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Kirkon diakoniarahaston säännöt
Hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 30 päivänä maaliskuuta 1999

1§
Kirkon diakoniarahasto on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen avustusrahasto. Rahaston tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa.

2§
Rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi voidaan ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja
ja kolehteja sekä järjestää rahankeräystä.

3§
Rahaston varoja voidaan käyttää sellaisiin kohteisiin, joihin ei saada nopeasti ja riittävästi muita avustusvaroja.
Päätöksiä valmisteltaessa on pyrittävä olemaan yhteydessä sen seurakunnan ja tarvittaessa myös hiippakunnan diakoniatyöstä vastuussa oleviin, jonka alueella avustuskohde
on.

4§
Kirkkohallitus asettaa nelivuotiskaudeksi rahaston hallituksen, jonka muodostavat kirkkohallituksen puheenjohtajaksi nimeämä kirkkoneuvos sekä neljä muuta jäsentä. Hallitus
voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

5§
Hallituksen tehtävänä on rahaston kartuttaminen ja varojen käytöstä päättäminen.

6§
Hallituksen toiminnan suuntaviivoista päättää kirkkohallitus kuultuaan kirkon diakonia- ja
yhteiskuntatyön toimikuntaa.
Rahaston toimintakertomus esitetään vuosittain kirkkohallitukselle.
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7§
Rahaston varat on sijoitettava turvatulla tavalla. Varoja voidaan kohtuullisessa määrin
käyttää varainhankinnasta ja avustusten jakamisesta aiheutuviin menoihin.

8§
Rahaston tilinpito hoidetaan kirkon keskusrahaston kirjanpidon yhteydessä ja tilit tarkastetaan sen tilintarkastuksen yhteydessä.
¯¯¯¯¯¯¯¯
Nämä säännöt tulevat voimaan 30 päivänä maaliskuuta 1999 ja niillä kumotaan
14.9.1995 vahvistetut kirkon katastrofirahaston säännöt.
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Aino Saarikon rahaston säännöt
Vahvistettu kirkkohallituksen täysistunnossa 1 päivänä marraskuuta 1994

1§
Rahasto muodostuu diakonissa Aino Saarikon 30. elokuuta 1989 allekirjoittaman testamentin perusteella KDYK:lle tulleesta perinnöstä, joka talletetaan tuottavasti.

2§
Rahaston tarkoituksena on testamenttaajan tahdon mukaisesti kehitysvammaisten hengellisen toiminnan tukeminen.

3§
Rahastoa kartutetaan peruspääoman korkotuotolla, josta jaetaan vuosittain avustuksia
rahaston tarkoitusta palveleviin kohteisiin.

4§
Rahaston varojen käytöstä päättää johtavan sihteerin esittelystä toiminnallisen osaston
johtaja.

5§
Rahaston tilinpito hoidetaan erillisenä rahastona kirkon keskusrahaston tilinpidon yhteydessä. Rahaston tilit tarkastetaan kirkon keskusrahaston tilintarkastuksen yhteydessä.

6§
Nämä säännöt tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.
Näillä säännöillä kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1993 vahvistetut säännöt.
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Kirkon musiikkijuhlien rahaston säännöt
Hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 27.2.2007

1§
Kirkon musiikkijuhlien rahaston tarkoituksena on tukea Kirkon musiikkijuhlia.

2§
Kirkon musiikkijuhlien rahasto muodostuu Valtakunnallisten kirkkomusiikkijuhlien ylijäämästä ja muulla tavalla rahastoon luovutetuista varoista.
Rahastoa kartutetaan Kirkon musiikkijuhlien tuotolla, lahjoituksilla ja kolehdeilla.

3§
Kirkon musiikkijuhlien päätoimikunta laatii toiminnastaan vuosittain talousarvion. Sen
puitteissa rahaston varojen käytöstä päättää Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän ja
musiikkitoiminnan (KJM) yksikön johtaja.

4§
Rahaston tilinpito hoidetaan erillisenä rahastona Kirkon keskusrahaston tilinpidon yhteydessä.
Rahaston tilit tarkastetaan Kirkon keskusrahaston tilintarkastuksen yhteydessä.

5§
Nämä säännöt tulevat voimaan 27 päivänä helmikuuta 2007.
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