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YLEISSÄÄNNÖKSET
1§
Taipaleen seurakunnan aluetyöllä pyritään kohdentamaan seurakunnan palveluja tasaisesti
seurakunnan kolmelle eri alueelle sekä varmistamaan seurakuntalaisten mahdollisuus
osallistua oman alueensa seurakuntatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Taipaleen seurakunnassa on Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kirkkopiirit.
Kirkkopiireissä on alueen toimintaa suunnittelevina ja arvioivina toimieliminä
kirkkoneuvoston toimikaudekseen asettamat piirineuvostot.

PIIRINEUVOSTON TEHTÄVÄT JA TYÖSKENTELY
2§
Piirineuvoston tehtävät
Piirineuvoston tehtävänä on:
1. koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä
elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
2. tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
3. etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia alueen yhteisöllisyyden edistämiseksi
4. toimia yhteistyöelimenä alueen ja seurakunnan työalojen välillä
5. laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten ehdotus seurakuntatyön
toteuttamisesta alueella tavoitteineen ja tehdä ehdotus sitä varten tarvittavista työalojen
henkilöstö- ja muista resursseista
6. seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
7. laatia kirkkoneuvostolle kertomus alueella edellisenä vuonna toteutetusta
seurakuntatyöstä
8. tehdä kirkkoneuvostolle ehdotukset alueella tai useamman alueen yhteistyönä
seuraavana vuonna toteutettavista projekteista määrärahaesityksineen sekä niiden
vaatimista työalojen henkilöstöresursseista
9. seurata alueella toteutettavaksi hyväksyttyjen projektien etenemistä ja raportoida niistä
kirkkoneuvostolle

10. päättää hyväksytyn talousarvion puitteissa alueneuvostolle myönnetyn määrärahan
käytöstä
11. osallistua tarvittaessa alueella seurakuntatyössä toimivien viranhaltijoiden ja
työntekijöiden valinnan valmisteluun
12. suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät

3§
Piirineuvoston kokoonpano
Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen kirkkopiirien piirineuvostoihin viidestä
kymmeneen (5-10) jäsentä ja tarvittaessa riittävän määrän varajäseniä. Aluepastori
valmistelee yhdessä alueen seurakuntalaisten kanssa esityksen piirineuvoston jäsenistä
kirkkoneuvostolle. Piirineuvoston jäsenten tulee olla kyseisellä alueella asuvia seurakunnan
vaalikelpoisia jäseniä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Varsinaisten jäsenten
lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla kyseisellä alueella
asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä.
Kunkin seurakunta-alueen aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana. Piirineuvosto
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Piirineuvoston kokouksiin osallistuu alueelta kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema
jäsen sekä tarvittaessa kirkkoherra.

4§
Kokouksen koollekutsuminen ja asioiden käsittely

Piirineuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
Piirineuvosto päättää kokoustensa koollekutsumistavasta. Tieto kokouksista on toimitettava
kirkkoherralle ja kirkkoneuvoston edustajalle samalla tavalla kuin piirineuvoston jäsenille.
Piirineuvosto voi kutsua itselleen sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija tai
työntekijä. Kokouksesta tehdään muistio, joka toimitetaan piirineuvoston jäsenille,
kirkkoneuvoston edustajalle ja kirkkoherralle.
Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaissa ja
kirkkojärjestyksessä (KL 7 luku 4-6 §, KJ 7 luku 4-7 §).

