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Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde
Informationsmöte
Tid

Tisdag 22.3.2016 kl. 17.30, kaffeservering kl. 17

Plats

Vanda kyrkliga samfällighets servicecentral, auditoriet Vallmovägen 5 A,
01300 Vanda
Informationsmötet inleds med följande presentationer:
•

Val av fastighetsutvecklare för kyrkkvarteret i Dickursby
fastighetsdirektör Sari Turunen
kyrkoherde Janne Silvast
samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

•

Inrättandet av en gemensam medieredaktion och gemensamma medier
för huvudstadsregionens kyrkliga samfälligheter
chefredaktör-kommunikationsdirektör Pauli Juusela
samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Efter informationsmötet har fullmäktigemedlemmarna möjlighet att hålla
gruppmöten i servicecentralens lokaler.
Sammanträde
Tid

Tisdag 29.3.2016 kl. 18, kaffeservering kl. 17.30

Plats

Vanda kyrkliga samfällighets servicecentral, auditoriet Vallmovägen 5 A,
01300 Vanda

Inledningsandakt

Kyrkoherde Hannu Pöntinen

ordförande

Meddelande om förhinder Eventuella förhinder ska meddelas till Heli Nieminen, på tfn 050 573 6351 eller heli.r.nieminen@evl.fi.
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Hakunilan seurakunta
Araneva Jari
Eklund Tarja
Kihlström Anneli
Nieminen Taru
Perälä Emma
Puolakka Teuvo
Söderholm Jorma

fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem

Hämeenkylän seurakunta
Hautala Taina
Karhunen Anneli
Kaseva Leena
Paulun Eila
Tulosmaa Eero

fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem

Korson seurakunta
Kallio Kirsi
Koskinen Anneli
Lehto Leena
Norvanto Jukka
Puskala Jani
Rämö Eve
Salminvuo Mia

fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem

Rekolan seurakunta
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Heikkilä Asta
Karvonen Tapio
Ojala Eveliina
Rokkanen Sakari
Tuomela Tiina

fullmäktigemedlem, ordförande
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem

Tikkurilan seurakunta
Hentilä Jorma
Jääskeläinen Markku J.
Korhonen Johanna
Lappalainen Annika
Lehmuskallio Paula
Mansikka Kari
Pokki Hilkka
Porthén Jari
Ropponen Janne
Routarinne Simo
Tepora Elisabet
Virta Liisa
Weckman Markku

fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem, vice ordförande

Vantaankosken seurakunta
Ahlroth Riitta
Heiskanen Janne
Huvila Raimo
Kemppinen Hilkka

fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem

Föredragningslista

Gemensamma kyrkofullmäktige

1/2016

29.3.2016

Laakkonen Hanne
Laakso Sari
Mäkinen Heikki
Palmu Anna-Kaarina
Salo Eero
Sivunen Eero

fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem

Vanda svenska församling
Eklöf Jan-Erik
Sergelius Tom
Träskman Marianne

fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem
fullmäktigemedlem

Fagerudd Martin
Latikka Laura Maria
Nevala Jukka
Pöntinen Hannu
Silvast Janne
Tuominen Hans
Yrjölä Pirkko

kyrkoherde
kyrkoherde
kyrkoherde
kyrkoherde
kyrkoherde
kyrkoherde
kyrkoherde

Juusela Pauli
Launonen Emilia
Salmi Pontus
arbete
Savioja Anita
Tuohimäki Juha
Turunen Sari
Venho Juha

chefredaktör-kommunikationsdirektör
registerchef
chef för gemensamt församlingsjurist, sekreterare
samfällighetens direktör
fastighetsdirektör
ekonomichef
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Uppgifter om sammanträdet

Öppnande av sammanträdet
Ordföranden öppnar sammanträdet.

Sammanträdets lagenlighet och beslutförhet
Sammanträdet har sammankallats genom en kungörelse som varit framlagd
på anslagstavlorna i kyrkoherdeämbetena och samfällighetens servicecentral
från och med 14.3.2016. En förteckning över de ärenden som behandlas vid
sammanträdet har varit framlagd på samma anslagstavlor från och med
21.3.2016.
Förslag

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag

Det föreslås att Tarja Eklund och Anneli Karhunen ska väljas till protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Det föreslås att protokollet ska justeras 5.4.2016 kl. 12.00 i Vanda kyrkliga
samfällighets servicecentral på Vallmovägen 5 i Dickursby.
Det justerade och undertecknade protokollet ska vara framlagt på anslagstavlorna i kyrkoherdeämbetena och samfällighetens servicecentral 7.4–9.5.2016.
Framläggningen kungörs på samma anslagstavlor 14.3–18.4.2016.

Beslut

Arbetsordning för sammanträdet
Förslag
Beslut

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för sammanträdet.
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Tavastby kyrkas fasadrenovering

Diarienummer

DVAN/169/03.03.03/2016

Beredare

Fastighetsdirektör Sari Turunen

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.12.2015
I samfällighetens investeringsprogram har man berett sig på en renovering av
Tavastby kyrkas fasader. Renoveringsbehovet föranleds av att den övre delen av byggnadens fasader lutar inåt, vilket innebär en stor fuktbelastning för
fasadernas yta. Fuktbelastningen har orsakat frostvittring på den södra fasadens tegelskikt, som har lett till att tegelbitar ramlat ner från fasaden. För förebyggande av skador har den södra fasaden våren 2012 skyddats med plåtbeklädnad. På de övriga fasaderna har frostvittring hittills inte observerats. En
konditionsgranskning har genomförts för fasadernas del där det framgick att
fasadteglen i avvikelse från de ursprungliga planerna inte är köldbeständiga.
Arkitekt Olli-Pekka Jokela kartlade hösten 2014 de alternativa fasadrenoveringsmodellerna, och på grundval av utredningen beslutade gemensamma
kyrkorådet vid sitt sammanträde 8.10.2014 / § 177 välja metallprofilbeklädnad
som renoveringsmodell för fasaden.
Omfattningen av de föreslagna renoveringsarbetena är följande: de sneda
murade fasaderna och den rappade fasaden mot begravningsplatsen ska bekläs på nytt. För de sneda fasadernas del ska också stenbeklädnaden i anslutning till sockeln förnyas. Murningen ovanför scoutlyans fönster ska stärkas. När det gäller klubbrummens stora fönster mot parkeringsområdet och
aulans fönster på den södra fasaden ska innerfönstren förnyas och ytterfönstren iståndsättas, samt listerna förnyas. Dessutom ska scoutlyans, bårhusets
och klockstapelns ytterfönster förses med nya lister. Takkupan av glas på
kyrkans tak ska likaså iståndsättas.
Arkitekten har fortsatt kartlägga materialalternativen och beslutat föreslå att
kyrkans fasad ska bekläs med patinerad kopparplåt. Samma beklädnadsmaterial har använts t.ex. på tillbyggnaden till Vanda stadshus. De sneda murade fasaderna ska bekläs med 0,8 mm tjocka kopparkassetter som ska fästas vid den stålstomme som installerats ovanpå den murade ytan. Kassetternas längd är 1 500–3 000 mm, och överlappande fogar ska undvikas. Också
väggen mot begravningsplatsen ska förses med kopparbeklädnad.
Kopparkassetterna ska fästas med borrsskruvar av rostfritt stål, som isoleras
från kopparn med hjälp av neoprentätning. I kopparn borras ett monteringshål
som är större än skruvens diameter, vilket möjliggör värmerörelse för de olika
materialen utan att fogen skadas. Det krävs särskild noggrannhet vid monteringen av kopparkassetterna. Ifall två olika metaller kommer i beröring med
varandra kan dessa nämligen bilda ett galvaniskt par, vilket föranleder
snabbare korrosion av den oädlare metallen. Beträffande kopparkassetternas
monteringssätt har skriftväxling förts både med planerarna och med kopparkassetternas tillverkare. Båda parterna försäkrar att det inte orsakas några
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problem av att kopparkassetterna monteras med skruvar av rostfritt stål. Tillverkaren förbinder sig dessutom för monteringens del vid en garantitid på 10
år istället för den normala garantitid som anges i de allmänna avtalsvillkoren.
Bilaga 1: Renoveringsplanerna och kostnadskalkylen
Arkitekt Olli-Pekka Jokela har presenterat fasadrenoveringssättet för byggnadstillsynsverket, och utlåtanden angående renoveringen har begärts av
stadsmuseet och stadsbildsdelegationen. Stadsbildsdelegationen förordar bytet av fasadmaterial från tegelbeklädnad till kopparbeklädnad.
Bilaga 2: Stadsbildsdelegationens och stadsmuseets utlåtanden
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 7.10.2015 /
149 § att solpaneler ska installeras på Tavastby kyrkas tak. Planeringen pågår
som bäst, och avsikten är att panelerna ska installeras i samband med fasadrenoveringen under sommaren 2016. Arkitektens godkännande har inhämtats till solpanelernas placering. Panelerna ska installeras på taket till den
klubblänga som är belägen på kyrkans södra sida, där de inte i någon större
utsträckning stör kyrkans exteriör.
De ändringsarbeten som berör kyrkans fasad betraktas som sådana väsentliga ändringar av en kyrklig byggnad som enligt 14 kap. 2 § i kyrkolagen kräver att beslutet om ändringarna underställs Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Kyrkostyrelsens överarkitekt Antti Pihkala har bekantat sig med renoveringsobjektet under ledning av arkitekt Jokela.
Fastighetsdirektionen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 26.10.2015 /
§ 66 och beslutade föreslå för gemensamma kyrkorådet och vidare för gemensamma kyrkofullmäktige att fasadrenoveringsplanerna ska godkännas.
Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta har ombetts ge ett utlåtande om
renoveringen.
Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta 2.12.2015
"106 § Utlåtande om Tavastby kyrkas fasadrenovering
Bilagorna 1, 2, 3, 4 Bilagorna består av ett utdrag ur fastighetsdirektionens
sammanträdesprotokoll, av stadsbildsdelegationens utlåtande och Vanda
stadsmuseums utlåtande samt av redogörelsen för Tavastby kyrkas fasadrenovering. Fastighetsdirektör Sari Turunen har bett församlingsrådet ge ett
utlåtande om Tavastby kyrkas fasadrenovering.
Förslag

Församlingsrådet ger ett utlåtande om kyrkans fasadrenovering och sänder
det till fastighetsdirektör Sari Turunen, som å sin sida vidarebefordrar det till
gemensamma kyrkorådet. Denna paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta anser att det är synnerligen viktigt att de centrala ursprungliga särdragen i anslutning till 1990-talets
arkitektur bevaras i samband med renoveringen av Tavastby kyrkas fasader.
Takkupan av glas på kyrkans tak är en pärla inom sin tids arkitektur. Den ger
kyrksalen ljus uppifrån och stöder den kristna symboliken samt den kristna
förkunnelsen och dess uppgift. Takkupan ger också kyrkans exteriör balans i
förhållande till klockstapeln, som finns i andra ändan av kyrkan.
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Församlingsrådet kommer inte att godkänna renoveringsplanerna till den del
det föreslås att takkupan av glas och fönstren på altarväggen ska täckas.
Hela altararkitekturen grundar sig på växlingen mellan ljus och skugga och på
de återspeglingar som ljuset ger under dagens lopp, ända från morgonens
huvudgudstjänster till sena kvällsevenemang under sommaren. Altarväggens
fönster och takkupan av glas ska bevaras som en oeftergivlig del av kyrkans
arkitektur.
Såsom församlingsrådet har konstaterat i sitt förra utlåtande kommer ändringen av kyrkans ljusa färg till en mörk nyans att förta en väsentlig del av
kyrkans inbjudande karaktär, som utgjort en väsentlig konkurrensfördel i
stadsbilden. En ljus färg förknippas med glädje och fest. Församlingsrådet
fruktar också att kopparn inte kommer att hållas snygg på grund av kyrkväggens lutning, utan att den kommer att oxidera till följd av luftföroreningarna
och att smutsen kommer att bilda lodräta streck på fasaden.
Såsom Vanda stadsmuseum nämner i sitt utlåtande 4.5.2015, kommer anblicken av kyrkan att förändras avsevärt i och med det nya materialet. Församlingsrådet förordar inte planen på att kyrkans ursprungliga färg ändras,
utan anser att man fortsättningsvis borde överväga att i enlighet med församlingsrådets tidigare önskemål låta kyrkans yttervägg ha kvar sin ursprungliga
ljusa färg.
Vidare föreslår församlingsrådet att de lampor som lyser upp korset på kyrkan
ska riktas rätt, så att de belyser korset och inte väggen under korset. Korset
bör dessutom rengöras och målas.
Församlingsrådet, som representerar församlingsmedlemmarna, önskar att
detta utlåtande ska beaktas och påverka beslutet om renoveringen.
Denna paragraf i protokollet ska granskas omedelbart och sändas vidare till
fastighetsdirektör Sari Turunen för beredning.”
Utgångspunkten vid planeringen har varit att kyrksalens interiör och dess naturliga belysning bevaras oförändrade. I renoveringsplanerna har det inte föreslagits att kyrksalens fönster ska täckas. För takkupans del har det föreslagits att kupans överdel ska täckas, men att dess stora sidopartier mot öster
och söder fortsättningsvis ska vara av glas. Genom att täcka kupan har man
för avsikt att förbättra konstruktionens tekniska funktionsduglighet och förebygga sådana eventuella läckage som också kan medföra en risk för att kyrkans väggmålning skadas. Samtidigt har man för avsikt att göra takkupan mer
lättillgänglig för underhåll. Arkitekten har i samband med planeringen konstaterat att täckandet av kupan i praktiken inte påverkar den mängd ljus som
kommer in i kyrksalen via kupan och att täckandet är en åtgärd som av de
nämnda orsakerna är påkallad i tekniskt avseende.
Fasadkopparn är förpatinerad, vilket enligt arkitekten innebär att den inte
kommer att oxidera på fasaden. Sannolikt kommer metallytan av koppar
också att hålla sig snyggare än den nuvarande porösare tegelytan. Under
planeringen har det förts omfattande diskussioner om fasadens färg. Den arkitekt som planerat kyrkan har konstaterat att det inte är motiverat att färgsättningen efterliknar den befintliga färgen, eftersom fasaden inte renoveras
med det ursprungliga materialet. Av denna orsak har arkitekten förordat kopparalternativet.
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Belysningen ska i enlighet med församlingsrådets förslag riktas rätt och korset
ska rengöras och målas i samband med renoveringsarbetena.
Efter att utlåtanden begärts framgick det vid den fortsatta planeringen att det
finns skäl att se över solpanelernas placering, eftersom takkonstruktionerna
på klubblängan skulle kräva sådana genomföringar som medför en risk för
läckage. Arkitekten planerar tillsammans med konstruktionsplaneraren var
solpanelerna ska placeras. Panelerna ska i enlighet med planerna installeras
i samband med de kommande renoveringsarbetena. (ST)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska

Behandling

1.

godkänna planerna för Tavastby kyrkas fasadrenovering, samt

2.

underställa beslutet Kyrkostyrelsen för fastställelse.

Medlem Markku Nieminen föreslog att ärendet skulle återsändas för ny beredning. Medlem Anneli Karhunen understödde Nieminens förslag.
Vid den omröstning som utfördes genom handuppräckning och där protokolljusterarna fungerade som rösträknare röstade de som understödde en
fortsatt behandling av ärendet JA, medan de som understödde Nieminens
förslag röstade NEJ. Vid omröstningen gavs tio JA-röster och två NEJ-röster.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

Beslut

1.

godkänna planerna för Tavastby kyrkas fasadrenovering, samt

2.

underställa beslutet Kyrkostyrelsen för fastställelse.
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Risto Pottonens befrielse från medlemskapet i gemensamma kyrkofullmäktige

Diarienummer

DVAN/183/00.00.01/2016

Beredare

Jurist Anita Savioja

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 27.1.2016
Risto Pottonen, som valts till gemensamma kyrkofullmäktige i egenskap av
representant för Vantaankosken seurakunta, har sänt en anhållan om
befrielse från sitt förtroendeuppdrag daterad 8.1.2016, där han meddelar att
han avgår från gemensamma kyrkofullmäktige.
Enligt 23 kap. 6 § i kyrkolagen fattar det organ som har valt den
förtroendevalda beslut om befriande, beviljande av avsked, avstängning eller
skiljande av den förtroendevalda från ett förtroendeuppdrag. I fråga om
förtroendevalda som utsetts genom församlingsval, val av medlemmar av
stiftsfullmäktige eller val av ombud till kyrkomötet fattas beslutet dock av det
organ som den förtroendevalda är medlem av. (AS)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta

Beslut

1.

bevilja Risto Pottonen befrielse från medlemskapet i gemensamma
kyrkofullmäktige,

2.

konstatera att Janne Heiskanen blir medlem i gemensamma
kyrkofullmäktige under dess återstående mandatperiod istället för Risto
Pottonen.

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

Beslut

1.

bevilja Risto Pottonen befrielse från medlemskapet i gemensamma
kyrkofullmäktige, samt

2.

konstatera att Janne Heiskanen blir medlem i gemensamma
kyrkofullmäktige under dess återstående mandatperiod istället för Risto
Pottonen.
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Veijo Puustinens anhållan om befrielse från sitt förtroendeuppdrag

Diarienummer

DVAN/173/00.00.01/2016

Beredare

Jurist Anita Savioja

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.12.2015
Veijo Puustinen har 18.11.2015 sänt gemensamma kyrkofullmäktige följande
anhållan om befrielse från sitt förtroendeuppdrag:
”Jag meddelar att jag inte längre kan fungera som förtroendevald i Vanda
kyrkliga samfällighet. Jag frånsäger mig denna dag mitt uppdrag av hälsoskäl.”
Gemensamma kyrkofullmäktige har 25.1.2015 / 13 § utsett Veijo Puustinen till
Anneli Karlssons suppleant i fastighetsdirektionen för åren 2015–2016. (AS)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta

Beslut

1.

bevilja Veijo Puustinen befrielse från suppleantskapet i fastighetsdirektionen, samt

2.

utse en ny suppleant i fastighetsdirektionen istället för Veijo Puustinen
för direktionens återstående mandatperiod.

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

Beslut

1.

bevilja Veijo Puustinen befrielse från suppleantskapet i fastighetsdirektionen, samt

2.

utse en ny suppleant i fastighetsdirektionen istället för Veijo Puustinen
för direktionens återstående mandatperiod.
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Utredning av behovet av gravplatser under åren 2016–2030

Diarienummer

DVAN/174/05.00/2016

Beredare

Fastighetsdirektör Sari Turunen

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.12.2015
Tillgången till kistgravplatser håller på att minska i Vanda församlingar. På
Helsinge begravningsplats finns det tillgängliga kistgravar bara för ungefär tre
år framöver. Vid Tavastby och Korso kyrka räcker inte heller askgravplatserna
till för att täcka behovet ända fram till år 2030.
Chefen för begravningsväsendet har utarbetat en utredning över behovet av
gravplatser, där nuläget i fråga om tillgången till gravplatser på Vanda församlingars begravningsplatser samt församlingarnas behov under åren 2016–
2030 har kartlagts. I utredningen dryftas i stor utsträckning också den väntade
förändringen av begravningssätten samt dess inverkan på behoven av utvidgning av begravningsplatsområdena och på användningen av de befintliga
områdena. Syftet med behovsutredningen är att presentera olika alternativ
och deras konsekvenser för begravningsväsendets resurser och för miljön på
områden som är av historiskt och kulturellt värde, med beaktande av den
framtida ekonomiska utvecklingen och dess realiteter.
Behovsutredningen har begränsats att gälla Vanda församlingars egna begravningsplatser. I utredningen beaktas även de gravgårdsplaner som tidigare
har utarbetats för begravningsplatserna i anslutning till Myrbacka och Kivistö
kyrka samt det initiativ som församlingsrådet i Rekolan seurakunta lade fram
våren 2015 om anläggandet av en urnlund i anslutning till Räckhals kyrka.
Jordfästningarna behandlas endast i den statistik som utnyttjas i utredningen
gällande kyrkornas askbegravningsplatser. Beträffande kundbetjäningen och
förrättningsbokningarna, inklusive bokningarna av jordfästningar, pågår nämligen för närvarande en särskild utredning i Vanda församlingar.
I behovsutredningen föreslås det att man ska fortsätta med effektiva årliga
kungörelser om försummelser av gravskötseln och om besittningstiden, och
att de gravar som återgår till samfälligheten ska tas i bruk på nytt bruk så
snart det är möjligt. Dessutom föreslås det att nya kistgravområden ska anläggas på Rödsands och Helsinge begravningsplats. Kistgravområdet på
Rödsands begravningsplats ska anläggas först. Tillgången till gravplatser på
Helsinge begravningsplats ska utökas genom att den befintliga begravningsplatsens grönområden i mån av möjlighet tas i bruk som gravavdelningar samt
genom att en kistlund med en namnmur anläggs på det grönområde som ligger invid minnesmärket för avlidna som är begravda på andra ställen. Genom
dessa åtgärder beräknar man att gravplatserna på Helsinge begravningsplats
kommer att räcka till för ungefär åtta år istället för tre år.
För begravningsplatsernas del anvisas enligt planerna 4,5 miljoner euro för investeringar under detta årtionde. Med hjälp av denna summa är det möjligt att
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anlägga högst ca 3 000 kistgravplatser (vilket räcker för 13 år). Anlägg-ningskostnaderna för en kistgravplats är ca 1 500 euro, medan priset för en urngravplats uppgår till bara ca en tredjedel av denna summa. Kostnaderna för en
gravplats påverkas avsevärt av jordmånen på begravningsplatsområ-det. På
Rödsands begravningsplats består begravningsplatsens jordmån av sådan
sandjord som lämpar sig väl för gravsättningar. Jordmånen på Helsinge begravningsplats består däremot av mjuk lera, vilket kräver omfattande byte av
jordmassor i samband med anläggandet av gravområden. Det har därmed
uppskattats att det kistgravområde som anläggs på Rödsands be-gravningsplats kommer att bli ca 1,4 miljoner euro fördelaktigare än motsva-rande område på Helsinge begravningsplats. En utvidgning av kistgravområ-dena¬ på
båda begravningsplatserna förutsätter således en ökning av de pla-nerade investeringsanslagen i framtiden.
Vidare föreslås det att ett askvalv eller ett kolumbarium ska byggas på begravningsplatserna i anslutning till Korso och Tavastby kyrka så att fler gravplatser kan tillhandahållas där. Beträffande Tavastby begravningsplats föreslås det också att ett nytt område för en minneslund ska planläggas inom avdelning R¬.
Dessutom föreslås det att behovet av och möjligheterna att anlägga ett om-råde för utströende av aska och en minnesplats invid Myrbacka kyrka ska ut-redas närmare. I samband med totalrenoveringen av Kivistö kyrka ska enligt
planerna en ny minnesplats anläggas på området, men däremot ska ingen
särskild urnlund anläggas där.
Församlingsrådet i Rekolan seurakunta har lämnat in ett initiativ om att en
urnlund ska anläggas i anslutning till Räckhals kyrka. År 2014 utfördes emellertid bara åtta jordfästningar i Räckhals kyrka. För de anhöriga finns en särskild minnesplats i anslutning till kyrkans huvudentré. De befintliga begravningsplatserna är belägna i närheten av Räckhals kyrka. Begravningsplatsen i
Korso ligger på ca 4 kilometers avstånd och Rödsands begravningsplats på
ca 6 kilometers avstånd från Räckhals kyrka. Dessutom är kyrkans tomt utmanande med tanke på möjligheterna att anlägga en urnlund, eftersom obebyggt markområde finns bara i den branta sluttningen mellan kyrkan och parkeringsplatsen. I detta skede föreslås det inte att någon urnlund ska anläggas
vid Räckhals kyrka.
Avsikten är att utredningen av behovet av gravplatser årligen ska justeras för
statistikens och åtgärdsförslagens del.
Kyrkoherdekonferensen behandlade utredningen av behovet av gravplatser
10.11.2015 och förordade en uppföljning av situationen i samband med planeringen av begravningsplatserna. Enligt kyrkoherdekonferensen kunde man
överväga en eventuell utvidgning av kistgravområdet på Rödsands begravningsplats. På Helsinge begravningsplats ska återanvändningen av gravar
som återgår till samfälligheten effektiveras och den befintliga begravningsplatsen¬ utnyttjas effektivare.
Fastighetsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 23.11.2015 / § 77 att
punkt 8.1 i åtgärdsförslaget ska ha följande lydelse: ”Planeringen och anläggandet av nya kistgravområden på Rödsands och Helsinge
begravningsplats¬ under åren 2016–2020. Samtidigt ska sådana servicebyggnader samt upp-lags- och parkeringsområden som motsvarar de utvidgade områdenas behov planeras och byggas.”
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Fastighetsdirektionen beslutade föreslå för gemensamma kyrkorådet att den
justerade utredningen av behovet av gravplatser, som daterats 23.11.2015,
ska godkännas.
Planeringskommissionen behandlade utredningen av behovet av gravplatser
vid sitt sammanträde 3.12.2015. (ST)
Bilaga 3: Utredningen av behovet av gravplatser under åren 2016–2030
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar

Beslut

1.

anteckna Vanda församlingars utredning av behovet av gravplatser under åren 2016–2030 för kännedom,

2.

godkänna de åtgärdsförslag som presenterats i utredningen, samt

3.

delge gemensamma kyrkofullmäktige samt församlingsråden i Vanda
församlingar utredningen för kännedom.

