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As e t u s

N:o 1107

tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapa-
turmavakuutuslain (608/1948) 35 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
1204/1996:

1 §
Tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukai-

sen vakuutusmaksun perusteena olevana työ-
ansiona pidetään palkkaa tai muuta vastiket-
ta, joka on maksettu korvauksena työstä.
Ulkomaantyössä vastikkeena pidetään sitä

palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa
olisi maksettava, tai palkkaa, jonka muutoin
voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2000.
Asetusta sovelletaan vuoteen 2000 kohdis-

tuviin vakuutusmaksuihin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Valtioneuvoston päätös

N:o 1108

pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton
järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston

päätöksen 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1999

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä
muuttanut pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vas-

taanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1999
annetun valtioneuvoston päätöksen (512/1999) 11 §:n 1 momentin seuraavasti:

11 §

Sodassa vapaaehtoisina palvelleiden
kustannusten korvaaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus ja kunta
voivat sopia Suomen sodissa vuosina
1939—1945 vapaaehtoisina palvelleiden enti-
sen Neuvostoliiton alueelta olevien henkilöi-
den ja heidän aviopuolisoidensa terveydenti-
lan tulotarkastuksesta, asumisesta, toimeen-

tulon turvaamisesta sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä aiheutuvien
kustannusten korvaamisesta. Kustannukset
korvataan koko siltä ajalta, jonka tässä mo-
mentissa tarkoitetut henkilöt asuvat Suomes-
sa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2000.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1999

Työministeri Sinikka Mönkäre

Erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen
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Opetusministeriön päätös

N:o 1109

Suomen Adventtikirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjes-
tyksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1999

Suomen Adventtikirkko -niminen uskonnollinen yhdyskunta on uskonnollisten yhdyskun-
tien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut 10 päivänä kesäkuuta 1999 pidetyssä ylimää-
räisessä yleiskokouksessa muuttaneensa yhdyskunnalle 7 päivänä helmikuuta 1994 vahvistet-
tua ja 6 päivänä maaliskuuta 1998 muutettua yhdyskuntajärjestystä, joka tämän jälkeen
kuuluu seuraavasti:

Yhdyskuntajärjestys

1 luku

Yhdyskunnan nimi, tarkoitus
ja toimintatavat

1 §
Yhdyskunnan nimi on Suomen Adventti-

kirkko, ruotsiksi Finlands Adventkyrka ja
englanniksi The Seventh-day Adventist
Church in Finland. Sen toiminta-alue on
Suomi ja kotipaikka Tampereen kaupunki.
Yhdyskunta kuuluu unionina (The Finland
Union Conference of Seventh-day Adven-
tists) kansainvälisen Seitsemännen päivän
adventistien pääkonferenssin (The General
Conference of Seventh-day Adventist)
Trans-Euroopan osastoon. Jäljempänä niitä
kutsutaan pääkonferenssiksi ja osastoksi.

2 §
Yhdyskunnan tarkoituksena on toteuttaa

Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen lähetyskäskyä ja julistaa hänen ian-
kaikkista evankeliumiaan.

3 §
Yhdyskunta toteuttaa tarkoitustaan järjestä-

mällä jumalanpalvelus-, sananjulistus-, har-

taus-, raamatuntutkistelu- ja koulutustilai-
suuksia, julkaisemalla ja levittämällä paino-
tuotteita ja audiovisuaalista materiaalia sekä
käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä. Yh-
dyskunta harjoittaa hyväntekeväisyys-, ter-
veys- ja raittiustoimintaa sekä tekee ulkolä-
hetys- ja kehitysyhteistyötä. Yhdyskunnan
eri toiminta-alat on jaettu jaostoihin.
Yhdyskunta voi perustaa ja ylläpitää kou-

luja, terveydenhoitolaitoksia, kustannusliik-
keitä, kirjapainoja, leiritiloja sekä sosiaali-
työtä tekeviä laitoksia, sekä muutoinkin edis-
tää toimintaansa lain sallimilla tavoilla.

4 §
Yhdyskunta on oikeutettu vastaanottamaan

lahjoituksia, testamentteja ja kolehteja sekä
toimeenpanemaan keräyksiä ja käyttämään
omaisuuttaan ja sen tuottoa toimintansa hy-
väksi.

2 luku

Yhdyskunnan jäsenet

5 §
Yhdyskuntaan kuuluu varsinaisia jäseniä ja

ulkojäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi otetaan
yhdyskunnan hyväksymän kasteen saanut,
yhdyskunnan uskonnäkemyksen omaksuva
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ja sen periaatteita noudattava henkilö paikal-
lisseurakunnan jumalanpalveluksessa tai sitä
varten järjestetyssä seurakunnan tilaisuudes-
sa läsnäolevien seurakunnan jäsenten äänes-
tyksellä.
Ulkojäseniä ovat ne yhdyskunnan jäsenten

lapset, jotka uskonnonvapauslain 6 §:n mu-
kaan seuraavat vanhempiaan. Ellei ulkojäsen
24 ikävuoteensa mennessä ole liittynyt varsi-
naiseksi jäseneksi, hänen jäsenyytensä päät-
tyy.

6 §
Henkilö, jota ei pidetä sopivana olemaan

yhdyskunnan jäsen, voidaan erottaa 28 §:ssä
mainitun paikallisseurakunnan seurakuntako-
kouksen päätöksellä. Seurakuntakokouksesta
on erikseen määrätty Seurakuntakäsikirjassa
ja paikallisseurakuntaa koskevissa säännöis-
sä. Omaehtoinen eroaminen yhdyskunnan
jäsenyydestä tapahtuu uskonnonvapauslain
mukaisesti, henkilökohtaisella ilmoituksella.

7 §
Yhdyskunnan jäsenet tukevat sen toimintaa

vapaaehtoisin kymmenyksin ja lahjoin.

3 luku

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

8 §
Varsinaisella jäsenellä on 5—7, 9, 10, 15

ja 33 pykälissä mainitut oikeudet ja velvolli-
suudet.

9 §
Oikeus päättää yhdyskunnan asioista on

ainoastaan sen varsinaisilla jäsenillä ja aino-
astaan heitä voidaan valita edustajiksi yleis-
ja edustajiston kokouksiin ja yhdyskunnan
virkailijoiksi.
Täysivaltaisina edustajina yhdyskunnan

yleis- ja edustajiston kokouksissa ovat 1
momentista poiketen kuitenkin myös pääkon-
ferenssin johtokunnan läsnäolevat jäsenet,
joiden lukumäärä saa olla enintään kymme-
nesosa piirikuntien tai seurakuntien valitsemi-
en edustajien lukumäärästä.

