VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 2/2018

Församlingsrådets sammanträde tisdag 6.3.2018 kl. 18.00–20.35.
Plats: Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån. 5

Detta protokoll innehåller följande paragrafer:
§ 20

Sammanträdets öppnande och andakt ................................................................................................. 1

§ 21

Sammanträdets laglighet och beslutförhet ........................................................................................... 1

§ 22

Val av två protokolljusterare ................................................................................................................. 1

§ 23

Godkännande av föredragningslistan.................................................................................................... 1

§ 24

Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby ................................................................................ 1

§ 25

Protokoll från kapellrådet...................................................................................................................... 2

§ 26

Protokoll från diakonikommittén .......................................................................................................... 2

§ 27

Godkännande av verksamhetsberättelsen år 2017 .............................................................................. 3

§ 28

Församlingsrådets understöd ................................................................................................................ 4

§ 29

Komplettering av personalutvecklingsplanen år 2018 – första hjälp utbildning .................................. 6

§ 30

Komplettering av personalutvecklingsplanen år 2018 – Tast ............................................................... 7

§ 31

Finansiering av Kyrkans samtalstjänst ................................................................................................... 9

§ 32

Utlåtande om Vasa kyrkliga samfällighets program för avstående av lokaler .................................... 11

§ 33

Utlåtande om val av övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan.............................................................. 14

§ 34

Församlingsrådet nästa möte .............................................................................................................. 15

§ 35

Kyrkvärdar i Trefaldighetskyrkan ......................................................................................................... 16

§ 36

På mötet väckt ärende ........................................................................................................................ 17

§ 37

Anmälningsärenden............................................................................................................................. 17

§ 38

Barnkonsekvensanalys av ärendena.................................................................................................... 17

§ 39

Anvisning om sökande av ändring ....................................................................................................... 17

§ 40

Sammanträdets avslutning .................................................................................................................. 18

VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 2/2018

1

Församlingsrådets sammanträde tisdag 6.3.2018 kl. 18.00–20.35.
Plats: Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån. 5

§ 20

Sammanträdets öppnande och andakt
Ordförande Mikael Forslund öppnade mötet kl. 18.00 med andakt. En tyst minut hölls till
minne av församlingsrådsmedlem Björn Björklund.

§ 21

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Enligt församlingsrådets reglemente (§ 2) är sammanträdet lagenligt sammankallat om
möteskallelsen med ärendeförteckning tillställts medlemmarna senast fem dagar före
sammanträdet. Församlingsrådet är beslutfört då över hälften av medlemmarna är
närvarande. (KL 7:4)
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen hade sänts
per e-post 23.2.2018 och beredningen per e-post 28.2.2018 och post 1.3.2018. Förutom
ordförande var elva medlemmar.

§ 22

Val av två protokolljusterare
Förslag: Till protokolljusterare väljs Anna Sundback och Rose-Marie Dahlgren-Sand.
Beslut
Till protokolljusterare valdes Rose-Marie Dahlgren-Sand och Siv-Britt Höglund.

§ 23

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes efter komplettering med ett protokoll.

§ 24

Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby
Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby 8.2.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 25

Protokoll från kapellrådet
Protokoll från Sundom kapellråd 15.2.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

§ 26

Protokoll från diakonikommittén
Protokoll från diakonikommittén 21.2.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Församlingsrådets representant Lisa Särs refererade protokollet.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 27

Godkännande av verksamhetsberättelsen år 2017
Vasa svenska församlings verksamhetsberättelse för år 2017, som inkluderar verksamheten i
Sundom kapellförsamling och Dragnäsbäck-Gerby distrikt, delges församlingsrådet för
godkännande (bilaga 1).
Förslag:
Verksamhetsberättelsen för år 2017 godkänns.
Beslut
Beslut enligt förslaget.
Paragrafen justerades på mötet.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer
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§ 28

Församlingsrådets understöd
Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig
verksamhet. Understöden beviljas enligt de kriterier som fastställdes av församlingsrådet
24.1.2018 § 7.
Vid behandling av ansökningarna beaktas:
1.

För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
den sökande är en lokal aktör
projektet är innovativt

2.

Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.

Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. De som trots påminnelse inte
inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av redovisningen framgår att bidraget inte
förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.
Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.
Sista inlämningsdag 15 mars. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna ansökningar beaktas vid
församlingsrådets möte i november.

Dispositionsmedlen år 2018 uppgår till 7 200 euro. Från dispositionsmedlen tas
medlemsavgiften till Korsholms prosteri (ca 2 600 €). Församlingsrådets understödsmedel år
2018 uppgår således till 4 600 euro (övriga bidrag 489000.102 2900 100).
Ansökan sker via elektronisk blankett som finns på församlingens hemsida.
Förslag:
1. Församlingsrådet annonserar om understöden i Kyrkpressen och i den kyrkliga annonsen i
Vasabladet 15.3.2017. Understöden söks hos församlingsrådet senast 12.4.2018 kl. 16.00.
2. Församlingsrådet utser en arbetsgrupp för fördelning av församlingsrådets understöd
under år 2018. Arbetsgruppen bereder understödsärenden under året. Vice ordförande
Olle Victorzon är sammankallare för gruppen.
3. Arbetsgruppens förslag till fördelning av understöd behandlas på församlingsrådets möte
16.5.2018.
Beslut
1. Beslut enligt förslaget.

Protokolljusterarnas initialer
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2. Församlingsrådet utsåg Siv-Britt Höglund, Solveig Wallin, Birger Enges och Olle Victorzon
(sammankallare) till arbetsgrupp för fördelning av församlingsrådets understöd under år
2018. Arbetsgruppen bereder understödsärenden under året.
3. Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer
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VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 2/2018

6

Församlingsrådets sammanträde tisdag 6.3.2018 kl. 18.00–20.35.
Plats: Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån. 5

§ 29

Komplettering av personalutvecklingsplanen år 2018 – första hjälp utbildning
Arbetsgivaren ska upprätta en utbildningsplan för utveckling av anställdas yrkeskompetens.
Med utveckling av yrkeskompetensen avses systematisk utbildning som erbjuds arbetstagarna
och som är nödvändig för att upprätthålla och utveckla deras yrkeskompetens så att den svarar
mot kraven i arbetet och arbetsuppgifterna och de förutsebara föränderliga kompetenskraven.
Församlingsrådet (8.11.2017 § 174) godkände personalutvecklingsplanen för år 2018 med
utbildning motsvarande ca 13 000 euro. Utbildningsanslaget år 2018 uppgår till 14 700 euro.
Efter fastslagen personalutvecklingsplan har det framkommit personalen inte har första hjälp
kunskaperna i skick. Arbetarskyddslagstiftningen kräver att åtminstone en arbetstagare per
enhet har uppdaterad kunskap i första hjälpen. I praktiken är behovet större i en församling.
Enligt Kyrkostyrelsens säkerhetsanvisningar för såväl verksamhet som läger och utfärder
behöver tillräckligt många i personalen ha kunskap i första hjälp 1. Första hjälp kunskap är
nödvändig.
Personalen har nu anmält sig i första hand till utbildning ordnad av samfälligheten. De som inte
rymts med eller kunnat delta i husets utbildning, har anmält sig till första hjälp utbildningar
ordnade av andra arrangörer.
Kyrkoherden anhåller å personalens vägnar om att komplettera personalutvecklingsplanen
med första hjälp utbildning för följande personer: Janne Hänninen, Anna-Mari Bäckman, Luisa
Tast, Kerstin M. Borg, Susanne Blomqvist, Hanna Jern och Heidi Mäkelä. Dessa deltar i första
hjälp 1 ordnad av Yrkesakademin för 110 euro/person. De sammanlagda kostnaderna uppgår
till 770 euro.
Förslag:
Församlingsrådet kompletterar personalutvecklingsplanen med deltagande i första hjälputbildning för Janne Hänninen, Anna-Mari Bäckman, Luisa Tast, Kerstin M. Borg, Susanne
Blomqvist, Hanna Jern och Heidi Mäkelä. Utbildningen ses som nödvändig och kursavgiften på
sammanlagt 770 euro ersätts från församlingens utbildningsanslag 102 2900 000.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.
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§ 30

