teamonsdagar och uppgiftsfördelning (redan klart) 
• Lovsångsansvar för Puls och Petrusmässor (Rebecka sköter på frivillig basis)
• Fokus-församlingshelg (öppet, behöver ännu lösas)
• Ansökningar för extern finansiering (Rebecka sköter, hösten -23)
• övergripande höst- och vårplanering för Petrus verksamhet 2023 (redan klart)
• introduktion av ny personal (redan klart för Tua och Maria, ungdomsteam sköter 

introduktion av projektledare inom ungdomsdiakoni)
• handleda personer som gör arbetsprövning i församlingen (Tua)

 
Inom ramen för projektet ”Familjeliv” kommer Rebecka att göra bl.a. följande: 

• Ansvar för barn- och familjeläger
• Föräldrakurs (våren), Tonårsföräldrakurs (våren) samt Äktenskapskurs (hösten)
• bygga upp ett socialt nätverk för familjer med regelbundna, fysiska träffar och 

gemenskap online. Lågtröskel-gemenskap med fokus på nya familjer. 
• genomföra  kartläggning  av  församlingsaktivas  attityder  och  behov  gällande 

familjeliv. Uppföljning i slutet av projektet.
• rekrytera och handleda frivilliga att fungera som stödpersoner till familjer
• samla församlingsaktiva familjer till visionskväll och bygga långsiktig gemenskap 

tillsammans med dem

Beslutsförslag: Ovanstående uppgiftsfördelning antecknas för kännedom. 

Beslut:  Ärendet återremitteras för ny beredning.

35. §  Justering av missionsavtal med SLEF

Bilaga 5, Justering av missionsavtal med SLEF feb 2023 (Ronny Thylin) 

Petrus församling har tre understödsavtal med SLEF gällande mission. Magnus Dahlbacka 
arbetar som konsult inom bibelöversättningsarbete, Rut Åbacka är missionär i Kenya och 
Sandells har varit utsända i Främre Asien.  
 
Församlingen har stött Sandells arbete i Främre Asien sedan våren 2014. Den ekonomiska 
målsättningen har varit 5.500 €/år. Sandells har nu återvänt till Finland. Hon har blivit vald 
till diakonissa i Petrus församling medan han ännu fortsätter i SLEF:s tjänst i hemlandet 
t.o.m. 31.5.2023. Därmed kommer församlingens understödsavtal när det gäller Sandells att 
upphöra 31.5.2023. 

Enligt församlingens missionsansvarige Ronny Thylin har vi nu i princip tre alternativ:  

1) att låta avtalet upphöra utan att flytta över detta understöd till någon annan 
2) att påbörja ett nytt avtal med nya missionärer  
3) att rikta stödet till någon av våra befintliga missionärer
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Ronny föreslår att vi höjer vårt intentionsavtal gällande Rut Åbackas arbete, från 3000 €/år 
till 5000 €/år. Då skulle våra totala intentionsavtal med SLEF uppgå till 10.000 €/år. Vi har 
under åren ibland haft svårt att nå upp till våra insamlingsmål och Ronny bedömer att detta 
skulle vara en mera rimlig nivå för vårt avtal. Det finns ändå inget som hindrar att vi samlar 
in mera om det finns möjlighet till det. 

Beslutsförslag: Petrus  församlings  intentionsavtal  med  SLEF  justeras  enligt  Ronny 
Thylins förslag i bilaga 5, så att det i fortsättningen ser ut som följer: 

Magnus Dahlbackas arbete 5.000 €/år 
Rut Åbackas arbete 5.000 €/år  
Totalt 10.000 €/år

Beslut:  Enligt förslag.

36. §  Årsplan för skriftskolan i Petrus församling 2023

Bilaga 6, 2023 Årsplan för skriftskolan i Petrus församling

Skriftskoleteamet  i  Petrus  församling  sänder  här  sin  årsplan  för  skriftskolan  2023  till 
församlingsrådet.  En  uppdaterad  treårig  lokalplan  för  skriftskolan  för  åren   2024-2026 
kommer att göras i augusti. 

Beslutsförslag: Årsplanen för skriftskolan i Petrus församling 2023 i bilaga 6 godkänns. 

