Protokoll för Ungdomens Kyrkodagar på Lärkkulla i Karis, 24–
27.1.2019
1§ Plenum öppnas
Ungdomens Kyrkodagar (UK) öppnades fredagen 25 januari kl. 9.34 av Kajsa Lassila, ordförande vald
på UK 2018. UK var sammankallat i enlighet med arbetsordningen av biskop Björn Vikström. Plenum
öppnades med bön i enlighet med UK beslut § 14 2017.
2§ Fastställande av röstlängden
Röstlängden konstaterades vara 102. Röstlängden fastställdes igen på plenum efter utskottsarbetet.
Varje ombud hade med sitt röstkort under plenum.
3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)
Till protokolljusterare föreslogs Anna Helin (Esbo svenska församling) och Tanja Holm (Åbo svenska
församling). Dessa valdes till protokolljusterare. Till rösträknare föreslogs Jennifer Lithén (Korsholms
svenska församling), Emelie Jäntti (Ekenäsnejdens svenska församling), Måns Vikström (Borgå
svenska domkyrkoförsamling) och Robin Wikstedt (Kyrkslätts svenska församling). Dessa valdes till
rösträknare.
4§ Val av ordförande och viceordförande
Till ordförande föreslogs Jonas Hellman (Åbo svenska församling) och Axel Kaaro (Matteus
församling). Axel Kaaro önskade hellre bli vice ordförande och samtliga ombud godkände det. Jonas
Hellman blev ordförande och Axel Kaaro viceordförande.
Kajsa Lassila ledde ordet i punkterna 1–7, sedan tog Jonas Hellman och Axel Kaaro över
ordförandeklubban.
5§ Val av sekreterare (1 st)
Till sekreterare föreslogs Tonje Lindeman (Johannes församling). Ingen annan kandidat som
föreslogs ville ställa upp och Tonje Lindeman valdes till sekreterare utan omröstning.
6§ Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes utan korrigeringar.
7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning
UK omfattade den arbetsmetod som beskrivs i arbetsordningen och som kommit till kännedom via
förhandsmaterialet (UK häftet). UK beslöt att tillsätta utskott för alla motioner och initiativ till
diskussion. Representanter till utskotten väljs på prosterisamlingarna. Utskotten väljer ordförande
och sekreterare och arbetar fram förslag till beslut vid motion.
8§ Uppföljning av besluten från UK 2018
Fredrik Kass (sakkunnig; ungdomsarbete, unga vuxna och scouting vid Kyrkans central för det
svenska arbetet) presenterade vad som beslutades på UK2018 och vad som hänt sedan.
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−

−

−

−

Protokollet från UK2018 skickades ut till alla församlingar i Borgå stift. Med utskicket gick en
hälsning om att bjuda in ungdomar som deltagit i UK att delta i möte med församlingsråden
för att berätta om vad som diskuterats och beslutats på UK.
Initiativ till diskussion UK2018 var: hjälpledarens roll i planerande av konfirmationsarbetet,
unga vuxna i skriban, att bygga fred, trygg i skriftskolan, förebygga sexuella trakasserier i
kyrkan, motverka radikalisering av ungdomar.
19§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs - UK vädjade till Borgå stift och alla dess
församlingar att inte skära ner på ungdomsarbetet. Ungdomsarbetet behöver en bra lokal
och ungdomsarbetsledare.
20§ Motion: Församlingsval 2018. Maria Borg-Karlsson som jobbade med valet som
projektanställd vid Kyrkostyrelsen presenterade denna punkt. Ett mål med motionen var att
sänka tröskeln för att få unga att rösta och då ordna förhandsröstning i skolor. Ett annat mål
var att få flera unga kandidater och flera unga väljare. NAVI – inflytelsegrupp för unga vuxna
hade arbetat fram ett fint material gällande unga och valet. Det var en lägre andel unga
kandidater i Borgå stift i jämförelse med nationell nivå. 4,2 % under 30 år invalda i Borgå
stift. Valdeltagande steg något i Borgå stift men sjönk i hela landet. Församlingsval hålls
nästa gång i november 2022.

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2018
Stefan Myrskog (ledande sakkunnig; Kyrkans verksamhet vid Kyrkans central för det svenska arbetet)
presenterade vad Enheten för kyrkans verksamhet jobbar med då det gäller ungdomsrelaterade
frågor.
− En viktig fråga nu och de senaste åren är förhållandet mellan kyrkan och skolan. “Hur håller
vi goda relationer till skolan, hur syns vi i skolan?”.
− Gällande konfirmandarbete har en konfirmandpedagogisk dag hållits som en fortsättning i
utbildningen av den nya konfirmandläroplanen.
− Forum för kyrkans fostran ordnas varje höst.
− Enhetens personal möter också barn och unga vid Stafettkarnevalen, Bokmässan i
Helsingfors och via sociala medier.
− Vid Enheten för kyrkans verksamhet finns också specialtjänster som dövpräst, omsorgspräst,
och en tjänst för påverkansarbete.
10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2019
Maria Björkgren-Vikström (sakkunnig; skolsamverkan och konfirmandarbete vid Kyrkans central för
det svenska arbetet) informerade om och drog en opinionsmätning gällande diskussionsinitiativen
och motionerna som skulle behandlas under UK. Screen.io/uk användes för opinionsmätningen. Det
påpekades att det inte är någon omröstning, utan enbart en opinionsmätning.
Exempel på frågor som ställdes var: om man på resor/utbyte kommit i kontakt och diskuterat med
människor från andra kyrkor eller religioner, när kan man uppleva en känsla av ofrivillig ensamhet,
har något förändrats efter #metoo, betydelsen av att man i ungdomsarbetet uppmuntras till att
studera till kyrkligt yrke.
11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört
Fredag 25 januari 2019 kl. 10.43 ajournerades mötet till fredagen 25 januari 2019 kl. 16.15

2

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar
Ordförande öppnade för fortsatta förhandlingar fredag 25 januari 2019 kl. 16.22, röstlängd fastställd
till 105.

