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Sammanträdets öppnande

 Stiftsfullmäktiges sammanträdet inleddes med andakt led av notarie Linus 
Stråhlman. Psab 904, läsning ur Kol 3:12-17 och bön.

Ordförande öppnande sammanträdet kl. 10.30.
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Konstaterande av laglighet och beslutsförhet

Enligt KL 7:4,1 är ett församlingsorgan beslutfört då över hälften av 
medlemmarna är närvarande.

Kallelsen hade sänts till ledamöterna den 22.12.2018, vilket är 12 dagar för 
sent. Enligt § 2 i arbetsordningen för stiftsfullmäktige, ska kallelsen sändas 
två månader före sammanträdet. 

Föredragningslistan hade sänts den 8.2.2019, vilket uppfyller 
arbetsordningens krav på att den skall sändas senast fem dagar före 
sammanträdet. 

Förslag till beslut: Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat. 
Eftersom namnuppropet visade att 14 medlemmar och suppleanter var 
närvarande, konstaterade ordföranden att sammanträdet var beslutfört.

Stiftsfullmäktiges beslut: Enligt förslag. 

§ 2
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Val av protokolljusterare och rösträknare

Enligt § 6 i arbetsordningen för stiftsfullmäktige väljs två protokollsjusterare 
som skall justera sammanträdets protokoll. Stiftsfullmäktige kan särskilt 
besluta att protokollet eller en del av detsamma justeras omedelbart. Om det 
efter protokollsjusteringen råder oenighet om protokollets innehåll skall 
stiftsfullmäktige till denna del slå fast ordalydelsen i protokollet. De valda 
protokollsjusterarna fungerar också som rösträknare.

Stiftsfullmäktiges beslut: Till protokolljusterare och rösträknare valdes Hedvig Långbacka och Gun-Maj 
Näse.

§ 3
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Fastställande av föredragningslistan

Stiftsfullmäktiges beslut: Föredragningslistan fastställdes utan förändringar.

§ 4
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Utlåtande över det utkast till författningsframställningen som gäller avskaffande av 
stiftsfullmäktige

Diarienummer DBOR/16/00.08.00/2019

Föredragande Lars-Eric Henricson

Beredning Domkapitlet har 7.2.2019 utarbetat följande utlåtande som ligger till grund för 
Stiftsfullmäktiges utlåtande i frågan. Förutom ett utlåtande i text begär 
Kyrkostyrelsen att Stiftsfullmäktige fyller i ett elektroniskt svarsformulär 
(webropol/bilaga).

Utlåtandet:

1. ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG

Kyrkostyrelsen sänder en begäran om utlåtande angående det utkast till 
författningsframställningen som gäller avskaffande av stiftsfullmäktige. I 
samband med denna förfrågan berör man domkapitlets sammansättning, 
tjänstebenämningar vid domkapitlet samt sättet att välja ärkebiskop. 

Kyrkostyrelsens plenum tillsatte 27.2.2018 en arbetsgrupp som gavs i uppgift 
att bereda en framställning till kyrkomötet om avskaffande av stiftsfullmäktige 
och skötseln av stiftsfullmäktiges uppgifter samt tryggande av 
synodalprincipen. Samtidigt gavs igen i uppdrag att utreda förvaltnings-och 
tjänstemannaterminologin som hör samman med stiftsförvaltningen. I 
arbetsgruppen har ingått eckleciastikrådet Pirjo Pihlaja, ordförande, 
stiftsdekanen Sakari Häkkinen, lagfarne assessorn Matti Mäkinen, chefen 
Sami Ojala, diakoniarbetare Pirjo Sariola och som sekreterare kyrkomötets 
generalsekreterare Katri Kuuskoski. 

Arbetsgruppens förslag är stiftsfullmäktige avskaffas och att stiftsfullmäktiges 
uppgifter överförs till domkapitlen. Samtidigt föreslås att domkapitlets 
sammansättning ändras så att biskop, domprost och prästassessorer samt tre
lekmannaombud utgör domkapitlets kollegium, medan stiftsdekanen och 
lagfarne assessorn skulle mista sitt medlemskap i kollegiet, ehuru de skulle 
ha närvaroskyldighet och yttranderätt.

Tjänstebenämningarna skulle enligt arbetsgruppen ändras så att 
prästassessor skulle bli prästmedlem och lagfaren assessor skulle bli 
stiftsjurist. 

Arbetsgruppen anser att förslaget medför endast ringa ekonomiska 
konsekvenser.  Arbetsgruppen tror att förslaget skulle minska förvaltningen. 
Domkapitlet skulle härmed bli stiftets högsta beslutande organ. 
Arbetsgruppen säger sig också tro att flere lekmannamedlemmar i 
domkapitlet, än i nuläget, gör det möjligt att få in mångsidigare sakkunskap än
nu i domkapitlets sammansättning. Samtidigt skulle domkapitlets synodala 
karaktär stärkas jämfört med nuläget, anser arbetsgruppen.
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2. SLOPANDET AV STIFTSFULLMÄKTIGE

Tanken att slopa stiftsfullmäktige minskar det synodala elementet på ett 
avgörande sätt, just i stiftsförvaltningen, vilket inte kan ersättas med nya 
medlemmar i domkapitlet. Det kan tänkas att stiftsfullmäktige uppfattas som 
ett överflödigt organ i de finska stiften. Men stiftsfullmäktige uppfyller en 
synnerligen viktig synodal funktion i Borgå stift, samtidigt som det stärker 
samhörigheten, genom att stiftsfullmäktige är sammansatt av sakkunniga 
personer från hela stiftet. I stiftsfullmäktige kan stiftets förvaltning diskuteras 
allmänt och specifikt, allt efter behov. Det utgör ett centralt forum som stöd för
biskop och domkapitel, samtidigt som det utgör högsta beslutande organ i 
stiftet. Modellen där kyrkomötet står över kyrkostyrelsen, som övervakande 
organ, återfinns i stiftet i just stiftsfullmäktige, i förhållande till domkapitlet. 
Stiftsfullmäktige besluter på stiftsplanet om budget och bokslut, samt grundar 
och drar i tjänster vid domkapitlet. Det synodala elementet kontra det 
konsistoriella elementet, existerar i stiftsfullmäktige kontra domkapitel, med 
modell tagen uppifrån. Det konsistoriella elementet är tjänstebetonat. För att 
bibehålla en kongruent förvaltning i rikskyrkan krävs det följaktligen att 
stiftsfullmäktige bevaras som en del av förvaltningen. Lika litet som 
kyrkomötet skall slopas, lika litet skall stiftsfullmäktige slopas. 

Om stiftsfullmäktige skulle slopas borde det ersättas av ett stiftsmöte i någon 
form, för att upprätthålla dialogen i stiftet. Stiftsfullmäktige kan utvecklas till ett
stiftsmöte med bredare representation från alla prosterier, vilket i viss mån 
kunde motsvara den synod man har i anglikanska stift. Stiftsfullmäktige skall 
bibehållas och utvecklas. 

3. DOMKAPITLETS SAMMANSÄTTNING

Domkapitlets sammansättning är också föremål för arbetsgruppens 
ändringsförslag. Man föreslår att slopandet av stiftsfullmäktige skulle ersättas 
med att stiftsdekanens och den lagfarne assessorns medlemskap i 
domkapitlets kollegium skulle slopas. Istället skulle man ta in två nya 
lekmannamedlemmar i domkapitlets kollegium. Eftersom Domkapitlet 
förutsätter att stiftsfullmäktige kvarstår anser domkapitlet att de föreslagna 
ändringarna i domkapitlets sammansättning inte är ändamålsenliga. 

Lagfarne assessorn i vanliga fall lekman. Lagfarna assessorn är också en av 
landets få experter på kyrkorätt samt också annars bevandrad i juridik. 
Stiftsdekanen leder utbildningen i stiftet och är definitivt expert i 
utbildningsfrågor inom kyrkan. Genom att ersätta dessa personer med 
lekmän, uppnås inte högre eller mångsidigare expertis, med tanke på 
uttryckligen de frågor domkapitlet besluter om. 

Stiftsdekanen och lagfarne assessorn bör också i fortsättningen vara 
fullvärdiga medlemmar i domkapitlets kollegium. 

Prästassessorerna skall väljas på samma sätt som hittills (för tre år i sänder) 
för att inte merparten av domkapitlet skall bytas ut på en gång. 

4. ÄRKEBISKOPSVAL
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Valet av ärkebiskop genomfördes under våren 2018. Ändringarna kring hur 
rösterna räknades kom att bli mer rättvis för alla röstberättigade inom alla stift.
Förslaget är godtagbart gällande valet av ärkebiskop. 

5. SPRÅK OCH TJÄNSTEBENÄMNINGAR

Arbetsgruppen anser att domkapitel, domprost och domkyrka skall bevaras 
enligt den nuvarande terminologin. Däremot tummar arbetsgruppen på 
tjänstebenämningar vid domkapitlet.

Tjänstebenämningar är i regel inget som skall ändras efter trend eller 
tyckande. Tjänstebenämningar, också gamla sådana, som biskop, 
kontraktsprost, lagfaren assessor, prästassessor, kyrkoherde, notarie och 
stiftssekreterare berättar det mesta om personens tjänsteställning i 
organisationen. Att frångå vedertagna tjänstebenämningar som alla i 
förvaltningen känner, är inte att föredra. Ett exempel på sådana nya 
misslyckade benämningar på olika tjänstemän är sakkunnig, på finska 
asiantuntija, vilken tjänstebenämning inte säger någonting alls om vad 
personen ifråga gör eller kan. Oberoende av vad personen eventuellt har för 
arbetsområde används just sakkunnig. Fast personen ifråga inte är sakkunnig
i just någon specifik fråga skall ändå titeln sakkunnig användas, vilket blir helt 
missvisande och absurt. Däremot vet man i regel vad en biskop, 
kontraktsprost, lagfaren assessor, prästassessor, kyrkoherde, notarie och 
stiftssekreterare är. Denna terminologi finns det ingen orsak att ändra på. Det 
är skäl att bevara dessa tjänstebenämningar, medan moderniseringar sedan 
kan göras i själva innehållet, vid behov. 

