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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade at mötet hade
sammankallats 30.1.2019 och at tolv ordinarie medlemmar och två suppleanter var
närvarande.
Det konstaterades at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Agneta Brenner höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 2/2019 jämte bilagor hade sänts tll medlemmarna.
Mötets agenda godkändes.
Mötet inleddes med en genomgång av årets budget.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Gun-Brit Hietanen och Tiina Kujala.
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§ 13

FRAMSTÄLLAN GÄLLANDE DEN KAPLANSTJÄNST SOM BLIR VAKANT 1.4.2019
D/202/01.00.02/2019
Sammandrag:
 Församlingens medlemsantal fortsäter at minska vilket har direkta konsekvenser
på det budgetanslag församlingen erhåller.

Föreslås at den kaplanstjänst som blir ledig 1.4.2019 lämnas obesat för et år.

En kaplanstjänst i Esbo svenska församling blir ledig efersom kaplan Kira Ertman
valdes till kyrkoheerde fr.o.m. 1.4.2019. Ertman hear begärt avsked från kaplanstjänsten
fr.o.m. 1.4.2019.
Enligt den ekonomiplan gemensamma kyrkofullmäktige fastställde 12.12.2018
kommer församlingarnas budgetanslag för år 2020 at vara 115,50 euro per medlem.
Församlingen heade 14 915 medlemmar vid ingången av deta år jämfört med läget et
år tidigare då antalet var 15 147. Det innebär at för år 2020 fnns et sparkrav på
20 000 euro jämfört med årets budget. Då man beaktar at verksamheetsbudgeten
redan för i år är mycket snäv står det klart at så heär stora nedskärningar inte kan
göras genom at yterligare skära ner anslagen för verksamheeten. För at täcka deta
sparkrav beheöver alltså en tjänst sparas in.
I Esbo svenska församling hear under de senaste åren gjorts omfatande sparåtgärder
genom at lämna tjänster obesata i alla sektorer förutom prästeamet. Dessutom hear
alla sektorer set över sin verksamheetsbudget.
Enligt kyrkoordningen 6:14 kan domkapitlet för heögst et år i sänder besluta at en
kaplanstjänst inte förklaras ledig om det fnns särskild orsak för deta. Den
ekonomiska situationen torde vara godkänd som orsak till at lämna kaplanstjänsten
obesat.
För at redan nu beakta sparkraven inför nästa år föreslår kyrkoheerden at
församlingsrådet anheåller av domkapitlet at den obesata kaplanstjänsten inte
förklaras ledig at sökas utan lämnas obesat t.o.m. 1.4.2020 enligt KO 6:14.
Föredragande:

Kyrkoheerde Kira Ertman

Närmare upplysningar:
Kira Ertman, tn. 050 358 1014
e-post kira.ertman@evl.f
Kyrkoheerden:
Församlingsrådet besluter at heos Domkapitlet i Borgå stif anheålla om at:
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a) den kaplanstjänst som blir vakant 1.4.2019 inte förklaras ledig at sökas
b) kaplanstjänsten lämnas obesat t.o.m. 1.4.2020
Behandling:
Ordföranden konstaterade at antalet medlemmar i Esbo svenska församling i början
av året var 14 902, inte 14 915 såsom angets i beredningstexten.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enheälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Domkapitlet i Borgå stif

4

§ 14

FÖRSLAG OM ANSKAFFANDE AV DOPTRÄD TILL ESBO DOMKYRKA
D/233/02.06.00/2019
Sammandrag:
 I många kyrkor fnnn et dopträd i vilket ”löv” med de döptan namn hängn upp
 Enbo nvennka förnamling har et dopträd i Olarn kyrka
 En arbetngrupp förenlår at et dopträd införnkafan tll Enbo domkyrka