13§ Motion: Minska klimatpåverkan genom hållbar klädkonsumtion
Paragrafen leddes av viceordförande Axel Kaaro.
Ekofastans arbetsgrupp genom Tomas Ray (Domkapitlet i Borgå stift), Maria Björkgren-Vikström
(Kyrkans central för det svenska arbetet) och Simon Lampenius (Kyrkans central för det svenska
arbetet) hade lämnat in följande motion:
Fakta:
Vi konsumerar i medeltal 14–17 kg textilier per person och år. Totalt ger vi upphov till 90 000
ton textilavfall per år. 10 % av de avlagda kläderna finner sin väg till
välgörenhetsorganisationer. Textilåtervinningen är mycket begränsad, och därför blir stora
mängder återvinningsbar lump istället avfall. Det produceras ungefär nio gånger mer kläder
än det konsumeras, globalt sett.
Källa: Garderoben STILSMARTHA idéer för en hållbar klädkonsumtion, Marthaförbundet
2013
Vår klädanvändning i västvärlden är ett problem. Det krävs massor av naturresurser för att tillverka
kläder och transportera dem från låglöneländer med suspekta arbetsförhållanden hit till oss
konsumenter. En stor del av kläderna köps aldrig, utan de bränns upp. När vi väl köpt ett plagg är det
inte sagt att vi använder det mer än några få gånger, sedan har vi tröttnat på det, eller så har det
tappat passformen.
Samtidigt är klädkonsumtion svårt. Vi behöver kläder för att inte frysa, vi vill gärna trivas i kläderna
och se bra ut och vi behöver skilda kläder för t.ex. sport, fest och vardag. Det är också svårt att veta
om kläderna som finns i affärerna är hållbara eller inte, och att veta något om deras ursprung. Det
gäller både dyra klädmärken, som billiga.
En hållbar klädkonsumtion är temat för Ekofastan år 2019. Vi som planerar kampanjen vill gärna
höra era ungas synpunkter om temat. I diskussionen kan vi ta fasta på de här frågorna:
− Hur kunde vi minska vår klädkonsumtion?
− Hur kunde vi skapa en kultur där det är okej att använda begagnade kläder?
− Hur kan vi undvika att slänga bort kläder?
− Vad kan man göra när ha-begäret slår till? Måste shopping vara en hobby och ett tidsfördriv?
− Är shopping vanligt och vilka kunde alternativen vara?
− Vilken roll kunde församlingen ha då det gäller hållbar klädkonsumtion?
Förslag till beslut:
Församlingarna ordnar klädbytarevenemang eller lyfter på andra sätt fram Ekofastan 2019
och vikten av en hållbar klädkonsumtion i sin verksamhet.
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Utskottets representanter Sofia Liljeström (Åbo svenska församling) och Wilhelmina Nyback
(Finström-Geta församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion. De diskuterade bland
annat hur en ekologisk drömförsamling skulle se ut. De lyfte upp behovet av elbilar, solpaneler,
respektfulla klimatdiskussioner, återanvändbara kaffefilter m.m. De påpekade att vi lever i en samtid
med många utmaningar och likt Jesus som var en kärlekens samhällskritiker behöver vi som kristna
öva oss att följa hans exempel och jobba för Guds rike på jorden.
Utskottets förslag till beslut:
UK uppmanar församlingarna att lyfta fram Ekofastan 2019 och vikten av en hållbar
klädkonsumtion i sin verksamhet. Att se över Miljödiplomet från 2012 som innehåller
riktlinjer för exempelvis sopsortering. Andra sätt att lyfta fram ekofastan kan vara genom:
Kunskap: Kläd- och klimatundervisning av experter för medlemmar och
församlingsmedarbetare, en infoportal på internet med samlade listor på organisationer,
klädmärken och föreningar som arbetar för ekomedvetenhet och hållbar utveckling,
fokusering på ekodiskussioner med ungdomar.
Evenemang: Klädbytarevenemang, donera kläder till diakonin som sedan delar ut kläder åt
behövande, loppis/missionsstuga och pysselkvällar med återanvändning.
Uppmuntra allmän ekomedvetenhet inom t.ex. mat genom rättvisemärkt kaffe, vegetariskt
alternativ på läger och på arbetsluncher.
UK vill även påminna om att klimatfrågan kan skapa känslor av otillräcklighet, ångest och
skam. Detta är viktiga frågor för vår skapelse och framtid, därmed är det av stor betydelse
att komma ihåg människans okränkbara värde som Guds barn.

Motionsskrivaren Simon Lampenius uttryckte att de är bra att ungdomarna tycker att ämnet är
viktigt. Ekofastan är en kampanj som gjorts under några år i kyrkan. Lampenius konstaterade att det
har varit ett mål att sätta en ekosynvinkel på fastan. Det har också resulterat till ett ökat samarbete
med andra organisationer ex. Marthaförbundet och man har som organisationer kunnat enats om en
gemensam sak. Genom Ekofastan vill man lyfta upp de egna personliga valen, men också nå ut med
budskapet till påverkare och politiker.
Vid diskussionen som följde, konstaterade en talare att talet om hållbar konsumtion och ekosynvikel
kan väcka sorg, aggression och skam hos en del människor på grund av att man konsumerar vid t.ex.
en viss affär. Det är viktigt att diskutera men också att inte utesluta någon eller förstöra relationer
fastän man har olika åsikter. Samtidigt behöver vi lyfta upp frågor som berör vårt sätt att konsumera
och de val vi gör som förstör miljön.
En delegat lyfte upp möjligheten till att återanvända kläder och att sy om kläder. Ett annat ombud
talade om Missionsstugan i Pedersöre som ett gott exempel för second-hand alternativ.
Missionsstugan drivs av frivilliga och diakoniarbetarna i församlingen och hade år 2018 ett överskott
på 158 000 euro som går till diakonin och missionsarbete.
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En talare tyckte att klädbytarevenemang är en bra idé och behöver inte kräva så mycket
arrangerande.
Diskussionen avslutades efter 9 talturer.
Utskottets förslag till beslut omfattades av de ursprungliga motionsskaparna och därmed fanns det
bara ett förslag till beslut som också blev beslut i motionen.
UK:s beslut:
UK uppmanar församlingarna att lyfta fram Ekofastan 2019 och vikten av en hållbar
klädkonsumtion i sin verksamhet. Att se över Miljödiplomet från 2012 som innehåller
riktlinjer för exempelvis sopsortering. Andra sätt att lyfta fram ekofastan kan vara genom:
Kunskap: Kläd- och klimatundervisning av experter för medlemmar och
församlingsmedarbetare, en infoportal på internet med samlade listor på organisationer,
klädmärken och föreningar som arbetar för ekomedvetenhet och hållbar utveckling,
fokusera på ekodiskussioner med ungdomar.
Evenemang: Klädbytarevenemang, donera kläder till diakonin som sedan delar ut kläder åt
behövande, loppis/missionsstuga och pysselkvällar med återanvändning.
Uppmuntra allmän ekomedvetenhet inom t.ex. mat genom rättvisemärkt kaffe, vegetariskt
alternativ på läger och på arbetsluncher.
UK vill även påminna om att klimatfrågan kan skapa känslor av otillräcklighet, ångest och
skam. Detta är viktiga frågor för vår skapelse och framtid, därmed är det av stor betydelse
att komma ihåg människans okränkbara värde som Guds barn.