10 §
Yhdyskunnan vuosikokouksissa ja yhdys-

kunnan yleis- ja edustajiston kokouksissa voi
vain henkilökohtaisesti saapuvilla oleva
käyttää puhe- ja äänivaltaa.

Tili- ja vastuuvapaudesta päätettäessä hen-
kilöt, joita asia koskee, eivät saa osallistua
asiasta päättämiseen.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä lukuunottamatta erikseen mai-
nittuja poikkeuksia.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan

ääni ratkaisee paitsi vaalissa, jossa ratkaisee
arpa.
Yhdyskunnan vuosikokouksissa sekä yleis-

ja edustajiston kokouksissa pidetään pöytä-
kirjaa, jota tarkastamaan valitaan kaksi ko-
kouksessa saapuvilla olevaa edustajaa tai
kokous voi itse hyväksyä pöytäkirjan.
Edustajien lukumäärä määräytyy edellisen

kalenterivuoden viimeisen päivän jäsenmää-
rän perusteella.

4 luku

Yhdyskunnan yleiskokous

11 §
Yhdyskunnan ylintä hallintoa hoitaa yleis-

kokous ja sen viideksi vuodeksi valitsemat
hallitus ja virkailijat. Yhdyskunta pitää var-
sinaisia ja ylimääräisiä yleiskokouksia. Var-
sinainen yleiskokous pidetään joka viides (5)
vuosi kirkon hallituksen päättämänä aikana
ja määräämässä paikassa.
Milloin poikkeukselliset olosuhteet vaati-

vat varsinaisen kokouksen lykkäämistä, hal-
litus voi siirtää sitä enintään kahdella vuo-
della, jos vähintään kaksi kolmasosaa halli-
tuksen jäsenistä sitä kannattaa.
Ylimääräinen yleiskokous voidaan pitää

hallituksen kutsusta tarpeen vaatiessa. Yli-
määräinen kokous on myös kutsuttava kool-
le, kun varsinainen kokous niin päättää tai
yli puolet piirikuntien ja lähetyksien johto-
kunnista tai osaston tai pääkonferenssin joh-
tokunta sitä vaatii. Kutsussa ylimääräiseen
kokoukseen on mainittava kokouksessa käsi-
teltävät asiat.
Yhdyskunnan yleiskokous kutsutaan koolle

ilmoittamalla siitä suomeksi ja ruotsiksi yh-
dyskunnan seurakuntalehdessä tai tiedotta-
malla asiasta muulla tavoin kaikille piirikun-
nille ja lähetyksille viimeistään neljä viikkoa
ennen kokousta.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään

yksi kolmasosa piirikuntien ja lähetysten
valitsemista edustajista on läsnä kokouksen
laillisuutta todettaessa.
Vain edustajilla on kokouksessa puhe- ja

äänioikeus.
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12 §
Yleiskokouksen edustajien valinnasta ja

asemansa perusteella oikeutetuista edustajista
on säädetty erikseen yhdyskuntajärjestystä
täydentävissä säännöissä.

13 §
Yhdyskunnan varsinaisessa yleiskokouk-

sessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Päätetään kirkon hallituksen ehdottami-

en edustajien hyväksymisestä.
2) Valitaan kokoukselle tarpeelliset va-

liokunnat.
3) Esitetään esimiehen, pääsihteerin, ta-

lousjohtajan sekä jaostojohtajien ja laitosten
toimintakertomukset.
4) Valitaan yhdyskunnan ja lähetysten vir-

kailijat, jaostojohtajat, Suomen Adventtikir-
kon hallitus ja kirkon laitosten johtokunnat
seuraavaksi toimikaudeksi.
5) Valitaan tilintarkastuslain mukaisesti

tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa
ja heille varahenkilöt seuraavaksi toimikau-
deksi.
6) Valitaan suunnittelutoimikunta valmis-

telemaan toimikauden aikana uutta toimin-
tasuunnitelmaa.
7) Hyväksytään kirkon toimintasuunnitel-

ma seuraavaksi toimikaudeksi.
8) Tarkistetaan tarvittaessa yhdyskuntajär-

jestys.
9) Päätetään kokouksen asettamien va-

liokuntien ehdotuksista.
10) Käsitellään 16 §:ssä mainitut vuosiko-

kousasiat.
11) Päätetään kirkon hallituksen yleisko-

koukselle esittämistä asioista, jotka kokous
on hyväksynyt käsiteltäviksi.
Yhdyskunnan ylimääräisellä yleiskokouk-

sella on samat valtuudet kuin varsinaisella
yleiskokouksella. Sillä on oikeus milloin
tahansa erottaa hallituksen jäsen ja valita
tilalle toinen.

14 §
Varsinainen yleiskokous asettaa asioiden

valmistelua varten valiokuntia. Valiokuntien
valinnasta ja tehtävästä on päätetty erikseen
yhdyskuntajärjestystä täydentävissä sään-
nöissä.

5 luku

Yhdyskunnan vuosikokous

15 §
Yhdyskunta kokoontuu vuosikokoukseensa

viimeistään syyskuussa. Yhdyskunnan vuosi-
kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoitta-
malla siitä suomeksi ja ruotsiksi yhdyskun-
nan seurakuntalehdessä tai tiedottamalla asi-
asta muulla tavoin kaikille seurakunnille vii-
meistään neljä viikkoa ennen kokouksen al-
kua. Kokous pidetään hallituksen päättämänä
aikana ja määräämässä paikassa.
Sinä vuonna, jona yhdyskunnan varsinai-

nen yleiskokous kokoontuu, erillistä vuosi-
kokousta ei pidetä, vaan yleiskokous käsitte-
lee vuosikokouksen asiat.
Puhe- ja äänioikeus kokouksessa on kaikil-

la yhdyskuntaan kuuluvilla varsinaisilla jä-
senillä.

16 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:
1) esitetään toimintakertomus,
2) esitetään Suomen Adventtikirkon ja sen

laitosten sekä lähetysten tuloslaskelmat ja
taseet,
3) esitetään tilintarkastajien lausunto,
4) vahvistetaan tilinpäätös ja
5) päätetään vastuuvapauden myöntämises-

tä vastuuvelvollisille.