På samma sätt som titeln sakkunnig är missvisande, skulle benämningen 
prästmedlem vara helt allmän och i slutändan missvisande. För 
prästmedlemmar kan det finnas i många olika organ. Men prästassessor finns
det enbart i domkapitlet. Någon begreppsförvirring uppstår alltså inte om 
betäckningen prästassessor bibehålls. Biskop och domprost är också 
prästmedlemmar, trots att de också är biskop, respektive domprost. Här blir 
det med andra ord en begreppsförvirring om ändringen genomförs. 

Lagfaren assessor är en vedertagen tjänstebenämning, som fortsättningsvis 
beskriver en speciell tjänst inom den kyrkliga förvaltningen.  Titeln lagfaren 
assessor är som sådan bra och borde bevaras oförändrad. I viss mån är 
benämningen ju också en rolig kuriositet. Assessor är dessutom en 
tjänstebenämning som används för statstjänstemän, t.ex. i försvarsmakten 
men också i hovrätten. Det är tjänstebetäckning på en jurist i förvaltningen. 
Till den delen passar benämningen bra också på domkapitlets jurist. Och 
endast en lagfaren assessor finns i varje domkapitel. Det uppstår alltså ingen 
begreppsförvirring här heller. 

Prästassessor och lagfaren assessor är alltså entydiga tjänstebenämningar 
när det gäller kyrklig förvaltning. Därför skall de bevaras som titlar.

Den föreslagna ändringen är däremot klart mer ägnad att förorsaka förvirring, 
än att skapa något bättre angående tjänstebenämningar. Utgående från den 

13.02.2019
Stiftsfullmäktige i Borgå stift

Protokoll 1/2019  7



 

ovanstående beredningen kan den elektroniska svarsblanketten ifyllas på 
bifogat sätt.

Beslutsförslag Stiftsfullmäktige avger sitt utlåtande i enlighet med beredningen.

Beslut Enligt förslag.

Sökande av ändring Enligt förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom får ändring i detta beslut inte 
sökas.

Åtgärder: Utlåtandet sänds till Kyrkostyrelsen och webropol blanketten fylls i.
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Borgå stifts verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Diarienummer DBOR/49/00.01.02/2019

Föredragande Lars-Eric Henricson

Beredning Stiftets verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Stiftsfullmäktige skall enligt KL 17 b kap. 1 §, 3 p årligen godkänna stiftets
verksamhetsberättelse och bokslut. Enligt 1 § 2 mom. i arbetsordningen skall
detta ske vid sammanträdet i februari. Enligt kyrkostyrelsens direktiv skall den
verksamhetsberättelse  som  insänds  till  Kyrkostyrelsen  utformas  som  ett
sammandrag av stiftets verksamhetsberättelse och nämna endast  de allra
viktigaste tyngdpunktsområdena och verksamhetsmålen. Maximalt två sidor
står  till  förfogande.  De  ekonomiska  siffror  och  personalförteckningar  som
tidigare år ingått inkluderas inte längre. Stiftets verksamhetsberättelse skall
ha följande rubriker:

o Hur enhetens verksamhet främjar genomförandet av kyrkans 
strategi

o Viktiga händelser i verksamhetsmiljön och verksamheten
o Uppfyllandet av verksamhetsmål som godkänts i budgeten år 2018

En utförligare verksamhetsberättelse ingår även i domkapitlets framställning
till  stiftsfullmäktige.  I  denna  har  alla  stiftssekreterare  bidragit  med
verksamhetsberättelser  för  sina  respektive  ansvarsområden.  Denna
verksamhetsberättelse  följer  uppställningen  i  den  av  stiftsfullmäktige
godkända verksamhetsplanen, vilket gör det möjligt att utvärdera om målen
har uppfyllts.

Domkapitlets framställning till stiftsfullmäktige 1/2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2018

Verksamhetsidé
Borgå stift  med sitt  domkapitel  och stiftsfullmäktige har som sin uppgift  att
hjälpa och stöda stiftets församlingar, kyrkliga samfälligheter och anställda vid
fullgörandet  av  deras  grunduppgifter  att  förkunna  Guds  ord,  förvalta
sakramenten,  utöva  diakoni,  mission  och  ansvara  för  den  kristna  fostran.
Domkapitlet  sköter  dessutom  de  myndighetsuppgifter  som  i  enlighet  med
kyrkans bekännelse och bestämmelserna i  kyrkolagen och kyrkoordningen
ankommer  på  nämnda  organ,  att  betjäna  förvaltningen  och  ge  stöd  i  det
dagliga arbetet, samt att företräda kyrkan i ärenden som gäller stiftet.

§ 6
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Hur enhetens verksamhet främjar genomförandet av kyrkans strategi 
Budskapets förmedling stöder vi genom utbildning, kontakter till media och
genom att stöda församlingarna i deras verksamhet. Genom kursutbudet 
försöker vi utrusta de anställda för att kunna möta kyrkans medlemmar med
förståelse, respekt och kärlek. I enlighet med strategin anser vi det viktigt att 
utveckla frivilligverksamheten. 

Viktiga händelser i verksamhetsmiljön och verksamheten
Borgå stift är geografiskt splittrat vilket innebär att relativt mycket arbetstid går
åt till resor. Församlingarna, som år 2018 var 56 till antalet, är relativt små och
behöver stöd från stiftet i förvaltningsärenden. Biskopen förrättade under året
tre prästvigningar i vilka 12 prästvigdes, samt en diakonvigning där stiftet fick
tre nya diakoniarbetare. Under året förrättade biskopen tre biskopsvisitationer.
Domkapitlets  kollegium  sammanträdde  11  gånger  och  stiftsfullmäktige
sammanträdde  två  gånger.  Avsaknad  av  tillräckliga  arbetsutrymmen  och
sociala  utrymmen  är  ett  faktum.  Domkapitlets  anhållan  om  medel  för
renovering  av  domkapitlets  gårdsbyggnad  har  inte  vunnit  genklang  i
kyrkomötet. 

Inom  förvaltningen  har  arbetet  med  församlingsstrukturerna  fortlöpt  med
rådgivning och uppföljning samt stödjande av personalen genom konsultering
i  arbetslags-  och  strukturfrågor  i  de  församlingar  där  sammanslagningar
gjorts.  Personalförvaltningen  i  stiftet  kräver  allt  mer  resurser  också  av
domkapitlet.  Nya arbetslagskonsulter  utbildas,  vilket  kommer att  underlätta
situationen på lång sikt. Vid ämbetsverket konstruerades en ny hemsida som
togs  i  bruk  18.12.2018  och  byte  av  förvaltningsprogram  inleddes.  Flera
församlingar  kämpade  med  en  allt  svagare  ekonomi,  och  Kyrkostyrelsen
beviljade  två  församlingar  prövningsenligt  verksamhetsunderstöd  på
sammanlagt 40 000 €. Domkapitlets ekonomi har varit  stabil  och bokslutet
visade ett överskott på 6271,03 €.

Kyrkostyrelsen har ställt 50 000 € till förfogande för varje stift för att utveckla
stiften och församlingarna. Domkapitlet har använt 19 021,33 € till att stöda
personal och utveckla församlingsstrukturer och arbetslag i flera församlingar
som  genomgått  ändringar.  Dessutom  har  domkapitlet  arbetat  med
planeringen  av  de  framtida  regionala  centralregistren  i  stiftet  samt  stött
utvecklandet av samfällighetsstrukturer i några samfälligheter.

Uppfyllandet av verksamhetsmål som godkänts i budgeten för år 2018

Mål 1
Vi  gör  en  satsning  på  församlingsdiakoni  för  att  stöda  diakoniarbetarna  i
deras arbete under ekonomiskt och strukturellt  tunga tider. Vi erbjuder nya
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metoder att arbeta med utsatta människor och med människor som drabbats
av  förluster  i  livet.  Vi  lyfter  fram  det  arbete  som  görs  diakonalt  i  stiftets
församlingar  och  stöder  diakoniarbetarna  i  deras  uppgift  att  fungera  som
handledare för frivilliga.

Förverkligande
Stiftssekreteraren för församlingsdiakoni har erbjudit  stöd genom besök på
prosterisamlingar och i församlingar. Cablekurser, där målet är att nå utsatta,
har  erbjudits  och  genomförts  i  flera  församlingar.  Sorgbearbetningskursen
som ger redskap för att hantera förluster i livet genomfördes för första gången
med många deltagare, av vilka de flesta var diakoniarbetare. Domkapitlet var
medarrangör  vid  genomförande  av  De  finlandssvenska  diakonidagarna.
Dagarna fick mycket positiv återkoppling.

Mål 2
Förändringarna i församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder i form av
arbetslagsutveckling och arbetshandledning sätts in vid behov. Som ett led i
att  utveckla  och  stärka  ledarskapet  för  nyblivna  kyrkoherdar  startas  ett
mentorskapsprogram  i  Borgå  stift  år  2018.  Mentorskapet  är  ett  stöd  i
yrkesrollen  och  en  förebyggande  insats  för  nya  kyrkoherdar.  Mentorerna
kallas  till  sitt  uppdrag  av  biskopen  och  mentorskapsprogrammet  leds  av
biskopen tillsammans med stiftssekreteraren för personalvård.

Förverkligande

Arbetslagsutveckling har erbjudits i form av utvecklingsprojekt i samband med
utvecklingsprojekt som lanserades under året som gick. En del församlingar
har fått stöd i akuta och utmanande situationer. Mentorskapsprogrammet för
nya kyrkoherdar har visat sig vara ett nödvändigt verktyg. Vid domkapitlet har
man noterat att det är viktigt att båda parterna – kyrkoherde och mentor – är
aktiva för att dra mesta möjliga nytta av samarbetet.