14§ Motion: Ge svenskspråkiga bättre möjligheter till internationellt utbyte
Paragrafen leddes av Jonas Hellman
Andreas Andersson (Åbo svenska församling) hade lämnat in följande motion:
Ekumenik och samarbete mellan kyrkorna i världen är avgörande för att alla kristna ska kunna hålla
ihop. Lokala samarbeten är viktiga, men vi som är aktiva i kyrkan och i lokalförsamlingar behöver
också få utbildning och större perspektiv. Internationellt utbyte har en värdefull roll, då medlemmar
från olika samfund i olika länder träffas och lär sig av och om varandra. Ev. luth. kyrkan i Finland
värderar internationellt utbyte högt. Varje år beviljar Kyrkostyrelsens utrikesavdelning rese- och
deltagarstipendier för att åka utomlands och delta i seminarier, kurser, göra praktik eller hjälpa till
vid stora möten. En del av dessa är enbart riktade till unga personer.
År 2018 utlystes minst tio stipendier för sådana internationella utbyten. Endast ett av dessa utlystes
på svenska. Detta begränsar svenskspråkigas möjligheter av flera orsaker; det är osannolikt att man
får informationen om man inte vistas på den finska webbsidan, personer som förstår annonsen på
finska kan uppleva en alltför hög tröskel för att skriva en ansökan på finska, och personer med svag
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finska förstår inte vad de läser. Detta behöver ändra för att svenskspråkiga inte ska bli utsatta för
passiv diskriminering.
En annan sak är att stipendierna utlyses på kyrkans webbsajt sacrista.fi (och på finska sakasti.fi), som
unga församlingsaktiva sannolikt besöker ganska sällan. För att ge bättre möjligheter åt fler att
kunna ansöka behöver informationen spridas via fler kanaler som når församlingsaktiva och
förtroendevalda.
Följande frågor kan stöda diskussionen:
− Är det viktigt att kyrkan stöder internationellt ekumeniskt utbyte?
− Om du har erfarenheter av t.ex. resor eller kurser: vad har de erfarenheterna betytt för dig?
− Behöver all information om t.ex. stipendier och seminarier finnas på båda språken?
− Vilka informationskanaler kan kyrkan använda för att information ska nå fler personer?
Förslag till beslut:
Ungdomens Kyrkodagar 2019 uppmanar Kyrkostyrelsen att förbättra jämlikheten genom att
försäkra att stipendier för internationellt utbyte utlyses på svenska. Det bör även framgå
tydligt att ansökningarna får vara på svenska.
Ungdomens Kyrkodagar uppmanar även Kyrkans central för det svenska arbetet att
informera om möjligheter till internationellt utbyte i olika kanaler så att informationen når
församlingsaktiva. Information om stipendier som är riktade till unga bör skickas till
församlingarnas ungdomsarbetsledare som kan vidarebefordra den.
Utskottets representanter Emma Olander (Åbo svenska församling) och Julia Långfors (Kyrkslätts
svenska församling) presenterade utskottets diskussion. Ekumenik ett viktigt ämne som bör
diskuteras, speciellt att det inte finns info på svenska. Svårt hitta aktuell och enhetlig information på
svenska och det påverkar t.ex. ålänningar som inte har finska som läroplikt.
Utskottets förslag till beslut:
Ungdomens Kyrkodagar 2019 uppmanar Kyrkostyrelsen att förbättra jämlikheten genom att
försäkra att stipendier för internationellt utbyte utlyses på svenska samt andra
minoritetsspråk och engelska enligt behov. Det bör även framgå tydligt att ansökningarna får
vara på svenska.
Ungdomens Kyrkodagar uppmanar även Kyrkans central för det svenska arbetet samt
Domkapitlet att informera tydligt om möjligheter till internationellt utbyte i olika kanaler
såsom sociala medier. Detta bidrar till att informationen når församlingsaktiva. Information
om aktuella stipendier som är riktade till unga bör skickas till församlingarnas
ungdomsarbetsledare som skall vidarebefordra den.
Motionsskrivare Andreas Andersson konstaterade att utskottet gjort ett bra arbete och ställer sig
bakom utskottets förslag till beslut om det direkt går att korrigera en teknikalitet i utskottets förslag
till beslut.
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Vid diskussionen som följde, konstaterade en talare att internationellt utbyte är väldigt viktigt,
speciellt att utbyta idéer och inspiration med andra kristna. Bra om info finns på sociala medier för
att där hänger ungdomar och får info.
Vid diskussionen nämndes att information nu finns på finska Sakasti.fi och delvis på Evl.fi. Åbo
akademi får nu information som går vidare till studentföreningarna, men når inte studeranden som
inte är aktiva inom studentföreningen. Dessutom ställdes frågan ifall det finns eller om en portal för
stipendier för utlandsresor startas upp? Tips om portalen Fyrk.fi för ansökan om stipendier.
Sofia Liljeström (Åbo svenska församling) och Laura Serell (Saltviks församling) lämnade in ett
klämförslag som läggs till utskottets förslag till beslut:
− Domkapitlet i Borgå stift eller annan instans inom kyrkan ska samla info och länkar för
stipendium på en sida som också uppdateras så att den är aktuell och inte innehåller
föråldrad information.
Diskussionen avslutades efter 11 talturer.
Utskottets förslag ställdes mot utskottets förslag med klämförslag.
UK:s beslut blev utskottets förslag med klämförslag.
UK beslut:
Ungdomens Kyrkodagar 2019 uppmanar Kyrkostyrelsen att förbättra jämlikheten genom att
försäkra att stipendier för internationellt utbyte utlyses på svenska samt andra
minoritetsspråk och engelska enligt behov. Det bör även framgå tydligt att ansökningarna får
vara på svenska.
Ungdomens Kyrkodagar uppmanar även Kyrkans central för det svenska arbetet samt
Domkapitlet att informera tydligt om möjligheter till internationellt utbyte i olika kanaler
såsom sociala medier. Detta bidrar till att informationen når församlingsaktiva. Information
om aktuella stipendier som är riktade till unga bör skickas till församlingarnas
ungdomsarbetsledare som skall vidarebefordra den.
Domkapitlet i Borgå stift eller annan instans inom kyrkan ska samla info och länkar för
stipendium på en sida som också uppdateras så att den är aktuell och inte innehåller
föråldrad information.

Ordförande ajournerade mötet till lördag 26.1 kl. 9.45.

15§ Initiativ till diskussion: Hur kan vi förebygga ensamhet?
Plenum öppnades för fortsatta förhandlingar lördagen 26.1 kl. 10.01, röstlängd 99.
Paragrafen leddes av ordförande Jonas Hellman.