Komplettering av personalutvecklingsplanen år 2018 – Tast
Diakon Luisa Tast anhåller per brev daterat 5.2.2018 om att få delta i en bussresa till Sankt
Petersburg och Viborg 19–22.4.2018. Resan ordnas av Finska missionssällskapet (FMS) och leds
av församlingens missionär Andrey Heikkilä. Resenärerna ges möjlighet till att stifta
bekantskap med FMS arbete på skyddshemmet Dikoni i Viborg och arbetet bland utsatta
barnfamiljer i Sankt Petersburg.
Den pensionärsgrupp som Tast leder stickar babyfiltar till Heikkiläs familjearbete. Gruppen
anser det vara betydelsefullt att få vara med och personligen överräcka filtarna samt att ta
hem den erfarenheten till gruppen och församlingen. Två medlemmar i pensionärsgruppen
har anmält sitt intresse att delta i resan. Tast föreslår att resenärerna efter resan kunde
medverka i något av missionssektorns evenemang och så sätt öka kontakten mellan missionsoch diakonisektorn.
Tast anser att samarbetet mellan medlemmar, frivilliga och anställd genom studieresan
inriktad på internationell diakoni är ett givande tillvägagångssätt att blåsa liv i församlingens
strategi, där strategiska tyngdpunkter bl.a. är medlemmen i centrum, kärleken till nästan och
frivilligarbetet.
Resans pris är 420 euro. I priset ingår bussresan, hotell, visum, biljett- & programkostnader
samt frukost och ett annat mål per dag.
Arbetsgivaren ska upprätta en utbildningsplan för utveckling av anställdas yrkeskompetens.
Med utveckling av yrkeskompetensen avses systematisk utbildning som erbjuds arbetstagarna
och som är nödvändig för att upprätthålla och utveckla deras yrkeskompetens så att den svarar
mot kraven i arbetet och arbetsuppgifterna och de förutsebara föränderliga kompetenskraven.
Församlingsrådet godkände 8.11.2017 (§ 174) personalutvecklingsplanen för år 2018 med
utbildning motsvarande ca 13 000 euro. Utbildningsanslaget år 2018 uppgår till 14 700 euro.
Beredningsgruppen bedömer att studieresan till Ryssland inte är nödvändig utveckling av
yrkeskompetensen. Däremot kan den ses som övrig nödvändig utveckling av
yrkeskompetensen. Detta innebär att arbetstagaren efter prövning kan beviljas en del av eller
hela lönen för högst 30 kalenderdagar under ett kalenderår. Dessutom kan arbetstagaren
enligt vad som anses rimligt betalas ersättning för kostnader som föranletts direkt av
utbildningen (KyrkTAK 2017 § 83).
I enlighet med arbetsmiljökommissionens principer 7.11.2009 utbetalas inget dagtraktamente
till anställda som deltar i studieresor.
Förslag:
Församlingsrådet beviljar diakon Luisa Tast tjänstledighet med lön för att delta i studieresa till
Ryssland 19–22.4.2018. Studieresan ses som övrig nödvändig utbildning och kostnaderna för
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studieresan (420 €) ersätts från församlingens utbildningsanslag 102 2900 000. Inget
dagtraktamente utbetalas och inga andra kostnader ersätts.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.
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§ 31