Mål 3
Den svenskspråkiga  personalutbildningen prioriteras  fortsättningsvis  för  att
bibehålla en så hög kvalitet som möjligt.  

Förverkligande
Ledande  tjänstemän  vid  domkapitlet  och  Kyrkans  central  för  det  svenska
arbetet  (KCSA)  möttes  i  början  av  året  för  att  samla intryck  och dra  upp
riktlinjer  för  året.  Eftersom  domkapitlet  har  ansvar  för  stiftets
personalutbildning  har  stor  vikt  lagts  vid  planering  och  genomförandet  av
både kortkurser och längre utbildningar.

Mål 4
Samtalsdagar kring andlig fördjupning i Borgå stift arrangeras i form av 
utbildningsdagar och retreater. Intresset för dagarna är starkt och visar på ett 
behov hos anställda att stärka det inre livet i tjänst att inspirera till större 
andligt lekmannaansvar i stiftets församlingar. Insatser för frivilligarbetet 
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koordineras tillsammans med Församlingsförbundet och med 
LekMannaAkademin (Lärkkulla).

Förverkligande
Kursen i andlig fördjupning ordnades för fjärde gången och retreater erbjöds
på Retreatgården Snoan.   Ordinationsretreaten för nya präster under ledning
av biskopen och stiftssekreteraren för personalvård genomfördes för andra
gången som ett led i ordinationsutbildningen. Nätverket kring frivilligarbetet,
LekMannaAkademin,  har  fortsatt  att  mötas för  att  utveckla olika funktioner
kring  frivilligarbetet  i  församlingarna.  En  kurs  i  att  handleda  frivilliga
genomfördes som nätkurs på grund av för få anmälningar.

Mål 5
En ny arbetshandledarutbildning anordnas 2018–20 och sker i stiftets egen
regi. Tillgången till arbetslagskonsulter säkras genom utbildning.

Förverkligande
Arbetshandledarutbildningen  inleddes  under  hösten  2018.  Intresset  var  så
stort att alla intresserade inte fick utrymme på den femdelade kursen. Därtill
har  Borgå  stift  fem  deltagare  vid  den  pågående  kursen  i  Träskända  för
arbetslagskonsulter.

Mål 6
Rekryteringen  till  kyrkliga  yrken  har  uppmärksammats  på  stiftsnivå.  En
mindre arbetsgrupp går igenom utvecklingsförslagen för att ge riktlinjer inför
framtiden.

Förverkligande
Arbetsgruppen har inte sammanträtt under 2018. Det planerade arbetet med
film  på  Youtube  återupptas  efter  att  en  nyckelperson  vid  Kyrkostyrelsen
återupptagit sitt arbete efter sin tjänstledighet.

Budgetutfall

Budgetutfall

 Resultat 2018 Budget 2018 Avvikelse

Verksamhetsintäkter 251 134,76 239 000,00 12 134,76

Verksamhetskostnader 1 822 863,73 1 817 000,00 -5 863,73

Verksamhetsbidrag 1 571 728,97 1 578 000,00 6 271,03

    

Överskott 2018 6 271  

Överskott 2017 56 439

Överskott 2016 32 205
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Underskott 2015 -12 999

Överskott 2014 74 663

Överskott 2013 43 665

Underskott 2012 -1 923

Underskott 2011 -41 905

1. Församlingsdiakoni

Mål 2018
Diakoniarbetet  är  kyrkans  uppskattade  ansikte  i  samhället.  Diakonin
förkroppsligar det kristna budskapet. I tider av församlingssammanslagningar
och minskade ekonomiska resurser i församlingarna är det mycket viktigt att
den  diakonala  verksamheten  bibehålls.  Diakonin  är  hela  församlingens
uppgift  och förverkligas främst  av diakoniarbetarna men också av frivilliga
medarbetare och övriga anställda. Det frivilliga diakoniarbetet handhas och
stöds  av  diakoniarbetarna.  Eftersom  ungefär  en  femtedel  av
diakonitjänsteinnehavarna  förväntas  gå  i  pension  inom  fyra  år  bör
rekryteringen av studerande till examen för socionom YH med behörighet för
diakoni intensifieras. 

Mål 2018–2020
Församlingarna  ser  diakoniarbetet  som  en  grundläggande  del  av
församlingens verksamhet. Stöd till och aktuell utbildning för diakoniarbetarna
prioriteras.  Rekryteringen  av  studerande  fortsätter.  Samarbetet  med
Yrkeshögskolan Novia då det gäller utbildningen av studerande till  kyrkliga
yrken fortsätter. Speciellt den andliga sidan prioriteras. Projekten ”Där nöden
är  störst  -  diakoni  på  svenska”  och  SEMPRE  (treårigt  EU  finansierat
forsknings- och utvecklingsprojekt)  genomförs i  samarbete med Novia och
andra  aktörer.  Tanken  är  att  de  metoder  som  används  i  projekten  kan
användas  i  församlingarna.  Särskilt  Cable-metoden  blir  en  del  av
församlingarnas sätt att arbeta för att nå de mest utsatta och sänka tröskeln
till församlingsverksamheten.

Ur Verksamhetsplanen 2018 

Kontakten  till  diakoniarbetarna  i  församlingarna  sker  genom  besök  på
prosterisamlingar för diakoniarbetare och i församlingar. Kontakten till nyvigda
och obehöriga diakoniarbetare är  viktig.   Rekryteringen till  utbildningen för
socionom YH med behörighet för kyrkliga yrken intensifieras. Kontakten till
studerande  vid  Novia  sker  främst  genom  projektet  Novia  Dei  samt  via
mentorskapsarbetet för studerande och församlingsanställda. Retreaten och
vigning  av  diakoniarbetare  och  välsignelse  av  ungdomsarbetsledare
genomförs.  Under  året  ordnas  de  finlandssvenska  diakonidagarna  i
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samarbete  med  KCSA  som  är  huvudansvarig  för  planering  och
genomförande. En processutbildning i arbetet för att stöda personer som har
sorg till följd av olika förluster genomförs.  En svensk utbildningsdag för aktiva
inom Kyrkans stöd i kris, SiK, genomförs. I personalutbildningen ingår en kurs
i  Cable  som ett  erbjudande  för  församlingarna med syfte  att  nå  de mest
utsatta och stärka deras möjlighet att bli en del av församlingsgemenskapen. 

Stiftssekreteraren är medlem i styrgrupper för projekten ”Där nöden är störst -
diakoni  på svenska och SEMPRE.  Båda projekten strävar  till  att  förbättra
utsatta  personers  situation.  Domkapitlet  har  inga  ekonomiska  utgifter  för
projekten. Projektet ”Där nöden är störst – diakoni på svenska” är ett treårigt
samarbetsprojekt  mellan  de  svenska  församlingarna  i  Helsingfors,
Helsingfors diakonissanstalt och Novia.

Det som hänt och utvärdering
Stiftssekreteraren  för  församlingsdiakoni  har  under  året  dragit  tre  Cable-
kurser. Den första ordnades i Pargas tillsammans med Väståbolands svenska
församling och det sociala arbetet inom staden. Deltagarna var 12 stycken.
Henrica  Lindholm  fungerade  som  medledare.  Kursen  hölls  inom  projektet
SEMPRE. Den andra ordnades i Malax och Petalax-Bergö församlingar med
sex deltagare.  Den tredje ordnades som kurs och samtidigt som utbildning
för diakoniarbetarna i Pedersöre prosteri så att de så snabbt som möjligt kan
börja dra egna  Cable-kurser. Fem diakoniarbetare deltog. Henrica Lindholm
medverkade. I september deltog stiftssekreteraren i en internationell  Cable-
utbildning i Helsingfors. 

I och med utgången av år 2018 avslutades projektet ”Där nöden är störst” –
diakoni på svenska i Helsingfors i vars styrgrupp stiftssekreteraren har varit
medlem. Under de tre projektåren har  Cable blivit en etablerad arbetsform i
de  tre  svenska  församlingarna  i  Helsingfors.  Allt  material  rörande  Cable
övergår  efter  projektårets  slut  till  domkapitlet  i  Borgå  stift.  Härefter  ingår
Cable i  personalutbildningen  och  församlingarna  kan  boka  kursen  via
stiftssekreteraren.

I  mars  ordnades  den  första  svenska  utbildningen  i  Finland  inom
sorgbearbetning.  Stiftssekreteraren  deltog  själv  i  kursen  som  fick  ett  gott
mottagande.  Certifieringskursen  för  att  hjälpa  människor  i  sorg,  kris  och
förändringsprocesser var så populär att  alla intresserade inte rymdes med.
Därför gjordes ett beslut att kursen ordnas på nytt år 2019 i samarbete med
Helsingfors kyrkliga samfällighet.

I april ordnades en utbildningsdag i kyrkans stöd i kris i Tammerfors. Dagen
bestod av föreläsningar, av så kallade  case hur församlingar hanterat kriser
och diskussion kring  ämnet.  Det  finns  ett  behov att  organisera krisarbetet
tydligare i församlingarna. En ny kurs planeras till 2019.

Diakonvigning ordnades 3.9 där  tre personer  vigdes till  diakonins ämbete.
Vigningen föregicks av en ordinationsretreat ett par veckor tidigare på Snoan.
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Under hösten tog en studerande vid Novia kontakt och frågade om det skulle
vara möjligt att ordna en diakonvigning tidigare än den som är inplanerad till
hösten 2019. Efter diskussion med biskopen beslöts att det blir diakonvigning
samtidigt  med  prästvigningen  6.1.2019.  I  och  med  det  hölls  en
ordinationsretreat  mellan  jul  och  nyår  på  Nilsas  lägergård  i  Sibbo  för  tre
blivande diakoner och två blivande ungdomsarbetsledare som välsignades i
samband med vigningen.