7

Matteus ungdomar hade lämnat in följande initiativ till diskussion:
Många ungdomar bär på en ensamhetskänsla - oberoende av om de har vänner eller inte.
Ensamheten är en stor delorsak till mental ohälsa bland unga och unga vuxna.
Vad kan vi som församlingar göra för att motverka ensamhet på våra egna tillställningar (tex
skriban)?
Kan kyrkan göra något för den ensamhet som annars finns i samhället?
Utskottets representant presenterade resultatet av utskottets diskussion. Utskottet ville lyfta fram
att det är viktigt att alla blir välkomnade och att man bjuder med alla som ser ensamma ut utan att
tvinga med dem. Det är viktigt att församlingen har en konkret plats dit man får komma, där man
kan vara sig själv och där man känner sig välkommen oavsett bakgrund. I många städer är det svårt
för församlingen att samarbeta med skolor. Det är svårt för församlingsanställda att nå ut till de
ensamma som inte själva söker sig till verksamheten. Utmanande att få kontakt/hitta ungdomar via
sociala medier.
På läger har hjälpisarna i uppgift att se till att ingen är ensam, men i skolan har de inte samma
uppgift.
Många har en negativ syn på kyrkan eller tror att man måste vara på ett visst sätt för att delta i
församlingens verksamhet. Kyrkan är öppen för alla, men det är lättare för dem som hör till kyrkan
att gå på kyrkliga evenemang än för de som inte hör till kyrkan. Det kristna budskapet ska inte synas
bara i ordet utan också i gärningar.
Alla församlingar är olika och kan därför inte följa en viss mall för att förebygga ensamhet, utan
måste tillämpa den. Är kyrkan inkluderande? Vilka verksamheter kan kyrkan börja med eller
utveckla? Hur når man ensamma? Hur kan man jobba över generationsgränser?
Initiativtagarna stöder utskottets initiativ.
I diskussionen som följde konstaterades bland annat:
Det finns många ensamma, också sådana som känner sig ensamma fast de är med i olika sorts
verksamhet. Många ensamma kanske har svårt att aktivt söka kontakt och stöd, det kan vara svårt
att veta vem som känner sig ensam. Krisjouren för unga erbjuder stödpersoner, hur kunde kyrkan
och församlingarna bli bättre på att nå ensamma?
Församlingen har en stor potential att förebygga ensamhet. Man kan börja med aktiv reflektion
angående verksamheten, möter vi de ensamma och hur kan vi bli bättre på det?
Ungdomarna kan till exempel samarbeta med diakonin. Ungdomarna inom församlingen kan bilda
olika team som fungerar som stödpersoner. Församlingen ska vara öppen och ta med alla, man kan
börja med att bjuda in alla i skriban. Idrottsverksamhet som inte är prestationsfixerad kan vara en
möjlighet.
Diskussionen avslutades efter 24 talturer.
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16§ Initiativ till diskussion: Information om själavård till unga
Jakob Nylund, Emma Björklund och Mirjam Salo från Pedersöre församling samt Jamika Sandbäck
från Kronoby församling hade lämnat in följande initiativ till diskussion:
Idag vet vi att många unga mår dåligt. Därför anser vi det viktigt att vi unga får kunskap om de olika
möjligheterna till samtalsstöd som finns inom församlingen. Det finns en hel del olika tjänster, men
unga vet inte alltid om att dessa finns eller hur de fungerar. Vilket kan resultera i att det är en hög
tröskel för att söka sig till själavård eller förbön.
Hur kunde vi konkretisera, sänka tröskeln och informera unga om de möjligheter som finns? Kunde
man lyfta upp ämnet ännu mer i skriftskolan eller redan i barnarbetet? Borde prästerna finnas
tillgängliga även på ungdomssamlingar ibland? Hur synliggör man de tjänster som redan finns?
Även om vi unga vet att prästerna finns där för de unga så drar man sig för att tala med dem
eftersom man är rädd för att störa eller avbryta något viktigt som de håller på med.
Utskottets representant Emma Björklund (Pedersöre församling) lyfte fram följande från utskottets
diskussion. I kyrkan finns det bra möjligheter till samtalsstöd och själavård, men många unga vet inte
om att de här tjänsterna finns. Därför vill vi från utskottets sida att plenum diskuterar följande
frågor:
−
−
−
−
−
−

Hur ska unga få vetskap om de tjänster som redan finns?
Finns det några koncept gällande samtalsstöd som fungerar i er församling?
Borde man börja prata om samtalsstöd istället för själavård?
Är det viktigt att berätta hur en själavårdssituation praktiskt fungerar och informera om
skillnader i tystnadsplikten?
Hur tidigt kan man börja prata om själavård? Kan man lyfta frågan om till exempel bra och
dåliga hemligheter redan i barnarbetet?
Hur får vi unga att frångå tanken att de stör när de vill tala om något?