Finansiering av Kyrkans samtalstjänst
Biskop Björn Vikström och direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet Sixten Ekstrand
har 10.1.2018 sänt en förfrågan till församlingarna där de ber församlingarna diskutera
möjligheten att finansiera Kyrkans samtalstjänst.
”Vid höstens kyrkoherdekonferens på Lärkkulla fördes en diskussion om hur Kyrkans samtalstjänst kan utvecklas i
Borgå stift. I dagsläget är verksamheten något splittrad. Samtalstjänsten i södra Finland administreras av Helsingfors
kyrkliga samfällighet och finansieras genom bidrag från församlingarna enligt ett överenskommet system. I de
österbottniska prosterierna har ansvaret för verksamheten handhafts antingen av frivilliga eller av en
tjänsteinnehavare i någon församling.
Utmaningen har bestått i att det inte funnits någon som har haft ett helhetsansvar för verksamheten på
finlandssvenskt håll gällande frågor som berör koordinering, utveckling av verksamheten och utbildning av
jourhavande. Under senare år har den klassiska samtalstjänsten per telefon dessutom utökats med chattjour,
nätjour och brevjour.
För att kunna utveckla och koordinera den svenska verksamheten vore det viktigt att skapa en klar och tydlig
struktur för arbetet och tillföra behövliga resurser till detsamma. De diskussioner som fördes på
kyrkoherdekonferensen gick också i den här riktningen. Det optimala vore att ha två halvtidsanställda
verksamhetsledare, en i södra Finland och en i Österbotten. Dessa skulle ansvara för verksamheten inom det egna
området, men även hålla kontakt till Kyrkostyrelsens avdelning för diakoni och själavård som ansvarar för den finska
verksamheten.
Kostnaderna för två verksamhetsledare på halvtid rör sig om sammanlagt ca 55 000 € per år. Eftersom varken
domkapitlet eller KCSA har medel för detta ligger ansvaret på församlingarna. Fördelas denna kostnad på alla
församlingsmedlemmar i Borgå stift blir kostnaden ungefär 0,22 euro per medlem/år.
Vi är medvetna om att den ekonomiska situationen är ansträngd i församlingarna, men vill ändå rikta en förfrågan
till församlingarna i Borgå stift huruvida de är villiga att delta i finansieringen av den här verksamheten enligt
ovanstående premisser. Årskostnaden skulle bli 220 € för en församling med 1000 medlemmar och 1100 € för en
församling med 5000 medlemmar o.s.v. Tanken är att pröva den ovan beskrivna modellen under en treårsperiod
2019-2021 och sedan utvärdera den.
Vi hoppas att ni kan diskutera frågan i er församling med anställda och förtroendevalda och meddela er ståndpunkt
till Sixten Ekstrand senast den 31.3 2018. Meddela också om Ni inte kan delta i finansieringen av samtalstjänsten.
Om tillräckligt många kan delta i finansieringen av samtalstjänsten kan vi köra igång den nya modellen från och med
1.1.2019. Ifall det inte finns ett tillräckligt understöd för modellen återstår väl ingenting annat än att fortsätta på
samma sätt som förut.”

Kostnaderna för Vasa svenska församling skulle enligt detta förslag innebära ca 2 770 euro/år.
Kontraktsprost Berndt Berg har per e-post 12.1.2018 meddelat att avgiften till Korsholms
prosteri eventuellt kan sänkas, kanske till 0,10 euro/medlem, ifall samtalstjänsten
omorganiseras enligt biskopens och direktorns förslag. Idag betalar varje församling 0,20
euro/medlem till prosterikassan. Medlen används bl.a. till samtalstjänstens verksamhet i vårt
prosteri.
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I år understöder Vasa svenska församling prosteriets verksamhet med ca 2 520 euro.
Medlemsantalet per 31.12.2017 var 12 573 medlemmar. Om avgiften till prosteriet sänks med
hälften skulle församlingen betala 1 260 euro till Korsholms prosteri och 2 770 euro för att
finansiera verksamhetsledaren för samtalstjänsten. Den sammanlagda summan uppgår till
4 030 euro.
Vasa svenska församling är värdförsamling för samtalstjänsten i Korsholms prosteri, vilket
innebär att vi står får utrymmen och utrustning. Idag utgör samtalstjänsten 10 % av en
församlingspastors arbetstid. Under det senaste året har mera arbetstid än så använts,
eftersom de nationella rådplägningsdagarna hölls i Vasa och ett nytt telefonsystem togs i bruk.
Om en verksamhetsledare skulle anställas, skulle arbetstid frigöras till annat. En anställd
behöver fortsättningsvis vara församlingens ansvarsperson för samtalstjänsten.
Förslag:
Vasa svenska församling deltar i finansieringen av verksamhetsledare till samtalstjänsten
under åren 2019-2020.
Beslut
Församlingsrådet i Vasa svenska församling ställer sig positivt till denna förändring. Innan
församlingsrådet fattar ett beslut, önskas en precisering av verksamhetsledarens uppgifter.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.
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§ 32

