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Salon seurakunnan
JULISTUKSEN JOHTOKUNTA
Hyväksytty Salon seurakunnan kirkkovaltuustossa
kesäkuun 6 päivänä 2018
YLEISSÄÄNNÖKSET
1§
Kristillisen kirkon perustehtävä on jumalanpalveluselämä, evankeliumin esillä pitäminen sekä
palveleminen (liturgia, martyria ja diakonia). Kaikki paikallisseurakunnan toiminta palvelee
tämän perustehtävän toteutumista.
Julistuksen johtokunta palvelee liturgian ja martyrian toteutumista seurakunnassa. Sen
tehtäväkenttään kuuluvat seurakunnan työaloista jumalanpalveluselämä ja kirkolliset
toimitukset, musiikkityö, yleinen seurakuntatyö, aikuis- ja evankelioimistyö sekä lähetystyö.

JOHTOKUNTA JA SEN TYÖSKENTELY
2§
Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
1)

2)
3)
4)

5)

Julistuksen johtokunta
kehittää, suunnittelee ja seuraa seurakunnan julistustyön kokonaisuutta yhdessä
viranhaltijoiden kanssa. Tässä tehtävässä pyritään ajanmukaisuuteen ja seurakuntalaisten vastuuttamiseen, sekä seurakuntalaisten ja työntekijöitten vuorovaikutuksen lisäämiseen.
antaa kirkkoneuvostolle esitykset toimintasuunnitelmista ja talousarvioehdotuksista ja
edellisen vuoden toimintakertomuksista, sekä
tekee esityksiä ja aloitteita.
valmistelee kirkkoneuvostolle esitykset lähetystyöhön liittyvistä nimikko- ja yhteistyösopimuksista, päättää vahvistettujen sopimusten pohjalta talousarviossa lähetystyön
tukemiseksi varatun määrärahan kohdentamisesta lähetysjärjestöille.
suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

KL 7 luku 2; 10 luku 4 § 1 mom.

3§
Johtokunnan kokoonpano
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen johtokuntaan
puheenjohtajan ja kaksitoista (12) muuta jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Johtokunnan esittelijöinä toimivat aluetyöstä vastaava aluekappalainen, musiikkityön johtava
viranhaltija sekä lähetystyön johtava viranhaltija. Sihteerinä kokouksissa toimii lähetyssihteeri,
tai hänen estyneenä ollessaan joku esittelevistä virkamiehistä.
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Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla sekä kirkkoneuvoston
keskuudestaan valitsemalla edustajalla.
KL 7 luku 3 §; KJ 7 luku 2 § 2 mom. ja 3 § 2–3 mom.

4§
Kokouksen koollekutsuminen ja asioiden käsittely
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai milloin vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten.
Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta ja
kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto kokouksesta on samalla tavalla
toimitettava kirkkoherralle, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle sekä niille
viranhaltijoille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Johtokunnan niin sopiessa voidaan kiireellinen asia ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien
määräysten estämättä.
Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
KL 7 luku 4–6 §; KJ 7 luku 4–7 §

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuudesta ja salassapidosta on
voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.
KL 6 luku 3 §; Julk.L 23

5§
Alistaminen ja muutoksenhaku
Johtokunnan sihteerin on toimitettava ote tai muu ilmoitus johtokunnan päätöksestä viiden (5)
päivän kuluessa kokouksesta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon.
Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa johtokunnan puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa siitä,
kun johtokunnan päätöstä koskeva ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tietoon.
Johtokunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaisesti.
Johtokunnan päätökseen voidaan hakea muutosta siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
______________________

Tämä johtosääntö tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 2019

