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56 § Öppnande av sammanträdet
Ordföranden öppnar sammanträdet.

57 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet har sammankallats genom ett tillkännagivande som varit
uppsatt på anslagstavlorna vid kyrkoherdeämbetena och samfällighetens
servicecentral från och med 14.9.2015. Förteckningen över ärenden som ska
behandlas vid sammanträdet har varit framlagd på samma anslagstavlor från
och med 21.9.2015.
Förslag

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

58 § Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag

Det föreslås att Jorma Hentilä och Jan-Erik Eklöf ska väljas till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

59 § Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Det föreslås att protokollet ska justeras 6.10.2015 kl. 12.00 vid Vanda kyrkliga
samfällighets servicecentral på Vallmovägen 5 i Dickursby.
Det justerade och undertecknade protokollet ska vara framlagt på
anslagstavlorna vid kyrkoherdeämbetena och samfällighetens servicecentral
8.10–9.11.2015. Ett tillkännagivande om framläggningen finns uppsatt på
samma anslagstavlor 14.9–19.10.2015.

Beslut

60 § Arbetsordning för sammanträdet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för sammanträdet.

Beslut

61 § Beslut om fördelningen av bidraget för det globala ansvaret år 2015
Gkr 9.9.2015

I budgeten för år 2015 har ett anslag på sammanlagt 687 435 euro anvisats
för missionsarbetet, Kyrkans Utlandshjälp och Finlands Sjömanskyrka, under
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huvudtiteln för gemensamt församlingsarbete (3). Anslagets andel av
skatteinkomsterna är densamma som året innan. I enlighet med
samfällighetens grundstadga (4 § 8 f punkten) fattar gemensamma
kyrkofullmäktige beslut om en andel som omfattar 338 559 euro av anslaget,
medan församlingsråden fattar beslut om en andel som omfattar 348 876
euro. Dessutom har varje församling rätt att också av sina egna till buds
stående anslag bevilja bidrag till mission och till Kyrkans Utlandshjälp.
Då gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet 30.9.2014 /
68 § fattade beslut om fördelningen av anslaget för det globala ansvaret för år
2014 beslutade fullmäktige att anslaget skulle fördelas mellan kyrkans alla sju
missionsorganisationer, i relation till det frivilliga understöd de fått inom
prosteriet.
Bilaga 1: Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 30.9.2014 / 68 §
Fördelningen av anslaget
I tabellen nedan presenteras summorna för den del av missionsanslaget som
församlingsråden i Hämeenkylän och Korson seurakunta fattat beslut om. De
övriga församlingsråden har inte ännu fattat beslut om fördelningen av
missionsanslaget för år 2015. Besluten fattas under hösten.

