DIAKONIARAHASTON SÄÄNTÖ
Rahaston nimi
Diakoniarahasto
Lahjoittajan nimi
Aaro Fredrik Väänänen
Lahjoitustapa ja -aika
Testamentti 21.12.1928, valvottu 22.9.1931.
Rahaston varat
Rahaston peruspääoma (72.236,76 €) muodostuu A.F. Väänäsen Siilinjärven ev.lut.
seurakunnalle testamentatuista varoista. Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoilla, testamenteilla,
kolehdeilla ja keräystuloilla. Rahaston peruspääoma on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.
Rahaston tuotto ja saadut muut varat muodostavat rahaston käyttöpääoman, jota käytetään
rahaston tarkoituksen toteuttamiseen.
Käyttötarkoitus
Testamentin määräyksen mukaisesti rahaston käyttötarkoituksena on diakoniatyön
toteuttaminen. Rahaston keskeisenä tavoitteena on osana seurakunnan diakoniatyötä avustaa
taloudellisesti ahdingossa olevia siilinjärveläisiä. Rahaston varoja voidaan käyttää diakoniatyössä
avustustoiminnan lisäksi tukiasuntotoimintaan, henkilöstökuluihin ja rahaston varallisuuden
hoitoon.
Rahaston päätösvalta
Kirkkovaltuusto
• hyväksyy rahastosäännön ja mahdolliset muutokset siihen,
• hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä rahaston käyttöön
liittyvät toiminta- ja taloustavoitteet,
• vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille,
• päättää rahaston peruspääoman käytöstä ja rahaston lakkauttamisesta.
Kirkkoneuvosto
• päättää rahaston varojen sijoittamisesta,
• päättää aineellisen avustamisen periaatteista ja käyttövaltuuksista rahastosta
myönnettäviä avustuksia varten.
Muilta osin rahaston päätösvaltaa käyttävät kirkkoneuvosto ja viranhaltijat sen mukaan kuin
kirkkoneuvoston
ohjesäännössä,
taloussäännössä,
hankintaohjeissa,
talousarvion
täytäntöönpano-ohjeissa tai jäljempänä tässä säännössä on määrätty.
Rahaston käyttö tarkoitukseensa
Diakoniatyössä toimivat viranhaltijat päättävät rahaston käytöstä niissä rajoissa kuin
kirkkoneuvoston hyväksymissä aineellisen avustamisen periaatteissa on määritelty.
Avustuspäätöksistä tulee pitää päätösluetteloa. Avustuksiin liittyvät asiakirjat ovat salassa
pidettäviä. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat vaitiolovelvollisia avustuksiin liittyvissä
asioissa.
Rahaston kirjanpito
Rahaston käyttöön liittyvien meno- ja tulotositteiden hyväksymisessä noudatetaan
kirkkoneuvoston antamia diakoniatyön meno- ja tulotositteiden hyväksymistä koskevia ohjeita.
Rahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä erityiskatteisena
rahastona. Rahaston taloustapahtumat kirjataan diakoniatyön tehtäväalueelle varustettuna
omalla tunnisteella.

Rahaston rahavarat voidaan pitää omalla tai seurakunnan pankkitilillä. Mikäli rahavarat ovat
seurakunnan pankkitilillä, seurakunta maksaa rahaston rahavarojen vuoden viimeisen päivän
saldolle tilisopimuksen mukaisen koron.
Rahaston valvonta
Rahastoon liittyvästä toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle
kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.
Rahastoon liittyvät asiapaperit säilytetään seurakunnan arkistosäännön mukaan.
Rahaston lakkauttaminen
Mikäli tässä säännössä ilmaistu rahaston käyttötarkoitus tulee mahdottomaksi tai
tarpeettomaksi, rahasto voidaan kirkkovaltuuston päätöksellä lakkauttaa. Kirkkovaltuusto
päättää tässä yhteydessä rahaston jäljellä olevien varojen käytöstä.
Rahastosäännön voimaantulo
Tämä rahastosääntö on hyväksytty Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuustossa 26.10.2010 ja
tulee voimaan 1.1.2011 lukien. Sääntö kumoaa kirkkovaltuuston 26.10.1994 hyväksymän
diakoniarahaston säännön.