Utlåtande om Vasa kyrkliga samfällighets program för avstående av lokaler
Gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt sammanträde 29.9.2015 § 35 godkänt Vasa kyrkliga
samfällighets fastighetsstrategi för åren 2015–2020.
”Det s.k. programmet för avstående av lokaler som är en väsentlig del av fastighetsstrategin har behandlats
mångfacetterat och konsekvent både i kyrkliga samfällighetens och i de olika församlingarnas förvaltning åren
2015–2017.
Till motiveringarna och bakgrundsutredningarna för programmet för avstående av lokaler har man för
beslutsfattandet som också görs stegvis fått de utlåtanden som begärts. Gemensamma kyrkofullmäktige utsåg
därtill på sitt sammanträde 10.4.2017 § 20 en särskild arbetsgrupp för att utreda vilka andra fastigheter än de som
hör till första skedet i programmet för avstående av lokaler och som används av samfälligheten som det vore
motiverat att avstå från för att åstadkomma kostnadsbesparingar. Alla fastigheter inom Vasa kyrkliga samfällighet
är under granskning.
Till medlemmar i arbetsgruppen utsågs gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Tuulikki Kouhi, fastighetschef
Mikko Päällysaho, arbetsledare Tommi Suomela samt Erik Sjöberg, Malin Lindblom, Erkki Teppo, Tuomo Klapuri,
Hannu Härö och Petri Hautala. Gemensamma kyrkorådet valde i stället för Malin Lindblom svenska församlingens
kyrkoherde Mikael Forslund.
Arbetsgruppen gavs som uppgift att utarbeta ett förslag för avstående av fastigheter till gemensamma kyrkorådet
senast 31.10.2018.
Arbetsgruppen har varit samlad två gånger, 31.10.2017 och 1.12.2017. /.../ Arbetsgruppen har på sina
sammanträden i samordning gått igenom de mest centrala fastighetsstrategilinjerna, grundutredningarna, olika
utlåtanden och de mål som satts för att få kyrkliga samfällighetens ekonomi i balans och som hör till ärendets
helhet.
För Siltaranta-fastighetens del beslöt arbetsgruppen att fastigheten tills vidare återlämnas till listan på de
fastigheter som ska utvecklas. Efter att helhetsverksamheten har kommit igång i församlingscentret i Lillkyro som
färdigställs sommaren 2018 tas avstående från Siltaranta-fastigheten igen med i förvaltningsbeslutsbehandlingen.
/.../
Gemensamma kyrkorådet har redan på sitt sammanträde 10.4.2017 § 20 beslutat att avstå från Myggvägen 9,
Päiväranta-fastigheten samt från finska och svenska församlingarnas scoutlokaler (hyreslokaler). För de här
fastigheterna behövs inte ett separat, nytt beslut.
Genom att avstå från de tidigare nämnda fastigheterna uppnår man inte det ekonomiska sparmål (0,5 miljoner
euro) som blivit satt för år 2019 (besparingarna blir 86 510 euro mindre än sparmålet och dessutom har en del av
driftkostnadsbesparingarna för Lepikko lägergård redan tidigare inkluderats i de realiseringsberäkningar som hör
till sparkraven inom arbetet med personalplanen). Under år 2018 strävar man till att klarlägga olika sätt för att
förverkliga tilläggsbesparingar.” GKR 25.1.2018 § 16

Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 beslöt enligt följande:
1.

Protokolljusterarnas initialer

föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att andra skedet i fastighetsstrategins program
för avstående av lokaler verkställs genom att förverkliga avståendet från Lepikko lägergård, Umeågatan
2, Dragnäsbäcks kyrka, bönehuset i Tervajoki, Skogsbergets församlingshem, Missionsshopen samt
Siltaranta-fastigheten. Kyrkliga samfälligheten avslutar sin verksamhet vid dessa fastigheter senast
31.5.2019 och verksamheten flyttas till andra utrymmen som ägs av samfälligheten.
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2.
3.