Under de senaste åren har församlingarna runtom i landet skafat så kallade dopträd
till sina krrkor. Eter dopet hängs et löv, et hhärta eller drlikt med den döptes namn i
trädet. Esbo svenska församling har et dopträd i Olars krrka.
Dopträdet är et sät at konkretisera dopet samt medlemskapet i den egna
församlingen och Kristi världsvida krrka. Det är et konkret sät för församlingen at
uppmärksamma de som har döpts. I samband med dopsamtalet berätar prästen om
dopträdet. Den döpte med familh kan inbhudas till mässan där lövet hängs upp i
trädet.
Dopträdets form, modell, material samt sätet på vilket det används varierar i olika
församlingar. Man kan bekanta sig med olika dopträd t.ex. genom at söka på internet
med sökordet ”kastepuu” eller ”dopträd”. De festa dopträd är unika, men det fnns
även några företag som tillverkar dopträd. Företaget Lovi Or har tillverkat dopträdet i
Olars krrka.
Prohektet kring et dopträd i Esbo domkrrka har förberets i samarbete mellan Espoon
tuomiokirkkoseurakunta och Esbo svenska församling av en arbetsgrupp under
hösten 2018. Ärendet har, på arbetsgruppens begäran, även diskuterats på
teologkonferenser samt på koordineringsmöten mellan dessa två församlingar.
Motagandet har varit positivt. Dopträdet understrrker dopets och medlemskapets
betrdelse samt förstärker relationen till den döptes familh.
Under år 2018 döptes 143 personer i Esbo svenska församling, 415 i Espoon
tuomiokirkkoseurakunta. Skilt behöver beslutas om vardera församlingen får et eget
dopträd eller et gemensamt. Ifall båda församlingarna har et eget träd, behöver
löven i Tuomiokirkkoseurakuntas träd plockas ner 3-4 gånger per år för at behålla
balansen mellan träden. Det skulle vara meningsfullt at doplövet eller -grenen skulle
ges till familhen som minne, antingen per post eller i en speciell tillställning, så som
babrkrrka. Erfarenheterna av deta förfarande i Olars krrka har varit positiva.
Arbetsgruppen föreslår tre alternativ till placerandet av dopträd: 1) som en vinranka
kring de två pelare som står på båda sidorna av altaret (Jesus talade om vinträdet), 2)
vid väggen vid dörren till sakristian eller 3) vid det gamla altaret som et stående träd.
I bilagan beskrivs de här tre alternativen närmare.
Ifall man bestämmer sig för at förverkliga et dopträd i Esbo domkrrka, måste man ta
i beaktande at trädet ska srnas ordentligt i hela krrkan. Arkitektoniskt behöver man
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ta i beaktande krrkans historia, dess värde, konstruktionerna och dess kvalitet. At
borra hål i konstruktionerna eller ombrggnad av dem bör undvikas. P.g.a. deta måste
Museiverket konsulteras samt fås et utlåtande av dem innan prohektet kan fortskrida
samt innan et dopträd kan beställas.
Esbo svenska församling tar internt ställning till vad som görs med dopträdet i Olars
krrka ifall dopträdet i Esbo domkrrka förverkligas.
Prohektet kunde fortskrida i fölhande ordning:
1) Församlingsråden gör i februari-mars et förslag på at et dopträd skafas till Esbo
domkrrka och budgetmedel för deta ändamål reserveras i budgeten för 2020.
2) Församlingarna och fastighetsthänsterna utser en arbetsgrupp som förbereder
prohektet, Dopträd-prohektarbetsgrupp, vars uppgit är at först diskutera och
förhandla om prohektet med Museiverket.
3) Prohektarbetsgruppen får i uppdrag at ordna en öppen eller begränsad tävling för
at få in förslag på möhliga dopträd samt kostnadskalkrl på dem.
4) Prohektarbetsgruppen lägger fram sit förslag om dopträdet för båda
församlingarna samt för det gemensamma krrkorådet.
5) Ifall båda församlingarna godkänner förslaget, förverkligas dopträdet i Esbo
domkrrka under året 2020, förutsat at det gemensamma krrkofullmäktige utser
et budgetanslag för deta ändamål.
Barnkonnekvennanalyn:
Et dopträd ger en konkret möhlighet at anknrta det döpta barnet och dess familh till
församlingen.
Föredragande:

Krrkoherde Kira Ertman

Närmare upplrsningar:

Kira Ertman, tn. 050 358 1014,
kira.ertman@evl.f

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. PM 19.10.2018 , arbetsgruppen för dopträd i Esbo domkrrka
Krrkoherden:
Församlingsrådet besluter
a) föreslå för det gemensamma krrkorådet at till Esbo domkrrka inskafas et

gemensamt dopträd eller et dopträd åt vardera församlingen och at prohektet
tas i beaktande i budgeten för 2020.
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b) föreslå at prohektarbetsgruppen består av två representanter från

fastighetsthänsterna, två från Esbo svenska församling samt två från Espoon
tuomiokirkkoseurakunta
c) utse två representanter till arbetsgruppen för dopträdet

d) at prohektet fortskrider enligt förslaget i beredningen utifrån texten i bilagan

Behandling:
Jannika Lassus föreslog, understödd av Hannele Nrgård med fera, at punkterna c
och d i beslutsförslaget strrks.