Utskottet hade inget ändringsförslag.
I diskussionen som följde konstaterades bland annat:
Simon Lampenius (koordinator; sociala medier vid Kyrkans central för det svenska arbetet) berättade
om Kyrkans samtalstjänst. Mänskor som vill tala kan ta kontakt via samtal mellan 20 och 23 varje
kväll, på finska längre tid. Chattjour dessutom måndag till torsdag 19–21, då kan man gå in och
chatta med en annan mänska om sådant som trycker en. Dessutom kan man skicka ett anonymt
nätmeddelande när som helst och det besvaras senast några dagar efter. Sakkunnig i själavård vid
Kyrkans central för det svenska arbetet Sara Grönqvist har som uppdrag att utveckla biten med
själavårdsarbete. Också därför är viktig med diskussion nu på UK. Hur kan man berätta om chatten
mera och få den att synas bättre bland unga eller hitta annat sätt att stöda? Kan man ha en grupp för
unga som mist förälder och diskutera online eller andra idéer?
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I diskussionen framkom att det verkar vara en hög tröskel att söka sig till själavård. Man vet inte
alltid vem som fungerar som själavårdare, när och med vad får man ”störa” och att själva begreppet
själavård höjer tröskeln. Samtalsstöd kunde vara ett lämpligare ord.
Diskussionen avslutades efter 15 talturer.
Ordförande ajournerade mötet till kl. 13.
Plenum öppnades för fortsatta förhandlingar kl. 13.13, röstlängd 98.
17§ Initiativ till diskussion: Att förebygga och bemöta sexuella övergrepp och trakasserier i
kyrkliga sammanhang
Paragrafen leddes av Axel Kaaro
Maria Sten (sakkunnig; vuxenarbete och kultur vid Kyrkans central för det svenska arbetet) hade
lämnat in följande initiativ till diskussion:
Under hösten 2017 exploderade den världsvida rörelsen #metoo med otaliga berättelser om
sexuella övergrepp och trakasserier. Svenskfinland fick sin egen genom #dammenbrister och den
kyrkliga #sanningenbefriar. Skrämmande många av berättelserna handlade om övergrepp mot barn
och unga. Även berättelser om övergrepp som skett i kyrkliga sammanhang förekom.
Redan 2014 fick Borgå stift ett handlingsprogram för bemötande av övergrepp. Då utsågs också två
kontaktpersoner som man kan kontakta om man upplevt sexuella övergrepp eller trakasserier i
församlingen.
Ett utvidgat handlingsprogram utarbetades 2018. Också kyrkans nya säkerhetsdokument från 2018
behandlar vikten av att församlingen skall vara en trygg plats för alla.
För att församlingen verkligen skall vara ett tryggt rum för alla behöver vi en tydlighet i
församlingarna. Det bör vara nolltolerans vad gäller övergrepp och trakasserier. Detta är speciellt
viktigt när det gäller barn och unga. Därför behövs kunskap omkring sexuella övergrepp och
kränkande behandling och hur man förebygger, hanterar och agerar när det händer.
Jag uppmanar UK att diskutera frågorna och utmana församlingarna i stiftet att
- diskutera frågan om hur församlingarna kan vara trygga rum
- att medvetet arbeta för att församlingen skall vara trygg för alla oavsett kön, sexuell läggning,
eventuell funktionsnedsättning, utseende eller bakgrund
- i hjälpledarutbildningen behandla handlingsprogrammet för bemötande av sexuella övergrepp och
säkerhetsdokumentet
- medvetandegöra alla anställda och frivilliga om handlingsprogrammet
- medvetandegöra anställda församlingsmedlemmar och frivilliga om stiftets kontaktpersoner för
den som utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier i kyrkliga sammanhang
- i sina lokala planer för konfirmandundervisningen ta upp frågan om nolltolerans mot allt slags
kränkande beteende.
Utskottets representanter Emelie Jäntti (Ekenäsnejdens svenska församling) och Elin Svedman
(Närpes församling) presenterade utskottets diskussion. Enligt utskottet anses församlingarna som
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trygga och välkomnande oberoende av kön, ålder, sexuell läggning eller vem man anser sig vara
samt att en av grundtankarna i församlingarna är trygghet. Vi anser att det är viktigt att man i
hjälpledarutbildningen tar upp förebyggande av sexuella trakasserier och hur man bemöter det om
det uppkommer. Vi diskuterade att det förekommer lekar på skriftskollägren som kanske för alla inte
är bekväma t.ex. att man sitter i famnen eller liknande. Vi kom fram till att alla skall ha en
valmöjlighet om de känner sig på något vis obekväma och att de kan avstå från leken. Vi tycker att
handlingsprogrammet som utarbetades 2018 är väsentligt för församlingens anställda och
förtroendevalda. Detta borde implementeras inom alla församlingar i Borgå stift. Det kom upp i
diskussionen att alla har en egen gräns och att man måste anpassa sig hur man bemöter olika
grupper och individer. Ämnet sexuellt ofredande skall tas upp i församlingen och i skriftskolan så att
människor skall kunna tala och öppna upp sig ifall det skulle hända någonting samt känna en
trygghet i att kunna tala med personer inom församlingen om detta skulle ske. En respekt för andra
människor borde börja redan i det egna hemmet från barn och att på barnläger inom församlingen
ligger ansvaret hos på församlingen.
Initiativskrivare Maria Sten berättade att det är viktigt att vi vet hur vi ska hantera de här frågorna i
kyrkan och från 2014 har Borgå stift ett handlingsprogram. Viktigt att hjälpledare vet hur man
hanterar det och därför viktigt att det kommer upp på utbildningen så att alla ska känna sig
välkomna.
I diskussionen som följde konstaterades bland annat:
Vi vet inte att alla känner sig säkra i alla församlingar, det är därför viktigt med ett tillämpat
handlingsprogram i varje församling. Det kan lätt ske små övertramp som är någon form av grå zon.
Vad är till exempel nolltolerans?
I dokumentet som kyrkan tagit fram har man gjort följande uppräkningar: gester och miner, grovt
tal, tvetydiga vits, kommentarer om kropp, kläder och privatliv, pornografiskt material, kränkande epost eller annat inom sociala medier, tafsande, förslag till eller krav på könsumgänge.
Samtycke är en viktig utgångspunkt. Jättemånga är fast i porr, också väldigt unga. Man får en vriden
bild av sexualitet. Det är viktigt att våga prata om sexualitet, hurdan beredskap att prata om sådant
har till exempel ungdomsarbetsledarna? Det är bra att ta upp integriteten redan i dagklubbar,
söndagsskola och juniorverksamhet.
Diskussionen avslutades efter 21 talturer.

18§ Motion: Församlingstillhörighet
Paragrafen leddes av Jonas Hellman
Matteus ungdomar hade lämnat in följande initiativ till diskussion:
I samband med församlingsvalet visade det sig att många unga/unga vuxna hörde till en helt annan
församling än vad de trodde och var de aktiverat sig. För många var det en överraskning vart de
hörde. Det visade sig också att det inte här helt ovanligt att unga vuxna skriver ut sig ur kyrkan då de
flyttar eftersom de inte känner sig motiverade att betala kyrkoskatt till en församling de inte vet
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något om. En aspekt av problemet är också att en del unga vuxna till sin överraskning blivit av med
sitt församlingsrådsmandat då de flyttat några hundra meter (över en församlingsgräns).
Att församlingstillhörigheten följer boningsorten kallas för parokialprincipen och en diskussion att
frångå den har förts redan långa tider (både i och utanför kyrkan). Fördelen med att man skulle få
välja församlingstillhörighet är att man skulle få fortsätta höra till den församling där man känner sig
hemma. Nackdelar är att det är dyrt att genomföra förändringen och att risken är att det skulle
uppstå “subkulturs-församlingar”.
Är det här ett problem också på andra håll än i Helsingfors? Borde UK återuppväcka diskussionen om
att frångå parokialprincipen?
Utskottets representant Anna Helin (Esbo svenska församling) berättade om resultatet från
diskussionen. Utskottet beslöt att ändra diskussionsinitiativet till motion. Utskottet diskuterade
dessa frågor och kom fram till att problemet är mest framstående i stora städer, och även för
ungdomar som flyttar till en ny studieort. Både för- och nackdelar finns med det nuvarande
systemet, men att frångå parokialprincipen helt vore dyrt och det skulle inte vara säkert att ett nytt
system skulle fungera. Man kunde dock genomföra små förändringar som skulle hjälpa på
individnivå, bland annat att man inom en samfällighet med samma kyrkoskatt kunde välja sin
församling, och att man kunde göra ett system för att söka om specialtillstånd att höra till en annan
församling om det t.ex. inte finns en svenskspråkig församling i kommunen, men en i
grannkommunen.
Utskottet funderade även på tillgängligheten av informationen om församlingstillhörigheten och
kom fram till att även om informationen finns är den kanske inte alltid lätt att hitta. Där kunde t.ex.
tydligare webbsidor eller ett register tillgängligt via bankkodsidentifiering som tillåter att man kan se
sina egna uppgifter, vara till hjälp.
Utskottet lyfte fram att många församlingar är bra på att välkomna även andra församlingars
medlemmar, och att det är viktigt att man får behålla sin aktiva gemenskap så gott som möjligt även
om man inte officiellt längre hör till församlingen. Församlingarna behöver även jobba på att fånga
upp dem som flyttar och erbjuda dem en plats i den nya församlingen, så att de får en chans att
skapa en ny gemenskap istället för att börja fundera på att skriva ut sig ur kyrkan.
Utskottet beslöt att ändra diskussionsinitiativet till en motion.
Förslag till beslut:
UK 2019 har diskuterat parokialprincipens för- och nackdelar och kommit fram till att
parokialprincipen behöver uppluckras på vissa områden. Många unga känner att den strikta
geografiska indelningen orsakar problem, bland annat då man bor på ett område utan en
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svenskspråkig församling eller då man flyttar över en församlingsgräns inom samfälligheten
och är tvungen att byta församling eller till och med ge upp sitt mandat i församlingens
förtroendeorgan.
UK 2019 uppmanar kyrkomötet att
−