4.

föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att alla eventuella betalningsskyldigheter som
gäller ifrågavarande objekt sägs upp senast före 31.5.2019.
föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att be kyrkliga samfällighetens församlingar
att
a. senast 30.6.2018 utarbeta detaljerade önskemål åt fastighetsväsendet angående eventuella
lokaländringar och tidtabell gällande flyttning av verksamheter samt
b. ta hand om flyttningens praktiska arrangemang i samarbete med fastighetsväsendet.
be fastighetsväsendet att utreda vilka aktielägenheter som det helhetsekonomiskt sett är lönsamt att
avstå från. Utredningen bör ges till gemensamma kyrkorådet senast 31.8.2018.

Vasa svenska församling har 28.6.2016 (§ 131) i enlighet med gemensamma kyrkorådet beslut
2.5.2016 gett ett utlåtande om följande lokaler: Päiväranta, Myggvägen 9, Umeågatan 2,
Dragnäsbäcks kyrka, finsk- och svenskspråkiga scoutlokalen, Skogsbergets församlingshem
samt Bönehuset i Tervajoki. Vasa svenska församling valde att ge utlåtande om enbart de
lokaler som används av församlingen dvs. Dragnäsbäcks kyrka, svenska scoutkårens lokal och
Skogsberget.
Församlingsrådet i Lillkyro församling har på sitt sammanträde 7.2.2018 (§ 11) gett en skrivelse
till gemensamma kyrkorådet angående dess beslut 25.1.2018 om de fastigheter som föreslås
för gemensamma kyrkofullmäktige att man ska avstå från.
”I skrivelsen från församlingsrådet i Lillkyro församling konstateras att de inte godkänner gemensamma kyrkorådets
beslut om avstående från fastigheter för Siltaranta-fastighetens del i Lillkyro. Enligt skrivelsen har ifrågavarande
beslut gjorts i felaktig handläggningsordning och med bristfällig förberedelse, utan att lyssna på församlingsrådet.
I skrivelsen konstateras att församlingsrådet har haft möjlighet att ge ett utlåtande om de fastigheter som man
enligt fastighetsstrategin ska avstå från före beslutet fattades. Den här möjligheten har inte funnits för Siltarantas
del. Någon barnkonsekvensanalys har inte heller gjorts för Siltarantas del.
Vidare konstateras i skrivelsen att avstående från Siltaranta-fastigheten togs till beslut på gemensamma
kyrkorådets sammanträde i strid med det enhälliga förslag som arbetsgruppen för förverkligande av
fastighetsstrategins program för avstående av lokaler har gett.
Grundförslaget som gavs på gemensamma kyrkorådets sammanträde 25.1.2018 motsvarade exakt det enhälliga
förslag som fastighetsarbetsgruppen gjort. Siltaranta-fastigheten var inte nedskrivet i gemensamma kyrkorådets
grundförslag, utan tillägg av denna fastighet framfördes på kyrkorådets sammanträde när ärendet behandlades. I
omröstningen vann ändringsförslaget över ekonomidirektörens grundförslag och således tillades Siltaranta till det
förslag som ges till gemensamma kyrkofullmäktige över de fastigheter som man ska avstå från.
Församlingsrådet i Lillkyro församling fäster i sin skrivelse ändå uppmärksamhet vid en speciellt viktig sak gällande
barnkonsekvensanalysen. Enligt kyrkoordningen 23 kap. 3 § ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av ett beslut
analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn för att främja barnets bästa. I praktiken hör genomförandet
av en barnkonsekvensanalys till den som bereder beslutet som en del av det allmänna beredningsarbetet för ett
beslut. I det aktuella fallet har en konsekvensanalys ändå inte kunnat göras på uppdrag av föredragande, eftersom
förslaget om att avstå från Siltaranta-fastigheten gjordes först på sammanträdet som ett avvikande ändringsförslag
till grundförslaget.
För de fastigheter som finns på fastighetsstrategins programs lista över fastigheter som man ska avstå från har man
våren 2017 gjort en separat, skriftlig barnkonsekvensanalys för gemensamma kyrkofullmäktige. Förutom Siltarantafastigheten har inte heller Lepikko lägergård och Missionsshopen varit med i den skriftliga konsekvensanalysen som
gjorts över de fastigheter som nu föreslås att man avstår från. Eftersom det över andra fastigheter som det föreslås
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att man ska avstå från har gjorts en skriftlig, detaljerad konsekvensanalys i enlighet med kyrkostyrelsens
anvisningar, kan det anses vara motiverat att det även för Siltarantas, Lepikko lägergårds och Missionsshopens del
görs en barnkonsekvensanalys i samma skriftliga form.
Den synvinkel som lyftes fram i skrivelsen från församlingsrådet i Lillkyro församling angående församlingsrådens
utlåtandemöjligheter är likaså beaktansvärd, för församlingarna har under fastighetsstrategins
verkställandeprocess kunnat uttala sig om de fastigheter som ingår i fastighetsstrategins program för avstående av
fastigheter, men inte om de fastigheter som inte hör till programmet men som nu också förslås att man avstår från.
För Lepikko lägergårds del har både stängning under vintersäsongen och stängning året runt behandlats i
gemensamma kyrkorådet och ärendet har varit framme också i flera av samfällighetens och församlingarnas
arbetsgrupper och kommissioner i samband med utredningsarbetet om sökandet efter olika besparingsalternativ.
Man har ändå inte bett om ett utlåtande från församlingarnas församlingsråd angående ett verkligt avstående från
lägergården. Siltaranta och Missionsshopen har inte alls varit en del av fastighetsstrategins verkställande som
församlingarna har kunnat göra utlåtanden om. Att be om utlåtanden för de nämnda tre fastigheterna kan alltså
anses vara motiverat.
Barnkonsekvensanalysen samt församlingsrådens utlåtanden borde fås senast 15.3.2018, så att gemensamma
kyrkorådet kan behandla dem på sitt sammanträde 22.3.2018 samt utgående från dem besluta om ett eventuellt
förslag till gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde hålls 11.4.2018.” GKR
15.2.2018 § 25

