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1 § 

  

Församlingarna i den kyrkliga samfälligheten 

 

Tammerfors kyrkliga samfällighet utgörs av de evangelisk-lutherska församlingar som finns inom 

Tammerfors stads område: Eteläinen seurakunta (Södra församlingen), Harjun seurakunta (Harju 

församling), Messukylän seurakunta (Messukylä församling) och Tuomiokirkkoseurakunta 

(Domkyrkoförsamlingen) samt Tammerfors svenska församling. 

 

 

2 § 

 

Den kyrkliga samfällighetens namn och hemort 

 

Den kyrkliga samfällighetens namn är Tammerfors evangelisk-lutherska samfällighet, på finska 

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, och som kortform används Tammerfors 

kyrkliga samfällighet (Tampereen seurakuntayhtymä). Dess hemort är Tammerfors stad. 

 

 

3 § 

 

Den kyrkliga samfällighetens uppgifter 

 

Samfälligheten sköter de uppgifter som nämns i kyrkolagens 11 kapitel 2 § 1-4 moment. 

 

Dessutom sköter den kyrkliga samfälligheten i enlighet med kyrkolagens 11 kapitel 2 § 5 moment 

tillsammans med församlingarna i samfälligheten följande uppgifter på de sätt som anges i de 

reglementen, instruktioner, bestämmelser och anvisningar som gemensamma kyrkofullmäktige har 

godkänt: 

 

1. Av förvaltnings- och ekonomiska uppgifter 

a) kyrkbokföring och arkivskötsel 

b) fastighetsväsende 

c) begravningsväsende 

d) förvärv och skötsel av inventarier 

e) informationsförvaltning 

f) organisering och övervakning av användningen av lägergårdar 

 

 



 

2. Församlingsarbetets gemensamma utvecklings-, utbildnings-, handlednings- och 

koordineringsverksamhet samt deltagande i planeringen av verksamheten. Av 

församlingsarbetet  

a) det gemensamma kommunikationsarbetet och stödet för församlingarnas 

kommunikation  

b) överenskomna funktioner inom fostran 

c) överenskomna funktioner inom diakoni och samhällsarbete 

d) sjukhussjälavård och handikapparbete 

e) familjerådgivning och samtalstjänst 

 

Om innehåll, organisation och principerna för fördelning av anslag i de arbetsprocesser som 

genomförs inom den kyrkliga samfälligheten fattas beslut av gemensamma kyrkofullmäktige.  

 

 

4 § 

 

Övrig ekonomiförvaltning 

 

Egendom som har donerats eller testamenterats till församling eller som församling har förvärvat 

genom donationsmedel förblir i församlingens ägo. Till församling som uppstår genom samgång av 

två eller flera församlingar överförs motsvarande egendom som har tillhört de församlingar som 

slås samman. 

Församlingarna fattar också själva beslut om 

      1) skötsel och utnyttjande av fonder som har grundats för församlingens egna ändamål; samt 

      2) kollekt-, basar- och insamlingsmedel. 

 

 

5 § 

 

Personalförvaltning 

 

Den kyrkliga samfälligheten och församlingarna i den är en arbetsgivare i ärenden gällande 

tjänsteförhållanden. Enligt kyrkolagen 11 kap. 2 § 4 mom. fattas alla beslut om inrättning och 

avskaffning av tjänster av samfälligheten. Församlingsrådet tar emot tjänsteinnehavare i tjänsterna i 

församlingen samt arbetstagare som är anställda enligt arbetsavtal samt säger upp och häver dessa 

avtal, förutsatt att kyrkolagen inte anger annat. Samfälligheten tar emot tjänsteinnehavare i 

tjänsterna i samfälligheten samt arbetstagare som är anställda enligt arbetsavtal samt säger upp och 

häver dessa avtal så som bestämt i gemensamma kyrkorådets stadgan förutsatt att kyrkolagen inte 

anger annat. 

 

 

 

   

    _________________ 

 

  

Den här grundstadgan träder i kraft 19.3.2015 och den ersätter den grundstadga som trädde i kraft 

1.1.2015. 