Församling

Total
summa

Utdelas
senare

Tikkurila

91 483

91 483

Vantaankoski

67 484

67 484

Korso

50 161

Vanda svenska

19 656

19 656

Hakunila

45 964

45 964

Rekola

38 190

38 190

Hämeenkylä

35 937

Totalt

348 875

FMS

SLEY

20 160

262 778

ELY SLEF

500

7 100

7 100

27 260

7 100

FBS

FFM

6 500

1 500

11 000

4 000

7 100

7 100

7 100

8 600 18 100

11 100

437
500

437

6 500

EMS SANSA

KUH Utdelat
totalt

6 500

50 160

35 937
6 500

86 097

I enlighet med motiveringen till budgeten för år 2015 tilldelar gemensamma
kyrkofullmäktige Finlands Sjömanskyrka 15 840 euro av anslaget för det
globala ansvaret och Kyrkans Utlandshjälp 64 544 euro.
I tabellen nedan presenteras fördelningen av det belopp som efter de ovan
nämnda posterna kvarstår att fördelas gemensamt (258 175 euro) mellan de
olika missionsorganisationerna, i relation till det frivilliga understöd de fått
inom prosteriet år 2014. Beslutsförslaget grundar sig på fullmäktiges beslut
om fördelningen av anslaget för det globala ansvaret för år 2014.
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Av denna tabell framgår de officiella missionsorganisationernas andelar, i enlighet med det frivilliga understödet
inom prosteriet år 2014, samt Kyrkans Utlandshjälps och Sjömanskyrkans andelar.
Organisation *)
Det frivilliga understödet inom prosteriet år 2014 enligt Kyrkans
Bidragssumma
missionscentrals statistik (euro) och %-andel
euro
FMS
340 191
34,4 %
88 905
SLEY
34 252
3,5 %
8 951
SLEF
0
0%
0
FBS
75 111
7,6 %
19 629
FFM
178 264
18,0 %
46 587
EMS
240 453
24,3 %
62 839
SANSA
119 629
12,1 %
31 264
Sammanlagd summa
987 900
100,00 %
258 175
KUH (andelen utgör 20 % av anslaget på 322 717)
64 544
Finlands Sjömanskyrka (andelen motsvarar den summa som antecknats i budgeten)
15 840
Sammanlagd summa vars fördelning fastställts av fullmäktige
338 559

Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta
1. anteckna de beslut som församlingsråden fattat om fördelningen av
anslaget för kännedom och redovisa bidragssummorna till organisationerna i
enlighet med de beslut som hittills fattats:
Finska Missionssällskapet (FMS)
Finlands Lutherska Evangeliförening (SLEY)
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry

27 260
7 100
500

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
Finska Bibelsällskapet (FBS)
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission (FFM)
Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen (EMS)
Mediemissionsorganisationen Budbäraren (SANSA)
Kyrkans Utlandshjälp (KUH)

437
6 500
8 600
18 100
11 100
6 500

Sammanlagd summa

86 097

Församlingsråden i Hakunilan, Rekolan, Tikkurilan och Vantaankosken seurakunta samt Vanda svenska församling kommer senare under år 2015 att fatta
beslut om fördelningen av den återstående summan, som omfattar 262 779
euro. Denna summa kommer att redovisas till organisationerna i enlighet med
församlingsrådens beslut.
2. i enlighet med budgeten redovisa 15 840 euro till Finlands Sjömanskyrka rf,
3. i enlighet med budgeten redovisa 64 544 euro till Kyrkans Utlandshjälp,
4. redovisa 258 175 euro av bidragssumman som allmänt bidrag i enlighet
med budgeten för år 2015 och gemensamma kyrkofullmäktiges beslut
30.9.2014/65 §, i relation till det frivilliga missionsunderstödet inom prosteriet
som framgår av Kyrkans missionscentrals statistik för år 2014, enligt följande:
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Finska Missionssällskapet (FMS)
Finlands Lutherska Evangeliförening (SLEY)
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
Finska Bibelsällskapet (FBS)
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission (FFM)
Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen (EMS)
Mediemissionsorganisationen Budbäraren (SANSA)
Sammanlagd summa

88 905
8 951
0
19 629
46 587
62 839
31 264
258 175

5. justera protokollet för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.
Behandling

Sari Roman-Lagerspetz lade fram följande motförslag:
Motförslag, 122 §, samfällighetens direktörs förslag, punkt 4
Jag föreslår att hela anslaget ska fördelas mellan Finska Missionssällskapet
och Finska Bibelsällskapet i relation till deras frivilliga understöd inom prosteriet. Dessa två organisationer förhåller sig oproblematiskt godkännande till
kvinnliga präster samt sexuella minoriteter och könsminoriteter.
Kyrkan utför sitt eget missionsarbete, dvs. en av sina grundläggande uppgifter, via missionsorganisationerna. Organisationernas arbete är alltså en del
av kyrkans eget grundläggande arbete. Jag anser att det är problematiskt att
fyra av sju organisationer inte accepterar närmare hälften av vår kyrkas präster i sitt arbete på grund av deras kön.
Jag föreslår att finansiering ska förvägras de organisationer som stärker
diskriminerande attityder i sådana länder där sexuella minoriteter och
könsminoriteter sedan gammalt har en svag ställning.
SARI ROMAN-LAGERSPETZ
Sari Roman-Lagerspetz