Benlut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) föreslå för det gemensamma krrkorådet at till Esbo domkrrka inskafas et

gemensamt dopträd eller et dopträd åt vardera församlingen och at prohektet
tas i beaktande i budgeten för 2020.
b) föreslå at prohektarbetsgruppen består av två representanter från

fastighetsthänsterna, två från Esbo svenska församling samt två från Espoon
tuomiokirkkoseurakunta.

FÖR KÄNNEDOM
Gemensamma krrkorådet
Espoon tuomiokirkkoseurakunta
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§ 15

ANHÅLLAN AV EN SAMISK HANDARBETSGRUPP, SAAMEN KÄSITYÖKHERHO, OM
ANVÄNDNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALITETER
D/203/03.03.00.01/2019
Sammandrag:
 En samisk handarbetsgrupp letar efer en samlingslokal för sin
verksamhet
 Kyrkoherden föreslår at församlingen för et års td erbjuder församlingssalen i
Olars kyrka

En samisk handarbetsgrupp, Saamen käsityökerho, har vänt sig tll församlingarna i
Esbo med sitt önskemål om att får träfas regelbundet i en lokalitet som är belägen
nära en tåg- eller metrostaton. Gruppen hör tll de så kallade citysamerna som är en
aktv grupp samer som är bosatta i huvudstadsregionen.
Gruppen har anhållit om att få använda en samlingslokal en gång per vecka för sina
regelbundna samlingar. Verksamheten går ut på att handarbeta, läsa och studera
Bibeln på samiska, läsa litteratur på samiska samt att samtala.
Kyrkoherden har i samråd med övervaktmästaren kartlagt användningen av
församlingssalen i Olars kyrka. Kyrkoherden föreslår att församlingsrådet ger
handarbetsgruppen tllstånd att avgiisfritt samlas i Olars kyrkas församlingssal en
dag per vecka, närmare bestämt fredag kväll, fyra tmmar per gång. Gruppen får även
använda köket. Överenskommelsen gäller för ett år i taget och förlängs vid behov
och enligt möjlighet.
Samarbetet passar in i den mångkulturella verksamhet som är gemensam för Esbo
kyrkliga samfällighet, även kallad Colourful Espoo. Språkgrupperna som är i minoritet
kunde på detta sätt stöda varandra på ett naturligt sätt.
Föredragande:

Kyrkoherde Kira Ertman

Närmare upplysningar:
Kira Ertman tn. 050 358 1014, kira.ertman@evl.t
Matti Peiponen, sakkunnig inom det mångkulturella arbetet inom Esbo
församlingar, tn. 050 381 7629, matti.peiponen@evl.t

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Anhållan av Saamen käsityökerho
Kyrkoherden:
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Församlingsrådet besluter:
a)

ge den samiska handarbetsgruppen Saamen käsityökerho möjlighet att avgiisfritt
samlas fredag kvällar, fyra tmmar per gång, i Olars kyrkas församlingssal inklusive
köket

b)

att överenskommelsen gäller för ett år i taget och förlängs vid behov och enligt
möjlighet.

Behandling:
Håkan Nyman föreslog, understödd av bl.a. ordföranden, att tdsperioden i bpunkten ändras tll 1.3–31.12.2019.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) ge den samiska handarbetsgruppen Saamen käsityökerho möjlighet att
avgiisfritt samlas fredag kvällar, fyra tmmar per gång, i Olars kyrkas
församlingssal inklusive köket
b)

att överenskommelsen gäller för perioden 1.3–31.12.2019 och förlängs
vid behov och enligt möjlighet.

FÖR KÄNNEDOM
Saamen käsityökerho
Matti Peiponen
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§ 16

BESLUT OM FÖRSAMLINGENS REPRESENTANTER I STYRELSEN FÖR MATASKÄRSTIFTELSEN ÅREN 2019-2021
D/211/00.06.00/2019
Sammandrag:
 Mataskärstiftelsen har som syfte at uppräthhlla et kristligt lägeromrhde främst för
medlemmar i Esbo svenska och Grankulla svenska församlingar