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar Vanda församlingars utredning av
behovet av gravplatser under åren 2016–2030 för kännedom.
Beslut
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Städare Anneli Koivunens uppsägning 1.2.2016

Diarienummer

DVAN/182/01.01.03/2016

Beredare

Fastighetsdirektör Sari Turunen

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.12.2015
Städare Anneli Koivunen har sagt upp sig från sin tjänst som städare i Korson
seurakunta för att gå i pension 1.2.2016. På grund av semestrar var hennes
sista arbetsdag 15.12.2015.
Tjänsten som städare kommer inte att tillsättas på nytt efter tjänsteinnehavarens pensionering, utan i församlingen anställs vid behov en städare i arbetsavtalsförhållande. (ST)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar

Beslut

1.

anteckna för kännedom att städare Anneli Koivunen har sagt upp sig
från sin tjänst som städare i Korson seurakunta 1.2.2016, samt

2.

föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta att
tjänsten som städare i Korson seurakunta dras in 1.2.2016.

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att tjänsten som städare i Korson
seurakunta dras in 1.2.2016.
Beslut
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Ändring av tjänstebeteckningen för tjänsten som familjefostringsarbetare
i Korson seurakunta till familjearbetskoordinator

Diarienummer

DVAN/184/01.01.00/2016

Beredare

Jurist Anita Savioja

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Församlingsrådet i Korson seurakunta 26.11.2015
§ 101 Ändring av tjänstebeteckningen för tjänsten som familjefostringsarbetare i Korson seurakunta samt justering av tjänstens lönesättning
Bilaga 2. I Korson seurakunta genomfördes under åren 2011–2015 ett familjefostringsprojekt som följdes av en uppföljningsperiod. För detta syfte anställdes en familjefostringsarbetare i församlingen. Syftet med projektet var att utveckla det övergripande stödet för barn och familjer, skapa familjeinriktad församlingsgemenskap inom arbetet bland skolungdomar samt att skapa broar
mellan olika arbetssektorer. Till tjänsten valdes, utan att den ledigförklarades,
församlingens barnledare Tytti Malinen. Tjänsten hänfördes till kravgrupp 502.
Familjefostringsarbetarens arbete utformades så att det inte i första hand innefattade planerings- eller koordineringsarbete, utan i stor utsträckning praktiskt arbete. Familjefostringsarbetaren var närvarande bl.a. i familjeklubbar
och klubbar för skolungdomar, vid anordnandet av babysitterverksamhet, på
sommarläger och vid olika typer av evenemang.
Efter att uppföljningsperioden löpt ut beslutade församlingsrådet fortsätta stöda och utveckla familjearbetet i församlingen genom att inrätta en projekttjänst för en familjearbetare för fyra år (2015–2018). Innehavaren av denna
tjänst har till uppgift att ordna olika evenemang, starta kamratgruppsverksamhet, ordna läger och utflykter, bilda nätverk samt utveckla uppgiftsområdet i
samarbete med de olika verksamhetssektorerna och vid behov delta i olika
teammöten. Församlingsrådet beslutade att uppgiftsbeskrivningen ska ses
över då den tjänsteinnehavare som utsetts till tjänsten har bekantat sig med
arbetets utmaningar. I samband med inrättandet av tjänsten dryftades även
dess beteckning. Eftersom registret över anställningsförhållanden, Pesti, som
upprätthålls av Kyrkans arbetsmarknadsverk, inte innehåller någon annan
tjänstebeteckning för familjearbetet än familjearbetare, beslutade man sig för
att använda sig av denna beteckning.
Tjänsten hänfördes till kravgrupp 502. Till tjänsten valdes socionom (YH) Kristiina Rauhakallio.
Rauhakallio har arbetat i Korson seurakunta sedan juni 2015.
Tjänstens uppgiftsbeskrivning och tjänstebeteckning samt kravgrupp har i enlighet med den ursprungliga planen nu granskats på nytt. Arbetet har uppenbart förändrats från praktiskt arbete bland familjer till planering och utarbetande av modeller för arbetet. Tjänsteinnehavaren har medverkat i planeringen
och genomförandet av stadens familjearbete inom småbarnspedagogiken
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samt deltagit i utarbetandet av en modell för ett gemensamt familjeinriktat arbetssätt för församlingen. Vidare har en stor del av arbetet utgjorts av bemötandet av invandrarfamiljer och av planering och inledande av mångkulturellt
arbete.
Förslag

Församlingsrådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkorådet att tjänstebeteckningen för den tidsbestämda familjearbetartjänsten i Korson seurakunta
ska ändras till familjearbetskoordinator, vilken bättre motsvarar det faktiska arbetet, samt att tjänsten ska hänföras till kravgrupp 503.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.
En barnkonsekvensbedömning har genomförts.

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Församlingsrådet har föreslagit att tjänsten ska hänföras till kravgrupp 503.
Enligt 10 § 15 punkten i instruktionen för servicecentralen fattar samfällighetens direktör beslut om en eventuell justering av lönesättningen för en tjänst.
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska besluta att beteckningen för tjänsten som familjefostringsarbetare i Korson seurakunta ändras till familjearbetskoordinator 1.5.2016.
Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att beteckningen för tjänsten som familjefostringsarbetare i Korson seurakunta ändras till familjearbetskoordinator
1.5.2016.
Beslut
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Indragning av söndagsskolsekreterartjänsten i Hämeenkylän seurakunta

Diarienummer

DVAN/131/01.01.00/2016

Beredare

Jurist Anita Savioja

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta 10.2.2016 / § 8
Efter att den tjänsteinnehavare som länge skött missionssekreterartjänsten i
Hämeenkylän seurakunta gick i pension övergick den deltidsanställda (65 %)
söndagsskolsekreteraren Irmeli Hendrell 1.9.2013 till missionssekreterartjänsten. Deltidstjänsten som söndagsskolsekreterare lämnades obesatt och uppgiften inkluderades i ungdomsarbetsledarens uppgiftsbeskrivning.
Förslag

Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet att fullmäktige ska besluta dra in söndagsskolsekreterartjänsten (65 %) i Hämeenkylän seurakunta.
Denna paragraf i protokollet ska justeras omedelbart och sändas vidare till
gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet för beslutsfattande.

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska besluta att söndagsskolsekreterartjänsten i Hämeenkylän
seurakunta dras in 1.5.2016.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att söndagsskolsekreterartjänsten i
Hämeenkylän seurakunta dras in 1.5.2016.
Beslut
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Ändring av tjänstebeteckningen för missionssekreterartjänsten i Hämeenkylän
seurakunta till projektarbetskoordinator

Diarienummer

DVAN/132/01.01.00/2016

Beredare

Jurist Anita Savioja

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta 10.2.2016 / § 9
Bilaga 2. Efter att Irmeli Hendrell, som innehaft missionssekreterartjänsten i
Hämeenkylän seurakunta, gått i pension 1.9.2013 anställde församlingsrådet
genom sitt beslut 27.5.2015 § 43 TM Jarkko Vähäsarja som visstidsanställd
missionssekreterare med en förnyad uppgiftsbeskrivning för tiden 17.8.2015–
31.12.2018. På grundval av den nya uppgiftsbeskrivningen fastställdes lönesättningen i enlighet med kravnivå 601. Trots att tjänstebeteckningen missionssekreterare, som tagits i bruk 1.1.1985, används också för den nuvarande
tjänsteinnehavarens del, är den nya uppgiftsbeskrivningen avsevärt mer krävande och förutsätter mer omfattande specialkunnande.
TM Jarkko Vähäsarja har nu med framgång skött missionssekreterartjänsten i
enlighet med den nya uppgiftsbeskrivningen. Det har redan nu visat sig att
församlingsrådet fattat korrekta beslut och att besluten har gett önskade resultat med tanke på församlingens verksamhet. Resultaten av verksamheten
framgår t.ex. av verksamhetsberättelsen för år 2015. Missionssekreterartjänstens nuvarande uppgiftsbeskrivning innefattar emellertid bara i ringa utsträckning sådant arbete som hör till den ursprungliga missionssekreterartjänsten.
Församlingsrådet har redan vid sitt sammanträde 27.5.2015 § 43 beslutat att
frågan om en ändring av tjänstebeteckningen ska tas upp på nytt, eftersom
den nya uppgiftsbeskrivningen inte motsvarar tjänstebeteckningen.
Till följd av de förändrade verksamhetsbetingelserna och den organisationsreform som genomförts i Hämeenkylän seurakunta har stärkandet av medlemskapet blivit en del av det kontinuerliga församlingsarbetet i församlingen. Till
stärkandet av medlemskapet hör organisering och genomförande av församlingens spetsprojekt.
Tidigare har Hämeenkylän seurakunta inte haft personalresurser för detta arbete. För att verksamheten inom de olika sektorerna ska kunna genomföras
planmässigt krävs omfattande kunnande. Församlingens lång- och korttidsprojekt för stärkande av medlemskapet samt genomförandet av strategin för
samtliga arbetssektorers del utgör en solid grund för beslutet om att ändra
tjänstebeteckningen och även för behovet av själva tjänsten med tanke på
församlingsarbetet i Hämeenkylän seurakunta. Situationen är densamma då
saken granskas på grundval av församlingens statistik och åldersfördelning
samt den information som Medlem 360 ger. Till tjänsten hör också internat-ionaliseringsarbete och arbete i den alltmer mångkulturella miljön samt i de sociala medierna.
Förslag

Eftersom beteckningen för missionssekreterartjänsten i Hämeenkylän seurakunta inte motsvarar tjänstens nuvarande uppgiftsbeskrivning, anhåller för-
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samlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta om att gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet ska ändra tjänstebeteckningen för missionssekreterartjänsten i Hämeenkylän seurakunta till projektarbetskoordinator och
överföra tjänsten till kravgrupp 601. Dessutom föreslår församlingsrådet att
högre högskoleexamen ska krävas för tjänsten.
Uppgiftsbeskrivningen finns bifogad.
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna framhålls det att församlingsrådet vid sitt sammanträde 10.2.2016 § 8 har föreslagit att tjänsten som söndagsskolsekreterare (65 %) i Hämeenkylän seurakunta ska dras in. Denna
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart och sändas vidare till Vanda
kyrkliga samfällighet för beslutsfattande.
Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Församlingsrådet har föreslagit att tjänsten ska hänföras till kravgrupp 601.
Enligt 10 § 15 punkten i instruktionen för servicecentralen fattar samfällighetens direktör beslut om en eventuell justering av lönesättningen för en tjänst.
Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska besluta att tjänstebeteckningen för missionssekreterartjänsten i Hämeenkylän seurakunta ska ändras till projektarbetskoordinator
1.5.2016.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att tjänstebeteckningen för missionssekreterartjänsten i Hämeenkylän seurakunta ändras till projektarbetskoordinator 1.5.2016.
Beslut
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§ 10 Vanda kyrkliga samfällighets befolkningsstatistik för år 2015
Diarienummer

DVAN/44/07.00.01/2016

Beredare

Registerchef Emilia Launonen

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Befolkningsstatistiken för år 2015, som har utarbetats av centralregistret, innehåller information om hur Vanda församlingars folkmängd har förändrats
under år 2015 och åren därförinnan, från och med år 2003 framåt. Statistiken
gör det möjligt att granska medlemsantalets förändring på lång sikt, och ger
riktlinjer för bedömning av utvecklingen under de kommande åren.
Vid utgången av år 2015 hade Vanda församlingar 129 767 medlemmar. Medlemsantalet minskade med 266 personer (0,2 %) i förhållande till år 2014.
Minskningen av medlemsantalet var den minsta på åtta år. Förändringen av
medlemsantalet varierade mellan församlingarna, från +1,2 % (Hämeenkylä)
till -2,4 % (Rekola).
Sammanlagt 1 715 personer utträdde ur kyrkan, vilket är betydligt färre än år
2014 (2 898 personer). I kyrkan inträdde 758 personer, vilket var fler än någonsin tidigare.
Enligt förhandsuppgifter från Vanda stad uppgick stadens invånarantal vid
utgången av år 2015 till 214 539 personer. Beräknat utifrån dessa siffror hörde 60,5 % av vandaborna till kyrkan. Vid utgången av år 2014 hörde 61,7 %
av vandaborna till kyrkan, vilket innebär att minskningen från året innan var
1,2 procentenheter. Även om minskningen av medlemsantalet har varit moderat, minskade kyrkotillhörigheten under förra året de facto med över en procentenhet. Vanda stads befolkningsökning förde inte med sig någon ökning
av församlingarnas medlemsantal, trots att flyttningsrörelsen medförde ett inflyttningsöverskott på 404 personer, vilket var det största under uppföljningsperioden 2003–2015. Det största inflyttningsöverskottet riktade sig till sådana
områden som hör till Tikkurilan seurakunta (510 personer) och Vantaankosken seurakunta (445 personer).
Under år 2015 döptes sammanlagt 1 351 barn. De döptas antal minskade
med 4,8 % i förhållande till året innan (1 419). Minskningen var dock betydligt
mindre än den var året därförinnan (10,1 % år 2014). Antalet döpta barn har
sedan år 2010 minskat med 30 %. Antalet avlidna uppgick år 2015 till 960. År
2014 var motsvarande antal 906. Antalet avlidna har ökat med 17,5 % sedan
år 2010.
Församlingsmedlemmarna ingick sammanlagt 789 äktenskap under året, och
421 (53 %) av dessa äktenskap ingicks genom kyrklig vigsel. Antalet kyrkliga
välsignelser av äktenskap var 42. Kyrkan medverkade därmed i 60 procent av
fallen då dess medlemmar ingick äktenskap, antingen genom kyrklig vigsel eller genom välsignelse av äktenskapet. År 2013 var motsvarande andel 61 %.
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Sedan år 2010 har antalet kyrkliga vigslar minskat med 37,1 %. Antalet välsignelser av äktenskap har däremot hållit sig på samma nivå som åren innan.
Vid ingången av år 2016 talades åtminstone 58 olika språk som modersmål i
Vanda församlingar.
Bilaga 4: Befolkningsstatistiken för år 2015
Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna befolkningsstatistiken för år
2015 för kännedom och sänder den till gemensamma kyrkofullmäktige för
kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar befolkningsstatistiken för år 2015
för kännedom.
Beslut
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§ 11 Bemötandet av ett initiativ om undersökning av anklagelser mot missionsarbetet
Diarienummer