6 luku

Yhdyskunnan hallitus

17 §
Yhdyskunnan toimintaa, hallintoa ja ta-

loutta johtaa ja hoitaa hallitus, jonka varsi-
nainen yleiskokous valitsee 11 §:n 2 mo-
mentissa mainituin poikkeuksin viisivuoti-
seksi toimikaudeksi.
Hallitukseen kuuluvat toimensa perusteella

yhdyskunnan esimies, pääsihteeri ja talous-
johtaja sekä piirikuntien ja lähetysten esi-
miehet. Yleiskokouksen valitsemien jäsenten
joukossa tulee olla jaostojohtajia ja laitosten
johtajia sekä maallikkoja. Viimeksi mainittu-
ja tulee olla yli puolet jäsenistä.
Jos henkilö on valittu hallitukseen yhdys-

kunnallisen tehtävän hoitajana, niin tehtävän
hoitajan vaihtuessa hänen seuraajansa tulee
välittömästi jäseneksi hänen tilalleen. Jos
tällainen tehtävä lakkautetaan, niin jäsenyys
hallituksessa päättyy.
Osaston ja pääkonferenssin virkailijoilla on

halutessaan oikeus osallistua hallituksen ko-
koukseen. Heillä on kokouksessa puheoi-
keus, mutta ei äänioikeutta.
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja
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vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksi-
kymmentäkaksi (22) jäsentä, joiden enem-
mistön tulee olla Suomen kansalaisia. Halli-
tuksen tulee kokoontua vähintään kolme ker-
taa vuodessa. Se kokoontuu puheenjohtajan
tai sihteerin kutsusta tai jos vähintään puolet
jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian
takia vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) muuta
jäsentä on läsnä ja kokouksesta on ilmoitettu
kaikille jäsenille.
Hallitus valitsee työvaliokunnan, jonka

tehtävänä on valmistella hallituksen kokouk-
sessa käsiteltäviä asioita sekä hoitaa hallituk-
sen antamin valtuuksin muita tehtäviä.
Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa

pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat.

18 §
Hallituksen valtuudet ja tehtävät:
1) Se hoitaa yleiskokousten välisenä aika-

na yleiskokoukselle kuuluvia tehtäviä, ellei
niistä sääntöjen mukaan tule päättää vain
yleiskokouksessa.
2) Sillä on oikeus ottaa yhdyskunnan pal-

velukseen tarpeellisiksi katsomiaan virkaili-
joita ja muita työntekijöitä, järjestää heidän
työnsä ja määrätä heidän palkkansa sekä
täyttää kuoleman tai muun syyn vuoksi va-
pautuneet paikat hallituksessa; jos on valitta-
va uusi esimies, osaston esimies tai hänen
edustajansa johtaa puhetta hallituksen ko-
kouksessa.
3) Se myöntää valtuudet kirkon keskushal-

linnon ja laitosten työntekijöille sekä lähe-
tysten virkailijoille toimikaudekseen.
4) Sillä on oikeus erityisestä syystä erottaa

yleiskokouksen tai hallituksen valitsema vir-
kailija, jaostojohtaja, laitoksen johtaja, halli-
tuksen tai johtokunnan jäsen ja valita hänen
tilalleen toinen, jos vähintään kaksi kol-
masosaa äänestää erottamisen puolesta.
5) Se vahvistaa kirkon ja sen omistamien

laitosten ohje- ja johtosäännöt.
6) Se valitsee johtajat kirkon omistamille

laitoksille toimikaudekseen.
7) Se valitsee puheenjohtajat niille laitos-

ten johtokunnille, jotka yleiskokous on va-
linnut.
8) Se päättää yhdyskunnassa noudatettavis-

ta palkkausperusteista ja palkkatasosta.
9) Se vahvistaa yhdyskunnan ja sen laitos-

ten talousarviot.
10) Se tarkistaa tarvittaessa piirikuntien ja

lähetysten rajat.

11) Suomen Adventtikirkon hallitus päät-
tää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myy-
misestä ja kiinnittämisestä sekä irtaimen
omaisuuden panttaamisesta.

7 luku

Yhdyskunnan nimen kirjoittaminen

19 §
Yhdyskunnan esimies, pääsihteeri ja ta-

lousjohtaja ovat oikeutetut kukin yksin mer-
kitsemään yhdyskunnan nimen sekä kanta-
maan ja vastaamaan yhdyskunnan puolesta.
Sama oikeus on myös henkilöllä, jonka hal-
litus tai edellä mainittu virkailija on määrät-
tyä asiaa varten siihen valtuuttanut.
Yhdyskunnan omistamia tai hallitsemia

kiinteistöjä koskeva yhdyskunnan nimen
merkitseminen voidaan hallituksen päätök-
sellä antaa määräajaksi myös erikseen nime-
tylle henkilölle.
Niiden yhdyskuntaan kuuluvien laitosten,

joille yleiskokous on valinnut johtokunnan,
nimenkirjoitusoikeus kyseessä olevan laitosta
koskevissa asioissa on laitoksen johtajalla ja
talousjohtajalla.
Lainan ottoon, takaukseen sitoutumiseen,

kiinteän omaisuuden ostamiseen, myymiseen
ja kiinnittämiseen sekä irtaimen omaisuuden
panttaamiseen vaaditaan hallituksen päätös.

8 luku

Yhdyskunnan virkailijat, jaostojohtajat
ja tilintarkastajat

20 §
Yhdyskunnan virkailijoita ovat esimies,

pääsihteeri ja talousjohtaja. Pääsihteeriksi ja
talousjohtajaksi voidaan valita sama henkilö.
He toimivat hallituksen alaisuudessa ja ovat
vastuullisia suoraan sille. Heidän tehtävänsä
virkailijoina on yhdessä toistensa kanssa
työskennellä yleiskokouksen ja hallituksen
hyväksymien suunnitelmien, sääntöjen ja
päätösten mukaisesti. Näiden on oltava so-
pusoinnussa pääkonferenssin yleiskokouk-
sessa hyväksyttyjen opinkohtien ja päätösten
kanssa.
Esimies, jonka tulee olla vihitty pastori,

johtaa ja valvoo yhdyskunnan toimintaa,
toimii yleiskokouksen, vuosikokouksen ja
hallituksen puheenjohtajana. Hän valvoo,
että osaston ja pääkonferenssin hyväksymiä
ohjesääntöjä noudatetaan ja toimii yhteisym-
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märryksessä osaston johtokunnan ja osaston
virkailijoiden kanssa. Hän edustaa kirkkoa
sitä koskevissa asioissa.
Pääsihteeri toimii esimiehen apuna ja tä-