Församlingen har rät utse tvh representanter i stiftelsens styrelse

Enligt stadgarna för Mataskärstiflsfn har församlingsrådft i Esbo svfnska
församling rät at tsf två rfprfsfntantfr mfd frsätarf tll stiflsfns styrflsf.
Mandatpfriodfn är trf år och df n varandf rfprfsfntantfrna valda för årfn 2015–
2018 är följandf: Håkan Nyman och Kaj-Erik Lindbfrg (ordinarif); Pfhr-Johan
Björkstén och Solvfig Rosfnbfrg-Wikström (frsätarf). Församlingsrådft bör alltså
tsf sina rfprfsfntantfr för pfriodfn 2019–2021. Grank lla svfnska församling samt
Grank lla svfnska kyrkoförfning tsfr sina rfspfktvf rfprfsfntantfr och där tövfr
tsfr stiflsfns årsmötf fn styrflsflfdamot. Df totala antalft mfdlfmmar i
styrflsfn är därmfd ffm.
Enligt stiflsfns stadgar är dfss ändamål at ppräthålla ft kristligt lägfrområdf
och k rscfntr m främst för mfdlfmmar i Esbo svfnska församling och Grank lla
svfnska församling. Esbo svfnska församling hållfr största dflfn av sina lägfr på
Mataskär.
Förfdragandf:

Kyrkohfrdf Kira Ertman

Närmarf pplysningar:
Nina Lfjonqvist-J rvanfn, tn. 050 434 1064,
f-post nina.lfjonqvist-j rvanfn@fvl.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Stadgar för Mataskärstiflsfn
Kyrkohfrdfn:
Församlingsrådft
tsfr församlingfns
Mataskärstiflsfn för pfriodfn 2019–2021.

rfprfsfntantfr

i

styrflsfn

Behandling:
Undfr disk ssionfn gjordfs följandf förslag tll rfprfsfntantfr i styrflsfn för
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för

Mataskärstiflsfn:
Martn Matsson förfslog Jfnny Nygård tll frsätarf
Håkan Nyman förfslog Mårtfn Malmström tll frsätarf
Ingfr Sjöbfrg förfslog Stffan Ekholm tll frsätarf
Jannika Lass s förfslog Håkan Nyman och Kaj-Erik Lindbfrg
tll ordinarif mfdlfmmar
Församlingsrådft bfslöt skrida tll sl tfn omröstning gällandf df två frsätarna mfd
möjlighft at rösta på 0–2 kandidatfr. Bfslöts at protokollj stfrarna f ngfrar som
rösträknarf. Hannflf Nygård avstod från at rösta mfd hänvisning tll jäv.
Eifr avsl tad omröstning konstatfradf ordförandfn at dft avgivits 14
röstsfdlar och at röstfrna fördflats fnligt följandf:
Stffan Ekholm, 5 röstfr
Mårtfn Malmström, 8 röstfr
Jfnny Nygård, 12 röstfr
Beslut:
Församlingsrådft bfslöt:
a) fnhälligt tsf Håkan Nyman och Kaj-Erik Lindbfrg tll sina ordinarif
rfprfsfntantfr i styrflsfn för Mataskärstiflsfn för pfriodfn
2019–2021
b) fifr omröstning tsf Mårtfn Malmström och Jfnny Nygård tll
frsätarf.

FÖR KÄNNEDOM
Df valda rfprfsfntantfrna
Stiflsfns ordförandf
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§ 17

BIDRAG TILL MATASKÄRSTIFTELSEN FÖR DRIFTEN AV MATASKÄRS KAPELL ÅR 2019
D/216/02.03.00.02.00/2019
Esbo svenska församling ordnar merparten av sina läger på Mataskärs lägergård som
ägs av Mataskärstielsen. I anslutning tll lägergården fnns Mataskärs kapell, likaså
ägd av stielsen. Esbo svenska församling har under många års td understöt
stielsen med en summa som motsvarat 80  a av de årliga driiskostnaderna för
kapellet och också årets budget innehåller en reservaton för motsvarande bidrag.
Summan var i fol 920 euro.

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

Barnkonsekvensanalys:
Mataskärs lägergård, inklusive kapellet, används i stor utsträckning för församlingens
verksamhet för barn och ungdomar
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter at ur sit anslag för understöd bevilja Mataskärstielsen
920 euro för driien av Matakärs kapell under år 2019.
Behandling:
Jenny Nygård, Håkan Nyman och Solveig Rosenberg-Wikström anmälde jäv, varför de
avlägsnade sig under behandlingen av ärendet.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.

FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstielsen
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§ 18

BESLUT OM UNDERSTÖD TILL MATASKÄRSTIFTELSEN FÖR ANVÄNDANDE AV MATASKÄRS KAPELL ÅR 2019
D/214/02.03.00.02.00/2019
Församlingen har i några års td beviljat Mataskärstielsen en ersätning för användandet av
kapellet uträknat från användningsgraden. I år föreslås samma summa som ifol 1 500 euro.