DVAN/130/02.03.00/2016

Beredare

Jurist Anita Savioja och chefen för gemensamt församlingsarbete Pontus Salmi

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 29.9.2015/65 § lade Kari
Mansikka fram följande initiativ om undersökning av de anklagelser som riktats mot missionsarbetet:
”INITIATIV OM UNDERSÖKNING AV ANKLAGELSER MOT MISSIONSARBETET”
I samband med den årliga fördelningen av Vanda kyrkliga samfällighets anslag till kyrkans officiella missionsorganisationer har det riktats allvarliga anklagelser mot missionsarbetet. I detta initiativ föreslår jag att en oberoende aktör
ska undersöka huruvida de anklagelser som riktats mot missionsarbetet är
befogade och ger anledning till ytterligare åtgärder.
Anklagelserna gäller särskilt det sätt på vilket representanter för sexuella minoriteter och kvinnor behandlas i missionsarbetet, samt att missionsorganisationerna skulle ha gjort sig skyldiga till diskriminering av kvinnliga präster i sin
verksamhet.
Vanda, 29.9.2015”
Initiativet har undertecknats av sammanlagt 16 fullmäktigemedlemmar:
Kari Mansikka
Janne Ropponen
Anna-Kaarina Palmu
Auno Mäkinen
Hanne Laakkonen
Raimo Huvila
Jorma Hentilä
Martti Kiviranta

Tiina Tuomela
Tapio Karvonen
Liisa Virta
Johanna Korhonen
Annika Lappalainen
Jan-Erik Eklöf
Leila Nuotio
Sinikka Ylén

Gemensamma kyrkorådet beslutade 11.11.2015/163 § sända initiativet för beredning.
Kyrkostyrelsens roll vid fastställandet av missionsorganisationernas
ställning
På riksnivå har missionsorganisationernas ställning inom kyrkan fastställts
med hjälp av grundavtal. Finlands evangelisk-lutherska kyrka, dvs. i praktiken
Kyrkostyrelsen, kan ingå ett grundavtal om missionsarbete med en missionsorganisation. En organisation som har undertecknat grundavtalet har en officiell ställning som kyrkans missionsorganisation.
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Grundavtalen ingicks första gången år 2013, för en period på fem år. Enligt
avtalsvillkoren kan Kyrkans utrikesråd göra en framställning till Kyrkostyrelsens plenum om uppsägning av ett avtal, ifall en organisation i sin verksamhet inte iakttar Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelse och beslut eller kyrkans missionsstrategi och dess verksamhetsprinciper.
Efter att ett avtal har upphört att gälla kan Kyrkostyrelsen föreslå för kyrkomötet att den berörda organisationen ska fråntas sin ställning som kyrkans missionsorganisation.
Kyrkans utrikesråd var ett organ som utsågs av kyrkomötet för fyra år i sänder
för att sköta uppgifter som berörde kyrkans relationer till andra kyrkor, religiösa samfund och mellankyrkliga organisationer, för att tillsammans med ärkebiskopen fatta beslut om kyrkans representation i dessa sammanhang och för
att leda utrikesavdelningen. Kyrkans utrikesråd har emellertid avskaffats
31.12.2015, och dess uppgifter som berörde kyrkans enhet och ekumeniska
relationer samt kyrkans missionsuppdrag och relationer till andra trossamfund
har överförts till biskopsmötet.
Kyrkostyrelsens utrikesavdelning för årligen ett vägledande samtal med var
och en av organisationerna. I detta sammanhang granskas avtalets efterlevnad samt aktuella utmaningar i anslutning till kyrkans mission. De senaste förhandlingarna fördes hösten 2015.
Sammandrag över de vägledande samtal som Kyrkostyrelsens utrikesavdelning fört under åren 2014 och 2015 finns tillgängliga på kyrkans webbplats på
adressen (www.sakasti.evl.fi/lahetysjarjestot). Vanda kyrkliga samfällighet har
dessutom haft tillgång till dokumentation om de vägledande samtal som förts
under år 2013.
De samtal som förts fram till år 2015 har inte medfört några förändringar i fråga om de aktuella missionsorganisationernas ställning.
Anklagelser mot missionsorganisationerna
Material gällande de anklagelser mot missionsorganisationerna som nämns i
initiativet har i efterhand inhämtats av de medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet som framfört anklagelserna vid olika
sammanträden.
De anklagelser som nämns i initiativet gäller följande frågor:
- diskriminering av kvinnliga präster
- diskriminering av sexuella minoriteter
- överträdelser av diskrimineringslagen
- sådan diskriminering i arbetet som avses i strafflagen
Materialet omfattar förutom dokumentationen gällande de vägledande samtal
som förts av Kyrkostyrelsens utrikesavdelning ocskå bl.a. organisationernas
underrättelser, utlåtanden, program, uttalanden, undervisningsmaterial och
nyheter. Detta material innehåller en stor mängd detaljerad information om organisationernas verksamhet. Till materialet hör dessutom för en organisations
del en inspektionsberättelse som utarbetats i samband med regionförvaltningsverkets arbetarskyddsinspektion och ett inspektionsbeslut av utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning gällande ett utvecklingssamarbetsprojekt i Etiopien.
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Granskning av frågorna ur samhällsforskningens synvinkel
De frågor som uppmärksammas i initiativet gäller bl.a. hur kvinnliga prästers
och sexuella minoriteters rättigheter tillgodoses inom olika missionsorganisationer. Förra året utkom Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseuras publikation Uskonto ja identiteettipolitiikka (STKS julkaisuja 281). Artiklarna i den
nämnda publikationen är skrivna bl.a. av forskardoktor TD Elina Hellqvist och
av chefen för kyrkans missionscentral, TD, docent Risto Jukko. Hellqvists
skrivelse har rubricerats Den sexuella identiteten och existensberättigandet i
Finlands evangelisk-lutherska kyrkas homosexualitetsdebatt och Jukkos artikel har rubriken Försoningen och meningsskiljaktigheterna mellan kristna:
teologiska och praktiska synpunkter på kyrkans många röster.
I Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseuras publikation Uskonto ja identiteettipolitiikka behandlar man på ett förtjänstfullt sätt temat ”accepterande vidkännande”, som under de senaste åren blivit ett centralt begrepp inom samhällsforskningen. I publikationen redogörs det för vad detta begrepp kan innebära
då det tillämpas inom det religiösa och teologiska fältet. I publikationen försöker man finna både teoretiska och praktiska sätt att närma sig temat och
främja en dialog mellan kristna som utifrån sin egen religiösa bakgrund förhåller sig på mycket varierande sätt till temat.
Slutledningar
För att de frågor som uppmärksammas i initiativet ska kunna behandlas på ett
tillräckligt uttömmande sätt krävs det att man närmar sig frågorna utifrån både
juridikens och samhällsforskningens synvinkel, på ett sätt som är tillämpligt
inom det religiösa och teologiska fältet. De frågor som uppmärksammas i initiativet borde således behandlas på riksnivå inom kyrkan. Vanda kyrkliga
samfällighet har inte tillräckliga resurser att undersöka de aktuella frågorna.
Ifall man önskar att frågorna ska granskas, borde man anlita en sådan juridisk
expert för att undersöka saken som kan närma sig frågorna också ur samhällsforskningens synvinkel. Detta skulle kräva att gemensamma kyrkofullmäktige beviljar särskild finansiering för ändamålet.
Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska anteckna det ovan anförda för kännedom som bemötande
av det initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlem Kari Mansikka m.fl.

Behandling

Vice ordförande Raimo Huvila föreslog att beredningstexten ska ändras enligt
följande:
Slutledningar
För att de frågor som uppmärksammas i initiativet ska kunna behandlas på ett
tillräckligt uttömmande sätt krävs det att man närmar sig frågorna utifrån både
juridikens och samhällsforskningens synvinkel, på ett sätt som är tillämpligt
inom det religiösa och teologiska fältet. De frågor som uppmärksammas i initiativet borde således behandlas på riksnivå inom kyrkan, ifall de ger anledning till det.
Medlem Liisa Virta understödde Huvilas förslag.
Medlem Seppo Kalliokoski föreslog att gemensamma kyrkorådet ska föreslå
för gemensamma kyrkofullmäktige att bemötandet ska sändas till Kyrkostyrelsen för kännedom.
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Medlem Jan-Erik Eklöf understödde Kalliokoskis förslag.
Vid den första omröstningen ställdes Huvilas och Kalliokoskis förslag mot varandra. Vid omröstningen, som utfördes genom handuppräckning och där protokolljusterarna fungerade som rösträknare, röstade de som understödde Huvilas förslag JA, medan de som understödde Kalliokoskis förslag röstade
NEJ. Vid omröstningen gavs åtta JA-röster och tre NEJ-röster.
Vid den andra omröstningen ställdes samfällighetens direktörs ursprungliga
förslag mot Kalliokoskis förslag. Vid omröstningen, som utfördes genom handuppräckning och där protokolljusterarna fungerade som rösträknare, röstade
de som understödde samfällighetens direktörs förslag JA, medan de som understödde Kalliokoskis förslag röstade NEJ. Vid omröstningen gavs inga JAröster. Åtta NEJ-röster gavs. Tre medlemmar röstade blankt.
Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska anteckna det ovan anförda för kännedom som bemötande
av det initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlem Kari Mansikka m.fl. och
sända det till Kyrkostyrelsen för kännedom.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar det ovan anförda för kännedom
som bemötande av det initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlem Kari
Mansikka m.fl. och sänder det till Kyrkostyrelsen för kännedom.
Beslut
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§ 12 Bemötande av ett fullmäktigeinitiativ om justering av de interna hyrorna
Diarienummer

94/03.03.01/2016

Beredare

Fastighetsdirektör Sari Turunen

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1.12.2015/77 § lade Paula
Lehmuskallio fram följande initiativ om justering av de interna hyrorna:
Justering av de interna hyrorna
Vi undertecknade föreslår att beräkningsgrunderna för de interna underhållshyrorna ska justeras under våren 2016. Vi föreslår också att behövliga rättelser för församlingarnas del omedelbart ska införas i budgeten, med beaktande av de betalningar som gjorts från och med ingången av år 2016. Särskilt
uppmärksammas bl.a. kvadratmeterhyran för Tikkurilan olotila, för vars del hyran är av samma storlek som för Helsinge kyrka S:t Lars.
Initiativet har undertecknats av sammanlagt 24 fullmäktigemedlemmar:
Paula Lehmuskallio
Jari Porthén
Teuvo Puolakka
Markku Weckman
Marianne Träskman
Eero Tulosmaa
Liisa Virta
Jari Araneva
Tarja Eklund
Tiina Tuomela
Eeva Hytönen
Anna-Kaarina Palmu

Anneli Karhunen
Raimo Huvila
Merja-Liisa Vasarainen
Jorma Hentilä
Risto Hiltunen
Eero Sivunen
Riitta Ahlroth
Taina Hautala
Leena Lehto
Kari Mansikka
Leila Nuotio
Eveliina Ojala

