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VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN
PERUSSÄÄNTÖ

Vahvistettu kirkkohallituksessa 16.12.1976
Muutokset perussäännön 4 §:n kohtaan 8 b ja c vahvistettu kirkkohallituksessa
26.1.1995
Muutokset perussäännön 4 §:n kohtaan 8 c hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa
14.12.1999
Muutokset perussäännön 2 §:än hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 28.9.2004

1§

Vantaan ev.lut. seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, jonka nimi on Vantaan seurakuntayhtymä ja kotipaikka
Vantaan kaupunki.

2§

Seurakuntayhtymään kuuluvat Hakunilan seurakunta, Hämeenkylän seurakunta, Korson seurakunta, Rekolan seurakunta, Tikkurilan seurakunta, Vantaankosken seurakunta ja
Vanda svenska församling. (28.9.2004)

3§

Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien omaisuuden.

4§

Seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen asioiden lisäksi seurakuntien
(26.1.1995)
1)

2)

muun rahoitustoimen ja taloushallinnon, kuitenkin niin,
että kukin seurakunta päättää
a)
kolehti-, myyjäis- yms. toiminnalla hankkimistaan
varoista sekä
b)
sille testamentattujen, lahjoitettujen tai muulla
tavalla osoitettujen varojen tai omaisuuden käytöstä,
kiinteistö- ja rakennustoimen,

2
3)
4)
5)
6)

7)
8)

5§

hautatoimen,
kaluston, irtaimiston, ja huonetilojen hankinnan ja hoidon sekä toimistotarvikkeiden hankinnan,
lakiasiat,
henkilöstöhallinnon, kuitenkin niin, että kukin seurakunta hoitaa kirkkolaissa ja virkasäännössä mainitut tehtävät oman henkilökuntansa osalta,
yleishallinnon omien tehtäviensä osalta,
seurakunnallisesta toiminnasta
a)
diakonisen ja sosiaalieettisen toiminnan yleisen
suunnittelun ja ohjaamisen sekä perhe- ja nuorisoneuvontatyön, vanhusten asunnonjakotoiminnan, sairaalasielunhoitotyön ja pieniin erityisryhmiin kohdistuvan diakonisen toiminnan sekä yhteiskunnallisen työn, (29.5.1984)
b)
kesäkotien, leirintäalueiden ja kurssikeskusten
käytön suunnittelun ja ohjaamisen sekä audiovisuaalisen toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen, (26.1.1995)
c)
yhteyden pitämisen lapsi-, nuoriso- ja koulutusasioita hoitaviin viranomaisiin, koulujen uskonnonopetuksen ja sen aseman tukemisen, seurakuntien luottamushenkilöiden ja seurakuntayhtymän palveluksessa olevien henkilöiden sekä yhteisen lapsi- ja nuorisotyön koulutuksen järjestämisen, maallikkokoulutuksen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisen sekä yhteisen lapsi- ja nuorisotyön kehittämisen, toteuttamisen ja koordinoinnin,
(14.12.1999)
d)
seurakuntayhtymän ja seurakuntien yhteisen tiedotuksen sekä seurakuntien avustamisen tiedotusta koskevissa asioissa, (27.3.1984)
e)
seurakuntayhtymän suunnittelu- ja tilastotoimen,
f)
talousarviosta myönnettävän lähetystyön ja kirkon
ulkomaanavun kannatusmäärärahan päättämisen, kuitenkin niin, että kullakin seurakunnalla on
lisäksi oikeus käytettävissään olevasta määrärahasta myöntää tukea lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle.

Kukin seurakunta hoitaa muut kuin edellä mainitut seurakuntayhtymän toimesta hoidettavat asiat sekä päättää varojen
käytöstä niiden hoitamiseksi.