män ollessa estyneenä hänen sijaisenaan,
toimii yleiskokouksen, vuosikokouksen ja
hallituksen sihteerinä, vastaa esityslistojen
laatimisesta, pöytäkirjan pitämisestä ja jul-
kistamisesta sekä hoitaa muut toimeen liitty-
vät tehtävät.
Talousjohtaja hoitaa yhdyskunnan varoja

ja omaisuutta, vastaa tilien pitämisestä, ta-
lousarvion laatimisesta ja sen seuraamisesta,
tilikertomusten laatimisesta ja julkistamisesta
sopusoinnussa osaston ja pääkonferenssin
hyväksymien ohjesääntöjen kanssa. Hän tar-
kastaa tarvittaessa piirikuntien, lähetysten ja
laitosten tilejä sekä hoitaa muut toimeen liit-
tyvät tehtävät.

21 §
Jaostojohtajat johtavat jaostojensa toimin-

taa yleiskokouksen suunnitelmien ja hallituk-
sen päätösten mukaisesti yhdyskunnan esi-
miehen johdon alaisina. He toimivat alansa
neuvonantajina ja asiantuntijoina piirikuntiin,
lähetyksiin, seurakuntiin ja laitoksiin nähden
ja hoitavat jaostonsa yhteyksiä osastoon.

9 luku

Yhdyskunnan omaisuudenhoito
ja tarkastus

22 §
Yhdyskunnan ja siihen kuuluvien piirikun-

tien omaisuutta ja varoja on hoidettava huo-
lellisesti ja taloudellisesti. Niillä ei saa ra-
hoittaa yhdyskunnan ulkopuolista toimintaa
lainaamalla, antamalla vakuuksia tai käyttä-
mällä niitä muuten alkuperäisen tarkoituksen
vastaisesti. Varojen käytössä ja tilityksissä
seurataan Seurakuntakäsikirjaa, yhdyskunta-
järjestystä täydentäviä sääntöjä ja yleisko-
kouksen antamia ohjeita.
Yhdyskunnan hallituksen ja piirikunnan

johtokunnan päätöksellä yhdyskunnan kes-
kushallinnolla (unioni) voi olla yhteinen kir-
janpito. Tällöin tuloslaskelmasta tulee käydä
eritellysti ilmi kummankin hallintoelimen
päätäntävaltaan kuuluvien varojen käyttö.
Yhteinen tase ja tuloslaskelma on esitettävä
ja vastuuvapaudesta päätettävä erikseen sekä
yhdyskunnan että piirikunnan vuosikokouk-
sessa.

23 §
Yleiskokouksen valitsemat tilintarkastajat

tarkastavat vuosittain yhdyskunnan ja sen
laitosten sekä lähetyksen hallinnon ja tilit.
Edellä mainittujen lisäksi osaston tilintar-

kastajalla ja yhdyskunnan talousjohtajalla tai
hänen nimeämällään henkilöllä on oikeus
suorittaa sisäistä tilintarkastusta yhdyskun-
nan kaikissa yksiköissä.
Tili- ja vastuuvapaudesta päättää kokoon-

tumisvuotenaan yleiskokous, muulloin vuo-
sikokous.

24 §
Yhdyskunnan ja sen laitosten tilikausi on

kalenterivuosi.

10 luku

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen ja
yhdyskunnan lakkauttaminen

25 §
Päätös yhdyskuntajärjestyksen muuttami-

sesta ja yhdyskunnan lakkauttamisesta voi-
daan tehdä ainoastaan yhdyskunnan yleisko-
kouksessa ja kun asiasta on kokouskutsussa
mainittu.
Yhdyskuntajärjestystä voidaan muuttaa, jos

vähintään kaksi kolmasosaa läsnäolevista
edustajista äänestää muutoksen puolesta.
Yhdyskunta voidaan lakkauttaa, jos vähin-

tään kolme neljäsosaa läsnäolevista edusta-
jista äänestää lakkauttamisen puolesta. Lak-
kauttamisehdotuksesta on pyydettävä osas-
tolta lausunto.

26 §
Jos yhdyskunta lakkautetaan, kaikki sen

varat luovutetaan jollekin samassa tarkoituk-
sessa työskentelevälle yhdistykselle, yh-
teisölle tai laitokselle lakkautuksesta päättä-
neen kokouksen päätöksen mukaan. Päätök-
selle on saatava osaston hyväksyminen.

11 luku

Avioliittoon vihkiminen

27 §
Vihkimisen avioliittoon suorittaa henkilö,

jolle yhdyskunnan hallitus on myöntänyt
vihkimisoikeuden. Vihkiminen tapahtuu yh-
dyskunnan sääntöjen ja käytännön mukaises-
ti.
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12 luku

Piirikunta ja sen tarkoitus

28 §
Toimintaa ja hallintoa varten toiminta-alue

voidaan jakaa rekisteröimättömistä paikallis-
seurakunnista koostuviin piirikuntiin ja lähe-
tyksiin. Piirikunnalla on uskonnonvapauslain
2 luvussa tarkoitettu rekisteröidyn seurakun-
nan asema. Hallinnollisena yksikkönä se
toteuttaa alueellaan yhdyskunnan tarkoitusta
1 luvussa ilmaistuin tavoin ja oikeuksin. Se
toimii yhdyselimenä paikallisseurakuntien
kesken sekä ohjaa ja tukee niiden toimintaa.
Piirikunta perustetaan yhdyskunnan toi-

minta-alueelle tai uuden piirikunnan liittymi-
nen yhdyskuntaan hyväksytään yhdyskunnan
hallituksen päätöksellä, jonka seuraava yleis-
kokous vahvistaa.
Piirikunnan asioita hoitavat piirikunnan

edustajiston kokous ja sen kolmeksi tai kah-
deksi vuodeksi valitsemat johtokunta, jaosto-
johtajat ja virkailijat. Lähetykseen sovelle-
taan piirikuntaa koskevia sääntöjä, ellei erik-
seen toisin mainita. Lähetyksellä ei ole re-
kisteröidyn seurakunnan asemaa.
Paikallisseurakuntien perustamisessa, toi-

minnassa ja hallinnossa seurataan Seurakun-
takäsikirjan ohjeita ja yhdyskunnan hallituk-
sen vahvistamia paikallisseurakuntien sään-
töjä.