Gemensamma kyrkorådet beslutade 17.2.2016 / § 22 sända initiativet för beredning.
De interna hyrorna för de lokaler som används av församlingarna och enheterna för gemensamma tjänster fastställs på grundval av fastigheternas genomsnittliga faktiska underhållskostnader för de tre senaste åren. Till kostnaderna räknas alla kostnader som hänför sig till fastigheternas service och underhåll (t.ex. kostnader för värme, el, vatten, avfallshantering, renhållning av
utomhusområden, underhållsreparationer, försäkringar och skatter). Till kostnaderna räknas däremot inte kostnaderna för sådana årsreparationer som har
karaktären av investeringar eller kostnaderna för totalrenoveringar. I samband
med den fastighetsstrategi som utarbetas under år 2016 ska också kapitalkostnadernas inverkan på de interna hyrorna granskas.
Församlingarna och samfällighetens olika enheter använder sig även av lokaler som hyrs direkt av utomstående hyresgivare. De interna hyrorna för dessa
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hyreslokaler innefattar de externa hyrorna samt de kostnader för el, avfallshantering och försäkringar som hyrestagaren eventuellt ska stå för. De interna
hyrorna för aktielägenheter innefattar bolagets skötselvederlag och eventuella
finansieringsvederlag.
I samband med den remissdebatt som fördes angående initiativet uppmärksammades särskilt de hyror som betalas av Tikkurilan seurakunta. Tikkurilan
seurakuntas hyror motsvarar dock de övriga församlingarnas hyror för liknande verksamhetslokaler.
I Vanda är den genomsnittliga kvadratmeterhyran för församlingsgårdar 6,62
€/m2/månad. För Tikkurilan seurakuntas del varierar kvadratmeterhyran för
församlingsgårdar mellan 4,25 €/m2/månad och 5,41 €/m2/månad. Kvadratmeterhyran för församlingsgårdar är således lägre än genomsnittet för Tikkurilan seurakuntas del.
Den genomsnittliga hyran för klubblokaler (aktielägenheter) är 6,21 €/m2/månad. I Tikkurilan seurakunta varierar hyran för klubblokaler mellan 5,11
€/m2/månad och 7,33 €/m2/månad, och håller sig därmed på genomsnittsnivån.
Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för kyrkor är 4,81 €/m2/månad, medan
kvadratmeterhyran för Helsinge kyrka S:t Lars är 6,15 €/m2/månad. De övriga
kyrkbyggnaderna avviker emellertid från Helsinge kyrka S:t Lars i fråga om
sin funktion (allaktivitetslokaler). De övriga kyrkorna är också betydligt nyare
byggnader, vilket påverkar underhållskostnaderna.
Den interna hyran för Tikkurilan seurakuntas kanslilokaler varierar mellan 8,75
€/m2/månad och 8,88 €/m2/månad. Hyrorna är desamma för alla enheter
som är verksamma i Dickursby (Tikkurilan seurakunta, Vanda svenska församling och servicecentralens olika enheter). De övriga församlingarna använder sig för närvarande inte av särskilda kanslilokaler. Den interna hyran för
kanslilokalerna är låg. Som jämförelse kan man nämna hyran för de kanslilokaler som används som ersättande utrymmen för Myrbacka kyrka, där enhetshyran varierar mellan 13,31 €/m2/månad och 15,50 €/m2/månad (hyran för
källarens förrådsutrymmen är 9,92 €/m2/månad).
Den interna hyran för Olotila är 20,75 €/m2/månad. Det är fråga om en affärslokal i gatunivå i Dickursby centrum. De övriga församlingarna har inte några
motvsarande lokaler som kunde utgöra jämförelseobjekt. Hyresnivån är emellertid fördelaktig i förhållande till andra jämförbara lokaler: År 2015 fick samfälligheten ett hyresanbud beträffande en affärslokal i Dickursby köpcentrum,
mitt emot Olotila, vars hyra var 26,18 €/m2, utan el eller städning.
Över lag är hyresnivån i Dickursby betydligt högre än t.ex. inom Hakunilan
seurakuntas område. Hyresnivån påverkas väsentligt av efterfrågan och utbud. Det är inte realistiskt att förvänta sig att hyresnivån för kanslilokaler som
är belägna i Dickursby centrum ska vara densamma som för kanslilokaler i
stadens randområden. Detta måste beaktas i synnerhet då det är fråga om
sådana lokaler som utan ombyggnadsarbeten kan hyras ut eller användas
som affärslokaler (affärslokaler kan inte jämföras med kyrkliga sakralutrymmen, som inte efterfrågas på hyresmarknaderna).
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De interna hyror som för närvarande tas ut hos församlingarna är fördelaktiga
i jämförelse med marknadshyrorna, och de sporrar till effektiv användning av
de egna lokalerna.
Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska anteckna det ovan anförda för kännedom som bemötande
av det initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlem Paula Lehmuskallio m.fl.

Behandling

Medlem Paula Lehmuskallio föreslog att svaret ska utökas med ett omnämnande av att exceptionella hyressituationer ska beaktas genom jämkning av
hyrorna, så att församlingarna inte orsakas tilläggskostnader i dessa fall.
Medlem Anneli Karhunen understödde Lehmuskallios förslag.
Samfällighetens direktör preciserade sitt förslag genom att utöka det med det
nämnda tillägget.

Beslut

Förslaget godkändes med det tillägg som gjordes i samband med behandlingen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar det ovan anförda för kännedom
som bemötande av det initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlem Paula
Lehmuskallio m.fl.
Beslut
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§ 13 Val av fastighetsutvecklare för kyrkkvarteret i Dickursb
Diarienummer

DVAN/71/03.01.00/2016

Beredare

Fastighetsdirektör Sari Turunen

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Gemensamma kyrkofullmäktige fattade 4.11.2014 / § 77 beslut om ett samarbetsavtal mellan samfälligheten och Vanda stad om utvecklandet av kvarteret
kring Dickursby kyrka. Kvartersområdet ägs gemensamt av samfälligheten (5
386 m2) och Vanda stad (1 891 m2). Stadsstyrelsen i Vanda fattade i oktober
2014 beslut om att inleda detaljplaneringsarbetet för kvarterets del, där målsättningen är att skapa ett högklassigt höghuskvarter på området, som passar
in i miljön och som möjliggör byggandet av en ny kyrka i Dickursby. Eftersom
den befintliga kyrkbyggnaden är skyddad i detaljplanen, är tre alternativ föremål för granskning inom detaljplaneringsprocessen: för det första att den
befintliga kyrkan bevaras och ytterligare byggnader byggs på tomten, för det
andra att den befintliga kyrkan i sin helhet eller i huvudsak uppförs på nytt så
att byggnadens karaktär motsvarar den nuvarande kyrkbyggnaden, medan
verksamheten i byggnaden inte måste vara kyrklig, och för det tredje att den
befintliga kyrkbyggnaden rivs. Gemensamma kyrkofullmäktige har 4.12.2012 /
§ 60 fattat beslut om rivning av kyrkan och byggandet av en ny kyrka. Ifall det
i samband med planläggningsprocessen konstateras att den befintliga kyrkbyggnaden ska bevaras, kommer det emellertid inte längre att bedrivas kyrklig verksamhet i byggnaden, utan en ny kyrkbyggnad måste kunna uppföras i
kvarteret. Den befintliga byggnaden har inte sådan status av kyrka som avses
i 14 kap. i kyrkolagen, vilket betyder att rivningen av byggnaden inte i enlighet
med 14 kap. 2 § i kyrkolagen behöver underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Samfälligheten och Vanda stad har i enlighet med samarbetsavtalet ordnat en
konkurrensutsättning av projektet för utvecklande av kvarteret i Dickursby
centrum, som avslutades 30.11.2015. Genom konkurrensutsättningen önskade man få användningsförslag för tomten och finna en sådan lösning för
området där den ovan nämnda kvartershelheten, med beaktande av både
funktionella och ekonomiska aspekter, möjliggör byggande av en ny kyrka i
Dickursby. Som resultat av konkurrensutsättningen kommer den aktör som
genomför projektet att köpa tomten, med undantag för den tomt som behövs
för den nya kyrkan.
Enligt anbudsbegäran skulle förslagen innefatta en planritning samt miniatyrmodeller. Fasadritningar krävdes inte. Sammanlagt 6 förslag inlämnades i
samband med anbudsförfarandet. Varje förslag innefattade två alternativa planer; en plan där den befintliga kyrkbyggnaden bevaras (alternativ A) och en
plan där den rivs (alternativ B). Dessutom ombads deltagarna framföra sin
syn på hela kvartersområdet i det fall att hälsovårdscentralen och Bethanias
fastigheter, som är belägna invid det aktuella området, också skulle inkluderas i projektet. Deltagarna fick även, om de så önskade, presentera ett alternativ där den nya kyrkbyggnaden placeras på banklokalens plats i den norra
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delen av KOy Bethanias fastighet (alternativ C). Denna plan har emellertid
inte inkluderats i bedömningen. KOy Bethania fattar senare under våren beslut om sitt eget deltagande i projektet för ändring av detaljplanen.
Ifall det beslutas att den befintliga kyrkbyggnaden ska bevaras, överlåter samfälligheten i enlighet med konkurrensutsättningsprogrammet kyrkbyggnaden
och den mark som hör till byggnaden till den samarbetspartner som utses genom konkurrensutsättningen. Samfälligheten har reserverat en möjlighet att
hyra kanslilokaler på 1 200 m2–1 800 m2 i de nya byggnaderna. Planeringen
och uppförandet av den nya kyrkbyggnaden hörde inte till konkurrensutsättningsprogrammet. Deltagarna skulle dock presentera sin syn på kyrkans placering och på hur kyrkan ansluter sig till den föreslagna planen som sträcker
sig längs Stationsvägen. I konkurrensutsättningsprogrammet uppskattades
den nya kyrkbyggnaden till sin storlek omfatta ca 2 000 vm2. Samfälligheten
fattar det slutliga beslutet om var den nya kyrkan ska placeras efter att KOy
Bethania fattat beslut om sitt deltagande i detaljplaneringsprojektet.
I anbudsförfarandet deltog följande anbudsgivare/anbudsgivargrupper samt
deras arkitektplanerare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fira Oy, VVO Oyj, Setlementtiasunnot Oy, Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Oy
Nordic Real Estate Partners Oy (Nrep), Rakennuttajatoimisto HTJ Oy,
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Sato Oyj, Lujatalo Oy, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
SRV Rakennus Oy, Verstas Arkkitehdit Oy
Varte Oy, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, Arkkitehtiryhmä A6 Oy
YIT Rakennus Oy, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Valet av samarbetspartner ska i enlighet med konkurrensutsättningsprogrammet ske på grundval av den totalekonomiska fördelaktigheten, som bedöms
på basis av kvaliteten och det totala prisanbudet. Kvaliteten ges vikten 55 %
och priset 45 %. Vid bedömningen av kvaliteten beaktas följande faktorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

det allmänna intrycket i stadsbilden
kyrkans funktionella anknytning till det övriga föreslagna byggandet
kvarterets anslutning till Stationsvägens gågata och torget i Dickursby
funktionaliteten tillsammans med gestaltningen av utomhusområdena
förslagens innovativitet
antalet bostäder
antalet kontors- och servicelokaler
antalet affärslokaler
placeringen av andra lokaler än bostäder
andelen stödda boendeformer ska vara 20 %

