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Program

• Kyrkan i Helsingfors och Johannes församling
– Så funkar beslutsfattandet
– Aktuella frågor

• Varför är det här viktigt? Erfarenheter av nuvarande förtroendevalda

• Presentation av Kom alla-rörelsen

• Info om kandidatur och genomgång av blanketter



Kyrkan i Helsingfors och Johannes församling 
- så funkar beslutsfattandet



Organisation
18



Helsingfors kyrkliga samfällighet
• Tillsammans bildar de 18 församlingarna Helsingfors kyrkliga samfällighet, mer vardagligt 

”Kyrkan i Helsingfors”

• Samfälligheten sköter om bl.a.
– Den ekonomiska helheten

– Personalförvaltningen

– Samfällighetens gemensamma förvaltning

– Gravgårdsväsendet

– Upprätthållande av medlemsregister och kyrkböcker

– Informationsförvaltning

– Kommunikation

• Samfälligheten koordinerar också församlingarnas gemensamma tjänster, t.ex.
– Familjerådgivning

– Sjukhussjälavård

– Specialdiakoni

– Studentarbete



Kyrkan i Helsingfors = Helsingfors kyrkliga
samfällighet

• I Helsingfors 18 evangelisk-lutherska

församlingar, varav 3 är svenskspråkiga: 

Johannes, Matteus, Petrus

• Skilda val till gemensamma

kyrkofullmäktige och församlingsrådet –

man kan välja att kandidera till båda två

eller bara endera

• Gemensamma kyrkofullmäktige består av 

91 medlemmar.

• Johannes församling har 4 platser

• Matteus och Petrus 3 platser var



Vad besluter gemensamma kyrkofullmäktige
om?
• Största besluten inom hela samfälligheten fattas i gemensamma

kyrkofullmäktige, t.ex.
– Väljer medlemmarna till kyrkorådet (”styrelsen”), där de svenskspråkiga församlingarna

har två platser

– Kyrkoskattens storlek

– Samfällighetens budget och hur pengarna skall fördelas till församlingarna och till
gemensamt arbete

– Organisationsmodellen

– Strategi och utveckling av verksamheten

– Renovering av kyrkor, försäljning av byggnader och utrymmen som samfälligheten äger, 
t.ex. församlingshem, kansliutrymmen, lägergårdar

- Bestämmer tyngdpunkterna i verksamheten, t.ex. vill vi satsa mer på diakoni och stöd till
invandrare och flyktingar?

- Beviljar bidrag till missionsorganisationer och krisarbete, t.ex. coronapandemin och kriget
i Ukraina

- Rekrytering till chefspositioner i samfälligheten



Gemensamma kyrkofullmäktige

• I nuvarande församlingsrådet är

medelåldern ca. 50 år, består av 

ca. 60 % kvinnor och 40 % män

• Enbart fem personer under 30 år

• I förra valet var 51% nya invalda

https://www.helsinginseurakunnat.fi/sisaltokeskus/helsinginyhtei

nenkirkkovaltuusto.html.stx

https://www.helsinginseurakunnat.fi/sisaltokeskus/helsinginyhteinenkirkkovaltuusto.html.stx


Vad besluter församlingsrådet?
• Leder församlingens verksamhet och strategi

– Hurdan verksamhet vill vi ordna i vår församling? Var skall den ordnas?

– Hur kan vi nå ut till våra församlingsmedlemmar bättre?

• Vilka utrymmen vill vi använda? Vilka vill vi inte ha längre?

• Besluter hur de ekonomiska medel som styrs till församlingen skall användas

• Sköter sin egen personalrekrytering

• Också mycket ad hoc, t.ex. beslutit om Johannes församlings nya sigill (2017), tillåtit
välsignelse av samkönade par i kyrkans utrymmen (2018)

• Utskottsarbete:
– Ekonomiutskottet

– Beredningsutskottet (BU) - består av vice ordförande, kyrkoherden och två
församlingsrådsmedlemmar (roterande system, i praktiken en termin/rådsmedlem)

– olika temautskott efterhand, såsom utskott för utveckling av Johanneskyrkans användning, 
rekryteringsutskott m.m.



Församlingsrådet i praktiken

• Består av 14 medlemmar + kyrkoherden

• Johannes församling gick i januari 2021 in för att rådets vice ordförande leder

mötena

– Enligt kyrkoordningen (§ 9:1) kan vice ordförande leda möten när kyrkoherden 

har förhinder eller är jävig, och när kyrkoherden och kyrkorådet gemensamt 

beslutat så, och det har godkänts av vice ordförande.

• Församlingsrådet möts ca. 5 gånger per termin (gäller också gemensamma

kyrkofullmäktige)

– Mötena bereds av beredningsutskottet

– Stadgan tillåter nuförtiden hybridmöten, så att man också kan delta via Teams.

I praktiken underlättar det om möjligast många kan närvara fysiskt.



Johannes församlings område

Johannes
Petrus
Matteus





De svenskspråkiga församlingarna



De finskspråkiga församlingarna



Kyrkan i Helsingfors och Johannes församling 
– aktuella frågor





Utveckling 2020 ➔ 2021





”26-åringarna är den största enskilda åldersgruppen i våra församlingar. 
Det är också i den åldern de flesta skriver ut sig.”

Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet



På gång bl.a.

• Omstruktureringar p.g.a. minskad budget

– Största utgifterna byggnaderna och personalen

• Vilka byggnader skall i fortsättningen användas?

– Samfälligheten äger 200 fastigheter, varav ett 30-tal är kyrkbyggnader

– kyrkorna tar dock över hälften av alla fastighetsutgifter

– Johannes församlings kyrkor är Johanneskyrkan och S:t Jacobs (Drumsö)

– Finns det behov av pop-up verksamhet i andra stadsdelar?

– Kan man bättre dela på utrymmen med finska församlingar på området?

– Hur går det med lägergårdarna och Lekholmen?



På gång forts.

• Hur stor kan personalen i fortsättningen vara? Hur ska
arbetsfördelningen se ut (präster, kantorer, informatörer, diakoner…)?

• Fortsätta diskussionerna med Petrus och Matteus gällande ev. 
intensifierat samarbete. Är det dags att slå ihop de svenskspråkiga
församlingarna?

• Bör kyrkoskatten höjas från nuvarande 1,0%, som nu är landets
lägsta?

• Behovet av tvåspråkig verksamhet, hur skall den ordnas och av vem?



Varför är det här viktigt? Erfarenheter av 
nuvarande förtroendevalda



Presentation om Kom alla -rörelsen



Info om kandidatur



Tidtabell
• Kandidatnomineringen håller på till 15.9.2022 kl. 16.00, då kandidatlistan skall inlämnas till 

pastorskansliet

• Fotografering i september, ordnas av Kyrkan i Helsingfors
– Valfotot publiceras av samfälligheten i en kandidatbroschyr, i Kyrkpressen och i kyrkans valmaskin.

– Andra foton än de officiella kan inte användas ➔ Det är viktigt att utnyttja fotograferingsmöjligheten!

• Fyll i valkompassen och nå ut till din målgrupp. Använd dina nätverk och påminn människor 
om att rösta i valet.

• Förhandsröstningen sker 8-12.11.2022

• Valdagen är 20.11.2022



Församlingsvalets hemsida, info om valet  och material för kandidater: 
https://forsamlingsvalet.fi/

https://forsamlingsvalet.fi/


TACK!

.