Behandling: Tuomas  Anttila  gav  klämförslaget  att  en  inbjudan  riktas  till 
konfirmanderna  och  deras  föräldrar  där  de  inbjuds  till  en  av 
församlingens  gemensamma  gudstjänster  under  våren  2023. 
Klämförsaget omfattades enhälligt.

Beslut: Årsplanen  för  skriftskolan  i  Petrus  församling  2023  godkänns  med 
klämförslag.

37. §  Anställning av projektledare inom ungdomsdiakoni

Bilaga 7, Jag ser dig - projektbeskrivning BMR
Bilaga 8, Annons projektledare ungdomsdiakoni 2023
Bilaga 9 a, Victoria Airola ansökan
Bilaga 9 b, Victoria Airola CV
Bilaga 10 a, Marion Enlund ansökan
Bilaga 10 b, Marion Enlund CV
Bilaga 11 a, Nadine Mabinda ansökan
Bilaga 11 b, Nadine Mabinda CV
Bilaga 11 c, Nadine Mabinda ansökan om arbetsfrihet
Bilaga 12, Projektledare 'Jag ser dig' 2023, intervjugruppens analys [inte offentlig]
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Församlingspastor Anne Koivula närvarar vid behandlingen av detta ärende och redogör 
för intervjugruppens bedömning av de sökande. 

Petrus församling har av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne blivit beviljad ett understöd 
på 40.000 € för anställning av en projektledare för projektet ”Jag ser dig”. Projektets syfte 
är att hjälpa unga som församlingen kommer i kontakt med på olika sätt.  

Befattningen var ledig att  söka fram till  13.2.2023, kl  12.  Annonsen har publicerats  på 
församlingens  anslagstavla  och  hemsida  samt  i  HBL,  Kyrkpressen,  Vasabladet  och 
Österbottens tidning. 

Inom utsatt ansökningstid har 4 st ansökningar inkommit. En ansökan drogs tillbaka på 
egen begäran innan intervjuerna inleddes. En ansökan inkom efter avslutad ansökningstid. 
De kvarvarande sökande är Victoria Airola, Marion Enlund och Nadine Mabinda. 

En intervjugrupp bestående av kyrkoherden,  församlingsrådets  vice-ordförande Caroline 
Sandström och församlingens familje- och ungdomspastor Anne Koivula har intervjuat de 
sökande.  Representanter  för  påverkansgruppen  för  unga  har  närvarat  vid  två  av 
intervjuerna. Påverkansgruppen har fått ta del av ansökningarna och intervjumaterialet och 
formulerat ett eget uttalande. Utlåtandet från intervjugruppen och påverksangruppen finns i 
bilaga 12. 
 
Församlingens ursprungliga ansökan gällde finansiering för anställning av två personer för 
ett  tid på tre år.  Församlingen har nu blivit beviljad medel endast för anställning av en 
person för ett år. Detta innebär att projektets omfattning blir mycket mera blygsamt än vi 
hade  hoppats.  Det  är  möjligt  för  församlingen  att  använda  medlen  som  beviljats  och 
finansiera en anställning på lägre grad men för en längre tid.

Det är många faktorer som församlingsrådet bör beakta när vi väljer den mest lämpade 
kandidaten, så som utbildning, erfarenhet och allmän lämplighet för uppgiften. Arbete med 
att  stöda  utsatta  ungdomar  bygger  helt  på  förtroende  och  tillit  från  ungdomarnas  sida. 
Byggande av sådana relationer tar lång tid. Det är svårt att skapa förtroendefulla kontakter 
under  ett  projekt  som  pågår  endast  10  månader.  Det  är  både  intervjugruppens  och 
påverkansgruppens  åsikt  att  en  person  som  redan  har  relation  till  ungdomarna  i 
församlingens verksamhet har störst förutsättningar att sköta uppgiften framgångsrikt.

BKA: En satsning inom ungdomsdiakoni är mycket välkommen ur BKA-synvinkel. Det är 
viktigt att representanter för påverkansgruppen för unga getts möjlighet att uttala sig om 
kandidaterna innan valet görs. 

Beslutsförslag: Petrus församling väljer projektledare för projektet ”Jag ser dig” i linje 
med intervjugruppens rekommendation i  bilaga 12. Tillträde 1.3.2023 
eller enligt överenskommelse. Kravgrupp 503. 