utreda möjligheterna för att öka valfriheten för församlingstillhörighet inom en och samma
samfällighet

−

utreda möjligheterna för att utfärda specialtillstånd för att höra till en annan församling än
den geografiskt bestämda till dem som bor på ett finskspråkigt område utan en
svenskspråkig församling, och vice versa.
UK 2019 uppmanar församlingarna inom Borgå stift att

−

i högre grad välkomna även andra församlingars medlemmar i sin verksamhet

−

göra informationen om församlingsgränserna och församlingstillhörigheten mer tillgänglig

−

skicka välkomstbrev åt nya församlingsmedlemmar som flyttat till området

Initiativtagarna har diskuterat samma saker som tagits upp i utskottet och är nöjda med att det blir
en motion.
I diskussionen som följde konstaterades bland annat:
Det är ett problem om det inte finns en svenskspråkig församling på orten. Det är avgörande vilken
församling man hör till om man flyttar permanent eller tillfälligt, tillfälligt kan däremot begränsa
rätten till bland annat studierabatt. Kyrkomötet har hittills inte godkänt förändringar med
motiveringen att man inte vill ha åsiktsförsamlingar och att det är dyrt att ändra dataprogram som
används vid skatterna.
Diskussionen avslutades efter 14 talturer.

Niclas Lemström (Matteus församling) och Kim Jokinen (Matteus församling) lämnade in ett
motförslag som inte vill begränsa specialtillståndets orsak till språkliga. Motförslaget inkluderar ett
klämförslag av Sabina Lumivirta (Johannes församling) om förtroendevalda skulle få sitta
mandatperioden ut.
Utskottets förslag ställdes mot förslaget av Lemström/Jokinen med klämförslaget av Lumivirta.
UK:s beslut blev förslaget av Lemström/Jokinen med klämförslaget av Lumivirta.
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UK:s beslut:
UK 2019 har diskuterat parokialprincipens för- och nackdelar och kommit fram till att
parokialprincipen behöver uppluckras i vissa fall. Många unga känner att den strikta
geografiska indelningen orsakar problem bland annat då man bor på ett område utan en
svenskspråkig församling, då man flyttar till en ny stad och inte känner någon tillhörighet till
den nya församlingen, då man flyttar över en församlingsgräns inom samfälligheten och är
tvungen att byta församling eller tvingas ge upp sitt mandat i församlingens
förtroendeorgan.
UK 2019 uppmanar kyrkomötet att
−

utreda möjligheterna för att öka valfriheten för församlingstillhörighet inom en och samma
samfällighet

−

utreda möjligheterna för att utfärda specialtillstånd för att höra till en annan församling än
den geografiskt bestämda

−

Utreda möjligheterna för att sittande förtroendevalda skulle få sitta till slut sin
mandatperiod i den församling de blivit invalda
UK 2019 uppmanar församlingarna inom Borgå stift att

−

i högre grad välkomna även andra församlingars medlemmar i sin verksamhet

−

göra informationen om församlingsgränserna och församlingstillhörigheten mer tillgänglig

−

skicka välkomstbrev åt nya församlingsmedlemmar som flyttat till området

Mötet ajourneras kl. 14.34 till kl. 18.45.
Återupptar förhandlingarna kl. 18.52, röstlängd 100

19§ Motion: Varför intresserar inte arbete inom kyrkan?
Jonas Hellman ledde paragrafen.
Benjamin Häggblom (Karleby svenska församling) och Isak Edman (Nykarleby församling) hade
lämnat in följande initiativ till diskussion:
Inom de närmaste fem åren kommer 40–50 präster gå i pension i Borgå stift. Det innebär att för att
täcka behovet borde kring tio nya präster vigas varje år. För närvarande skulle det behövas 4–5
präster för att fylla alla tjänster som för tillfället är lediga. Även bland diakoner är bristen stor och
antalen som går i pension är större än vad som utbildas.
Senaste år började endast en handfull nya studenter studera teologi vid Åbo Akademi (antalet
studieplatser är 18 per år), och långt ifrån alla som börjar studera teologi blir präster. Det här året
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var (förhoppningsvis) exceptionellt, men om trenden fortsätter kommer prästbristen i Borgå stift
inom kort att vara akut. Enligt en enkät utförd vid Åbo Akademi har de flesta som börjar studera
teologi varit aktiv i en församling innan de började studera, men mycket få har blivit uppmuntrade
av en ungdomsledare eller en präst till att börja studera för att arbeta inom kyrkan. Församlingens
ungdomsarbete har tidigare varit en viktig rekryteringskanal för kyrkan, men det ser ut som att så
inte mera är fallet, åtminstone inte lika mycket som tidigare. Vad beror detta på och vad kunde man
göra i församlingarnas ungdomsarbete för att uppmuntra unga att börja arbeta i kyrkan? Hur kan
man göra arbete i kyrkan mera lockande för unga som funderar på vad de ska ta sig för i livet?
Utskottets representant Måns Vikström (församling) presenterade resultatet av utskottets
diskussioner. Utskottet ändrade det till motion.
Utskottets förslag till beslut:

UK 2019 uppmanar församlingarna i Borgå stift att ta problemet på allvar. Att det finns en brist på
studeranden till kyrkliga yrken drabbar i slutändan kyrkan själv. Därför bör de lokala församlingarna
dra sitt strå till stacken genom att uppmuntra sina ungdomar att studera till ett kyrkligt yrke.
Församlingsanställda bör även ge ungdomarna mera info om vad deras arbetsuppgifter egentligen
innebär, då ungdomar verkar ha endast en vag uppfattning om hur arbetsbilderna för respektive
yrke ser ut.