JAN-ERIK EKLÖF
Jan-Erik Eklöf

Jan-Erik Eklöf understödde det förslag som lades fram av Roman-Lagerspetz.
Eero Tulosmaa, Heikki Hilli, Seppo Kalliokoski och Markku Nieminen understödde samfällighetens direktörs förslag.
Vid den omröstning som utfördes genom handuppräckning och där
protokolljusterarna fungerade som rösträknare röstade de som understödde
samfällighetens direktörs förslag ”ja”, medan de som understödde
motförslaget röstade ”nej”. Vid omröstningen avgavs åtta ”ja”-röster och tre
”nej”-röster. En person röstade blankt.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.
Sari Roman Lagerspetz bifogade följande protokollsanteckning till beslutet:
Kyrkan utför sitt eget missionsarbete, dvs. en av sina grundläggande
uppgifter, via missionsorganisationerna. Organisationernas arbete är alltså
kyrkans eget missionsarbete. Jag anser att det är problematiskt att fyra av sju
organisationer inte accepterar närmare hälften av vår kyrkas präster i sitt
arbete på grund av deras kön.
Jan-Erik Eklöf undertecknade också protokollsanteckningen.
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Under sammanträdet hölls en paus kl. 18.55–19.04.
Gemensamma kyrkofullmäktige 29.9.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1. anteckna de beslut som församlingsråden fattat om fördelningen av
anslaget för kännedom och redovisa bidragssummorna till organisationerna i
enlighet med de beslut som hittills fattats:
Finska Missionssällskapet (FMS)
Finlands Lutherska Evangeliförening (SLEY)
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
Finska Bibelsällskapet (FBS)
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission (FFM)
Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen (EMS)
Mediemissionsorganisationen Budbäraren (SANSA)
Kyrkans Utlandshjälp (KUH)

27 260
7 100
500
437
6 500
8 600
18 100
11 100
6 500

Sammanlagd summa

86 097

Församlingsråden i Hakunilan, Rekolan, Tikkurilan och Vantaankosken seurakunta samt Vanda svenska församling kommer senare under år 2015 att fatta
beslut om fördelningen av den återstående summan, som omfattar 262 779
euro. Denna summa kommer att redovisas till organisationerna i enlighet med
församlingsrådens beslut.
2. i enlighet med budgeten redovisa 15 840 euro till Finlands Sjömanskyrka rf,
3. i enlighet med budgeten redovisa 64 544 euro till Kyrkans Utlandshjälp,
4. redovisa 258 175 euro av bidragssumman som allmänt bidrag i enlighet
med budgeten för år 2015 och gemensamma kyrkofullmäktiges beslut
30.9.2014/65 §, i relation till det frivilliga missionsunderstödet inom prosteriet
som framgår av Kyrkans missionscentrals statistik för år 2014, enligt följande:
Finska Missionssällskapet (FMS)
Finlands Lutherska Evangeliförening (SLEY)
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
Finska Bibelsällskapet (FBS)
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission (FFM)
Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen (EMS)
Mediemissionsorganisationen Budbäraren (SANSA)
Sammanlagd summa

88 905
8 951
0
19 629
46 587
62 839
31 264
258 175

5. justera protokollet för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.
Beslut
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62 § Godkännande av miljöprogrammet för Vanda församlingar och servicecentralen för
åren 2016–2020 samt anhållan om Kyrkans miljödiplom
Gkr 9.9.2015

