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VANDA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

VANDA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS
GRUNDSTADGA

Fastställd av kyrkostyrelsen den 16.12.1976
Ändringen av 4 § punkterna 8 b och c i grundstadgan fastställd av kyrkostyrelsen den
26.1.1995
Ändringen av 4 § punkt 8 c i grundstadgan godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den
14.12.1999
Ändringen av 2 § i grundstadgan godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 28.9.2004

1§

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda stad bildar en kyrklig
samfällighet, vars namn är Vanda kyrkliga samfällighet och hemort
Vanda stad.

2§

Till den kyrkliga samfälligheten hör Håkansböle finska församling,
Tavastby finska församling, Korso finska församling, Räckhals finska
församling, Dickursby finska församling, Vandaforsens finska
församling och Vanda svenska församling. (28.9.2004)

3§

Den kyrkliga samfälligheten sköter församlingarnas egendom.

4§

Den kyrkliga samfälligheten sköter de ärenden som enligt 11 kap. 2 §
1 och 2 mom. i kyrkolagen ankommer på den. Dessutom sköter den
kyrkliga samfälligheten följande ärenden: (26.1.1995)
1)

det övriga finansieringsväsendet och ekonomiförvaltningen,
dock så, att var och en församling fattar beslut angående
a)
användningen av de medel som förvärvats genom
kollekt-, basar- o.dyl. verksamhet samt
b)
användningen av de medel eller den egendom som
har tillfallit församlingen genom testamente,
donation eller på annat sätt anvisats församlingen

2)

fastighets- och byggnadsväsendet,

3)

begravningsväsendet,

4)

anskaffning och skötsel av material, inventarier, och lokaliteter
samt anskaffning av kontorsförnödenheter,
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5§

5)

juridiska ärenden,

6)

personalförvaltningen, dock så, att var och en församling sköter
för sin egen personals del de åligganden som omtalats i
kyrkolagen och tjänstestadgan,

7)

den allmänna förvaltningen för de egna uppgifternas del,

8)

av uppgifterna som hänför sig till församlingsverksamheten
a)
den allmänna planeringen och dirigeringen av den
diakoniska och socialetiska verksamheten samt familjeoch ungdomsarbetsrådgivningsarbetet,
bostadsförmedlingsverksamheten som riktar sig mot
åldringar, sjukhussjälavårdsarbetet och den diakoniska
verksamheten som inriktar sig mot små specialgrupper
samt det sociala arbetet, (29.5.1984)
b)
planeringen och dirigeringen av användandet av
sommarhem, lägerområden och kurscentraler samt
planeringen och dirigeringen av den audiovisuella
verksamheten, (26.1.1995)
c)
upprätthållandet av kontakten med de myndigheter som
sköter barn-, ungdoms- och fostringsärenden, stödjandet
av religionsundervisningen i skolorna och uppstöttandet
av dess status, anordnandet av utbildning för
församlingarnas förtroendevalda och personalen i
församlingarnas tjänst samt gällande det allmänna barnoch ungdomsarbetet, stödjandet av lekmannautbildningen
och frivilligverksamheten samt utvecklandet,
genomförandet och koordineringen av det gemensamma
barn- och ungdomsarbetet, (14.12.1999)
d)
den kyrkliga samfällighetens och församlingarnas
gemensamma information samt understödjandet av
församlingarna i frågor gällande information, (27.3.1984)
e)
den kyrkliga samfällighetens planerings- och
statistikföringsväsende,
f)
fattandet av beslut angående understödsanslag som
beviljas ur budgeten för missionsarbetet och kyrkans
utlandshjälp, dock så, att var och en församling dessutom
äger rätt att från de anslag den har till sitt förfogande
bevilja understöd för missionsarbetet och kyrkans
utlandshjälp.

Var och en församling sköter de övriga ärendena som enligt
ovanstående inte skall skötas på försorg av den kyrkliga
samfälligheten samt fattar beslut angående användandet av
penningmedel för skötandet av dem.