Gemensamma kyrkorådet 15.2.2018 (§ 25) beslöt att:
1.
2.

3.

anteckna skrivelsen från församlingsrådet i Lillkyro församling till kännedom.
be om utlåtanden från Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Lillkyro församling angående
avstående från Siltaranta-fastigheten, Lepikko lägergård samt Missionsshopen. Utlåtandena bör ges senast
15.3.2018.
be fastighetsarbetsgruppen att göra en barnkonsekvensanalys om avstående från Siltaranta-fastigheten,
Lepikko lägergård samt Missionsshopen. Konsekvensanalysen bör ges senast 15.3.2018.

Beredningsgruppen konstaterar att verksamheten i Vasa svenska församling inte påverkas
nämnvärt om Vasa kyrkliga samfällighet avstår från Lepikko lägergård, Missionsshopen och
församlingshemmet Siltaranta. Lägerverksamheten för år 2019 är redan planerad utgående
från endast två lägergårdar, dvs. Alskathemmet och Österhankmo lägergård.
Förslag:
Församlingsrådet i Vasa svenska församling anser att Vasa kyrkliga samfällighet kan avstå från
Lepikko lägergård.
Lisa Särs avlägsnade sig under behandlingen av ärendet.
Beslut
Församlingsrådet i Vasa svenska församling anser att Vasa kyrkliga samfällighet kan avstå från
Lepikko lägergård. Samtidigt vill församlingsrådet hänvisa till sitt tidigare utlåtande från
28.6.2016 § 131 om Dragnäsbäcks kyrka.
Paragrafen justerades på mötet.
Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.
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§ 33

Utlåtande om val av övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan
Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 § 10 beslöt att tjänsten som övervaktmästare i
Trefaldighetskyrkan ledigförklaras.
Vaktmästare Ville Helins visstidsanställning som vaktmästare i Trefaldighetskyrkan upphör
14.3.2018.
Övervaktmästarens tjänsteförhållande kommer att gälla tills vidare.
Behörighetsvillkoren är enligt instruktionen följande:
-

tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan och är känd för ett nyktert, redbart och kristligt
leverne.
har en lämplig yrkesinriktad grundexamen eller praktisk yrkeserfarenhet
goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett av de inhemska språken och nöjaktiga
muntliga kunskaper i det andra (språkintyg) (GKF 30.5.2017)

