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SIILINJÄRVEN SEURAKUNNAN LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOSÄÄNTÖ
Hyväksytty kirkkoneuvostossa toukokuun 13. päivänä 1996
1§
Lapsi- ja nuorisotyö on seurakunnan tehtävä, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten sekä
heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä toimintaa.
KL 4:1
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen
toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta,
diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.
KJ 3:1
Vanhempien ja huoltajien tulee antaa lapsille kristillistä kasvatusta ja kirkon tunnustuksen mukaista opetusta.
Kummien ja seurakunnan tulee tukea vanhempia ja huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä.
KJ 3:2
Seurakunnan tulee huolehtia eri ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän
hoitamisesta.

2§
Lapsi- ja nuorisotyötä tehdään
1) huolehtimalla, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kokea turvallisuutta, rakentaa
uskonelämänsä sanan ja sakramenttien perustukselle, kasvaa yhteyteen toisten kristittyjen
kanssa, osallistua seurakunnan tehtävän toteuttamiseen sekä harjaantua kristillisessä
elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä;
2) ohjaamalla ja tukemalla koteja ja seurakuntalaisia kasvatusvastuuseen omassa elämänpiirissään
ja seurakunnan toiminnassa;
3) liittymällä paikkakunnan kasvatus- ja nuorisotoimen kokonaisuuteen sekä rovastikunnan,
hiippakunnan ja kirkon yhteiseen lapsi- ja nuorisotyöhön; sekä
4) edistämällä ekumeenista ja kansainvälistä lapsi- ja nuorisotyötä käyttäen kanavina kirkon
kasvatusasiain ja nuorisotyön keskuksia, ekumeenisia ja kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä sekä
kirkon lähetysjärjestöjä.
3§
Vuosittain laaditaan lapsi- ja nuorisotyön toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä seurantaa ja
arviointia varten toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
4§
Seurakunnassa on 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä varten lapsi- ja nuorisotyön virkoja sekä
työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä. Viranhaltijan tehtävistä voidaan antaa lähempiä määräyksiä
viran johtosäännössä.
5§
Lapsi- ja nuorisotyötä johtaa ja siitä vastaa kirkkoneuvosto.
Kirkkoneuvosto asettaa lapsi- ja
nuorisotyöhön tuki/vastuuryhmiä, joiden tehtävät määritellään kirkkoneuvoston hyväksymässä
toimintasäännössä.
Lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimiehenä on kirkkoherra.
Välittömiä
työnjohtotehtäviä voidaan antaa myös muulle papille tai lehtorille tai lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijalle.
Työnjaon lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijoiden kesken vahvistaa tarvittaessa kirkkoneuvosto.
KJ 6:34
Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa.
---Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä
evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä
kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo
kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.
_________________

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 1996.