Inom kyrkans verksamhet är det ändamålsenligast att beakta
miljökonsekvenserna med hjälp av ett övergripande miljöledningssystem.
Kyrkans miljödiplom är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas eget
miljöledningssystem, som baserar sig på internationella miljöledningssystem
och har bearbetats så att det lämpar sig för församlingarna. Vanda kyrkliga
samfällighet beviljades andra gången Kyrkans miljödiplom år 2011.
Kyrkans miljödiplom omfattar församlingarnas verksamhet och ekonomi,
miljöfostran, avfallshantering, städning, energi och byggande, bespisning och
kök, kanslier, begravningsplatser och grönområden, lägergårdar och
kurscenter, skogar och trafik. Miljödiplomet omfattar även bl.a. upphandlingar
som förebygger miljöbelastande konsumtion, energi- och vattenförbrukningen,
samt sådan fostran gällande ansvaret för skapelsen som hör till en av
grundpelarna inom det andliga arbetet.
Gemensamma kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde 11.2.2015 anhålla
om Kyrkans miljödiplom för Vanda församlingar. Beslutet har delgetts
domkapitlet i Helsingfors stift 11.3.2015. Kyrkostyrelsen beviljar miljödiplomet
på rekommendation av domkapitlet och på grundval av det utlåtande som ges
av de officiella auditörerna för Kyrkans miljödiplom. Domkapitlet utser på
begäran av gemensamma kyrkorådet auditörer för samfälligheten, som
skriver sitt utlåtande på grundval av miljöutredningsrapporten,
miljöprogrammet och sitt auditeringsbesök i samfälligheten.
Gemensamma kyrkorådet inrättade vid sitt sammanträde 11.2.2014 en
miljökommission, som gavs till uppgift att koordinera miljöverksamheten på
lokalplanet i församlingarna och vid samfällighetens servicecentral samt
fastställa tyngdpunkterna för den gemensamma miljöverksamheten (t.ex.
förnyelse av miljödiplomet och utarbetande av miljöprogrammet för åren
2016–2020). Kommissionen har färdigställt en sådan miljöutredningsrapport
och ett sådant miljöprogram för åren 2016–2020 som uppfyller de krav som
miljödiplomet ställer. I miljöutredningen beskrivs i enlighet med handboken för
Kyrkans miljödiplom Vanda församlingars miljöarbete under den föregående
fyraåriga miljödiplomperioden. Miljöprogrammet för åren 2016–2020 grundar
sig på den miljöutredning som utfördes år 2015 och innefattar en presentation
av miljömålen för Vanda församlingar och samfällighetens serviceenheter. I
och med miljöprogrammet och miljödiplomet förbinder sig församlingarna och
servicecentralen att iaktta principerna om ekologi, miljöskydd och hållbar
utveckling inom sina egna verksamhetsramar.
Miljöprogrammet har varit framlagt för de anställda och
församlingsmedlemmarna på internet- och intranetsidorna 18.6–28.8.2015.
På dessa sidor har det varit möjligt att rösta om miljöprogrammets tre
viktigaste målsättningar. Miljöprogramet har behandlats vid
kyrkoherdekonferensen och i miljökommissionen. Kommentarer om
programmet har begärts av församlingsråden, samarbetskommissionen,
fastighetsdirektionen och direktionen för gemensamt församlingsarbete.
Miljökommissionen föreslår att gemensamma kyrkorådet ska besluta anhålla
om Kyrkans miljödiplom på grundval av det miljöprogram som finns bifogat till
föredragningslistan. (JT)
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Bilaga 2: Miljöprogram för Vanda församlingar och samfällighetens servicecentral för åren 2016–2020
Bilaga 3: Utlåtanden av församlingsråden, direktionerna och samarbetskommissionen
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar
1.godkänna det bifogade miljöprogrammet för Vanda församlingar och de
gemensamma serviceenheterna för åren 2016–2020, vilket utarbetats av
miljökommissionen, och ge miljökommissionen fullmakt att göra smärre
kompletteringar i texten ännu efter att den godkänts,
2.lägga fram miljöprogrammet för gemensamma kyrkofullmäktige för
kännedom,
3.anhålla om att domkapitlet i Helsingfors stift på grundval av
miljökommissionens framställning ska bevilja Vanda kyrkliga samfällighet
Kyrkans miljödiplom, samt
4.justera protokollet för detta besluts del omedelbart vid sammanträdet.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.9.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar miljöprogrammet för kännedom.
Beslut

63 § Halvårsrapport med uppgifter om hur målen för verksamheten har nåtts och
bokföringsbaserade uppgifter om utfallet för utgifternas och inkomsternas del
samt prognoser för slutet av året
Gkr 9.9.2015