I  oktober  ordnades  De  finlandssvenska  diakonidagarna  på  Lärkkulla.
Dagarnas tema var ”Vart är vi på väg?” Stiftssekreteraren har under hela året
suttit  med  i  arbetsgruppen  som  planerat  dagarna.  Programkonceptet
förnyades  radikalt  och  fick  en  mycket  god  feedback.  Olika  aktuella
verksamhetsformer  inom  diakoniarbetet  i  stiftet  presenterades  och
diskuterades. Över 160 personer deltog. 

En hel del kritik har framkommit gentemot den kyrkliga utbildningen på Novia.
Både  diakon-  och  ungdomsarbetsledarstuderande  anser  att  den  kyrkliga
anknytningen  blir  för  tunn;  särskilt  ungdomsarbetsledarna  känner  sig
förbisedda.  Även om  Novia Dei och mentorskapsdagarna riktar  sig till  alla
kyrkliga studerande vid Novia är det inte tillräckligt. 

Fortsatta diskussioner kring samtalstjänstens framtid har pågått  under hela
året.  Under  höstterminen  beslöts  att  KCSA  övertar  ansvaret  för
samtalstjänsten på stiftsnivå och efter att  direktorn varit  i  kontakt med alla
församlingar i stiftet om ekonomiskt stöd beslöts att en tjänst lediganslås för
uppdraget att utveckla och koordinera arbetet under tre år. Stiftssekreteraren
har  besökt  diakoniarbetare  i  fjorton  olika  församlingar,  medverkat  vid  en
prosterisamling, vid en utbildningsdag kring lagar och paragrafer som berör
diakoni och vid en inspirationsdag för diakoni.

Stiftssekreteraren har haft fyra personer i arbetshandledning under året.

2. Personalvård, arbetshandledning, mentorskap, konsultarbete och 
andlig fördjupning 

Mål 2018

Det övergripande målet för personalvård och arbetsmiljöarbete i Borgå stift är
att  aktivt  stöda,  inspirera  och  informera  församlingar  och  kyrkliga
samfälligheter  om att  vidta  åtgärder  som stärker  medvetenheten  om god
arbetsmiljö,  medarbetarfärdigheter och ett  gott  ledarskap.  Det  sker genom
aktivt  arbetsmiljöarbete,  personalutbildning,  mentorskapsprogram  för  nya
kyrkoherdar,  arbetshandledning,  arbetslagsutveckling  samt
processkonsultationer i  samband med biskopsvisitationer och andra besök.
Arbetshandledning för arbetslag lyfts fram som ett alternativ för arbetslag i
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kris.  Processkonsultationer  erbjuds  församlingar  som  genomgår
strukturförändringar  eller  har  behov  av  tydligare  organisations-  och
ledarskapsstrukturer.  Utbildning  av  nya  arbetshandledare  och  konsulter
prioriteras för att garantera framtida tillgång till yrkesskickliga handledare och
arbetslagskonsulter.
Domkapitlet  har  tillsatt  en  Referensgrupp  för  arbetshandledning  och
arbetslagskonsulter  för  perioden  2017–2020.  Referensgruppen  är  ett  stöd
och redskap för stiftssekreteraren för personalvård att utveckla, planera och
informera  om  frågor  gällande  personalvård,  handledning  och
konsultverksamhet i stiftets församlingar. Referensgruppen består av Cecilia
Forsén, Helene Liljeström, Anders Lindström, Eva Henricson, Tom Wiklund
och Ben Thilman. 

Mål 2018–2020
Längre  arbetshandledningsprocesser  sker  mer  och  mer  i  form  av
grupphandledning  och  handledning  av  arbetslag.   Handledare  som
specialiserat  sig  på  handledning  av  kyrkoherdar  och  förmän  erbjuds  och
information sprids om vikten av att  i  handledning reflektera över den egna
organisationen  och  ledarskapet.  Biskopsvisitationens  förberedande  besök
och samtal med personalen och kyrkoherden implementeras ytterligare och
ska ge stöd och stärka arbetslagsutvecklingen som vid behov följs upp av
processkonsultationer  eller  utvecklingsprojekt.  Domkapitlets  kompetenspool
inom konsultverksamheten växer genom tre utbildade konsulter i kollegiet. En
aktiv rekrytering sker för att erfarna arbetshandledare i stiftet skall söka till
konsultutbildningar  som anordnas  av  Kyrkans  utbildningscentral.    Stiftets
egna resurser räcker inte till ett eget utbud av omfattande konsultutbildningar.
En ny arbetshandledarutbildning anordnas 2018–2020 och sker i stiftets egen
regi.

Personalen erbjuds att fortsättningsvis delta i yrkesrelaterad tidigrehabilitering
i samarbete med Härmä Rehab och FPA.  Spiritualitet och andlig fördjupning
presenteras på stiftets hemsida med olika alternativ och dagar kring andlig
fördjupning anordnas årligen. Stiftssekreteraren deltar i  rikskyrkans nätverk
för andlig vägledning och fördjupning. 

Ur Verksamhetsplanen 2018
Information  om  olika  personalvårdande  insatser,  arbetshandledning  och
konsulttjänster  ges  på  stiftets  hemsida  och  i  personalutbildningshäftet.
Stiftssekreteraren för personalvård arbetar med personalvårds-, arbetsmiljö-
och arbetslagsfrågor i anslutning till biskopsvisitationer, personalutbildningar
och  arbetslagskonsultationer.  Särskilt  uppmärksammas  arbetsmiljön,
ledarskapet och medarbetarfärdigheter.   Biskopsvisitationernas förberedande
arbetslagsbesök  och  efterföljande  arbete  i  form  av  eventuella
utvecklingsprojekt sker i samråd med stiftssekreteraren med resurstillskott av
arbetslagskonsulter och handledare.
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År 2018 görs visitationsbesök i  Sjundeå församling,  Pedersöre församling,
Jakobstads  församling  och  Pedersörenejdens  kyrkliga  samfällighet  samt
Finström-Geta församling.  År 2018 ansöks om en KIILA-rehabiliteringskurs
för år 2019 på Härmä Rehab Center. En ny arbetshandledarutbildning (60 sp)
2018–2020 startar.  Stiftssekreteraren för personalvård är ansvarig utbildare.
År  2018  inleds  ett  mentorskapsprogram  för  nya  kyrkoherdar.
Mentorskapsprogrammet  leds  av  biskopen  och  stiftssekreteraren  för
personalvård och omfattar  drygt  ett  år.  Behovet  av att  stärka den andliga
identiteten samt yrkesidentiteten hos nyvigda präster tillgodoses genom att
en  ordinationsretreat  som  leds  av  biskopen  i  samarbete  med
stiftssekreteraren införs som en del av prästernas ordinationsutbildning.  

Det som hänt och utvärdering
Referensgruppen  har  hållit  två  sammanträden.  I  samband  med  Me  too-
kampanjen  aktualiserades  behovet  av  en  utvidgad  handlingsplan  för
förebyggande  och  bemötande  av  sexuella  trakasserier  och  övergrepp.
Referensgruppen  kallade  en  arbetsgrupp  att  utarbeta  ett  förslag  till
handlingsplan.  I  gruppen ingick Helene Liljeström, Maria Sten och Fredrik
Kass.  Handlingsplanen presenterades på kyrkoherdekonferensen och finns
på  stiftets  nya  hemsida.   Referensgruppen  planerade  Forum  2019  för
arbetshandledare och konsulter.

Stiftssekreteraren  har  medverkat  på  utbildningar  för  stiftets  personal  med
föreläsningar  på ledarskapsutbildning,  på ordinationsutbildning för  blivande
präster,  på kursen för  nyanställda och på utbildningen i  andlig  fördjupning
samt  lett  utbildningen  om  att  förstå  drömmens  språk  och  betydelse.
Stiftssekreteraren medverkade i  praktikseminarium och ordinationsretreaten
för nyblivna präster.  Arbetshandledarutbildningen 2018–2020 (60 sp) startade
med 19 studerande och leds av stiftssekreteraren. Den andra utbildaren är
organisationskonsult  Lasse  Wendelin.   Utbildningsteamet  utvidgades  med
fyra utbildningshandledare, Maria Piltz, Cecilia Forsén, Carola Granström och
Rose-Maj  Friman.  Utbildningshandledarna  handleder  studerandenas
arbetshandledningspraktik  med  egna  klienter.  Stiftet  fick  tre  nya
arbetshandledare som fått sin utbildning utanför kyrkan och anhållit om att bli
godkända  som  kyrkans  arbetshandledare.   Fyra  arbetshandledare  gick  i
pension under året.  Tre nya arbetslagskonsulter slutförde sin utbildning under
året  och  fem  påbörjade  sin  utbildning  på  Kirkon  koulutuskeskus.
Stiftssekreteraren deltog i STOry:s arbetshandledarkonferens och har gått i
egen  handledning  under  året.   Stiftssekreteraren  har  under  året  haft
individuell  arbetshandledning  med  en  kyrkoherde,  en  diakonissa  och  en
mottagningssekreterare på familjerådgivning.   Hon har gjort sju konsultativa
besök  i  olika  församlingar  med  konflikter  i  arbetslaget  och  utmaningar  i
arbetsmiljön.   Under  våren  avslutade  stiftssekreteraren  och  lagfarne
assessorn  en  ettårig  omfattande  arbetslagsutveckling  i  en  av  stiftets
församlingar.
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Stiftet införde 2018 ett mentorskapsprogram för nya kyrkoherdar.  Under året
har sju kyrkoherdar fått en personlig mentor. Två mentorskap, som inleddes i
slutet  av  2017,  avslutas  och  utvärderas  i  början  av  2019.
Biskopsvisitationerna i Sjundeå församling, Pedersöre församling, Jakobstads
svenska  församling  och  Pedersörenejdens  kyrkliga  samfällighet  med
förhandsbesök  för  kartläggning  av  arbetsmiljön  genomfördes  under  året.
Visitationen  i  Finström-Geta  inställdes.  Förhandsbesök  för  kommande
visitationer gjordes i Purmo och Esse församlingar.