Förslagen har bedömts av en utvärderingsgrupp med representanter för Vanda stad och samfälligheten. Gruppen bestod av samfällighetens direktör Juha
Tuohimäki, kyrkoherden i Tikkurilan seurakunta Janne Silvast, fastighetsdirektör Sari Turunen, samfällighetens expertkonsulter Reijo Päärni och Jorma
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Haapamäki samt Vanda stads representanter, dvs. områdesarkitekten för
mellersta Vanda Asta Tirkkonen och projektledaren Heikki Virkkunen.
Beträffande funktionaliteten uppmärksammade församlingarnas representanter i samband med utvärderingen möjligheterna att vidareutveckla förslagen
med beaktande av kyrkans behov. Vid utvärderingen fästes det också vikt vid
huruvida de kansli- och andra arbetsutrymmen som församlingarna behöver i
funktionellt avseende ansluter sig till den nya kyrkbyggnaden samt vid huruvida planeringslösningen ger sådan flexibilitet som tillåter förändringar för lokalernas del, så att hyreslokalernas omfattning vid behov kan utökas eller minskas. Som en viktig del av det allmänna intrycket i stadsbilden betraktades
också kyrkans synlighet i gatubilden, så att kyrkan inte försvinner bland kvarterets övriga byggnader.
Samtliga förslag var förenliga med de kriterier som uppställts i samband med
anbudsförfarandet. Det fanns emellertid många skillnader mellan förslagen.
De största skillnaderna berörde byggnadernas placering och höjd samt byggrättens omfattning. Det förekom också stor spridning för prisanbudens del.
Enligt alternativ A, som innebär att den gamla kyrkbyggnaden bevaras, föreslås den nya kyrkan i samtliga förslag ligga längs med Stationsvägen, antingen som enda byggnad eller tillsammans med de kanslilokaler som samfälligheten behöver. Mycket få affärslokaler föreslås ligga längs med Stationsvägen, och bostadshöghusen föreslås från Stationsvägens håll betraktat vara
belägna bakom den gamla kyrkbyggnaden. Enligt hälften av förslagen skulle
den gamla kyrkbyggnaden från Stationsvägens håll nästan helt och hållet täckas av den nya kyrkan och kontorsbyggnaden, vilket inte är en lämplig lösning
med tanke på byggnadsskyddet. Skyddet kräver att den gamla kyrkbyggnaden är synlig från Stationsvägen. I de olika förslagen har det framförts att den
gamla kyrkbyggnaden kunde användas bl.a. för kulturverksamhet, som gemensamt utrymme och förråd för bostäder, som affärsutrymme, för serviceboende eller daghem, som allaktivitetshus eller som gemensamt företagsutrymme eller pop-up-/start-up-utrymme. Enligt alternativ A har det varit betydligt mer utmanande att försöka placera de kanslilokaler som samfälligheten
behöver i funktionell anslutning till kyrkan än enligt alternativ B, där hela
området har kunnat planeras utan restriktioner.
Enligt alternativ B, som innebär att den gamla kyrkbyggnaden rivs, har man
kunnat planera avsevärt fler nya byggnader längs med Stationsvägen än enligt alternativ A. I samtliga förslag består stadsbilden längs med Stationsvägen
av en enhetlig byggnadsmassa, vars höjd varierar mellan tre och åtta våningar. Utöver den nya kyrkan föreslås det att byggnader med kanslilokaler för
samfälligheten samt bostäder ska byggas längs med Stationsvägen. Samtliga
förslag innefattar även affärslokaler i gatunivå, vilket man hade framställt önskemål om i konkurrensutsättningsprogrammet.
Samtliga aktörer som deltagit i anbudsförfarandet har föreslagit att bostadshöghusens typ samt stadsbilden längs Vallmovägen ska vara densamma enligt båda planeringsalternativen. Den utökade marken för nybyggande möjliggör bl.a. större gårdar för bostäderna samt större byggrätt.
När det gäller den kvantitativa bedömningen av de olika alternativen framträder skillnaderna mellan bevarande och rivning av den gamla kyrkbyggnaden
tydligt.
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Enligt alternativ A, som innebär att den befintliga kyrkbyggnaden bevaras, fördelar sig byggrätten och de erbjudna köpesummorna enligt följande:
-

Total byggrätt (vm2)
11 700–17 800
Andelen byggrätt för bostäder (vm2)
8 500–16 300
Andelen byggrätt för affärs- och kontorsbyggnader
(vm2)
1 600–3 200
Antalet höghusvåningar
IV–XII
Total köpesumma (€)
4 100 000–11 400 000
Bostadsbyggrättens enhetspris (€/vm2)
201–900
Affärsbyggrättens enhetspris (€/vm2)
75–420
Kontorsbyggrättens enhetspris (€/vm2)
100–630

Enligt alternativ B, som innebär att den befintliga kyrkbyggnaden rivs, fördelar
sig byggrätten och de erbjudna köpesummorna enligt följande:
-

Total byggrätt (vm2)
17 200–23 500
Andelen byggrätt för bostäder (vm2)
14 900–21 200
Andelen byggrätt för affärs- och kontorsbyggnader
(vm2)
1 700–4 100
Antalet höghusvåningar
IV–XII
Total köpesumma (€)
7 700 000–13 700 000
Bostadsbyggrättens enhetspris (€/vm2)
496–920
Affärsbyggrättens enhetspris (€/vm2)
200–420
Kontorsbyggrättens enhetspris (€/vm2)
200–630

Frågan om huruvida kyrkbyggnaden ska bevaras eller rivas har en stor inverkan på nybyggandets omfattning och på prisanbuden. Enligt det alternativ där
kyrkbyggnaden bevaras var den sammanlagda byggrätten i genomsnitt 3 500
vm2 mindre och de totala köpesummorna 3,7 miljoner euro mindre än enligt
det alternativ där den gamla kyrkan rivs. Byggrätten minskade för de olika anbudsgivarnas del med mellan 1 100 vm2 och 8 000 vm2 och köpesummorna
minskade med mellan 1,5 och 6,1 miljoner euro. Det alternativ som förutsätter att den gamla kyrkbyggnaden bevaras uppfyller inte det krav som samfälligheten uppställt för köpesummans del. För att tomten ska kunna säljas, ska
samfällighetens nettointäkter enligt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut
4.11.2014 / § 77 uppgå till minst 4,5 miljoner euro.
Utvärderingsgruppen har vid valet av samarbetspartner för kyrkokvarteret i
Dickursby beslutat sig för att föreslå Nordic Real Estate Partners Oy (Nrep) till
vinnare av anbudsförfarandet. Vid anbudsförfarandet fungerade Rakennuttajatoimisto HTJ Oy som bolagets byggherrekonsult och Arkkitehtitoimisto K2S
Oy som dess planerare.
Nrep, som har grundats i Danmark år 2005, uppger sig vara ett ledande nordiskt fastighetsplaceringsbolag för privat kapital, vars verksamhetsprinciper
omfattar accentuerad riskhantering, koncentrerade investeringsstrategier
samt aktivt utvecklande och förvaltande av fastigheter. Nrep har grundat sammanlagt 9 fonder, vilka omfattar 180 utvecklingsprojekt och fastighetsköp. För
närvarande förvaltar Nrep fastighetstillgångar till ett värde av ca 2,4 miljoner
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euro och sysselsätter 65 anställda i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och
Oslo.
I de planer som presenterats av den föreslagna samarbetspartnern skapar
byggnadernas distinkta form en särpräglad helhet. Byggnaderna bildar ett
stort slutet kvarter, där det förekommer stora variationer mellan byggnadernas
olika delar. Denna lösning möjliggör effektivt byggande och ljusinsläpp på
gårdsområdet. Det djärva formspråket i förslaget skiljer sig tydligt från det nuvarande byggnadsbeståndet i Dickursby. Liknande lösningar kan skönjas i
kontors- och affärscentret Dixi och i formen på de nya byggnader som uppförts i Ånäs. Det alternativ som innebär att den gamla kyrkan rivs möjliggör en
plan där kyrkan och dess verksamhetslokaler utgör en funktionell helhet både
internt och som en del av hela kvarteret. Detta alternativ ger också den nya
kyrkan synlighet som en väsentlig del av stadsbilden i Dickursby centrum.
I det förslag där den gamla kyrkan bevaras har den nya kyrkan placerats
framför den gamla kyrkbyggnaden, som en separat byggnad framför den
gamla kyrkans västra del. Denna lösning lämnar kyrkans östra del synlig från
Stationsvägens håll, men täcker den nuvarande entrén. Samfällighetens
kansliutrymmen och övriga lokaler föreslås enligt denna lösning vara separerade från den nya kyrkan, integrerade i byggnaderna i det slutna kvarteret söder om den gamla kyrkan. Det har föreslagits att kyrkan och kansliutrymmena kunde förenas med hjälp av en underjordisk gång. Detta är dock inte i
funktionellt avseende en god lösning, och i ekonomiskt avseende är alternativet inte förenligt med samfällighetens målsättning.
I det förslag där den gamla kyrkan rivs har den nya kyrkbyggnaden placerats
vid sidan av Stationsvägen, där den utgör en del av det omfattande slutna
kvarteret. I de övre våningarna i husen invid Stationsvägen placeras samfällighetens kanslilokaler samt bostäder. I samband med konkurrensutsättningen
ombads deltagarna anvisa var den nya kyrkan ska placeras och hur den ansluter sig till planen, men fasadritningar begärdes inte. Besluten om den nya
kyrkans form och framtoning i förhållande till den övriga byggnadsmassan ska
fattas vid den fortsatta planeringen. Den ovan beskrivna planen ger emellertid
goda förutsättningar för detta.
Poängsättningen av samtliga förslag har presenterats i den bifogade poängsättnings- och statistiktabellen, av vilken också de föreslagna byggrätterna
och köpesummorna framgår.
Enligt den detaljplan som fastställts år 2011 är den befintliga kyrkbyggnaden
skyddad. De renoverings-, ändrings- och tillbyggnadsåtgärder som vidtas ska
därmed vara sådana att kyrkbyggnaden bibehåller sin historiska karaktär som
ett viktigt inslag i stadsbilden. Man ska värna om fasadernas ursprungliga
byggnadsdelar och huvudentréns konstruktion. Den befintliga kyrkbyggnaden
har försatts i användningsförbud på grund av problem med inomhusluften,
och byggnaden har stått tom sedan år 2013. I undersökningarna har det
konstaterats att det finns PAH-föreningar, mögel och strålsvamp i byggnaden.
Undersökningarna har visat att kyrkan är i så dåligt skick att samfälligheten
inte har några garantier för att de omfattande reparationer som skulle krävas
för en iståndsättning skulle ge önskat resultat. Samfälligheten kommer inte
under några omständigheter att återvända till de gamla lokalerna. Byggnaden
motsvarar inte heller i fråga om sin funktionalitet församlingens nutida behov.
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När det gäller skyddandet av kyrkan är det väsentligt i vilken mån byggnadens konstruktioner måste förnyas för att man ska kunna åstadkomma en
sund och säker miljö. Utifrån detta kan man granska huruvida målsättningarna med skyddandet av byggnaden skulle uppnås efter reparationerna. Ifall
byggnaden kräver sådana reparationer att de värden som ska skyddas inte
kan bevaras, är det möjligt att genom en ändring av detaljplanen avlägsna
kyrkans skyddsmärkning, vilket skulle möjliggöra en rivning av kyrkan. Samfälligheten har beställt en utredning om kyrkans reparationsduglighet, som ger
svar på den ovan nämnda frågan. Ifall utredningen visar att kyrkan inte kan
repareras utan att de värden som enligt detaljplanen ska skyddas blir lidande,
fortgår beredningen av detaljplanändringen så att planen möjliggör en rivning
av den befintliga kyrkbyggnaden. Ifall utredningen däremot visar att kyrkan
kan repareras utan att de värden som ska skyddas blir lidande, måste samfälligheten dra sig ur projektet, eftersom det alternativ som innebär att kyrkan
bevaras inte ger samfälligheten ekonomiska möjligheter att genomföra projektet.
Fastighetsdirektionen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 15.1.2015
och beslutade föreslå för gemensamma kyrkorådet och vidare för gemensamma kyrkofullmäktige att Nrep ska väljas till samarbetspartner för utvecklande
av kyrkokvarteret i enlighet med alternativ B, och att tomten efter att detaljplaneringen slutförts ska säljas till Nrep i enlighet med dess anbud.
Dessutom beslutade fastighetsdirektionen enhälligt föreslå att man ska utreda
huruvida KOy Bethanias tomt ska fogas till det område som är föremål för planering. Ifall också denna tomt fogas till planeringsområdet skulle man kunna
skapa ett mer omfattande enhetligt centrumområde i Dickursby, ha större möjligheter att välja en optimal placering för den nya kyrkbyggnaden och för församlingens verksamhet, samt nå ett bättre ekonomiskt resultat för samfällighetens del.
Eftersom det är fråga om försäljning av fast egendom, ska beslutet om försäljningen i enlighet med 14 kap. 4 § i kyrkolagen underställas Kyrkostyrelsen för
fastställelse.
Bilaga 5: Anbudsbegäran, promemorian över jämförelsen av anbuden samt poängsättnings- och statistiktabellen gällande förslagen
Det förslag som lagts fram av arbetsgruppen Nrep–HTJ–K2S finns framlagt
vid sammanträdet.
Det material som hänför sig till konkurrensutsättningen finns i sin helhet tillgängligt också på adressen http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/kehittyvat_keskustat/tikkurila/tikkurilan_keskustakorttelin_kehittamishanke_-kilpailu.
Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska besluta
1.

att Nordic Real Estate Partners Oy (Nrep Oy) väljs till samarbetspartner
för utvecklande av kyrkokvarteret i enlighet med alternativ B,

2.

att Vanda kyrkliga samfällighet, efter att detaljplaneringen slutförts, från
sin tomt 092-61-204-2 ska sälja den detaljplanetomt på ca 4 300 m2
som bildas i samband med den planändring som specificeras i beslutet
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till Nrep Oy, i enlighet med de enhetspriser som framgår av det anbud
som daterats 30.11.2015, med undantag för det markområde som behövs för kyrkan,
3.

konstatera att försäljningsbeslutet förutsätter att detaljplanen ger byggrätt för fritt finansierat bostadsbyggande som omfattar minst 11 000 vm2
i kvarteret och för vars del enhetspriset i enlighet med anbudet är 920
€/vm2,

4.

konstatera att de förslag som är förenliga med alternativ A inte motsvarar samfällighetens ekonomiska målsättningar,

5.

att samfälligheten drar sig ur projektet ifall man vid detaljplaneringsprocessen beslutar sig för planeringsalternativet A, som innebär att den befintliga kyrkan bevaras,

6.

konstatera att Vanda stad och samfälligheten förbehåller sig rätten att
anvisa ca 20 % av bostadsbyggrätten för sådan bostadsproduktion som
stöds av staten,

7.

konstatera att Vanda stad beviljar anbudsförfarandets vinnare en planeringsreservering fram till 31.12.2017,

8.

konstatera att Vanda stad ensidigt kan återta planeringsreserveringen
ifall staden anser att planeringen inte leder till ett resultat som tillfredsställer staden,

9.

konstatera att samfälligheten inte ansvarar för skador, såsom för planeringskostnader eller övriga kostnader som vinnaren kan orsakas av att
a.

det inte fattas beslut om en sådan detaljplanändring för det reserverade området som skulle möjliggöra rivning av den befintliga
kyrkan, varvid samfälligheten drar sig ur projektet,

b.

avtalsparterna inte når samförstånd om de föravtal gällande fastighetsköpet som ska ingås för genomförande av detaljplanändringen,

c.

samfällighetens beslutsfattande organ förkastar de avtal som förhandlats fram,

d.