13 luku

Piirikunnan edustajiston kokous

29 §
Piirikunta pitää varsinaisia tai ylimääräisiä

edustajiston kokouksia.
Yhdyskunnan viisivuotistoimikausi jakaan-

tuu piirikunnassa kahdeksi toimikaudeksi,
joista ensimmäinen kestää kolme vuotta ja
toinen kaksi vuotta.
Varsinainen edustajiston kokous pidetään

toimikauden päättyessä piirikunnan johto-
kunnan päättämänä aikana ja määräämässä
paikassa.
Milloin poikkeukselliset olosuhteet vaati-

vat varsinaisen kokouksen lykkäämistä, pii-
rikunnan johtokunta voi siirtää sitä enintään
kahdella vuodella, jos vähintään kaksi kol-
masosaa johtokunnan jäsenistä kannattaa
siirtoa ja yhdyskunnan hallitus sen hyväk-
syy.

Ylimääräinen edustajiston kokous voidaan
pitää piirikunnan johtokunnan kutsusta tar-
peen vaatiessa. Ylimääräinen kokous on
myös kutsuttava koolle, kun varsinainen ko-
kous niin päättää tai kun vähintään 30 %
seurakuntien johtokunnista tai yhdyskunnan
hallitus, osaston tai pääkonferenssin johto-
kunta sitä vaatii. Siinä voidaan käsitellä sa-
mat asiat kuin varsinaisessa kokouksessa.
Kutsussa ylimääräiseen kokoukseen on mai-
nittava siinä käsiteltävät asiat.
Edustajiston kokous kutsutaan koolle il-

moittamalla siitä yhdyskunnan seurakunta-
lehdessä tai tiedottamalla asiasta muulla ta-
voin kaikille paikallisseurakunnille viimeis-
tään neljä viikkoa ennen kokousta.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään

yksi kolmasosa paikallisseurakuntien valitse-
mista edustajista on läsnä kokouksen lailli-
suutta todettaessa.
Vain edustajilla on kokouksessa puhe- ja

äänioikeus.

30 §
Edustajiston kokouksen edustajien valin-

nasta ja asemansa perusteella oikeutetuista
edustajista on säädetty erikseen yhdyskunta-
järjestystä täydentävissä säännöissä.

31 §
Piirikunnan varsinaisessa edustajiston ko-

kouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Päätetään johtokunnan ehdottamien

edustajiksi hyväksymisestä.
2) Valitaan kokoukselle tarpeelliset va-

liokunnat.
3) Esitetään piirikunnan esimiehen, sihtee-

rin, talousjohtajan ja jaostojohtajien toimin-
takertomukset päättyneeltä toimikaudelta.
4) Valitaan piirikunnan virkailijat, jaosto-

johtajat ja piirikunnan johtokunta seuraavak-
si toimikaudeksi.
5) Valitaan tilintarkastuslain mukaisesti

tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa
ja heille varahenkilöt seuraavaksi toimikau-
deksi.
6) Vahvistetaan piirikunnan toimintasuun-

nitelma seuraavaksi toimikaudeksi.
7) Päätetään kokouksen asettamien va-

liokuntien ehdotuksista.
8) Käsitellään 34 pykälässä mainitut vuo-

sikokousasiat.
9) Päätetään johtokunnan kokoukselle esit-

tämistä asioista, jotka kokous on hyväksynyt
käsiteltäviksi.
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Piirikunnan ylimääräisellä edustajiston ko-
kouksella on samat valtuudet kuin varsinai-
sella edustajiston kokouksella.

32 §
Varsinainen edustajiston kokous asettaa

asioiden valmistelua varten valiokuntia. Va-
liokuntien valinnasta ja tehtävästä on päätet-
ty erikseen yhdyskuntajärjestystä täydentä-
vissä säännöissä.

14 luku

Piirikunnan vuosikokous

33 §
Piirikunta kokoontuu vuosikokoukseensa

viimeistään syyskuussa. Vuosikokouksen
kutsuu koolle piirikunnan johtokunta ilmoit-
tamalla siitä seurakuntalehdessä tai tiedotta-
malla asiasta muulla tavoin kaikille paikal-
lisseurakunnille viimeistään neljä viikkoa
ennen kokouksen alkua. Kokous pidetään
johtokunnan päättämänä aikana ja määrää-
mässä paikassa.
Sinä vuonna, jona piirikunnan varsinainen

edustajiston kokous kokoontuu, erillistä vuo-
sikokousta ei pidetä, vaan edustajiston ko-
kous käsittelee vuosikokouksen asiat.
Puhe- ja äänioikeus vuosikokouksessa on

jokaisella saapuvilla olevalla piirikunnan
varsinaisella jäsenellä sekä yhdyskunnan
hallituksen jäsenellä.

34 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:
1) esitetään toimintakertomus,
2) esitetään piirikunnan tuloslaskelmat ja

taseet,
3) esitetään tilintarkastajien lausunto,
4) vahvistetaan tilinpäätös ja
5) päätetään vastuuvapauden myöntämises-

tä vastuuvelvollisille.

15 luku

Piirikunnan johtokunta, sen valtuudet
ja tehtävät

35 §
Piirikunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta

johtaa ja hoitaa johtokunta, jonka valitsee
varsinainen edustajiston kokous.
Johtokuntaan kuuluvat toimensa perusteel-

la piirikunnan esimies, sihteeri ja talousjoh-
taja. Johtokuntaan tulee valita jäseniksi piiri-
kunnan palveluksessa olevia sekä maallikko-
ja. Viimeksi mainittuja valittaessa tulee kiin-
nittää huomiota alueelliseen kattavuuteen.
Maallikkoja tulee olla enemmän kuin puolet
johtokunnan jäsenistä.
Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja

vähintään kuusi (6) ja enintään kaksikym-
mentäkaksi (22) jäsentä, joiden enemmistön
tulee olla Suomen kansalaisia.
Unionin, osaston ja pääkonferenssin vir-

kailijoilla on oikeus osallistua johtokunnan
kokoukseen. Heillä on kokouksessa puheval-
ta mutta ei äänioikeutta.
Jos henkilö on valittu johtokuntaan yhdys-

kunnallisen tehtävän hoitajana, niin tehtävän
hoitajan vaihtuessa hänen seuraajansa tulee
välittömästi jäseneksi hänen tilalleen. Jos
tällainen tehtävä lakkautetaan, niin jäsenyys
johtokunnassa päättyy.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kut-

susta tai jos vähintään puolet jäsenistä sitä
kirjallisesti esittämänsä asian takia vaatii.
Pakottavassa tapauksessa saa piirikunnan sih-
teeri tai kolme johtokunnan jäsentä yh-
dyskunnan esimiehen suostumuksella kutsua
johtokunnan koolle. Johtokunta on päätös-
valtainen, kun puheenjohtaja ja vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.
Johtokunta valitsee työvaliokunnan, jonka

tehtävänä on valmistella johtokunnan ko-
kouksessa käsiteltäviä asioita sekä hoitaa
johtokunnan antamin valtuuksin muita tehtä-
viä.