I samarbete med Rehab Center i Härmä planerades en Kiila-rehabilitering för
stiftets anställda och Kiila 2018 genomfördes enligt planen. Stiftssekreteraren
var medlem i  Teologian opiskelijoiden soveltuvuusarvioinnin seurantaryhmä.
Gruppen  är  tillsatt  av  biskopsmötet  och  den  följer  upp,  informerar  och
utvecklar  den  arbetspsykologiska  anlagsprövningen  för  teologistuderanden
som görs av Psykologitiimi Päämäärä. 

Målen  för  2018  har  förverkligats  enligt  planen  och  något  där  utöver  har
tillkommit.   Arbetslivet  med  dess  mångskiftande  utmaningar  medförde
uppdrag på olika håll av stiftet. Tongivande för personalvården var att genom
utbildning, konsultationer, handledning och arbetslagsutbildning ge stöd, råd
och verktyg åt arbetslag att upprätthålla en god arbetsmiljö.  Mitt intryck och
erfarenhet är att  arbetsklimatet överlag blivit  mera ansträngt  i  församlingar
och frågor som berör arbetsmiljön ökade.  Problemen är ofta komplicerade på
grund av att problemen fått vänta alltför länge innan man sökt stöd.

Den aktiva informationen och betoningen av nyttan av arbetshandledning som
ett verktyg för kyrkoherdar och medarbetare att utvecklas i sin profession bar
frukt i och med att flera sökt sig en arbetshandledare inom eller utanför stiftet.
Den medvetna satsningen på att få flera arbetslagskonsulter till stiftet bar frukt
och fem erfarna medarbetare påbörjade sin utbildning på utbildningscentret i
Träskända. Mentorskapsprogrammet var uppskattat både av nya kyrkoherdar
och  mentorer  och  är  ett  effektivt  verktyg  att  stärka  nya  kyrkoherdars
ledarskap.

Arbetshandledarutbildningen  är  en  stor  investering  för  att  utöka  antalet
utbildade arbetshandledare efter att många gått i pension under de senaste
åren.  Utbildningen  är  en  mångdelad  processutbildning  och  ökade
arbetsmängden utöver det vanliga inom personalvården.  Det glädjande var
att ansökningarna var långt fler än antalet planerade platser.  Vi ökade antalet
studieplatser från de planerade 16 till 21.  Fyra sökande blev utan studieplats.
I  studierna  ingår  en  omfattande  praktik  både  av  individuell  och
grupphandledning vilket betyder att vi redan i slutet av året kunde välkomna
ett tillskott av möjlighet att få arbetshandledning på olika håll i stiftet.

Fortbildningen  i  andlig  fördjupning  förverkligades  i  form  av  bibliodrama.
Utbildningen  i  att  arbeta  med  nattens  drömmar  och  ordinationsretreaten
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Herren är min herde inspirerade och fördjupade deltagarnas självkännedom
och gudsrelation som utgör en väsentlig del av yrkesidentiteten för kyrkans
medarbetare  som  har  sin  egen  person  som  arbetsredskap  i  möte  med
församlingsmedlemmar.   Sammanfattningsvis kan konstateras att de ökade
insatserna  inom  personalvårdssektorn  är  ett  positivt  problem.  Det  är  en
konsekvens  av  att  domkapitlet  långsiktigt  har  utvecklat  arbetsområdet.  I
längden är det dock inte hållbart med de nuvarande resurserna. Samtidigt är
det meningsfullt och tillfredställande att se frukterna av den utveckling som
skett under året som gått.

3. Personalutbildning 

Mål 2018
Stiftsdekanen  bär  ansvaret  för  personalutbildningen  medan  det  praktiska
ansvaret  för  planering,  information,  genomförande och uppföljning vilar  på
stiftssekreteraren  för  utbildning.  Samarbetet  med  Kyrkans  central  för  det
svenska  arbetet  och  andra  aktörer  intensifieras  och  utvecklas  så  att  de
svenska resurserna inom kyrkan utnyttjas fullt  ut  och personalutbildningen
svarar mot de behov som finns i stiftets församlingar. 

Mål 2018–2020
Personalutbildningen  utvecklas  så  att  den  motsvarar  de  strategiska
satsningar som görs i stiftet och dess församlingar. I den fortsatta planeringen
inriktas en del av tyngdpunkten på att utveckla de anställdas färdigheter att
kontinuerligt rekrytera församlingsmedlemmar till meningsfulla uppgifter. Inom
ramen för denna period övergår domkapitlet  stegvis från att  ha gett  ut  ett
personalutbildningshäfte till att publicera en elektronisk utbildningskalender. 

Ur Verksamhetsplanen 2018 
Personalutbildningen  genomförs  i  samarbete  med  andra  aktörer  inom
utbildningssektorn,  enligt  det  av  domkapitlet  antagna
personalutbildningsutbudet.  Personalutbildningen  marknadsförs  genom
personalutbildningshäftet och kyrkans elektroniska utbildningskalender samt
på  stiftets  och  Lärkkullas  hemsidor.  Utbildningsunderstöd  beviljas  till
församlingar med dålig ekonomi så att deras anställda ges möjlighet att delta
i personalutbildning. 

Den långa ledarskapsutbildningen Kirjo II som inleddes 2016 avslutas under
våren 2018. Som lång utbildning inleds arbetshandledarutbildningen under år
2018. På fältet har funnits behov av utbildning för att hjälpa människor i sorg
och kris.  Därmed arrangeras  en femdagars  Certifieringskurs för  att  hjälpa
människor i  sorg, kris och förändringsprocesser i  samarbete med Svenska
Institutet för Sorgbearbetning. Inom pastoralutbildningen genomförs kurserna
Arbetslag  och  förvaltning  (Kirjo  I)  samt  Kommunikation  och  växelverkan.
Gudstjänstutbildningen följs upp med en dag om gudstjänsten. För att stärka
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den kyrkliga medvetenheten ordnas en introduktionskurs för de personer som
under de senaste två åren inlett sin tjänstgöring i en församling i Borgå stift. 

Den nya planen för konfirmandarbetet introduceras i stiftet, med början redan
på hösten 2017. Personalutbildningen för år 2019 planeras.

Det som hänt och utvärdering
Personalutbildningen har genomförts i samarbete med Kyrkans central för det
svenska arbetet och andra aktörer inom utbildningssektorn. Under år 2018
samlade stiftets personalutbildning 557 deltagare. (530 deltagare 2017, 556
deltagare 2016, 450 deltagare 2015, 338 deltagare 2014, 302 deltagare 2013)
Utbildningsunderstöd har beviljats särskilt till församlingar med dålig ekonomi
så  att  deras  anställda  ges  möjlighet  att  delta  i  personalutbildning.
Utbildningsunderstödet har sökts av nio församlingar. Ledarskapsutbildningen
Kirjo  II 2016–2018  avslutades  under  våren  2018.  Som  lång  utbildning
inleddes  arbetshandledarutbildningen  hösten  2018.
Arbetshandledarutbildningen sker under åren 2018–2020 (60 sp). 

Satsningen  på  Samtalsdagar  för  andligt  liv  fortsatte  med  kursen  Andlig
fördjupning,  Inre  och  yttre  berättelser-  bibeltextbaserad  utbildning  med
kreativa metoder. En femdagars Certifieringskurs för att  hjälpa människor i
sorg, kris och förändringsprocesser genomfördes i samarbete med Svenska
Institutet  för  Sorgbearbetning. Dessutom genomfördes en närstudiedag om
Kyrkans stöd i kris SiK (Hehu), en utbildning för kris och katastrofsituationer.
Inom pastoralutbildningen  genomfördes  kurserna  Arbetslag  och  förvaltning
(Kirjo I) samt Kommunikation och växelverkan.

Gudstjänstutbildningen avslutades under år 2018 och följdes upp med en dag
om  gudstjänsten,  i  olika  prosterier.  Introduktionskurs  arrangerades  för  de
personer som under de senaste två åren inlett sin tjänstgöring i en församling
i  Borgå  stift.  Kompletterande  utbildning  i  webbarbete  och  sociala  medier
genomfördes med Kyrkans central för det svenska arbetet. Den nya planen
för konfirmandarbetet introducerades i stiftet.

Det stora antalet deltagare i kurserna visar att stiftets personalutbildning fyller
sin funktion. Till Certifieringskursen för att hjälpa människor i sorg, kris och
förändringsprocesser  hade vi  så många sökande att  alla inte kunde antas
utan  kursen  arrangeras  på  nytt  år  2019.  Kyrkans  stöd  i  kris  SiK  (Hehu)
lockade många deltagare och det  finns ett  stort  behov att  utveckla denna
verksamhet inom församlingarna.

Även pastoralkurserna hade många deltagare,  speciellt  Församlingen som
arbetslag och förvaltning (Kirjo I). Med tanke på att inleda  Kirjo II,  kyrkans
ledarskapsutbildning på nytt inom snar framtid, så var detta glädjande i och
med att Kirjo I är ett krav för att kunna delta i Kirjo II.
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4. Rekrytering 

Mål 2018
Arbetsgruppen  Rekrytering  2.0  avgav  sin  slutrapport  hösten  2016  och
rapporten behandlades av Domkapitlet  7.3.2017.   Domkapitlet  diskuterade
rapporten och tillsatte en mindre arbetsgrupp bestående av kyrkoherde Johan
Westerlund,  stiftsdekan  Magnus  Riska  och  stiftssekreterare  Tomas  Ray
(sekreterare),  för  att  gå  igenom  hur  utvecklingsförslagen  skulle  kunna
tillämpas  i  praktiken.  Stiftsledningen  följer  noggrant  med  de  eventuella
förändringarna  inom  barnledar-,  ungdomsarbetsledar-  och
diakonutbildningen.

