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Salon seurakunnan
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN
JOHTOSÄÄNTÖ
Hyväksytty Salon seurakunnan järjestelytoimikunnassa/ kirkkovaltuustossa
joulukuun 17 päivänä 2008

YLEISSÄÄNNÖKSET
1§
Lähetysyö on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja
kirkkojärjestyksessä.
2§
Seurakunnan lähetystyöstä vastaa kirkkoneuvoston alaisena lähetystyön johtokunta tämän johtosäännön osoittamassa laajuudessa.

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA
JA SEN TYÖSKENTELY
3§
Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
Lähetystyön johtokunnan tehtävänä on
1) kehittää sille kuuluvaa työalaa ja huolehtia yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön,
2) huolehtia työalaansa koskevasta henkilöstön kehittämisestä,
3) seurata rovastikunnan, hiippakunnan, koko kirkon ja yhteiskunnan puitteissa työalaansa ja
siitä käytyä julkista keskustelua,
4) toimia linkkinä seurakuntalaisten ja lähetystyötä tekevien työntekijöiden välillä,
5) laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
sekä edellisen vuoden toimintakertomus,
6) päättää lähetystyölle myönnettyjen toimintamäärärahojen käytöstä,
7) päättää hyväksytyn talousmäärärahojen puitteissa toiminnan käytännön järjestelyistä,
8) tehdä kirkkoneuvostolle esityksiä ja aloitteita sekä antaa kirkkoneuvostolle lausuntoja työalaansa liittyvissä asioissa, kuten työalojensa uusien työntekijöiden valinnassa,
9) seurata työalalle asetettujen tavoitteiden toteutumista,
10) päättää vuosittain seurakunnan talousarviossa lähetystyön tukemiseksi varatun avustusmäärärahan jakamisesta lähetysjärjestöjen kesken,
11) laatia kirkkoneuvostolle esitykset, jotka koskevat nimikkosopimuksia ja muita vastaavia lähetystyön tekemiseen liittyviä sopimuksia, sekä
12) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.
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4§
Johtokunnan kokoonpano
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen lähetystyön johtokuntaan puheenjohtajan ja yhdeksän (9)
muuta jäsentä sekä kymmenen (10) henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla ja työalasta vastaavalla papilla sekä työalasta vastaavalla lähetyssihteerillä.
5§
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 kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta,
ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto kokouksesta ja asialuettelo on samalla
tavalla toimitettava myös kirkkoherralle, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle
sekä niille, joilla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Johtokunnan niin sopiessa voidaan kiireellinen asia ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten estämättä.
Lähetystyön johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee lähetystyöstä vastaava pappi tai
lähetystyötä hoitava lähetyssihteeri. Asian niin vaatiessa voi esittelijänä toimia myös joku muu lähetystyötä tekevä työntekijä, jonka erityisalaan asia liittyy. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan tähän tehtävään nimittämä lähetyssihteeri tai muu seurakunnan viran- tai toimenhaltija.
Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
KL 7 luku 4–6 §; KJ 7 luku 4–7 §

6§
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 2009