36 §
Johtokunta hoitaa edustajiston kokousten

välisenä aikana edustajiston kokoukselle
kuuluvia tehtäviä, ellei niistä sääntöjen mu-
kaan tule päättää vain edustajiston kokouk-
sessa.
Johtokunnalla on oikeus palkata ja erottaa

työntekijöitä ja täyttää kuoleman tai muun
syyn vuoksi vapautuneet paikat johtokunnas-
sa.
Johtokunta myöntää valtuudet piirikunnan

työntekijöille toimikaudekseen.
Johtokunnalla on oikeus erityisestä syystä

erottaa edustajiston kokouksen tai johtokun-
nan valitsema virkailija, jaostojohtaja tai
johtokunnan jäsen ja valita hänen tilalleen
toinen jos vähintään kaksi kolmasosaa ää-
nestää erottamisen puolesta.
Piirikunnan johtokunta päättää kiinteän

omaisuuden ja asunto-osakkeiden ostamises-
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ta, myymisestä ja kiinnittämisestä sekä irtai-
men omaisuuden panttaamisesta.

16 luku

Piirikunnan nimen kirjoittaminen

37 §
Piirikunnan esimies, sihteeri ja talousjohta-

ja ovat kukin yksin oikeutetut merkitsemään
piirikunnan nimen sekä kantamaan ja vastaa-
maan piirikunnan puolesta. Sama oikeus on
henkilöllä, jonka piirikunnan johtokunta tai
edellä mainittu virkailija on määrättyä asiaa
varten siihen valtuuttanut.
Lainan ottoon, takaukseen sitoutumiseen,

kiinteistön ja asunto-osakkeiden ostamiseen,
myymiseen tai panttaamiseen vaaditaan pii-
rikunnan johtokunnan päätös.

17 luku

Piirikunnan virkailijat, jaostojohtajat
ja tilintarkastajat

38 §
Piirikunnan virkailijoita ovat esimies, sih-

teeri ja talousjohtaja. Sihteeriksi ja talous-
johtajaksi voidaan valita sama henkilö. He
toimivat johtokunnan alaisuudessa ja ovat
toimessaan vastuullisia suoraan sille. Heidän
tehtävänsä on yhdessä toistensa kanssa työs-
kennellä edustajiston kokouksen ja johtokun-
nan hyväksymien suunnitelmien, sääntöjen
ja päätösten mukaisesti. Näiden on oltava
sopusoinnussa pääkonferenssin viisivuotisko-
kouksessa hyväksyttyjen opinkohtien ja pää-
tösten kanssa.
Esimies, jonka tulee olla vihitty pastori,

johtaa piirikunnan toimintaa sekä toimii pii-
rikunnan edustajiston kokouksen, vuosiko-
kouksen ja johtokunnan puheenjohtajana.
Hän valvoo, että unionin, osaston ja pääkon-
ferenssin hyväksymiä ohjesääntöjä noudate-
taan ja toimii yhteisymmärryksessä unionin
hallituksen ja unionin virkailijoiden kanssa.
Sihteeri toimii edustajiston kokouksen,

vuosikokouksen ja johtokunnan sihteerinä,
vastaa esityslistojen laatimisesta, pöytäkirjan
pitämisestä ja toimii johtokunnan varapu-
heenjohtajana. Hän vastaa piirikunnan jäsen-
rekisteristä sekä hoitaa virkaan kuuluvat
muut tehtävät.
Talousjohtaja hoitaa piirikunnan varoja ja

omaisuutta sopusoinnussa unionin, osaston
ja pääkonferenssin hyväksymien ohjesääntö-

jen sekä johtokunnan ohjeiden kanssa ja val-
voo paikallisseurakuntien tilinpitoa.

39 §
Piirikunnan jaostojohtajat johtavat jaosto-

jensa toimintaa johtokunnan päätösten mu-
kaisesti piirikunnan esimiehen johdon alaisi-
na. He toimivat yhteistyössä yhdyskunnan
jaostojohdon kanssa alansa neuvonantajina ja
asiantuntijoina suhteissaan paikallisseurakun-
tiin.

18 luku

Piirikunnan varojenhoito ja tarkastus

40 §
Piirikunnan varoja hoidetaan 22 §:ssä

määrätyllä tavalla.
Piirikunnan edustajiston kokouksen valit-

semat tilintarkastajat tarkastavat vuosittain
piirikunnan hallinnon ja tilit.
Edellä mainittujen lisäksi osaston tilintar-

kastaja ja yhdyskunnan talousjohtaja tai hä-
nen nimeämänsä henkilö suorittavat sisäistä
tilintarkastusta.
Tili- ja vastuuvapaudesta päättää kokoon-

tumisvuotenaan edustajiston kokous, muul-
loin vuosikokous.

41 §
Piirikunnan tilikausi on kalenterivuosi.

19 luku

Piirikunnan jakaminen, yhdistäminen tai
lakkauttaminen

42 §
Päätös piirikunnan jakamisesta tai piiri-

kuntien yhdistämisestä voidaan tehdä ainoas-
taan yhdyskunnan hallituksen suostumuksel-
la piirikunnan varsinaisessa tai ylimääräises-
sä edustajiston kokouksessa, mikäli vähin-
tään kolme neljäsosaa annetuista äänistä on
jakamisen tai yhdistämisen puolesta ja asias-
ta on mainittu kokouskutsussa. Jos sama asia
on esillä piirikunnan seuraavalla toimikau-
della, ehdotus tulee hyväksytyksi, mikäli
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänis-
tä on sen puolesta.
Omaisuus yhdistymisessä siirtyy yhteiselle

piirikunnalle. Piirikunnan jakamisen yh-
teydessä omaisuuden osituksen muodoste-
tuille piirikunnille tekee jakamisesta päättä-
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nyt edustajiston kokous tai sen valtuuttama
toimikunta.
Päätös piirikunnan lakkauttamisesta voi-