Mål 2018–2020
Ett  tillräckligt  antal  anställda  rekryteras  inom  olika  yrkeskategorier  till  de
vakanser som blir lediga i stiftets församlingar. Målsättningen är att antalet
nya studerande till kyrkliga yrken skall vara i balans med antalet som går i
pension eller lämnar sina tjänster av andra orsaker. Rekrytering 2.0-gruppens
planer evalueras och verkställs i enlighet med domkapitlets direktiv. 

Ur Verksamhetsplanen 2018
Stiftsanställda  arbetar  med  att  motivera  församlingsanställda  till  att  mera
medvetet  rekrytera  unga  och  äldre  att  börja  arbeta  inom  kyrkan.
Stiftsanställda informerar om kyrkan som arbetsplats på Höstdagarna, under
Ungdomens  Kyrkodagar  (UK),  Kyrkans  Ungdoms  familjeläger,
Evangeliföreningens  sommarläger  och  något  av  Laestadianernas
Fridsföreningars  Förbunds  (LFF)  läger.  Information  om  kyrkan  som
arbetsplats  sprids  genom  kyrkans  rekryteringsbroschyr  och  kyrkans
rekryteringssidor på internet samt på stiftets hemsidor.

Det som hänt och utvärdering 
Efter konsultationer med kommunikationsavdelningen på KCSA beslöts att en
rekryteringsvideo för präster kan produceras först under 2019. Detta på grund
av bristande resurser på Kyrkostyrelsen under 2018 då deras fokus låg på
församlingsvalet  2018.  Ungdomsarbetsledar-  och  diakonutbildningen  har
föranlett  diskussioner.  Det  har  noterats  att  studerande  önskar  andlig
fördjupning och en större betoning av den kyrkliga identiteten. 

Stiftsanställda har medverkat på Höstdagar, UK och på väckelserörelsernas
olika evenemang. Under  året  besöktes även LFF:s höstmöte som svar på
inbjudan.  I  slutet  av  året  förnyades  stiftets  hemsidor  och
rekryteringsinformationen  uppdateras  efter  hand,  så  att  den  mera
ändamålsenligt skall kunna betjäna det behov som finns. I detta nu finns inget
lämpligt tryckt material om rekrytering och frågan om behovet av ett sådant
material har pågått en längre tid. Frågan är ifall tryckt material är det mest
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optimala för att nå den nya generationen som står i beråd att påbörja sina
studier.   

5. Studerande till kyrkliga yrken

Mål 2018
Stiftet  stöder de studerande i  deras studier  och hjälper dem att  finna och
utveckla en yrkesidentitet som anställda i kyrkan. Stiftet håller regelbunden
kontakt till dem som studerar till kyrkliga yrken och stöder dem genom olika
åtgärder så att de i högre grad ser kyrkan som en framtida arbetsplats. En
kartläggning  görs  huruvida  det  skulle  vara  möjligt  att  anställa  en
fakultetskaplan i Åbo eller hitta medel för någon form av arvode. 

Mål 2018–2020
Yrkesidentiteten  och  den  andliga  identiteten  bland  de  studerande  stärks.
Flera  studerande  ser  stiftet  och  församlingarna  som  en  möjlig  framtida
arbetsplats. Vi uppmuntrar till tvärfackligt samarbete redan under studietiden.

Ur Verksamhetsplanen 2018
Verksamheten  bland  studerande  till  kyrkliga  yrken  koordineras  av  den  av
domkapitlet tillsatta kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken. För de
studerande  ordnas  inspirationsdagar,  retreater  och  andra  samlingar.
Kontaktgruppen ordnar en grupp för andlig fördjupning för teologer vid Åbo
Akademi, samt jobbar för att skapa en gudstjänstgemenskap i Åbo svenska
församling.  Biskopen  och  de  anställda  vid  domkapitlet  håller  regelbunden
kontakt med de studerande.

Det som hänt och utvärdering 
Kontaktgruppen för studerande till  kyrkliga yrken bytte mandatperiod under
året. Ett möte hölls med den gamla gruppen på våren och ett möte med den
nya  i  början  av  höstterminen.   Under  UK  2018  deltog  personal  från
domkapitlet  för  att  representera  stiftet  och  tala  om  behovet  av  nya
arbetstagare. 

Under både vår- och höstterminen 2018 har studerande träffats varje söndag
för att fira gudstjänst i Åbo domkyrka och därefter gått hem till studentkaplan
Emma  Audas  för  att  äta  lunch  och  umgås  till  kvällen.   Luncherna  har  i
medeltal  haft  10  deltagare.  I  oktober  fick  söndagslunchen  besök  av
Kyrkpressen,  som resulterade  i  ett  reportage  (Kyrkpressen  46/2018)  kring
studentkaplanens  arbete  och  studerandenas  tankar  kring  att  i  framtiden
arbeta  i  kyrkan.  Studenterna  har  också  själva  tillsammans  med
studentkaplanen planerat och ansvarat för tre av Åbo svenska församlings
högmässor under året. 

I februari ordnades en tyst retreat för studerande till kyrkliga yrken på Snoan.
Alla 10 platser fylldes. Retreaten leddes av studentkaplan Emma Audas och
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författaren  och  teologen  Patrik  Hagman.  I  september  träffade
studentkaplanen de för hösten nya teologistuderandena vid Åbo Akademi för
att berätta om sin verksamhet. I  oktober ordnades en liknande träff mellan
Emma Audas  och  Novias  studerande  till  kyrkliga  yrken.  I  november  bjöd
studentkaplanen  tillsammans  med  Teologiska  Studentföreningen  vid  Åbo
Akademi in ärkebiskop Tapio Luoma till  en träff med dem som studerar till
kyrkliga yrken. Ärkebiskopen talade om sin vision för kyrkan och om kyrkan
som arbetsplats. Cirka 25 studerande deltog. Samma månad ordnades också
en tideböns-workshop där studerande fick lära sig att be och leda tideböner.
Sju studerande deltog i workshopen.

Under hela vårterminen ledde Emma Audas en textläsargrupp för kvinnliga
teologistuderande.  Därutöver  har  Audas  regelbundet  haft  enskilda  samtal
med  olika  studerande.  Studentkaplanen  håller  också  kontakt  med
representanter  för  Novia,  Åbo  Akademi,  Åbo  svenska  församling  samt
studentprästerna i  Åbo för  att  på  olika  sätt  möjliggöra  och  främja  ett  gott
samarbete.

6. Mission och internationellt arbete

Mål 2018
Stiftssekreteraren  tillsammans  med  Missionskommittén  koordinerar
missionsverksamheten på stiftsnivå i Borgå stift och strävar efter att genom
utbildning, materialproduktion och medverkan på evenemang av olika slag
uppmuntra stiftet och dess församlingar att aktivt delta i missionsarbetet.

Mål 2018–2020
Missionskommittén kommer att  fundera på vad ordet mission betyder idag
och hur man kunde utveckla Missionskommitténs arbete, samt fundera över
med vilka evangelisk-lutherska kyrkor som stiftet skall ha speciella kontakter
till och fungera som vänstift. Innehållet för sin verksamhet finner kommittén i
bl.a. kyrkans missionsstrategi 2015 Ett gemensamt vittnesbörd och i sådana
dokument  som  Lutherska  Världsförbundets  missionsdokument:  Mission  in
Context.  Transformation,  Reconciliation,  Empowerment  och  Kyrkornas
Världsråds dokument: Tillsammans för livet. 

Ur Verksamhetsplanen 2018
Under åren 2017–2018 kommer stiftet att som sitt speciella insamlingsprojekt
ha ett  kyrkbygge i  Fatick  i  Senegal.  Forum för  Mission och internationellt
arbete  kommer  att  arrangeras  på  våren  i  Österbotten.  En  studieresa  i
samarbete med Kyrkans Utlandshjälp kommer att erbjudas. Studieresan går
till Aten där deltagarna kommer att bekanta sig med Kyrkans Utlandshjälps
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projekt för flyktingar, samt besöka Skandinaviska kyrkan där det också finns
medarbetare från Finlands Sjömanskyrka.  

Det som hänt och utvärdering 
Missionskommittén  har  under  året  hållit  regelbundna  möten  och  en  viktig
uppgift som kommittén har är att de olika medlemsorganisationerna berättar
om  vad  som  är  på  gång  inom  organisationernas  arbete.  Under  hösten
förändrades Missionskommitténs stadgar så att  alla medlemsorganisationer
blev  fullvärdiga  medlemmar  och  föreningen  Mediamission  Budbärarna
upptogs som ny medlemsorganisation.  Tidigare hade Kyrkans Utlandshjälp
och Bibelsällskapet varit observatörer i Missionskommittén. 

Forum för mission och internationellt arbete arrangerades i Vasa den 10 mars
med  ett  50-tal  deltagare.  Temat  för  Forum  var  ”Vilse  i  Mission”  och
Missionskommitténs  medlemsorganisationers  arbete  presenterades.  Vid
Forum föreläste Mikael Tunér som berättade om Sat7 arbetet som utförs på
språket farsi. Studieresan till Aten i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp 9–
13.4  samlade  åtta  deltagare.  Deltagarna  fick  bekanta  sig  med  olika
organisationer som på olika sätt jobbar med flyktingar. Speciellt i fokus låg de
organisationer  som Kyrkans Utlandshjälp samarbetar  med.  Deltagarna fick
insikter i verksamhetsformer för flyktingar, flyktingsituationen i Grekland samt
tips på verksamhet som också kan tillämpas på flyktingarbete i Finland. 