Mataskärstiftelsen har sedan början av år 2015 uppburt t en avft ft öör användandet av
Mataskärs kapell öör öörrätnt nfar. Summan är 50 euro per öörrätnt nf. Esbo svenska
öörsamlt nf har, öör st na medlemmars del, ståt öör denna avft ft ända sedan den
t nöördes. I praktiken har det sket fenom at öörsamlt nfen bevt ljat stiftelsen en
ersätnt nf, som uträknats på bast s av antalet öörrätnt nfar, fudstjänster och andra
tillställnt nfar t  kapellet t  Esbo svenska öörsamlt nfs reft .
Kyrkoherden ööreslår et lt knande ööröarande öör t  år varöör det t  budfeten fnns
reserverat penfar öör ändamålet.
Barnkonsekvensanalys:
Månfa barnöamt ljer berörs med tanke på de dop som hålls t  kapellet. Även månfa
läferfudstjänster hålls där.
Föredrafande:

Kyrkoherde Kt ra Ertman

Närmare upplysnt nfar:
Nt na Lejonqvt st-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nt na.lejonqvt st-jurvanen@evl.f
Kyrkoherden:

Församlt nfsrådet bevt ljar ur st t anslaf Mataskärstiftelsen 1 500 euro t  ersätnt nf öör
användandet av Mataskärs kapell under år 2019.
Behandling:
Jenny Nyfård, Håkan Nyman och Solvet f Rosenberf-Wt kström anmälde jäv, varöör de
t nte var närvarande under behandlt nfen av ärendet.
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Beslut:
Församlt nfsrådet beslöt enhällt ft fodkänna beslutsöörslafet.
FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstiftelsen
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§ 19

VAL AV REVISORER FÖR MATASKÄRSTIFTELSEN ÅR 2019
D/209/00.06.00/2019
Sammandrag:
 Enligt stadgarna för Mataskärstiflsfn ska församlingsrådft utsf rfvisorfr som granskar
dfss räkfnskapfr
 Kyrkohfrdfn förfslår at uppdragft gfs tll samfundft Ernst & Young Oy

Enligt stadgarna för Mataskärstiflsfn ska församlingsrådft årligfn utsf stiflsfns
rfvisorfr mfd uppgii aat granska dfss räkfnskapfr och förvaltning. Till rfvisor skall
utsfs fat CGR-samfund som utsfr fn ansvarig rfvisor. Förkortningfn CGR står för av
Cfntralhandflskammarfn godkänd rfvisor.
Inför motsvarandf bfslut för två år sfdan gjordfs tll några förftag fn offrrörfrågan
som rfsultfradf i aat Ernst & Young Oy inkom mfd dft förmånligastf frbjudandft.
Dfn slutliga räkningfn för ifol var 2 046 furo.
Kyrkohfrdfn förfslår aat Ernst & Young också i år får i uppdrag aat sköta rfvisionfn av
Mataskärsttflsfn – utan konkurrfnsutsäatning. Då marknadfn kartladfs för två år
sfdan visadf dft sig aat dft intf fnnas många bolag som frbjudfr sfrvicf på
svfnska. Dfssutom liggfr bfloppft på tjänstfn klart undfr df gränsfr som fnligt
Esbo församlingars upphandlingsstadga förutsäatfr konkurrfnsutsäatning.

Förfdragandf:
Kyrkohfrdf Kira Ertman
Närmarf upplysningar:

Nina Lfjonqvist-Jurvanfn, rn. 050 434 1064,
f-post nina.lfjonqvist-jurvanfn@fvl.f

Kyrkohfrdfn:
Församlingsrådft utsfr Ernst & Young Oy tll rfvisor för Mataskärstiflsfn för år
2019.
Bfhandling:
Jfnny Nygård, Håkan Nyman och Solvfig Rosfnbfrg-Wikström anmäldf jäv, varför df
inta var närvarandf undfr bfhandlingfn av ärfndft.
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Bfslut:
Församlingsrådft bfslöt fnhälligt godkänna bfslutsförslagft.
FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstiflsfn
Ernst & Young Oy
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§ 20

BESLUT OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD TILL VÄNFÖRSAMLINGEN NUCKÖ FÖRSAMLING
207/02.03.00.02.00/2019
Sammandrag:
 Esbo svenska församling idkar vänförsamlingsarbete sedan många år med Nuckö
församling i Estland
 I budgeten fnns reserverat et verksamhetsunderstöd på 6 500 euro för Nuckö