daan tehdä ainoastaan yhdyskunnan hallituk-
sen suostumuksella piirikunnan varsinaisessa
tai ylimääräisessä edustajiston kokouksessa,
mikäli vähintään kolme neljäsosaa annetuista
äänistä on lakkauttamisen puolesta ja asiasta
on mainittu kokouskutsussa.
Jos piirikunta lakkautetaan, sen omaisuus

on luovutettava Suomen Adventtikirkolle.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Suomen Adventtikirkko -nimisen uskon-

nollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on
laadittu uskonnonvapauslain (267/1922)
säännöksiä noudattaen. Tämän perusteella
opetusministeriö on hyväksynyt yhdyskun-
nan uuden yhdyskuntajärjestyksen uskonnol-
listen yhdyskuntien rekisteriin merkittäväk-
si. Samalla opetusministeriö on kumonnut
edellisen yhdyskuntajärjestyksen muutoksi-
neen.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1999

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Ylitarkastaja Joni Hiitola
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Opetusministeriön päätös

N:o 1110

Kimbangun kirkkokunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1999

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat lastenhoitaja Daniel Diafua ja 21 muuta
henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonva-
pauslain (267/1922) 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Kimbangun kirkkokunta -nimisen us-
konnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yh-
dyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty
yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Uskomme ainoaan kolmiyhteiseen Juma-
laan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen,
joka on kaiken elämän alku ja lähde, maail-
mankaikkeuden ja näkyvän ja näkymättömän
Luoja. Me tunnustamme, että yksin Jeesus
Kristus on ihmiskunnan pelastaja ja vapahta-
ja. Messias on Jumalan ainoa poika, jonka
hän teki ihmiseksi. Hän astui alas taivaasta,
meidät pelastaakseen, kärsi ristinkuoleman,
hänet haudattiin ja hän nousi kolmantena
päivänä kuolleista, jotta ennustukset toteu-
tuisivat. Hän nousi taivaisiin, istuu Isän oi-
kealla puolella ja hallitsee ikuisesti taivasten
valtakuntaa. Hän on palaava kunniassaan
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Me uskom-
me Pyhään Henkeen, joka hallitsee Jumalan
ja Kristuksen kanssa ja antaa elämän. Se on
lähtöisin Isästä ja on puhunut profeettojen
kautta. Se on kanssamme ikuisesti. Me us-
komme yhteen universaaliin ja apostoliseen
kirkkoon. Me odotamme kuolleiden ylös-
nousemusta ja ikuista elämää Jeesuksessa
Kristuksessa. Aamen.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Kimbangun kirkkokunnan piirissä uskon-
toa harjoitetaan julkisesti kirkkokunnan us-
kontunnustukseen nojautuen
1) osallistumalla julkista uskonnonharjoi-

tusta varten järjestettäviin kokouksiin, joissa
saarnataan ja keskustellaan Jumalan sanasta,
veisataan virsiä ja lauletaan hengellisiä lau-
luja, nautitaan Herran ehtoollista ja toimite-
taan muita seurakunnallisia tehtäviä kuten
lasten kastamisia, rippikoulun pitämistä ja
hautaustoimituksia,
2) tekemällä lähetystyötä ja evankelioimal-

la sekä kotimaassa että ulkomailla,
3) noudattamalla kirkon opetusta ja kirk-

kokuria sekä julkisessa että yksityisessä elä-
mässä.

Yhdyskuntajärjestys

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Kimbangun kirkko-
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kunta. Kirkkokunta on osa Jeesuksen Kris-
tuksen kirkkoa maan päällä, jonka hän on
perustanut erityislähettiläänsä Simon Kim-
bangun kautta. Kirkkokunnan kotipaikka on
Helsingin kaupunki.
Kirkkokunta on kirkollisessa suhteessa

kansainvälisen Kimbangun kirkkokunnan
alainen, ja sen hengellinen johtaja on kirk-
kokunnan ylin johtaja hengellisissä asioissa.
Kirkkokunta osallistuu maailmanlaajuisen

Kimbangun kirkkokunnan toimintaan muun
muassa kansallisneuvoston valitsemien edus-
tajien kautta. Edustajia on vähintään kaksi ja
enintään kahdeksan.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kirkkokunnan tarkoituksena on järjestää
jäsentensä ja heidän alaikäisten lastensa jul-
kinen uskonnonharjoitus, hoitaa heidän us-
konnollisia asioitaan sekä ylläpitää ja to-
teuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan vas-
taavaa toimintaa tunnustuksensa pohjalta.
Kirkkokunnan kieliä ovat suomi, ranska ja

lingala. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oi-
keus käyttää sitä kieltä mitä he parhaiten
osaavat.
Kirkkokunta voi järjestää jumalanpalveluk-

sia ja kokouksia uskonnon julkista harjoitta-
mista varten.

3 §

Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa
asuva kristitty henkilö, joka on kastettu, jos
kirkkokunnan hallitus hänet muutoin hyväk-
syy. Jäsenellä on oikeus erota kirkkokunnan
jäsenyydestä ilmoittamalla henkilökohtaisesti
hallitukselle kirjallisesti tai suullisesti erosta.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka
vahingoittaa kirkkokunnan mainetta joko
määräajaksi tai kokonaan.

4 §

Hallitus

Kirkkokunnan asioita hoitaa kirkkokunnan
hallitus, jonka vuosikokous valitsee toimi-
kaudeksi, joka on yhden vuoden pituinen.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja, sihteeri, kirjanpitäjä, rahas-
tonhoitaja, kuoronohjaaja, neljä varsinaista

jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohta-
jan ja muut henkilöt nimeää hallituksen eri
tehtäviin kansallisneuvosto.
Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa kirkkokunnan asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosiko-

koukselle ja muille kirkkokunnan kokouksil-
le,
3) hoitaa huolellisesti kirkkokunnan talout-

ta ja omaisuutta,
4) ottaa ja erottaa kirkkokunnan jäsenet ja

toimihenkilöt,
5) laatia vuosittain kirkkokunnan vuosi- ja

tilikertomukset sekä tilinpäätös,
6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-

nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeellisek-
si tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii. Kutsu on toimitettava suullisesti
tai kirjallisesti seitsemän (7) päivää ennen
hallituksen kokousta. Erityisen tärkeissä asi-
oissa kutsu on lähetettävä kirjallisena vähin-
tään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoittee-
seen. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähin-
tään neljä jäsentä sekä puheenjohtaja tai va-
rapuheenjohtaja ovat läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin
arpa.
Kirkkokunnan nimen kirjoittavat hallituk-

sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kum-
pikin erikseen yhdessä joko sihteerin tai ra-
hastonhoitajan kanssa.
Hallitus tai sen jäsen voidaan erottaa kan-

sallisneuvoston päätöksellä, mikäli kaksi
kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnäolevista
ja äänestäneistä jäsenistä sitä kannattaa. Hal-
lituksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai kansallisneuvos-
tolle.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka

puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytä-
kirjantarkistajaa allekirjoittavat. Pöytäkirja
on laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14)
päivän kuluessa kokouksesta.