En kollekt för kyrkbygget i Fatick samlades in 19.8.2018. Den uppgick till drygt
10 000 €. Totalt har projektet kring kyrkbygget i Fatick under åren 2017–2018
inbringat circa 26 000 €. Under våren initierades ett påskupprop i Borgå stift
till förmån för utsatta flyktingar. Uppropet påtecknades av 812 anställda och
lekmän  i  Borgå  stift  under  några  veckor  inför  påsken  2018.  Uppropet
publicerades i finlandssvenska dagstidningar och uppmärksammades av TV-
nytt. Uppropet sändes sedan till alla finlandssvenska riksdagsmän och två av
dem hörde av sig och tackade för initiativet.

En  nätverksdag  för  de  som  jobbar  med  flyktingarbete  i  församlingarna
arrangerades den 28 augusti  med psykologen Ferdinand Garoff  som gäst.
Garoff  föreläste  om psykosocialt  stöd  till  flyktingar.  Under  träffen  föreslog
deltagare  att  en  Facebook-grupp  för  flyktingarbete  i  stiftet  kunde  skapas
(Flyktingarbete i Borgå stift). Facebook-gruppen skapades under hösten som
en sluten grupp och har 28 följare. Startdagar för insamlingen Gemensamt
Ansvar arrangerades 9.11 i Nykarleby (15 deltagare) och i Helsingfors 16.11
(30 deltagare).

7. Gudstjänstliv 

Mål 2018
Att stöda och inspirera församlingarnas medarbetare och medlemmar till att
utveckla arbetet med församlingens gudstjänstliv.
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Mål 2018–2020
Personalutbildningen inom sektorn gudstjänstliv utvecklas vidare. De allmänt
inriktade  gudstjänstkurserna  kompletteras  genom  mera  specifik
gudstjänstinriktad  utbildning  och  följs  upp  med  kontinuerligt  stöd  till
församlingarna. Genom utbildning och samlingar uppmuntras församlingarna
till en gudstjänstutveckling präglad av mångsidighet och delaktighet.

Verksamhetsplan 2018
Stiftets  fortbildning  i  gudstjänstarbete  slutförs  då  det  sista  kurstillfället  för
fortbildningens andra grupp för  församlingar  i  södra Finland ordnas under
våren. Under hösten 2018 och under år 2019 ordnas endagsseminarier med
temat ”En dag kring gudstjänsten” i stiftets olika delar.  Stiftssekreteraren för
gudstjänstliv och musik deltar i  konsultationer på riksplanet med de övriga
stiftens och rikskyrkans sekreterare för gudstjänstliv, samt i nordiska nätverk
för gudstjänstutveckling.

Det som hänt och utvärdering
Den långa fortbildningen i gudstjänstarbete avslutades på våren med kursens
sista del för församlingar i södra Finland. Endagsseminarier med temat ”En
dag  kring  gudstjänsten”  förverkligades  på  två  ställen  i  Österbotten  under
hösten. Deltagarna i  seminarierna verkade överlag nöjda med programmet
och gav direkt positiv feedback både muntligt och skriftligt. Stiftssekreteraren
deltog i möten och konferenser tillsammans med gudstjänstlivsansvariga på
kyrkostyrelsen samt från andra stift i landet. Stiftssekreteraren deltog i flera
sommarsamlingar i stiftet, på Svenska Lutherska Evangeliföreningens årsfest
i  Terjärv,  ledde  en  psalmsångsafton  på  svenska  i  Tammerfors  på
Herättäjäjuhlat samt deltog i KU:s familjeläger i Pieksämäki. Stiftssekreteraren
deltog även i det nordiska liturgiska nätverket Leitourgia i Tönsberg, Norge på
hösten.

8. Musik 

Mål 2018
Att stöda och inspirera församlingarnas medarbetare och medlemmar till att
utveckla  musikarbetet  så  att  det  stöder  församlingens  gudstjänstliv  och
medlemmarnas musikengagemang.

Mål 2018–2020
Stiftets  musikstrategi  implementeras  på  stiftsplanet  och  i  församlingarna.
Musikarbetets integrering i församlingslivet stöds bl.a. genom att medarbetare
från olika yrkesgrupper inbjuds till stiftets kyrkomusikdagar. Arbetet med körer
av olika typer och för olika åldrar stimuleras genom material och samlingar.
Personalutbildningen samverkar med utgivning och förmedling av material så
att  kyrkomusikernas  kunnande  och  församlingarnas  musikliv  stärks.
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Psalmbokstillägget  bidrar  till  att  göra  musicerandet  i  församlingarna  mera
mångsidigt  och gränsöverskridande.  Rekryteringen  av  kyrkomusiker  stärks
genom samverkan mellan församlingarna, domkapitlet och institutioner som
anordnar kyrkomusikutbildning.

Ur Verksamhetsplan 2018
Barnkörsstämma i Borgå stift ordnas den 20–22 april 2018 i Vasa, med Vasa
svenska  församling  som värdförsamling.  Kyrkomusikdagarna  i  Borgå  stift,
som utgör forum för kyrkomusikerna, ordnas år 2018 i form av tvåspråkiga
kantorsdagar  i  Esbo  den  6–8  februari.  För  kyrkomusikernas  behov  av
yrkesspecifik  fortbildning  på  svenska  ordnas  Musikutbildningsdagar  3-
5.9.2018 i Helsingfors.
Stiftssekreteraren  för  gudstjänstliv  och  musik  samarbetar  med  Finlands
svenska  kyrkosångsförbund  r.f.  Körer  från  förbundet  deltar  i  den  femte
nordiska kyrkosångsfesten i  Odense den 10-13 maj.  Kyrkosångsförbundet
ger ut noter till ny finlandssvensk kyrklig musik på förlagsvarumärket Canto
och planerar en inspelning av en uppföljare till psalm-CD:n ”Jullov”. Projektet
PsalMedaljeSkoj,  som stöder  psalmsång i  skolor,  upprätthålls  i  samarbete
med  Kyrkans  central  för  det  svenska  arbetet.  Stiftssekreteraren  deltar  i
konsultationer  på  riksplanet  med  de  övriga  stiftens  och  rikskyrkans
sekreterare för musik samt med andra relevanta instanser.

Det som hänt och utvärdering
De riksomfattande tvåspråkiga kantorsdagarna hölls i Esbo i februari med ca
400 deltagare varav ca 40 var från Borgå stift. Det tvåspråkiga evenemanget
fick  positiv  feedback  från  både  finskt  och  svenskspråkigt  håll.  Barnens
Sångfest  hölls  i  Vasa  med  drygt  400  deltagare  varav  knappt  300  var
barnkörssångare. Sångfesten samarbetade med Vasa stads klubbverksamhet
genom att en teatergrupp och en dansgrupp med ungdomar i stadens regi
medverkade  i  Sångfesten.  Sångfesten  dirigerades  av  Karin  Runow  från
Sverige.  Den  avslutande  gudstjänsten  radierades.  Arrangemangen  löpte  i
stort sett som planerat och fick överlag positiva kommentarer från deltagarna,
till  exempel:  ”Gudstjänsten bra, barnen sjöng ut,  glädjefylld, dirigenten bra,
barn och föräldrar trivdes, tidtabellen höll, bra planerat, kul med ballongerna.”

De planerade musikutbildningsdagarna i Helsingfors fick för få deltagare för
att kunna genomföras i domkapitlets regi. De kunde dock genomföras som ett
projekt  inom  ramen  för  kyrkosångsförbundets  verksamhet.
Kyrkosångsförbundet  ordnade inspelning av psalm-CD:n ”Sommarlov”  med
kyrkokörssångare som gavs ut i december.  PsalMedaljeSkojs uppgifter och
hemsida flyttades över till domkapitlets hemsida i samband med förnyandet
av  dessa.  Stiftssekreteraren  medverkade  i  en  rad evenemang under  året:
Kyrkomusiksymposier i Norge och Sverige, den nordiska kyrkosångsfesten i
Odense, Sibelius-Akademins kurs i 
gregorianik  på  Lärkkulla  samt  ungdomskörsfestival  i  Sverige.
Stiftssekreteraren  fungerade  som  konsult  i  orgelfrågor  i  Nagu  och  i
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Hammarland.  Planeringen  av  nästa  Nordiska  kyrkomusiksymposium
(NKS2020) i Helsingfors fortsatte under stiftssekreterarens ledning.

RESULTATRÄKNING 1.1–31.12.2018, BORGÅ DOMKAPITEL 

 BS föregående år
2017

BU pågående
2018

BU 
ändringar
2018

Utfall
2018

Över-under B -%

Verksamhetsintäkter -181 936,21 -239 000,00  -251 134,76 12 134,76 105,1

Ersättningar  -30 000,00  -34 838,17 4 838,17 116,1

Avgiftsintäkter -49 616,81 -51 000,00  -81 536,27 30 536,27 159,9

Kollekter, insamlingar och donationsmedel    -7 530,36 7 530,36 0,0

Understöd och bidrag -9 770,92 -2 000,00   -2 000,00  

Övriga verksamhetsintäkter -2 228,48 -6 000,00  -5 209,46 -790,54 86,8

Interna intäkter -120 320,00 -150 000,00  -122 020,50 -27 979,50 81,3

Verksamhetskostnader 1 688 708,03 1 817 000,00  1 822
863,73

-5 863,73 100,3

Personalkostnader 957 605,78 1 094 300,00  1 036
805,53

57 494,47 94,7

Löner och arvoden 797 311,07 813 000,00  797 838,27 15 161,73 98,1

Lönebikostnader 253 428,90 281 300,00  242 190,19 39 109,81 86,1

Rättelseposter för personalkostnader -93 134,19 0,00  -3 222,93 3 222,93 0,0

Köpta tjänster 269 781,38 216 600,00  265 433,02 -48 833,02 122,5

Köpta tjänster - interna 10 163,17 3 000,00  5 661,86 -2 661,86 188,7

Hyreskostnader 319 929,63 351 000,00  349 612,86 1 387,14 99,6

Material, förnödenheter och varor 68 161,01 81 900,00  85 534,37 -3 634,37 104,4

Inköp under räkenskapsperioden 68 161,01 81 900,00  85 534,37 -3 634,37 104,4

Beviljade bidrag 62 622,49 70 000,00  79 427,00 -9 427,00 113,5

Övriga verksamhetskostnader 444,57 200,00  389,09 -189,09 194,5

VERKSAMHETSBIDRAG 1 506 771,82 1 578 000,00  1 571
728,97

6 271,03 99,6

Finansiella intäkter och kostnader 1 089,00      

Kostnader för placeringsfastigheter och lokal 1 089,00      

ÅRSBIDRAG 1 507 860,82 1 578 000,00  1 571
728,97

6 271,03 99,6

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 507 860,82 1 578 000,00  1 571
728,97