Esbo svenska församling och Nuckö församling i Estland fungerar sedan år 2000 som
varandras vänförsamlingar. Avsikten med avtalet är bl.a. at ”främja den ömsesidiga
gemenskapen mellan församlingarna och dess medlemmar samt at vääa i den
gemensamma kristna tron och i ansvaret at tjäna”. Därtll efersträvar man at i mån
av möjlighet och enligt behov stöda varandra i olika avseenden.
I enlighet med det här har Esbo svenska församling i många år reserverat et anslag
för verksamhetsbidrag för Nuckö församling och i årets budget fnns upptaget 6 500
euro för ändamålet. Därtll uppbär församlingen kollekter tll förmån för
vänförsamlingen.
Nuckö riktade sig redan i slutet av folåret tll Esbo svenska församling med et tack
för det understöd församlingen erhöll i fol och redogörelse för hur det användes.
För i år anhåller man om et verksamhetsunderstöd på 8 110 euro.
Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Rapport och anhållan av Nuckö församling
B. Vänförsamlingsavtal
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter ur anslaget för understöd för internatonell diakoni bevilja
Nuckö församling 6 500 euro i understöd för verksamheten år 2019 förutom de
kollekter som infyter.
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Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.

FÖR KÄNNEDOM
Nuckö församling
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§ 21

VAL AV REPRESENTANTER I STYRELSEN FÖR HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE
ÅR 2019
D/208/00.06.00/2019
Enligt stadgarna för Hugo och Maria Winbergs stielse ska församlingsrådet årligen
utse två ordinarie representanter samt en suppleant i styrelsen för stielsen.
Stielsens ändamål är att upprätthålla serviceboende och andra omsorgsformer för
äldre, i första hand för medlemmar i Esbo svenska församling. Detta sker genom att
stielsen driver anstalterna Tunaberg och Tunaro.
Ifjol representerades församlingen av Bror Träskbacka och Thea Kusénius som
ordinarie samt av Ann-Christne Wiik som ersättare.

Föredragande:

Kyrkoherde Kira Ertman

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Stadgar för Hugo och Maria Winbergs stielse
Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser sina representanter i styrelsen för Hugo och Maria Winbergs
stielse för år 2019.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse följande tll sina representanter i styrelsen för
Hugo och Maria Winbergs stielse för år 2019: Bror Träskbacka och Thea Kusénius,
ordinarie; Ann-Christne Wiik ersättare.

FÖR KÄNNEDOM
De valda representanterna
Stielsens ordförande
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§ 22

VAL AV REVISORER FÖR HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE ÅR 2019
D/209/00.06.00/2019
Enligt stadgarna för Hugo och Maria Winbergs stielse ska församlingsrådet i Esbo
svenska församling utse stielsens revisorer med uppgii aa granska dess
räkenskaper och förvaltning.
Uppdraget har tdigare innehais av CGR-revisorerna Eva Bruun som ordinarie och
Rabbe Nevalainen som suppleant.

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f
Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser revisorer för Hugo och Maria Winbergs stielse för år 2019.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse följande tll revisorer för Hugo och Maria
Winbergs stielse för år 2019: CGR-revisorerna Eva Bruun som ordinarie och Rabbe
Nevalainen som suppleant.
FÖR KÄNNEDOM
Hugo och Maria Winbergs stielse
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§ 23

FÖRHANDSNOMINERIG AV KANDIDATER TILL FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS STYRELSE
D/240/00.06.00/2019
Finska Missionssällskapet ger sina medlemsförsamlingar möjlighet at
förhandsnominera kandidater tll valet av styrelse. Valet sker på årsmötet 18.5.2019 i
Jyväskylä. Borgå sti har en representant i styrelsen, Heidi Juslin-Sandin, vars
mandatperiod fortsäter. Kyrkoherden föreslår därför at församlingsrådet antecknar
ärendet för kännedom.

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 24

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
238/00.02.08/2019

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut 134–142/2018
B. Kyrkoherdens beslut 1–6 /2019
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslut för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 25

ANMÄLNINGSÄRENDEN
D/116/00.02.02/2019
Församlingsrådet antecknade för kännedom följande samlingar:
a) Församlingsrådets följande sammanträde 5.3.2019
b) Gemensamt Ansvar-middag 8.3.2019
c) Församlingsförbundets utbildningsdag för förtroendevalda 9.3.2019 i
Helsingfors
d) Prosterimöte 14.3.2019 i Vanda (inte 14.5 såsom tdigare meddelats)
e)
Gemensamt Ansvar-vandringen ordnas lördag 27.4 (inte 28.4)
f) Församlingsförbundets forum för förtroendevalda 11.5 i form av en
kryssning tll allinn
g) Församlingsförbundets årsmöte 15.5.2019 i Helsingfors
h) Mataskärstftelsens 50-årsjubileum 16.5.2019
i) Installaton av kyrkoherde Kira Ertman 9.6.2019 i Esbo
domkyrka
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Stefan Ekholm höll avslutningsandakt.
Ordförande Kira Ertman avslutade mötet kl. 20.11

Kira Ertman
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

Protokollet har justerats och godkänts samt konstaterats överensstämma med mötets
förlopp och med där fatade eslut
.
2019.