Behandling: Anne  Koivula  redogjorde  för  hur  intervjugruppen  resonerat  i  sitt 
utlåtande.
Tuomas Anttila understödd av Caroline Sandström gav motförslaget att 
Mabinda  anställs  så  att  hennes  anställning  fylls  till  100%  i  Petrus 
församling från 1.3.2023 till 31.12.2023 och Airola anställs på 52% från 
1.3.2023 till 31.12.2023.
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Beredningen: JA Anttila/Sandström: NEJ

  Tuomas Anttila NEJ 
  Sonja Djupsjöbacka NEJ 
  Jona Granlund NEJ 
  Pamela Granskog NEJ 
  Britta Lassus NEJ 
  Christoffer Perret JA 
  Susanna Pimenoff NEJ 
  Caroline Sandström  NEJ 
  Kajsa Sjöberg NEJ 
  Maria Sten JA 
  Lotta Wollsten NEJ 
  Daniel Björk JA 

JA: 3
NEJ: 9

Beslut:  Enligt Anttila och Sandströms motförslag.

38. §  Rapport över församlingsvalet i Petrus församling 

Under hösten 2022 förrättades församlingsval i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Till församlingsrådet i Petrus församling valdes 12 medlemmar och som representanter i 
Gemensamma kyrkofullmäktige valdes 3 medlemmar. 

Även denna gång upplevde många inblandade att församlingsvalet var en tungrodd process. 
Många röster har höjts för att  systemet borde effektiveras på något sätt.  Det finns bl.a. 
många instanser som är inblandade vilket ytterligare komplicerar det hela. Församlingar, 
samfällighet  och  kyrkostyrelsen  har  alla  sina  egna  valnämnde  och  ibland  kommer  det 
motstridiga instruktioner från dessa. Detta år förekom det utbrändhet bland de som arbetade 
med valet i Helsingfors. 

I Petrus församling röstade totalt 426 personer. Åtta (8) förhandsröster förkastades på grund 
av  brister  i  följebrevet  (fel  blankett  vid  hemmaröstning  eller  saknad  underskrift  på 
följebrevet). Ytterligare åtta (8) röster underkändes vid rösträkningen på grund av felaktig 
röstesedal (vit sedel, 6 st) och oklar anteckning av kandidatnummer (2 st).

Antalet röstberättigade var 4943 vilket ger en röstningsprocent på 8,6 %.  (I vissa listor med 
en decimal avrundades denna till  8 %, om de icke godkända förhandsrösterna   lämnas 
bort.)  Röstningsprocenten  är  överlag  låg  i  församlingsval  och  Petrus  församlings 
röstningdeltagande är bland de lägsta i stiftet, även om resultatet ligger rätt nära exempelvis 
Johannes församling som hade 9 %. Röstningsprocenten i hela Helsingfors var 9,7 %.  

Veckan efter att valet avslutats anlände ytterligare tre (3) röster på posten. Kyrkostyrelsen 
hade länge fel adresslistor till församlingarna så nationellt var det många röster som åkte fel 
och inte hann fram i tid.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.
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Beslut:  Enligt förslag.

39. §  Val av barnombud
 
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 barnkonsekvens-
analysen. Det är bra om det finns två barnombud, den ena förtroendevald och den andra 
församlingsanställd.” (s. 10) 

I Petrus församling har barnombud anlitats mycket sparsamt, eftersom få situationer dykt 
upp där det skulle ha blivit aktuellt. Enligt instruktionerna från kyrkan på nationellt håll är 
det ändå möjligt att utse en eller två personer till barnombud.  
 
Församlingsrådet  för  samtal  och  besluter  angående  tillsättandet  av  barnombudsmän  i 
församlingen. 

Beslutsförslag: Församlingsrådet väljer barnombud för Petrus församling. 

Beslut: Kajsa Sjöberg och Sonja Djupsjöbacka valdes till barnombud.

40. §  Beviljande av hyresunterstöd för Björkebo sommarhem

Tuomas Anttila anmälde jäv i 40§ och närvarade inte under behandlingen av 
ärendet.