Kyrkostyrelsen inte fastställer gemensamma kyrkofullmäktiges
beslut om försäljning av tomten, eller besvärsmyndigheten upphäver beslutet, eller

e.

staden ensidigt återtar planeringsreserveringen,

10.

konstatera att särskilda avtal ska ingås om tomtöverlåtelserna på det
område som omfattas av konkurrensutsättningen,

11.

konstatera att beslutet förutsätter att Vanda stad fattar motsvarande
beslut om valet av samarbetspartner, samt

12.

underställa punkterna 2 och 3 i beslutet Kyrkostyrelsen för fastställelse.
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Behandling Samfällighetens direktör kompletterade sitt beslutsförslag med
ett omnämnande av att de utlåtanden som getts av församlingsrådet i Tikkurilan seurakunta 10.3.2016 och av församlingsrådet i Vanda svenska församling 9.3.2016 ska bifogas till den föredragningslista som sänds till gemensamma kyrkofullmäktige.
Beslut

Förslaget godkändes med det tillägg som gjordes i samband med behandlingen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1.

att Nordic Real Estate Partners Oy (Nrep Oy) väljs till samarbetspartner
för utvecklande av kyrkokvarteret i enlighet med alternativ B,

2.

att Vanda kyrkliga samfällighet, efter att detaljplaneringen slutförts, från
sin tomt 092-61-204-2 ska sälja den detaljplanetomt på ca 4 300 m2
som bildas i samband med den planändring som specificeras i beslutet
till Nrep Oy, i enlighet med de enhetspriser som framgår av det anbud
som daterats 30.11.2015, med undantag för det markområde som behövs för kyrkan,

3.

konstatera att försäljningsbeslutet förutsätter att detaljplanen ger byggrätt för fritt finansierat bostadsbyggande som omfattar minst 11 000 vm2
i kvarteret och för vars del enhetspriset i enlighet med anbudet är 920
€/vm2,

4.

konstatera att de förslag som är förenliga med alternativ A inte motsvarar samfällighetens ekonomiska målsättningar,

5.

att samfälligheten drar sig ur projektet ifall man vid detaljplaneringsprocessen beslutar sig för planeringsalternativet A, som innebär att den befintliga kyrkan bevaras,

6.

konstatera att Vanda stad och samfälligheten förbehåller sig rätten att
anvisa ca 20 % av bostadsbyggrätten för sådan bostadsproduktion som
stöds av staten,

7.

konstatera att Vanda stad beviljar anbudsförfarandets vinnare en planeringsreservering fram till 31.12.2017,

8.

konstatera att Vanda stad ensidigt kan återta planeringsreserveringen
ifall staden anser att planeringen inte leder till ett resultat som tillfredsställer staden,

9.

konstatera att samfälligheten inte ansvarar för skador, såsom för planeringskostnader eller övriga kostnader som vinnaren kan orsakas av att
a.

det inte fattas beslut om en sådan detaljplanändring för det reserverade området som skulle möjliggöra rivning av den befintliga
kyrkan, varvid samfälligheten drar sig ur projektet,
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b.

avtalsparterna inte når samförstånd om de föravtal gällande fastighetsköpet som ska ingås för genomförande av detaljplanändringen,

c.

samfällighetens beslutsfattande organ förkastar de avtal som förhandlats fram,

d.

Kyrkostyrelsen inte fastställer gemensamma kyrkofullmäktiges
beslut om försäljning av tomten, eller besvärsmyndigheten upphäver beslutet, eller

e.

staden ensidigt återtar planeringsreserveringen,

10.

konstatera att särskilda avtal ska ingås om tomtöverlåtelserna på det
område som omfattas av konkurrensutsättningen,

11.

konstatera att beslutet förutsätter att Vanda stad fattar motsvarande
beslut om valet av samarbetspartner, samt

12.

underställa punkterna 2 och 3 i beslutet Kyrkostyrelsen för fastställelse.

Bilaga 6: Församlingsrådens utlåtanden om projektet gällande Dickursby kyrka
Beslut

1/2016

Föredragningslista

Gemensamma kyrkofullmäktige

1/2016

35

29.3.2016

§ 14 Inrättandet av en gemensam medieredaktion och gemensamma medier för Vanda,
Esbo och Helsingfors kyrkliga samfälligheter
Diarienummer

DVAN/128/06.01/2016

Beredare

Chefredaktör-kommunikationsdirektör Pauli Juusela

Föredragande

Samfällighetens direktör Juha Tuohimäki

Gemensamma kyrkorådet 9.3.2016
Esbo, Helsingfors och Vanda kyrkliga samfälligheter har ända sedan 1980-talet bedrivit samarbete inom kommunikationssektorn, i synnerhet när det gäller radio- och webbkommunikationen. Julradion är ett lyckat resultat av samarbetet.
Det gemensamma webbmediet för Esse, Kirkko ja Kaupunki och Vantaan
Lauri, dvs. Valomerkki.fi, lanserades 25.3.2015. I anslutning till etableringen
av detta webbmedium avtalade man hösten 2014 om en målsättning som innebär att en gemensam medieredaktion ska inrättas vid ingången av år 2017.
I gemensamma kyrkorådets beslut 8.10.2014 / § 181 gavs kommunikationscheferna/direktörerna i uppdrag att fram till början av år 2016 bereda ett förslag till en gemensam medieredaktion och till församlingsmediernas format
från och med ingången av år 2017.
Ärendet har beretts på olika förvaltningsnivåer i de tre samfälligheterna. Ärendet har behandlats bl.a. i redaktionsrådet/kommunikationskommissionen, i gemensamma kyrkorådet och vid informationsmöten för gemensamma kyr-kofullmäktige i varje samfällighet. Ärendet har också flera gånger behandlats i
samarbetsdelegationen för huvudstadsregionens kyrkliga samfälligheter.
Samfälligheternas kommunikationschefer/direktörer har ansvarat för beredningen. Också samfälligheternas direktörer/förvaltningsdirektörer har medverkat i den beredning som berör förvaltningen.
Avtalet om en gemensam medieredaktion och gemensamma medier
Det föreslås att gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo, Helsingfors och Vanda
kyrkliga samfälligheter vid sina sammanträden i mars/april ska fatta ett principbeslut om gemensamma medier och om inrättandet av en gemensam medieredaktion. I samband med principbeslutet ska också en projektplan godkännas för projektet. Utkasten till samarbetsavtal och till instruktion för den
gemensamma direktionen antecknas i detta skede för kännedom vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden.
Ifall ett principbeslut fattas om saken, ska det egentliga samarbetsavtalet och
instruktionen för den gemensamma direktionen läggas fram för godkännande
vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden i maj/juni. Utkastet till samarbetsavtal finns bifogat till föredragningen. Avtalet innefattar överens-kommelser om målsättningarna med samarbetet och riktlinjerna för de ge-mensamma medierna samt om förvaltningen och kostnadsfördelningen.

