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Salon seurakunnan
KASVATUKSEN JOHTOKUNTA
Hyväksytty Salon seurakunnan kirkkovaltuustossa
kesäkuun 6 päivänä 2018
YLEISSÄÄNNÖKSET
1§
Johtokunnan työaloina ovat varhaiskasvatus ja nuorisotyö Salon seurakunnassa.
Varhaiskasvatuksen osa-alueita ovat erityisesti pyhäkoulu-, päiväkerho- ja perhekerhotoiminta
sekä mentorointi, eli yhteydet kaupungin varhaiskasvatukseen.
Nuorisotyöllä tarkoitetaan varhaisnuorten (7–14-vuotiaat), rippikoululaisten, nuorten (15–18vuotiaat) ja nuorten aikuisten (19–24-vuotiaat) parissa ja heidän kanssaan tapahtuvaa
seurakunnan järjestämää kristillistä toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria elämään
seurakunnan aktiivisina jäseninä ja tukea heitä heidän kasvussaan kristittyinä.
Työalan piiriin voi sisältyä myös muuta toimintaa, jossa tavoitteena on kristillisen kasvatuksen
tukeminen ja toteuttaminen lasten ja heidän perheidensä parissa. Työaloille kuuluu myös
vastuunkantaminen seurakunnan kasteopetuksesta. Lisäksi Deep Talkmenetelmällä palvellaan eri yhteisöjä.
Kasvatuksen erilaisten työmuotojen tulee muodostaa sellainen kokonaisuus kirkon
kasvatustoiminnan kehittämisasiakirjojen ja ohjeistuksen mukaiseen oppimiseen perustuen,
että lapset, nuoret ja heidän perheensä saavat mahdollisuuden henkilökohtaiseen uskonelämään, lähetystoimintaan, kansainvälisyyskasvatukseen, diakoniseen toimintaan, jumalanpalvelukseen ja hartauselämään sekä kristillisen yhteyden kokemiseen.
JOHTOKUNTA JA SEN TYÖSKENTELY
2§
Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
Johtokunta
1) kehittää kasvatukseen kuuluvia työaloja kirkon niille asettamien tavoitteiden mukaisesti
yhdessä viranhaltijoiden kanssa sekä kehittää näiden työalojen yhteistyötä, sekä lisäksi
suunnitelmallista yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kanssa,
2) laatii kirkkoneuvostolle esitykset toimintasuunnitelmista ja talousarvioehdotuksista ja
edellisen vuoden toimintakertomuksista sekä päättää nuorisotyölle myönnettyjen avustusmäärärahojen käytöstä (erityisesti partio),
3) tekee kirkkoneuvostolle esityksiä ja aloitteita.
4) valitsee työntekijät toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin
5) suorittaa kirkkoneuvoston sille antamat ja toimialaansa kuuluvat muut tehtävät.
KL 7 luku 2 §; 10 luku 4 § 1 mom.
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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 johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, johtava nuorisotyönohjaaja sekä rippikoulutyöstä vastaava johtava viranhaltija. Sihteerinä kokouksissa toimii
vastaava lastenohjaaja, tai hänen estyneenä ollessaan joku esittelevistä virkamiehistä.
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.
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______________________

Tämä johtosääntö tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 2019