5 §

Virkailijoiden ja papiston hyväksyminen

Ennen toimeensa astumista maallikkojoh-
tajan ja papin on saatava kirkkokunnan hen-
gellisen johtajan määräys tehtäväänsä.
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6 §

Rahoitus

Kirkkokunta rahoittaa toimintansa kerää-
millään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen mää-
räytymisperusteet vahvistaa kansallisneuvos-
to.
Toimintansa tukemiseksi kirkkokunta vas-

taanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 §

Kirkkokunnan kokoukset
ja kansallisneuvosto

Kirkkokunnan kokoukset kutsuu koolle
hallitus jäsenille näiden ilmoittamaan osoit-
teeseen lähetettävällä kirjeellä viimeistään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Ko-
kous on myös kutsuttava koolle kun vähin-
tään yksi kymmenesosa kirkkokunnan ääni-
oikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa
asian käsitelyä varten vaatii. Päätökset teh-
dään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh-
tajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Kirkko-
kunnan kokous muodostaa kansallisneuvos-
ton.
Ylin päätösvalta kirkkokunnan asioissa

kuuluu kansallisneuvostolle. Kiinteän omai-
suuden luovuttaminen on kansallisneuvoston
asia.
Kansallisneuvoston kokouksessa käsiteltä-

vät asiat on mainittava, mikäli mahdollista,
kokouskutsussa. Jäsen voi saattaa asian kan-
sallisneuvoston käsiteltäväksi pyytämällä sitä
kirjallisesti hallitukselta kolmea viikkoa en-
nen kokousta tai tekemällä aloitteen itse ko-
kouksessa suullisesti tai kirjallisesti.
Äänioikeus kansallisneuvostossa on kaikil-

la täysi-ikäisillä kirkkokunnan jäsenillä. Jo-
kaisella on yksi ääni. Äänioikeutta on käy-
tettävä henkilökohtaisesti.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka

puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkir-
jantarkistajaa allekirjoittavat. Pöytäkirja on
laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14)
päivän kuluessa kokouksesta.
Kansallisneuvosto kokoontuu vuosittain

kesäkuussa sekä tarvittaessa muulloinkin.
Kansallisneuvosto voi antaa tarkempia

määräyksiä kirkollisista toimituksista, kirkon
sisäisestä työnjaosta, toimikunnista, kurinpi-
dosta ja muista asioista kirkkojärjestyksessä.

8 §

Vuosikokous

Kansallisneuvoston vuosikokous pidetään
kesäkuussa ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:
1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-

teeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-

valtaisuus,
4) hyväksytään kokoukselle laadittu esitys-

lista, jota tarvittaessa täydennetään,
5) käsitellään vuosi- ja tilikertomukset, ti-

linpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myön-

tämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisil-
le,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-

ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ku-
luvalle kalenterivuodelle,
8) valitaan uusi hallitus ja sille puheenjoh-

taja sekä nimetään hallituksen muut jäsenet
tehtäviinsä sekä tarvittaessa päätetään tehtä-
vänvaihdoksista hallituksen piirissä,
9) valitaan edustajat kirkon kansainväli-

siin tehtäviin,
10) valitaan toimintaa kansallisneuvostossa

ja muilla tasoilla valvomaan maallikkoedus-
tajia tarpeellinen määrä,
11) valitaan kaksi tilintarkastajaa,
12) käsitellään muut esityslistan asiat.

9 §

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Kirkkokunnan yhdyskuntajärjestyksen
muuttamiseen tarvitaan kirkkokunnan ko-
kouksen eli kansallisneuvoston päätös, jota
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kirkkokun-
nan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on
kannattanut. Kirkkokunnan purkautumiseen
vaaditaan yhdyskunnan kansallisneuvoston
päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6)
kirkkokunnan kaikista äänioikeutetuista jäse-
nistä on kannattanut kahdessa perättäisessä
kokouksessa. Asiat on mainittava kokouskut-
sussa.
Kirkkokunnan purkautuessa velkojen ja

vastuiden jälkeen ylijäävät varat käytetään
köyhien ja apua tarvitsevien Afrikasta peräi-
sin olevien kristittyjen hyväksi Suomessa.
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Tarkemmin varojen käyttämisestä päättää
kirkkokunnan viimeinen kokous.

10 §

Yleistä

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa us-
konnonvapauslakia.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Kimbangun kirkkokunta -nimisen uskon-

nollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on
laadittu uskonnonvapauslain mukaisesti eikä

sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitus-
muoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.
Uskonnonvapauslain 15 §:n 2 momentin

nojalla opetusministeriö on erikseen päät-
tänyt, että yhdyskunnan hallituksen jäsenten
enemmistö voi olla muita kuin Suomen kan-
salaisia. Näin ollen yhdyskunnan hallitus
täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaati-
mukset.
Tämän perusteella opetusministeriö on hy-

väksynyt Kimbangun kirkkokunta -nimisen
uskonnollisen yhdyskunnan merkittäväksi
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1999

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Ylitarkastaja Joni Hiitola
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Opetusministeriön päätös

N:o 1111

taiteen keskustoimikunnan suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1999

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperuste-
lain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n

1 momentissa tarkoitettuja suoritteita, jotka
taiteen keskustoimikunta hinnoittelee liiketa-
loudellisin perustein, ovat:
1) koulutus ja konsultointi sekä niihin liit-

tyvänä julkaisu- ja muu materiaali;
2) tilojen käyttö; sekä
3) muut toimeksiannosta tai tilauksesta

tuotetut suoritteet.

Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet
ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät
taiteen keskustoimikunnan neuvonta-, opas-
tus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2002.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1999

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Hallitusneuvos Erkki Norbäck
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