Enligt 21 § i samfällighetens ekonomistadga beslutar gemensamma
kyrkofullmäktige i samband med godkännandet av budgeten hur och när
uppgifter om verksamheten och ekonomin ska rapporteras till gemensamma
kyrkofullmäktige. Av anvisningarna för verkställigheten av budgeten för år
2015 framgår följande:
De som ansvarar för verksamheten och ekonomin ska ge gemensamma
kyrkofullmäktige uppgifter om hur målen för verksamheten inom den kyrkliga
samfälligheten och lokalförsamlingarna har nåtts, samt bokföringsbaserade
uppgifter om utfallet för utgifternas och inkomsternas del och prognoser för
slutet av året.
Gemensamma kyrkorådet ger följande rapporter till gemensamma
kyrkofullmäktige:
- tre gånger per år bokföringsbaserade uppgifter om utfallet för utgifternas
och inkomsternas del samt prognoser för slutet av året
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- en halvårsrapport om hur målen för verksamheten har nåtts och
bokföringsbaserade uppgifter om utfallet för utgifternas och inkomsternas del
samt prognoser för slutet av året
I enlighet med anvisningarna för verkställigheten av budgeten för år 2015 har
en halvårsrapport utarbetats, som innefattar en redogörelse för hur målen för
verksamheten har nåtts och bokföringsbaserade uppgifter om utfallet för
utgifternas och inkomsternas del samt prognoser för slutet av året. (JV/JT)
Bilaga 4: Halvårsrapport 1.1–30.6.2015
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar lägga fram halvårsrapporten för
gemensamma kyrkofullmäktige.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.9.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar halvårsrapporten för kännedom.
Beslut

64 § Vanda kyrkliga samfällighets inkomstskattesats för år 2016
Gkr 9.9.2015

Lagen om beskattningsförfarande kräver att samfälligheten senast den 17
november varje år ska meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats
som ska tillämpas följande år. Procentsatsen ska anges med två decimalers
noggrannhet. Vanda kyrkliga samfällighets inkomstskattesats har länge varit
1,00 procent. Principen har varit att Vanda kyrkliga samfällighets
inkomstskattesats ska hållas på samma nivå som inkomstskattesatsen i de
övriga kyrkliga samfälligheterna i huvudstadsregionen. Även om Vanda
församlingars ekonomiska situation har försämrats under den senaste tiden,
finns det inte planer på att höja inkomstskattesatsen. Budgetförslaget för år
2016 och ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2016–2018 har
utarbetats utifrån en inkomstskattesats på 1,00 procent. (JV/JT)

Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta att inkomstskattesatsen för Vanda kyrkliga
samfällighet år 2016 ska vara 1,00 %.
Behandling

Ekonomichefen korrigerade halvårsrapportens text i stycket gällande
församlingarnas medlemsantal, så att det framgår att Vanda stads folkmängd
har ökat med 1 599 personer under årets första sex månader.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.
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Gemensamma kyrkofullmäktige 9.6.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att inkomstskattesatsen för Vanda
kyrkliga samfällighet år 2016 ska vara 1,00 %.
Beslut

65 § Avslutande av sammanträdet
Ordföranden avslutade sammanträdet.

66 § Besvärsanvisning

Framläggning av protokollet
Protokollet är 8.10–9.11.2015 framlagt på anslagstavlorna i Vanda
församlingar och vid samfällighetens servicecentral på adressen
Vallmovägen 5, 01300 Vanda. Ett tillkännagivande om framläggningen finns
uppsatt på samma anslagstavlor 14.9–19.10.2015.

Vanda, 10.11.2015

Anita Savioja
gemensamma kyrkofullmäktiges sekreterare

På sammanträdets vägnar

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
ordförande

Anita Savioja
sekreterare

Protokollet har justerats och konstaterats överensstämma med
sammanträdets förlopp och med de beslut som fattats vid sammanträdet.

Vanda, 6.10.2015