Gun-Brit ietanen

Tiina Kujala
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
5.2.2019

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
Grunderna
för förbudet

Förbud mot att söka ändring vid beredning och  verkställigh et
Över följande eslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt at anföra kyrko esvär och enligt 5 § 1 mom. i
förvaltningsprocesslagen inte möjligt at anföra förvaltnings esvär, efersom esluten endast gäller eredning eller
verkställighet. Besvär enligt lagen om ofentlig upphandling får inte anföras över et eslut om ofentlig upphandling, efersom
eslutet endast gäller eredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet: 13–14 §, 23–25 §
Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseerkande
Följande eslut får inte överklagas genom esvär efersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt at framställa
skrifligt rätelseyrkande över eslutet:
Paragrafer i protokollet: 15–22 §
Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt at yrka rätelse i et eslut som underställs domkapitlet eller
Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Paragrafer i protokollet: -------Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enligt
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom.
2. förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom.
3. lagen om kyrkans tjänstekollektvavtal 19 § eller
4. någon annan lagstfning
får följande eslut inte överklagas genom esvär:
Paragrafer i protokollet och grunderna för esvärsför udet: ----------Förbud mot att söka ändring i upph andlingsärenden
Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rätelseyrkande eller kyrko esvär i et
upphandlings eslut, om ärendet hör tll marknadsdomstolens ehörighet. Ärendet hör tll marknadsdomstolens ehörighet om
upphandlingens värde överstger det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen 1.
Paragrafer i protokollet: --------

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Beh örig mendigh et
och  tidsfrist för
rättelseerkande

Den som är missnöjd med följande eslut kan framställa et skrifligt rätelseyrkande.
Mendigh et som rättelseerkandet riktas till och  kontaktinformationn
 Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Es o
Paragrafer i protokollet: 15–22 §
Yrkande ska framställas inom 14 dagar efer det at parten har fåt del av eslutet. Delgivningen anses ha sket den sjunde dagen
efer at revet postades, om det inte visas at den har sket senare. En församlingsmedlem anses ha fåt del av eslutet när
protokollet har lagts fram tll allmänt påseende. Rätelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom ud eller
elektroniskt (fax eller e-post). Rätelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rätelse inom kansliets
öppettid.

1

De nationella tröskelvärdena är 30 000 euro (varor och tjänster), 100 000 euro (hälsovård och socialtjänster) och 150 000 euro
(byggentreprenader och byggkoncessioner)
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Inneh ållet i rättelseerkandet

Av rätelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rätelse och den kontaktnformaton som ehövs för ehandlingen av ärendet
– vilket eslut rätelseyrkandet gäller
– hurdan rätelse som yrkas
– på vilka grunder rätelse yrkas.

UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Inlämning av upph andlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens eslut eller et annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan
framställa en skriflig upphandlingsrätelse tll den upphandlande enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Inlämningsadress
Upphandlingsrätelsen ska lämnas in tll den upphandlande enheten. Den upphandlande enhetens kontaktnformaton:
Församlingsrådet i Es o svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Es o
Yrkande på upphandlingsrätelse ska framställas inom 14 dagar efer det at parten har fåt del av den upphandlande enhetens
eslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrätelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom ud
eller elektroniskt. Delgivningen anses ha sket den sjunde dagen efer at revet postades, om det inte visas at den har sket
senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fåt del av meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står tll
motagarens förfogande i dennes motagarapparat på et sådant sät at meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet
skickats anses vara en sådan tdpunkt, om det inte ges en tllförlitlig redogörelse om at det elektroniska meddelandet har nåt
motagaren vid en senare tdpunkt. Upphandlingsrätelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rätelse inom
kansliets öppettid.

