
 

 

 PROTOKOLL 

Församlingsrådet i Johannes församling 

 

Tid 07.10.2019 kl. 17:30 - 20:00 

Plats Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 

 

Närvarande 
Johan Westerlund, ordförande 
Markus Andersén 
Maria Björnberg 
Solveig Gräsbeck 
Fredrik Guseff   
Martina Harms-Aalto Nanny Nordström 
Björn Holm 
Lotta Keskinen Leena Kainulainen 
Sabina Lumivirta 
Hedvig Långbacka 
Virva Nyback 
Sofia Palmén 
Kalle Sällström 
Annette Särs 
Pia Öhman, vice ordförande 

 

Övriga närvarande 
Christian Kock controller 
Linda Jordas sekreterare 
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Underskrifter 

 

Johan Westerlund  Linda Jordas 
ordförande  sekreterare 

 

Justering 

Protokollet granskat och godkänt. 

 

 

Helsingfors den      Helsingfors den   

 

Markus Andersén  Pia Öhman 

 

 

Protokollet framlagt 

Det justerade protokollet är framlagt till påseende på kansliet 14 dagar 
från och med 14.10.2019 kl. 10 och på församlingens hemsidor fr.o.m. 
samma datum.  
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Ärenden 

§ 
Bi-
laga
  

Ärende Sida 

116 §  Mötets öppnande 4 

117 §  Närvarande och mötets behörighet 4 

118 §  
Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet 
finns till påseende 

4 

119 §  Fastställande av föredragningslistan 4 

120 § 1  Verksamhetsplan för arbetsformerna 2020 5 

121 §  Fortsättning av anställning av diakonimedarbetare 6 

122 § 2  Personalutvecklingsplan 2020 7 

123 §  Uppsägning Tiiainen 8 

124 § 3  Kyrkoherdens beslutsförteckning 8/2019 9 

125 § 4-6  Anmälningsärenden 8/2019 10 

126 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 11 

127 §  Mötets avslutande 12 
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116 §  Mötets öppnande 

 

Beslut 

Mötet öppnades 17.37. 

 

 

117 §  Närvarande och mötets behörighet 

 

Beslut 

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört med  11  av 15 
närvarande. 

 

 

118 §  Val av protokolljusterare samt meddelande om när pro-
tokollet finns till påseende 

 

Beslut 

Pia Öhman och Marcus Andersén utses till protokolljusterare. Ett med-
delande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstav-
lan dagen efter mötet.  

 

Församlingsrådet besluter att det justerade protokollet skall finnas fram-
lagt till påseende på kansliet 14 dagar från och med 14.10 kl. 10.00 och 
på församlingens hemsidor fr.o.m. samma datum. 

 

 

119 §  Fastställande av föredragningslistan 

 

Beslut 

Föredragningslistan godkändes utan förändring. 
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164/2019 

 
120 § Verksamhetsplan för arbetsformerna 2020 

 

Beslutsförslag 

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet tar dela av verksamhetspla-
nerna och godkänner dem. 

Beslut 

Enligt förslag  

 

 

 

Redogörelse 

 
FR 9.4.2019: 
Till församlingsrådets uppgifter och mandat hör att godkänna verksamhets-
plan och budget för församlingen. Utmaningen med verksamhetsplanen är 

att hitta en modell för den som ger församlingsrådet ett strategiskt infly-
tande. 

Bifogade modell för verksamhetsplan är hämtad från samfälligheten. Alla 
församlingar skall göra upp en A4- för samfällighetens gemensamma verk-
samhetsplan och budget. 
Planen är nu att de olika verksamhetsformerna gör förslag till verksamhets-

plan enligt samma mall. Förslaget skulle lämpligen lämnas in så att försam-

lingsrådet kan ta del av det i juni. En egen plan skulle då göras för Guds-

tjänstlivet, musiken, vuxenarbetet, diakonin, barnverksamheten, konfir-

mand- och ungdomsverksamheten, informationen och missionsverksam-

heten. 

 

I bilagan finns verksamhetsplanerna för de olika verksamhetsformerna i den 

form teamen och teamledarna lämnat in dem. De följer den mall som för-

samlingsrådet fattade beslut om på våren. 

Verksamhetsplanerna är interna för Johannes församling och godkänns av 

församlingsrådet. Den verksamhetsplan (VEP) som ingår i samfällighetens 

plan har församlingsrådet tidigare godkänt. 

 

Bilagor 

1 Verksamhetsplan2020_Sammanställning 
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158/2019 

121 § Fortsättning av anställning av diakonimedarbetare 

 

Beslutsförslag 

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet beslutar fortsätta Nenne Lappa-
lainens anställning som projektarbetare inom diakonin under tiden 1.1.-
31.12.2020. 

Beslut 

Föredragande drog tillbaka ärendet. 

 

 

 

Redogörelse 

I samband med den stora vågen asylsökande hösten 2015 beslöt församlingsrådet 
anställa en person som skulle jobba som projektarbetare med flyktingar och asyl-
sökande. Till den tidsbundna tjänsten anställdes Carre Lönnqvist som byggde upp 
ett arbete kring mångkultur och flyktingar. Anställningen gällde till utgången av 
2019.  