En arbetsgrupp bestående av Krister Koskela, Mikko Päällysaho, Emma Södergård, Erkki Teppo
och Christel Lax tillsattes för att bereda valet.
Ansökningsannonsen publicerades i lokaltidningarna Pohjalainen och Vasabladet 4.2.2018 och
i Kyrkpressen och tidningen Kotimaa 2.2.2018 samt på kyrkliga samfällighetens anslagstavla.
På internet publiceras ansökningsannonsen via rekryteringsprogrammet Kirkko HR på Sacrista,
på Vasa kyrkliga samfällighets hemsida, på TE-tjänsters hemsida (tidigare Mol.fi) samt på
hemsidan Oikotie.fi.
Ansökningstiden gick ut 19.2.2018 kl. 16.00. Tjänsten söktes av tio personer varav tre uppfyllde
behörighetskraven. Fem sökande kallades till intervju 27.2.2018. Arbetsgruppen konstaterade
att Ville Helin har de bästa förutsättningarna att sköta tjänsten. Valarbetsgruppens PM företes
på församlingsrådets sammanträde.
Enligt instruktionen för tjänsten ska gemensamma kyrkorådet begära utlåtande från
församlingsråden innan någon anställs. Övervaktmästare väljs av gemensamma kyrkorådet
22.3.2018 sedan utlåtande av församlingsråden inhämtats.
Förslag:
Församlingsrådet understöder valarbetsgruppens förslag att Ville Helin anställs som
övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan.
Beslut
Beslut enligt förslaget.
Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund, tfn. 044 4808300.
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§ 34

Församlingsrådets nästa möte
Gemensamma kyrkofullmäktiges marsmöte flyttas 11.4. Detta innebär att församlingsrådet
behöver flytta fram sitt möte.
Förslag:
Församlingsrådet sammanträder torsdag 12.4.2018 kl. 18.00 i Konferensrummet på
Vasaesplanaden 3 E.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.
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§ 35

Kyrkvärdar i Trefaldighetskyrkan
Gunnar Särs, ansvarig för kyrkvärdarna i Trefaldighetskyrkan, frågar om församlingsrådets
medlemmar kan medverka som kyrkvärdar i Trefaldighetskyrkan på Kristi himmelsfärdsdag.
Förslag:
Församlingsrådet utser kyrkvärdar till 10.5.2018 Kristi himmelsfärdsdag kl. 13 i
Trefaldighetskyrkan.
Beslut
Församlingsrådet utsåg John Åsvik och Gunborg Sjöberg till kyrkvärdar 10.5.2018 Kristi
himmelsfärdsdag kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 4808300.
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§ 36

På mötet väckt ärende
Inget på mötet väckt ärende.

§ 37

Anmälningsärenden
a) Kyrkoherdens beslutsförteckning §§ 5-18/2018 samt beslutsförteckning i Populus under
december 2017 till februari 2018. Vice ordförande granskade kyrkoherdens
beslutsförteckningar.
b) Förtroendeforum
Församlingsförbundet ordnar en inspirationsdag för församlingens förtroendevalda
21.4.2018 i Jakobstad. Församlingen står för deltagaravgiften (30 euro/person) och
resekostnaderna (samåkning).
c) Kyrkostyrelsens cirkulär
1/2018 Församlingsvalet
2/2018 Samarbete inom småbarnspedagogiken mellan församlingen och kommunen
3/2018 Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2017
4/2018 Ansökan om understöd enligt prövning 2018
5/2018 Nationella veterandagen 27.4.2018
Antecknades för kännedom.

§ 38

Barnkonsekvensanalys av ärendena
Beredningsgruppen har prövat ärendena enligt barnkonsekvensanalysen. En eventuell
försäljning av Lepikko-lägergård har konsekvenser för barn. Ärendet torde barnkonsekvensanalyseras av gemensamma kyrkorådet.
Förslag:
Inga ärenden har konsekvenser för barn.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

§ 39

Anvisning om sökande av ändring
Församlingsrådet gav anvisningar om rättelseyrkande och besvärsförbud enligt bilaga 2
blankett 2.
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§ 40

Sammanträdets avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.35 med bön om Herrens välsignelse.
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