Föredragningslista

Gemensamma kyrkofullmäktige

1/2016

36

29.3.2016

Samarbetets centrala innebörd
1. En gemensam medieredaktion
De redaktörer som för närvarande arbetar med församlingstidningarna, Valomerkki och Toivontuottajat ska i enlighet med samarbetsavtalsutkastet överföras till den gemensamma medieredaktionen. Detta innebär att webb-medierna
stärks och att uppdatering av dem möjliggörs också under kvällar och veckoslut. Redaktionen föreslås i likhet med den nuvarande radio- och webbredaktionen Toivontuottajat vara underställd en gemensam direktion som ska inrättas i Helsingfors kyrkliga samfällighet. För redaktionen rekryteras en ansvarig
chefredaktör under hösten 2016.
2. Gemensamma medier
Riktlinjer för de gemensamma medierna ska fastställas i samarbetsavtalet.
Riktlinjerna ska vara förenliga med de riktlinjer som omfattats i avtalet om Valomerkki.
Den gemensamma medieredaktionen ansvarar för följande:
a) Den gemensamma församlingstidningen, som utkommer i tre versioner
med stark lokal prägel
Varje tidning inleds och avslutas med lokalt material och varje ort kan ha sin
egen typ av pärm. Det lokala materialet utgör alltid minst 50 procent av tidningens innehåll. I Vanda är sidantalet 24, i Esbo 28 och i Helsingfors 32. I
samtliga versioner omfattar det gemensamma materialet 12 sidor. Tidningen
utkommer 24 gånger per år, vilket innebär att utgivningsfrekvensen i Helsingfors minskar, att den i Esbo är så gott som oförändrad och att den i Vanda
ökar en aning. Tidningen utgör alltså en och samma produkt när det gäller
tryckning och distribution, medan den för läsaren är en församlingstidning
med stark lokal prägel. Med hjälp av den gemensamma modellen erhålls en
betydande besparing för trycknings- och distributionskostnadernas del.
Det lokala materialet omfattar även material med karaktären av ställningstaganden/kolumner, där frågor och aspekter som berör den egna orten kan lyftas fram.
b) Webbmediet Valomerkki
Redaktörresurser ska i allt större utsträckning riktas till webben, vilket gör det
möjligt att utveckla Valomerkki till en ännu starkare nyhetskanal med realtidsinformation. Valomerkki är föremål för kontinuerlig och fördomsfri utveckling.
Det är också möjligt att producera long play -artiklar och datajournalistik för
webben. För Valomerkkis del är det dessutom möjligt att satsa på innehållsproduktion i de sociala medierna.
c) Julradion
Julradion ska fortsättningsvis tillhandahållas såväl på FM-frekvenserna som
på webben. År 2015 hade Julradion 8 webbkanaler. Julradions FM-kanal
hade 664 000 lyssnare per vecka och placerade sig i december på sjätte plats
bland de kanaler som har flest lyssnare i Finland.
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d) Eventuella övriga publikationer
Utöver de huvudsakliga medierna kan redaktionen också producera vissa temapublikationer och nischade digi- och tryckpublikationer t.ex. för olika evenemang eller i anslutning till aktuella teman.
3. Ekonomiska konsekvenser
Samfälligheternas budget för församlingstidningarna, Valomerkki och Julradion uppgår för närvarande till sammanlagt ca 7 miljoner euro. Genom samarbetet erhålls besparingar bl.a. i fråga om trycknings- och distributionskostnaderna samt de redaktionella kostnaderna. De kalkyler som gjorts på grundval av den nuvarande kostnadsnivån visar att det genom samarbetet är möjligt att uppnå besparingar på 1,2–1,4 miljoner euro. Dessutom kan den gemensamma medieredaktionen i framtiden få intäkter bl.a. genom medieförsäljning och i form av ersättningar som landskapen betalar för Julradion.
Kostnaderna för den gemensamma medieredaktionen och de gemensamma
medierna kommer enligt de preliminära kalkylerna att uppgå till ca 5,6 miljoner euro. Trycknings- och distributionskostnaderna minskar i och med samarbetsmodellen och till följd av att tidningens Helsingforsupplaga utkommer mer
sällan än hittills (Esbo och Vanda har redan skurit ner utgivningsfrekvensen
för sina tidningar). De redaktionella kostnaderna minskar likaså, då Esbos och
Helsingfors redaktioner i likhet med Vandas redaktion kommer att överföras
från utomstående förläggare till samfällighetens tjänst. Besparingar uppkommer också till följd av att sidantalet i de tryckta tidningarna minskar och genom övergången till en gemensam verksamhetsmodell. De nuvarande för-lagsavtalen löper för samtliga församlingstidningars del ut vid utgången av år
2016.
För kalkylernas del måste man ta hänsyn till att beräkningarna har utförts på
grundval av den gällande prisnivån. De slutliga kostnaderna framgår efter
konkurrensutsättningen av tryckning, distribution, grafisk produktion och medieförsäljning samt anskaffningen av lokaler och behövliga arbetsredskap för
redaktionen. På grund av de ovan nämnda osäkerhetsfaktorerna är det realistiskt att uppställa som målsättning att kostnaderna ska hålla sig kring 5,8
miljoner euro. I och med att inkomsterna uppskattas uppgå till ca 200 000
euro, blir totalkostnaderna ca 5,6 miljoner euro. Denna målsättning innebär en
minskning av kostnaderna för alla tre samfälligheters del.
Kostnaderna för kommunikationssamarbetet har tidigare fördelats i direkt förhållande till samfälligheternas medlemsantal. Nu har även befolkningsrelat-ionen och skillnaderna i fråga om sidantalet i de tryckta tidningarna beaktats vid
kostnadsfördelningen. I avtalet föreslås det att kostnadsfördelningen ska vara
följande: Helsingfors 60 %, Esbo 22 % och Vanda 18 %. Därmed uppgår kostnaderna för Helsingfors till 3 360 000 euro (besparing i förhållande till de nuvarande kostnaderna ca 970 000 euro), för Esbo till 1 232 000 euro (besparing 248 000 euro) och för Vanda till 1 008 000 euro (besparing 166 000
euro). Vanda församlingars gemensamma kommunikation måste emellertid
stärkas då kommunikationsdirektörstjänsten dras in, och en del av besparingarna måste riktas till detta ändamål. Den faktiska besparingen är ca 100 000
euro, men Vanda får dessutom en tidning med ett större sidantal än förut, vilket innebär att kommunikationens intensitet ökar.
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Eventuella tilläggsintäkter kan användas för att utveckla de gemensamma
medierna. De faktiska intäkterna framgår först efter det första verksamhetsåret. Ifall det uppkommer mer intäkter än väntat, kan direktionen för den gemensamma medieredaktionen göra en framställning om att samfälligheternas
gemensamma kyrkoråd ska ta ställning till användningen av intäkterna. Å
andra sidan lönar det sig att bereda sig på att i synnerhet distributionskostnaderna eventuellt kommer att öka, åtminstone så länge posten har monopol på
adresserad utdelning. För distributionskostnadernas del finns det ett ständigt
tryck mot kostnadsökningar också i samband med den nuvarande modellen
med tre olika tidningar.
4. Den gemensamma medieredaktionens förvaltning
För den gemensamma medieredaktionens förvaltning ska en gemensam direktion inrättas, som ska vara underställd gemensamma kyrkorådet i Helsingfors kyrkliga samfällighet. Direktionens verksamhet ska regleras genom en instruktion. Ett utkast till denna instruktion finns bifogad till föredragningslistan.
Instruktionen föreslås bli godkänd vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden i maj/juni.
I instruktionen fastställs bl.a. direktionens sammansättning och uppgifter. Direktionen kommer t.ex. att svara för chefredaktörsrekryteringen under hösten
2016. Direktionen ska bl.a. ha till uppgift att utarbeta verksamhetsberättelser
och verksamhetsplaner samt budgetar för verksamheten. Direktionen ska
också utöva tillsyn över den redaktionella linjen och uppnåendet av målsättningarna. Medlemmarna i direktionen väljs av gemensamma kyrkofullmäktige,
vid samma sammanträde där samarbetsavtalet och instruktionen godkänns.
Processens förlopp – Projektet för inrättandet av medieredaktionen
En förutsättning för att den gemensamma medieredaktionen ska kunna inrättas är att gemensamma kyrkofullmäktige i samtliga samfälligheter fattar beslut
om saken. Det föreslås att gemensamma kyrkofullmäktige vid sina sammanträden i mars/april ska fatta ett principbeslut om saken och att samarbetsavtalet och instruktionen ska läggas fram för godkännande vid de sammanträden
som hålls senare under våren. Utkasten till de nämnda dokumenten finns
framlagda redan vid detta sammanträde, där de antecknas för kännedom.
Utöver de nämnda förvaltningsbesluten kräver inrättandet av en gemensam
medieredaktion och etableringen av gemensamma medier också många konkreta åtgärder. Största delen av redaktörerna överförs till en ny arbetsgivare
och kommer därmed också att omfattas av ett nytt kollektivavtal. Såväl de
tryckta tidningarnas och webbmediernas format som redaktörernas arbetsbeskrivningar och arbetsprocessen vid redaktionen måste planeras i enlighet
med den nya verksamhetsmodellen. Tryckningen, medieförsäljningen och
eventuella övriga delområden måste konkurrensutsättas i god tid. Planer
måste utarbetas för etablering av välfungerande kontakter mellan församlingarna, kommunikationsenheterna och redaktionen.
Ifall gemensamma kyrkofullmäktige i samtliga samfälligheter i mars fattar ett
principbeslut om att en gemensam medieredaktion ska inrättas, finns det skäl
att samtidigt inleda ett särskilt projekt för behövliga förberedande åtgärder.
Därigenom kan man säkerställa att alla praktiska frågor blir skötta vid rätt tid
och så smidigt som möjligt.
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Projektets olika delområden och faser har upptecknats i en särskild projektplan och i den ”vägkarta” som finns bifogad till planen. Det föreslås att gemensamma kyrkofullmäktige i varje samfällighet ska utse två förtroendevalda
som representanter till projektets styrgrupp. Till styrgruppen hör också samfälligheternas direktörer/förvaltningsdirektörer och chefredaktörer. Avsikten är att
styrgruppen ska fungera tills den gemensamma direktionen har utsetts och
konstituerat sig. Som projektkonsult fungerar Aste Helsinki Oy, som har ett
stort antal referenser beträffande motsvarande processer.
De externa kostnaderna för projektet har uppskattats uppgå till 50 000 euro,
och de ska fördelas mellan samfälligheterna i förhållande till deras medlemsantal.
Kauniaisten seurakunta har prenumererat på Esse till sina församlingsmedlemmar, vilket innebär att Esse har fungerat som församlingstidning också för
de finskspråkiga grankullaborna. Ifall gemensamma kyrkofullmäktige fattar ett
principbeslut om inrättandet av en gemensam medieredaktion och gemensamma medier, föreslås det att också Kauniaisten seurakunta ska ges möjlighet att delta i samarbetet från och med ingången av år 2017, enligt samma
kostnadskriterier som gäller för de övriga avtalsparterna.
Församlingarnas utlåtanden och konsekvenser för kommunikationen
Gemensamma kyrkorådet behandlade vid sitt sammanträde 27.1.2016 / § 13
situationen gällande beredningen av inrättandet av en gemensam medieredaktion och sände ärendet till församlingsråden i lokalförsamlingarna för kännedom och för inlämnande av eventuella utlåtanden om saken. I församlingsrådens utlåtanden, som finns bifogade till föredragningslistan, förhåller man
sig positivt till samarbetsprojektet eftersom det tryckta mediet i Vanda får utökade resurser och webbkommunikationen stärks. I utlåtandena betonades
dock starkt betydelsen av lokal förankring och en egen röst, vikten av goda
relationer mellan de gemensamma medierna och församlingarnas övriga
kommunikation, samt stödandet av kyrkans grundläggande uppgift. Tikkurilan
seurakunta betonade i sitt utlåtande att det i synnerhet inom webbkommunikation finns skäl att uppmärksamma sådana människor som församlingarna
mycket sällan möter i sin samlande verksamhet. Alla församlingar utom Hakunilan seurakunta gav ett utlåtande om saken.
Redaktionsrådet för Vantaan Lauri har regelbundet behandlat projektet för inrättandet av en gemensam medieredaktion vid sina sammanträden. Vid sitt
sammanträde 15.2.2016 gav redaktionsrådet ett utlåtande där den lokala förankringen betonades. Redaktionsrådet ansåg att verkningsfullheten är viktigare än kostnadsbesparingar. Dessutom betonade redaktionsrådet att personalens ställning måste tryggas i samband med övergången till en gemensam
medieredaktion. Församlingarnas samarbetskommission gav 16.2.2016 ett utlåtande med liknande innehåll. Samarbetskommissionen betonade att man
ska dra försorg om arbetshälsan förutom för redaktionens del även när det
gäller personalen vid enheten för gemensamma kommunikationstjänster. Samarbetskommissionen uppmärksammade även det eventuella behovet av tilläggsarbetskraft för den krävande övergångssituationen. Också dessa utlåtanden finns bifogade till föredragningslistan.
Ärendet har i enlighet med kyrkans samarbetsavtal beretts i samarbete med
de anställda vid enheten för gemensam kommunikation. Ett gemensamt möte
där saken diskuterades och enheten blev hörd ordnades 8.2.2016, och sam-
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fällighetens direktör har samtalat med de anställda och hört var och en av
dem enskilt under veckorna 7-8.
Medlemmarna i Vanda svenska församling får för närvarande både Kyrkpressen och Vantaan Lauri. Avsikten är att samma förfarande fortsättningsvis ska
iakttas. Den först nämnda tidningen ingår i budgeten för enheten för gemensam kommunikation.
Vid den beredningsprocess som berör de gemensamma medierna har den lokala förankringen hela tiden betonats, och därför ska den gemensamma tidningen utkomma i tre olika versioner. Det är synnerligen viktigt för medieredaktionen och medierna att kontakterna till församlingarna och församlingarnas
kommunikationsenheter är välfungerande. Webbmediet Valomerkki har ut-formats så att man ska nå också sådana människor som inte besöker församlingarnas evenemang. Också Vantaan Lauri har nått många sådana läsare för
vilka tidningen är den enda eller så gott som enda kontakten till församlingen.
Detsamma gäller även de andra församlingstidningarna.
Avsikten är att ett särskilt projekt för planering och utvecklande av Vanda församlingars och de gemensamma enheternas kommunikation ska genomföras
under perioden 1.4–31.12.2016. Projektgruppen ska tillsättas av gemen-samma kyrkorådet 30.3.2016. Uppgiftsbeskrivningarna för de anställda som blir
kvar vid enheten för gemensam kommunikation i Vanda ska justeras inom ramen för det nämnda projektet. Enheten för gemensam kommunikation och
Rekolan seurakunta har för avsikt att i försökssyfte anställa en gemensam
visstidsanställd informationssekreterare fram till 30.6.2017. Med hjälp av denna visstidssyssla har man bl.a. för avsikt att utveckla samarbetet mellan enheten för gemensam kommunikation och lokalförsamlingarnas kommuni-kation.
Sysslan är även till hjälp i samband med den övergångssituation som råder
inom kommunikationssektorn.
Barnkonsekvensbedömning
Inrättandet av en gemensam medieredaktion har inte några direkta barnkonsekvenser. I de gemensamma medierna uppmärksammas emellertid frågor
som är viktiga för barn och barnfamiljer.
Bilaga 7: ”Vägkartan”, dvs. tidtabellen för inrättandet av den gemensamma medieredaktionen
Bilaga 8: Utlåtanden av församlingsråden, samarbetskommissionen och redaktionsrådet för Vantaan
Lauri
Bilaga 9: Projektplanen för den gemensamma medieredaktionen
Bilaga 10: Utkastet till instruktion för den gemensamma direktionen för huvudstadsregionens medier och
medieredaktion
Bilaga 11: Utkastet till avtal om huvudstadsregionens gemensamma medieredaktion
Förslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska besluta
a)

att Vanda kyrkliga samfällighet deltar i etableringen av gemensamma
medier och inrättandet av en gemensam medieredaktion för huvudstadsregionen vid ingången av år 2017, under förutsättning att de övriga
avtalsparterna fattar motsvarande beslut,
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b)

för sin del godkänna projektplanen för inrättandet av en gemensam medieredaktion och utse två förtroendevalda som representanter till projektets styrgrupp,

c)

anteckna för kännedom det utkast till samarbetsavtal och instruktion
som i slutlig form ska läggas fram för gemensamma kyrkofullmäktige för
godkännande vid dess sammanträde i juni, samt

d)

anteckna för kännedom att Kauniaisten seurakunta erbjuds möjlighet att
delta i samarbetet från och med ingången av år 2017.

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkofullmäktige 29.3.2016
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar

Beslut

a)

att Vanda kyrkliga samfällighet deltar i etableringen av gemensamma
medier och inrättandet av en gemensam medieredaktion för huvudstadsregionen vid ingången av år 2017, under förutsättning att de övriga
avtalsparterna fattar motsvarande beslut,

b)

för sin del godkänna projektplanen för inrättandet av en gemensam medieredaktion och utse två förtroendevalda som representanter till projektets styrgrupp,

c)

anteckna för kännedom det utkast till samarbetsavtal och instruktion
som i slutlig form ska läggas fram för gemensamma kyrkofullmäktige för
godkännande vid dess sammanträde i juni, samt

d)

anteckna för kännedom att Kauniaisten seurakunta erbjuds möjlighet att
delta i samarbetet från och med ingången av år 2017.