 
Föreningen Björkebo sommarhem rf upprätthåller Björkebo lägergård i Vihtis. Björkebo 
har i tiderna varit Markus församlings lägergård och har använts av Petrus församling bl.a. 
för  barnläger  och  konfirmandläger.  Under  de  senaste  åren  har  användningsgraden  varit 
mycket blygsam. Gården har använts endast för enstaka dagsutflykter och inga eller mycket 
få  övernattningar  har  förekommit.  Skiftskolläger  har  inte  ordnats  på  Björkebo  sedan 
omkring 2013. 

Föreningen  Björkebo  sommarhem  rf  ansöker  om  understöd  på  5.000  €  från  Petrus 
församling för upprätthållande av verksamheten under 2023. Björkebo sommarhem rf har i 
praktiken inga andra inkomstkällor än den hyra på 5.000 € som församlingen har betalat 
årligen.

Styrelsen för Björkebo sommarhem har meddelat att de undersöker möjligheterna att sälja 
gården  inom  en  snart  framtid.   Medlen  som  skulle  frigöras  kunde  användas  t.ex.  för 
diakonala  ändamål.  Eftersom  föreningen  drivs  av  engagerade  frivillig,  så  är  även 
kostnaderna i samband med driften av Björkebo små. Föreslås att församlingen fortsätter 
understöda Björkebo sommarhem rf. 
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Beslutsförslag: Petrus församling beviljar ett understöd i form av hyra på 5.000 € för 
2023 till föreningen Björkebo sommarhem rf. 

Beslut: Enligt förslag.

41. §  Följande möten för församlingsrådet under våren 2023

Överenskomna datum för församlingsrådet sammanträden:

21.3
18.4
16.5
6.6 (vid behov)

 
Övriga viktiga datum:  

28.2  GOSDAF, Petruskyrkan kl 17-20
              – Gemenskaps- och strategidag för anställda och förtroendevalda
21.5  Petrusmässa och vårfest, Petruskyrkan kl. 11

 
Beslutsförslag: Antecknas för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag.  

42. §  Övriga ärenden  

18.3. kl 10-15 utbildning för förtroendevalda i Högbergsgatan 10. Församlingen står 
för eventuella deltagaravgifter.

Sekretessavtalet från samfälligheten är felöversatt, det borde vara förbindelse.

43. §  Ärenden under beredning

Färdigställande av AV-installationerna i Petruskyrkan
Diakoniarbetsgrupp (utreds med Tua under våren)
Treårsplan för skriftskolan (aug 2023)
Sekreterare för församlingsrådet
Referensgrupp för projektet familjeliv  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44. §  Protokollet till påseende

Protokoll  2023-2  är  framlagt  till  påseende  i  församlingens  kansli  i  Petruskyrkan  under  
tiden 15.2–1.3.2023, samt på församlingens hemsida.

45. §  Mötets avslutning
 
Mötet avslutades kl 20.58.

46. §  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:  30-37, 39-40 §§ 

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 
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, Petrus Plus rf stadgar
Bilaga 2, Ekonomirapport 2022
Bilaga 3, Ekonomirapport jan-feb 2023
Bilaga 4, Petrus VEB 2022 [utkast]
Bilaga 5, Justering av missionsavtal med SLEF feb 2023 (Ronny Thylin)
Bilaga 6, 2023 Årsplan för skriftskolan i Petrus församling
Bilaga 7, Jag ser dig - projektbeskrivning BMR
Bilaga 8, Annons projektledare ungdomsdiakoni 2023
Bilaga 9 a, Victoria Airola ansökan
Bilaga 9 b, Victoria Airola CV
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Bilaga 10 a, Marion Enlund ansökan
Bilaga 10 b, Marion Enlund CV
Bilaga 11 a, Nadine Mabinda ansökan
Bilaga 11 b, Nadine Mabinda CV
Bilaga 12, Projektledare 'Jag ser dig' 2023, intervjugruppens analys [inte offentlig]

Helsingfors  14.2.2023

 __________________________ _________________________    
                  Daniel Björk              Jona Granlund

                 kyrkoherde   sekreterare

___________________________ _________________________ 
    Pamela Granskog           Christoffer Perret

  protokolljusterare           protokolljusterare
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