Upph andlingsrättelsens inneh åll

Av upphandlingsrätelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rätelse och den kontaktnformaton som ehövs för ehandlingen av ärendet
– vilket eslut upphandlingsrätelsen gäller
– hurdan rätelse som yrkas
– på vilka grunder rätelse yrkas.
Till upphandlingsrätelsen ska fogas de dokument som å eropas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa tll sit
förfogande.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmendigh et
och  besvärstid

Kerko- och  förvaltningsbesvär
Följande eslut kan överklagas genom skrifliga esvär.
-------Besvärsmyndighet och kontaktnformaton
 Helsingfors förvaltningsdomstol
Adress: Ban yggarvägen 5, 00520
Fax: 029 56 42079
e-post: helsinki.hao@oikeus.f

elsingfors

Besvärstd
30 dagar
30 dagar

Kyrko esvär, paragrafer i protokollet:
----Förvaltnings esvär, paragrafer i protokollet:
------Kerkobesvär i ett underställningsärende
Följande eslut kan överklagas genom skrifliga esvär.
Besvärstd
30 dagar

---------Besvärsmyndighet och kontaktnformaton
 Domkapitlet i Borgå stif
Besöksadress: Gymnasiegränd 2
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
Fax: 019-585 705
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30 dagar

Kerkosterelsen

PB 210 (Södra kajen 8 ), 00131 elsingfors
Fax: 09-1802 350
E-post: kyrkostyrelsen@evl.f
Besvär h os marknadsdomstolen
Besvär ska lämnas in skrifligen inom 14 dagar från den dag då den an udssökande eller an udsgivaren skrifligen har fåt del av
de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om an udsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en
skriflig anvisning om hur ärendet kan föras tll marknadsdomstolen ( esvärsanvisning). Delgivningen anses ha sket den sjunde
dagen efer at revet postades, om det inte visas at den har sket senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fåt del av
meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står tll motagarens förfogande i dennes motagarapparat på et sådant sät
at meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tdpunkt, om det inte ges en tllförlitlig
redogörelse om at det elektroniska meddelandet har nåt motagaren vid en senare tdpunkt.
Den som söker ändring i et upphandlingsärende ska dessutom skrifligen underräta den upphandlande enheten om at ärendet
förs tll marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrätas på den adress enheten uppget senast när esvären om
upphandlingen lämnas tll marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktnformaton anges ovan vid informatonen
om upphandlingsrätelse.
Marknadsdomstolens kontaktinformation

Besvärstd
14 dagar

Besvären ska tllställas marknadsdomstolen på följande adress:
Besöksadress: Domstolarnas hus, Ban yggarvägen 5, 00520 elsingfors
Postadress: Ban yggarvägen 5, 00520 elsingfors
Telefonväxel: 029 56 43300
Fax: 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus(at)oikeus.f
Beräkning av tiden
för ändringssökande

Besvärstd och td för rätelseyrkande räknas från den dag veder örande har fåt del av eslutet, denna dag undantaget. Om inte
annat visas anses en part ha fåt del av eslutet sju dagar efer at revet postades, vid den td motagnings eviset visar eller vid
den td som antecknats på et separat intyg över delfående.

Besvärsskrif

I
–
–
–
–
–

esvärsskrifen ska anges:
vem som anför esvär, namn och hemort
postadress och telefonnummer där meddelanden om ehandlingen av ärendet kan lämnas tll den som anfört esvären
vilket eslut man söker ändring i
på vilka punkter man söker ändring i eslutet och vilka ändringar som yrkas
på vilka grunder ändring söks.

Besvärsskrifen ska undertecknas av den som anför esvär, av en laglig företrädare eller av et om ud. Om talan förs av en laglig
företrädare eller et om ud, eller om esvärsskrifen avfatats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort
uppges i esvärsskrifen.
Till esvärsskrifen ska fogas:
– det eslut man söker ändring i, i original eller kopia
– et intyg över vilken dag eslutet har delgets eller en annan utredning över när esvärstden örjat
– handlingar som å eropas tll stöd för yrkandet, om inte dessa redan tdigare har lämnats tll myndigheten.
Et om ud som inte är advokat eller ofentligt räts iträde ska också ifoga en fullmakt tll esvärsskrifen.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens eslut eller et annat avgörande i upphandlingsförfarandet
som påverkar den an udssökandes eller an udsgivarens ställning överklagas genom esvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos
marknadsdomstolen kan inte anföras över et sådant eslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som en art
gäller eredning av et upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras tll marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstger
det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen.
Inlämning av besvär

Besvärshandlingarna ska inom esvärstden lämnas in tll den esvärsmyndighet som anges i eslutet. På eget ansvar kan
esvärsskriferna skickas per post, genom ud eller elektroniskt. andlingarna ska postas i så god td at de hinner fram innan
kansliet stänger den sista dagen av esvärstden.

Rättegångsavgif

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifer (1455/2015) tar förvaltningsdomstolen ut en rätegång-savgif på 250 euro och
marknadsdomstolen en rätegångsavgif på 2 000 euro av den som an-för esvär, om inte något annat följer av lagens 5, 7
och 8 §.
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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