Då Carre Lönnqvist avled anställdes Nenne Lappalainen som hennes vikarie. 
Nenne har tidigare jobbat som ledande barnledare, men har nu alltså övergått till 
diakonisidan. Nenne har tagit upp en del av det arbete som Carre gjorde, men 
också till en del gått in för andra uppgifter, fr.a. med diakoni i ungdoms- och konfir-
mandarbetet. 

Församlingen har gått in för att stöda Nenne Lappalainen i hennes ambition att 

göra sig behörig för diakonitjänst. Eftersom hon är behörig ungdomsarbetsledare 

YH bör det vara möjligt att komplettera studierna till diakon YH på kort tid vid sidan 

av arbetet. Nenne har beviljats separat studierätt vid Yrkeshögskolan Novia. En 

konkret plan över vad studierna omfattar och hur länge det beräknas ta att genom-

föra dem finns inte ännu, men det är under arbete. 

Den tidsbundna anställningen går alltså ut vid utgången av 2019. I budgeten finns 

reserverat medel för att fortsätta anställningen under år 2020.  
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164/2019 

 
122 § Personalutvecklingsplan 2020 

 

Beslutsförslag 

 

 

Behandling 

 

Beslut 

Ärendet remitterades. 

 

 

 

Redogörelse 

Personalutvecklingsplanen görs i enlighet med direktiv som kommer 
från stiftet och baserar sig på kollektivavtal. Den innehåller olika katego-
rier av aktiviteter. Dessa är i huvudsak fortbildning, olika forum eller re-
sor som ordnas för de olika yrkesgrupperna samt arbetshandledning. 
Planen skall före utgången av oktober månad skickas in till domkapitlet 
som organiserar stiftets personalutbildning. 

För kurser och utbildning räknas dagarna på en treårsperiod så att man 

får delta i 20 utbildningsdagar under en treårsperiod, man bör delta i ut-

bildning någon gång under en treårsperiod.  

I planen finns angivet i vilken grad utbildningen sker på arbetstid samt 

om kostnaderna ersätts.  

Församlingsrådet har tidigare beslutat bevilja personalen en retreat årli-

gen för den som önskar. Retreaten kan väljas fritt. Kostnaderna skall 

motsvara en tredagarsretreat på Snoan, tre arbetsdagar kan användas, 

resorna bekostar man själv, dagtraktamente utbetalas inte.  

 

Bilagor 

2 Personalutvecklingsplan_Johannes_2020 
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162/2019 

 
123 § Uppsägning Tiiainen 

 

Beslutsförslag 

 

(Beredningsutskottet): Elina Tiiainen beviljas begärt avsked från 
4.10.2019. 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

Vaktmästare Elina Tiiainen har sagt upp sig från sin befattning från 4.10.2019. Be-
slut om rekrytering till vaktmästeriet fattas vid senare tidpunkt. 
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154/2019 

 
124 § Kyrkoherdens beslutsförteckning 8/2019 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet antecknar beslutsförteckningen för kännedom 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

 

Bilagor 

3 Beslutsförteckning 040919-011019.docx 
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156/2019 

 
125 § Anmälningsärenden 8/2019 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

- Statistikrapport  

- Rapport över budgetutfallet 

Bilagor 

4 1 Allm_rapport 08.2019 Johannes_ 

5 Seurakuntien toimintatuotot ja kulut (ulk. & sis.) 

6 Kuukausitilasto Elokuu 2019 
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126 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

Grunderna för förbudet 

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet 

Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 5 § 1 mom. i förvalt-
ningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. 
Besvär enligt lagen om offentlig upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet end-
ast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.  

Paragrafer i protokollet: §116-122, samt §124-127 

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande 

Följande beslut får inte överklagas genom besvär eftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att fram-
ställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet: 

Paragrafer i protokollet:       

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende 

Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som underställs domkapitlet eller Kyrko-
styrelsen 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 tjänstekollektivavtal 19 § eller 
4. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär. 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:       

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden 

Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upp-
handlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om 
upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen1.  

Paragrafer i protokollet:       

 

Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande 

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 

Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation: 

Församlingsrådet i Johannes församling 

Besöksadress:  Högbergsgatan 10 A, Helsingfors 
Postadress:    Högbergsgatan 10 A, 00120 Helsingfors 
Fax:      09 2340 7700 
E-post:    johannes.fors@evl.fi 

Paragrafer i protokollet: §123 

Yrkande 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. En församlingsmedlem anses ha fått del av be-
slutet 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. 

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. 

  

                                            
1 De nationella tröskelvärdena är 30 000 euro (varor och tjänster), 100 000 euro (hälsovård och socialtjänster) och 150 000 
euro (byggentreprenader och byggkoncessioner) 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
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127 §  Mötets avslutande 

 

Beslut 

Mötet avslutades 19.27. 

 

 