UK 2019 uppmanar utbildningslinjen för teologi vid Åbo Akademi att göra mera reklam för sin
utbildningslinje på olika utbildningsmässor och olika kyrkliga evenemang.
UK 2019 uppmanar utbildningslinjerna för diakon och ungdomsarbetsledare vid yrkeshögskolan
Novia i Åbo att ge utförligare information om de kyrkliga yrkena åt de som redan studerar till ett
kyrkligt yrke, men även åt dem som överväger att börja studera till ett kyrkligt yrke och även åt dem
som studerar till socionom på Novia i Vasa och Arcada i Helsingfors.
UK 2019 uppmanar utbildningslinjen för socionom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa att informera om
de kyrkliga utbildningarna och hur studeranden kan komplettera sina studier genom att i slutskedet
av studierna ta kurser i Åbo.
UK 2019 uppmana utbildningslinjen för socionom vid Arcada i Helsingfors att gå ut med information
gällande hur och var utbildningen kan kompletteras för att passa kyrkligt arbete.

Flera unga vet inte om vad som krävs för att bli t.ex. diakon. Genom att utbildningslinjerna syns mera
vid olika utbildningsmässor och genom att förbättra och förenkla infon som finns tillgänglig på
utbildningarnas webbsidor, kan utbildningslinjerna hjälpa unga att hitta sina utbildningar.
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Initiativskrivarna kom med ett nytt förslag till beslut.

Inom de närmaste fem åren kommer 40-50 präster gå i pension i Borgå stift. Det innebär att för att
täcka behovet borde kring tio nya präster vigas varje år. För närvarande skulle det behövas 4-5
präster för att fylla alla tjänster som för tillfället är lediga. Även bland diakoner är bristen stor och
antalen som går i pension är större än vad som utbildas.

Senaste år började endast en handfull nya studenter studera teologi vid Åbo Akademi (antalet
studieplatser är 18 per år), och långt ifrån alla som börjar studera teologi blir präster. Det här året
var (förhoppningsvis) exceptionellt, men om trenden fortsätter kommer prästbristen i Borgå stift
inom kort att vara akut. Enligt en enkät utförd vid Åbo Akademi har de flesta som börjar studera
teologi varit aktiv i en församling innan de började studera, men mycket få har blivit uppmuntrade
av en ungdomsledare eller en präst till att börja studera för att arbeta inom kyrkan. Församlingens
ungdomsarbete har tidigare varit en viktig rekryteringskanal för kyrkan, men det ser ut som att så
inte mera är fallet, åtminstone inte lika mycket som tidigare.

Vad beror detta på och vad kunde man göra i församlingarnas ungdomsarbete för att uppmuntra
unga att börja arbeta i kyrkan? Hur kan man göra arbete i kyrkan mera lockande för unga som
funderar på vad de ska ta sig för i livet?

Förslag till beslut av ursprungliga initiativtagarna:

UK uppmanar församlingarna i Borgå stift att ta ovanstående problem på allvar. Att det finns en brist
på studeranden till kyrkliga yrken drabbar i slutändan kyrkan själv. Ungdomar verkar idag ha endast
en vag uppfattning av hur arbetsbilderna för respektive yrke ser ut. En lösning på detta kunde vara
att engagera alla kyrkliga yrkesgrupper i gudstjänsten. Detta förutsätter att gudstjänsten även görs
central för unga. Då skulle de olika yrkesgrupperna komma närmare den ungas vardag. UK 2019 vill
uppmana församlingarna i Borgå stift att uppmuntra sina unga att överväga ett kyrkligt yrke för
framtiden.
I diskussionen som följde konstaterades bland annat:
Det kommer att behövas många nya svenskspråkiga anställda inom kort tid i kyrkan. Ett bra sätt att
bekanta sig med församlingsarbete kan vara PRAO, att göra civiltjänst, att träffa de olika kyrkliga
yrkesgrupperna i samband med hjäpledarutbildningen, ungdomssamlingar och gudstjänsterna. Det
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är viktigt med uppmuntran. Marknadsföra åt finskspråkiga studeranden att komplettera med studier
i svenska.
Diskussionen avslutades efter 24 talturer.
Utskottets förslag ställdes mot förslaget av initiativtagarna Häggblom/Edman.
UK:s beslut blev förslaget av Häggblom/Edman.
Inom de närmaste fem åren kommer 40–50 präster gå i pension i Borgå stift. Det innebär att för att
täcka behovet borde kring tio nya präster vigas varje år. För närvarande skulle det behövas 4–5
präster för att fylla alla tjänster som för tillfället är lediga. Även bland diakoner är bristen stor och
antalen som går i pension är större än vad som utbildas.
Senaste år började endast en handfull nya studenter studera teologi vid Åbo Akademi (antalet
studieplatser är 18 per år), och långt ifrån alla som börjar studera teologi blir präster. Det här året
var (förhoppningsvis) exceptionellt, men om trenden fortsätter kommer prästbristen i Borgå stift
inom kort att vara akut. Enligt en enkät utförd vid Åbo Akademi har de flesta som börjar studera
teologi varit aktiv i en församling innan de började studera, men mycket få har blivit uppmuntrade
av en ungdomsledare eller en präst till att börja studera för att arbeta inom kyrkan. Församlingens
ungdomsarbete har tidigare varit en viktig rekryteringskanal för kyrkan, men det ser ut som att så
inte mera är fallet, åtminstone inte lika mycket som tidigare.
UK:s beslut:
UK 2019 uppmanar församlingarna i Borgå stift att ta ovanstående problem på allvar. Att det
finns en brist på studeranden till kyrkliga yrken drabbar i slutändan kyrkan själv. Ungdomar
verkar idag ha endast en vag uppfattning av hur arbetsbilderna för respektive yrke ser ut. En
lösning på detta kunde vara att engagera alla kyrkliga yrkesgrupper i gudstjänsten. Detta
förutsätter att gudstjänsten även görs central för unga. Då skulle de olika yrkesgrupperna
komma närmare den ungas vardag.
UK 2019 vill uppmana församlingarna i Borgå stift att uppmuntra sina unga att överväga ett
kyrkligt yrke för framtiden.