6 271,03 99,6

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 
(UNDERSKOTT)

1 507 860,82 1 578 000,00  1 571
728,97

6 271,03 99,6
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Borgå domkapitels fond
2018 
kausi 1 -12

2017
kausi 1 - 12

Muutos

Tase-/tuloslask.rivi EUR EUR EUR
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135950 Osakkeet (K) 66 544,43 66 544,43 0,00

Osakkeet ja osuudet 66 544,43 66 544,43 0,00

Sijoitukset 66 544,43 66 544,43 0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT 66 544,43 66 544,43 0,00

169900 (Sis.) Sisäiset lyhytaikaiset 
saamiset (K)

19 041,39 18 119,99 921,40

Siirtosaamiset 19 041,39 18 119,99 921,40

Lyhytaikaiset saamiset 19 041,39 18 119,99 921,40

Saamiset 19 041,39 18 119,99 921,40

170300 Osakerahastot 292 337,01 295 625,95 -3 288,94

170500 Korkorahastot 395 137,29 377 720,19 17 417,10

Osakkeet ja osuudet 687 474,30 673 346,14 14 128,16

Rahoitusarvopaperit 687 474,30 673 346,14 14 128,16

199891 SEB 21526 Porvoo (K) 9 773,97 1 831,58 7 942,39

Rahat ja pankkisaamiset 9 773,97 1 831,58 7 942,39

VAIHTUVAT VASTAAVAT 716 289,66 693 297,71 22 991,95

VASTAAVAA 782 834,09 759 842,14 22 991,95

200000 Peruspääoma -631 203,94 -631 203,94 0,00

200002 Erityiskatteisen rahaston vapaa po -151 630,15  -151 630,15

Peruspääoma -782 834,09 -631 203,94 -151 630,15

208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 0,00 -89 775,38 89 775,38

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 0,00 -89 775,38 89 775,38

0BSRESULT_Laskettu tulos 0,00 -38 862,82 38 862,82

TILIKAUDEN VOITTO 0,00 -38 862,82 38 862,82

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0,00 -38 862,82 38 862,82

Oma pääoma -782 834,09 -759 842,14 -22 991,95

VASTATTAVAA -782 834,09 -759 842,14 -22 991,95

330000 Asuinhuoneistojen vuokrat -6 447,60 -6 282,00 -165,60

Vuokratuotot -6 447,60 -6 282,00 -165,60

379200 Osinkotuotot (K) -1 959,31 -3 428,30 1 468,99

Osinkotuotot -1 959,31 -3 428,30 1 468,99

379310 Myyntivoitot 
osakerahastoista (K)

-17 574,53 -16 946,29 -628,24

379320 Myyntivoitot pitkän koron 
rahastoista (K)

-13 254,59 -11 822,24 -1 432,35

Myyntivoitot ja muut rahoitustuotot -30 829,12 -28 768,53 -2 060,59

379400 Sijoitusomaisuuden 
arvonmuutokset (K)

13 018,95 -8 081,74 21 100,69

Arvonmuutokset 13 018,95 -8 081,74 21 100,69

379500 Palkkionpalautukset (K) -4 636,69 -888,61 -3 748,08

Muut sijoitukset -4 636,69 -888,61 -3 748,08

Sijoitustuotot -24 406,17 -41 167,18 16 761,01
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Toimintatuotot -30 853,77 -47 449,18 16 595,41

435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut  475,93 -475,93

447100 Sijoituspalvelut 2 335,62  2 335,62

Palvelujen ostot 2 335,62 475,93 1 859,69

458100 Vastikkeet 3 126,20 3 410,40 -284,20

Vuokrakulut 3 126,20 3 410,40 -284,20

489000 Muut avustukset 2 400,00 4 700,00 -2 300,00

Annetut avustukset 2 400,00 4 700,00 -2 300,00

496000 Muut kulut  0,03 -0,03

Muut toimintakulut  0,03 -0,03

Toimintakulut 7 861,82 8 586,36 -724,54

498000 Siirto omakatteiseen rahastoon 
(K)

22 991,95  22 991,95

Siirto omakatteiseen rahastoon 22 991,95  22 991,95

TOIMINTAKATE 0,00 -38 862,82 38 862,82

VUOSIKATE 0,00 -38 862,82 38 862,82

TILIKAUDEN TULOS 0,00 -38 862,82 38 862,82

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 -38 862,82 38 862,82
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRTROENDEVALDA OCH TJÄNSTEINNEHAVARE
2018

Stiftsfullmäktige 1.5.2016–30.4.2020

Ordförande Heidi Juslin-Sandin  
Vice ordförande Fred Wilén
Medlemmar Christian Beijar

Susanne Björkman 
Nina Björkman-Nystén 
Daniel Björkstrand 
Mia Bäck 
Catharina Englund 
Stig-Olof Fernström 
Monica Heikel-Nyberg   
Gunnel M. Helander  
Albert Häggblom 
Anita Ismark 
Siv Jern  
Janette Lagerroos (tills 26.5.2018)
Hedvig Långbacka 
Anna-Karin Lärka 
Gun-Maj Näse 
Kristian Sjöbacka  
Hans Snellman 
Anders Wikström  

Närvaro  och  yttranderätt  domkapitlets  medlemmar  samt  kyrkomötets  och
Kyrkostyrelsens från stiftet valda medlemmar

Sekreterare Linus Stråhlman

Domkapitlets kollegium

ordförande Björn Vikström biskop
vice ordförande Mats Lindgård domprost

Magnus Riska stiftsdekan
Lars-Eric Henricson lagfaren assessor
Johan Westerlund prästassessor
Berndt Berg prästassessor
Gun-Maj Näse lekmannamedlem

närvaro- & yttranderätt Heidi Juslin-Sandin stiftsfullmäktiges 
ordförande

Sekreterare Linus Stråhlman notarie
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Domkapitlets personal

Biskop Björn Vikström
Stiftsdekan Magnus Riska
Lagfaren assessor Lars-Eric Henricson
Notarie Clas Abrahamsson (till 31.1)
Notarie Linus Stråhlman
Stiftssekreterare Jan Hellberg (tjänstledig 1.8.2017-)
tf. stiftssekreterare Pia Bengts (1.8.2017 -30.6.2019)
Stiftssekreterare Virva Nyback
Stiftssekreterare Madeleine Wendelin
Stiftssekreterare Cecilia Forsén
Stiftssekreterare Tomas Ray
Byråsekreterare Susanne Lönnqvist
Byråsekreterare Christine Tallberg
Byråsekreterare Kristina Rosqvist
Vaktmästare Siri Widestam
Gårdskarl-städare Thomas Forsblom

Missionskommittén 1.4.2016-31.3.2018

Ordförande Mats Lindgård
Medlemmar Brita Jern

Jaakko Laasio
Marika Björkgren-Thylin
Gina Rivera
Ann-Katrin Store

Sekreterare Tomas Ray
Närvaro-&yttranderätt Kaj-Mikael Wredlund

Eeva Vuorinen

Missionskommittén 1.4.2018-31.3.2020

Ordförande Mats Lindgård
Medlemmar Brita Jern

Jaakko Laasio
Marika Björkgren-Thylin
Johanna Björkholm-Kallio
Ann-Katrin Store
Inga-Lill Rajala från 16.10.2018
Kaj-Mikael Wredlund från 16.10.2018
Eeva Vuorinen från 16.10.2018

Sekreterare Tomas Ray
Närvaro-&yttranderätt Magnus Riska
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Ledningsgruppen  för  arbetshandledning  och  arbetskonsulter  i  Borgå
stift 2017-2020

Ordförande Helene Liljeström
Cecilia Forsén
Anders Lindström
Tom Wiklund 
Eva Henricson

Sekreterare Virva Nyback

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 1.5.2016-30.4.2018

Ordförande Emma Audas
Medlemmar Nicolina Grönroos

Patrik Hagman
Jessica Högnabba
Ina Laakso
Kristina Örn
Magnus Riska (Domkapitlets representant)

Sekreterare Tomas Ray

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 1.5.2018-30.4.2020

Ordförande Emma Audas
Medlemmar Marta-Lovisa Bergman

Matilda Enlund
Patrik Hagman
Benjamin Häggblom
Jessica Högnabba
Mathias Sandell
Magnus Riska (Domkapitlets representant)

Sekreterare Tomas Ray

Referensgruppen för gudstjänstliv och musik 2017-2018

Ordförande Helene Liljeström
Medlemmar Dan Andersson

Anna Maria Böckerman
Åsa Häggblom
Emma Audas
Kjell Wikström

Sekreterare Pia Bengts

Beslutsförslag Stiftsfullmäktige fastställer verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2018.
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Beslut Enligt förslag.

Sökande av ändring Enligt 24 kap 5 § i kyrkolagen får ändring i detta beslut inte sökas.

Åtgärder: Protokollsutdrag: Kyrkostyrelsen
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Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 14.42

Förslag för tidpunkt för följande sammanträde: 

aftonskola torsdagen 23.5.2019

sammanträde fredagen 24.5.2019

Plats: Åbo

§ 7
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