Mötet ajournerades kl. 19.59 till söndag kl. 9.00

Mötet öppnades för fortsatta diskussioner söndag 27.1 kl. 9.01, röstlängd 99

20§ Initiativ till diskussion: Hur kan församlingen stöda fadderrelationer?
Axel Kaaro ledde paragrafen.
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Fredrik Kass, Kyrkans central för det svenska arbetet, hade lämnat in följande initiativ till diskussion:
Fadderskapet har en lång tradition i den kristna församlingen. Faddrarna var medvandrare till de
som döptes. Faddern har en alldeles speciell plats i den döptes liv och ska verka som en kristen
fostrare, förebild och vän. Det är en stor uppgift och många faddrar kämpar med dåligt samvete och
vet inte hur man skall närma sig sina fadderbarn. Stödet och kontakten från församlingens sida till
faddrarna är vanligen också väldigt litet.
Samtidigt finns det mycket potential i fadderskapet och därför vill vi gärna höra era ungas åsikter och
tankar om det. Fadderskapet kan ge stöd till barn, unga och deras föräldrar. Faddern själv kan
upptäcka församlingen och hitta en gemenskap där.
Vilken relation har du till din fadder? Vad har ni gjort? Hur har din fadder haft kontakt med dig? Hur
tycker du att kontakten kunde ha sett ut? Hur kan församlingen stöda fadder-relationen?
Kanske du själv redan är fadder? Som konfirmerad medlem i den Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland kan du bli fadder till en person som blir döpt. Det betyder att många unga människor är
faddrar i vår kyrka idag. Och unga faddrar blir fler och fler hela tiden. Finns det något speciellt stöd
unga faddrar skulle behöva?
Den här diskussionen blir viktig vägkost för hela kyrkans gemensamma dop- och fadderprojekt som
pågår just nu.
Utskottets representanter Johannes Winé (Sund-Vårdö församling) och Robin Wikstedt (Kyrkslätt
svenska församling) presenterade utskottets diskussion: Utskottet diskuterade kring vilken roll var
och ens egna faddrar haft i ens liv. Hur har faddrar synts i ens liv som barn och hur har vi kontakt
med dem nuförtiden.
Församlingens roll i fadderskapet har minskat betydligt i dagens samhälle. Barn uppfostras mer och
mer sekulärt, och många föräldrar tar aktiva steg för att kyrkan inte skall vara en del av barnets
tidiga fostran. Hur kan kyrkan och fadderns roll som kristen synas i barnets/ungas liv?
Utskottet kom fram till några förslag till vad församlingar kan gör för att stöda fadderskapet:
−
−
−

−

Diskussioner om vad fadderskap innebär och vad fadderns uppgift är, i något skede av
ung/ungvuxen verksamhet
Fadderaktiviter, antingen i stil med Fadderdagen med rabatter och aktiviteter, eller
träffar/diskussionsgrupper för faddrar och deras fadderbarn.
Informationsmaterial för nyblivna faddrar i samband med fadderbrevet, där man kan ge kort
konkreta tips för faddern, information om eventuella evenemang (enligt ovan), länk till en
nätsida med mer ingående information;
Nätsida där det t.ex. skulle finnas konkreta tips för vad man kan göra som fadder, saker man
kan göra med barn i en viss ålder, ett kristet perspektiv på vad fadderskap kan betyda för
barnets trosfostran samt konkreta tips i hur man kan diskutera kristendom, trosfrågor och
värderingar med barn.
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Nätsidan kaste.fi kommer att lanseras i februari 2019. Hurdan information vill vi att det skall finnas
på en nätsida som angår faddrar? Hur kan vi som faddrar hitta tid för att vara närvarande i våra
fadderbarns vardag? Vad innebär en Kristen uppfostran och vilken är fadderns roll den?
Initiativskrivaren gillade utskottets arbete. Fadderskap är ofta en grej som svischat förbi. En kort
kontakt och samtidigt har det satt en att fundera på att det finns mycket potential att hämta. Hur ser
man på sin fadderroll och uppdraget? Ett hedersuppdrag. Glad att få vara det. Samtidigt många som
känner dåligt samvete handlar om att man vill ha mera tid med sitt fadderbarn och hur är jag en
kristen fostrare? Vad betyder det att vara en kristen förebild? Faddrarna varit medvandrare - lång
tradition. Kyrkan försöker ta upp frågan om dop och fadderskap. Vad tänker UK? Hur vill vi vara
faddrar? Vad har vi för erfarenhet. Initiativskrivaren tar med diskussionen till den grupp som
behandlar fadderskapets roll.
I diskussionen som följde konstaterades bland annat:
Det är inte så tydligt vad fadderskapet innebär. Kanske man redan i skriban kunde få veta eftersom
man har rätt att bli fadder som konfirmerad. Man kunde samla material om fadderdagen och vad
man kan hitta på för aktiviteter, bra barnböcker och annat material, att man också kan ge av sin tid
istället för dyra gåvor. Fadderdagen är onödigt nära skolavslutningen, kanske den går att flytta?
Faddrarna kan gärna också komma ihåg dopdagen. Det är bra om faddrarna och föräldrarna pratar
om faddrarnas roll. Det finns ingen färdig mall, det viktigaste är att man är den person man är. Vi
lyckas inte heller alltid men vi kan alltid försöka vårt bästa. Faddern kan vara en ”extra förälder”. Det
är möjligt att få en fadder senare i livet t.ex. om en fadder har dött eller kontakten inte finns mera.
Diskussionen avslutades efter 23 talturer.

21§ Information från NAVI -inflytelsegruppen för unga vuxna
Tanja Holm informerade om NAVI inflytelsegruppen.
Det är en grupp unga vuxna som frivilligt jobbar för att ungdomars och unga vuxnas röst ska höras i
kyrkan. Genom olika saker: ställningstagande, främjande av delaktighet, val.
Urban Back Borgå stifts representant för tillfället. Informera gärna NAVI om församlingens
verksamhet för unga vuxna.
22§ Förslag till tid och plats för UK 2020
Fredrik Kass, Kyrkans central för det svenska arbetet, föreslog tid och plats för UK 2020.
Förslag på tid och plats: 23-26.1.2020 på Lärkkulla i Karis.
UK beslöt enligt förslaget.
23§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2020
Information om planeringsgruppen av Jonas Hellman, tre personer väljs.
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Nominerade: Jakob Nylund (Pedersöre församling), Sinna Savolainen (Åbo svenska församling),
Alexandra Ulenius (Jomala församling), Daniela Ikäheimo (Esbo svenska församling), Jamika
Sandbäck (Kronoby församling), Axel Kaaro (Matteus församling), Amanda Riikonen (Matteus
församling) och Sofia Palmén (Johannes församling)
Efter rösträkningen konstaterades Jakob Nylund, Axel Kaaro och Jamika Sandbäck ha fått flest röster
och bildar arbetsgrupp för UK 2020.
24§ Eventuella övriga ärenden
Sabina Lumivirta tackade å ungdomars vägnar för ett trevligt UK. Inga andra övriga ärenden.
25§ Förhandlingarna avslutas
UK plenum avslutades söndag 27 januari 2019 kl. 10.45
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