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1§

Pappisasessorin vaali
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikankaan ensimmäinen toimikausi
tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 9.10.2014.
Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla, jollei KL 5:5:stä muuta johdu, sekä lehtoreilla. Kukin äänestää yhtä
ehdokasta. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan kirkkoherra tai kappalainen, jolla on ylempi pastoraalitutkinto (KL 19:3,1 ja KJ 19:2,1).
Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi (KJ
19:3,1)
Vaalikelpoisia pappisasessoriksi ovat:
Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela
Lappeen seurakunnan kirkkoherra Mika Lehtola ja
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangas.
Tuomiokapituli on määrännyt lääninrovastit pitämään pappisasessorin vaalin rovastikunnittain keskiviikkona 21.5.2014 klo 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotiskausi alkaa 10.10.2014.

2§

Lääninrovastin vaali
Tuomiokapituli on 31.10.2011 nimittänyt Parikkalan seurakunnan kirkkoherran Erkki
Lemetyisen Imatran rovastikunnan lääninrovastiksi ja Haminan seurakunnan kirkkoherran Jari Pennasen Kotkan rovastikunnan lääninrovastiksi ajalle 1.1.2012 31.12.2017. Tuomiokapituli on myöntänyt 14.1.2014 kirkkoherra Lemetyiselle eron
Imatran rovastikunnan lääninrovastin virasta 1.11.2014 alkaen ja 3.2.2014 kirkkoherra
Jari Pennaselle Kotkan rovastikunnan lääninrovastin virasta 1.9.2014 alkaen.
KL 19:11 §:n mukaan piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa
hallinnossa on lääninrovasti, joka valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan
seurakuntien kirkkoherroista. Äänivaltaisia lääninrovastin vaalissa ovat rovastikunnan
papit, jollei 5 luvun 5 §:stä muuta johdu, ja lehtorit. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin virkaan jonkun kolmesta vaalissa eniten ääniä saaneesta kirkkoherrasta. Vaalin

toimittamisesta säädetään kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 ja 7 §:ssä. KVJ 3:6 §:n 2
momentin mukaan kun lääninrovastin virka on täytettävä, tuomiokapituli määrää jonkun rovastikunnan kirkkoherroista toimittamaan vaalin.
Tuomiokapituli on määrännyt lääninrovasti Erkki Lemetyisen toimittamaan Imatran
rovastikunnan lääninrovastin vaalin 1.11.2014 alkavaksi kuusivuotiskaudeksi ja lääninrovasti Jari Pennasen toimittamaan Kotkan rovastikunnan lääninrovastin vaalin
1.10.2014 alkavaksi kuusivuotiskaudeksi keskiviikkona 21.5.2014 kello 12.00 kirkon
vaalijärjestyksen 3 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetyllä tavalla.
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§

Säädösmuutoksia
Tuomiokapituli kiinnittää seurakuntien huomiota seuraaviin säädösmuutoksiin:
1. Jokaisen seurakunnan/seurakuntayhtymän tulee päivittää kirkkoneuvoston ja
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 31.5.2014 mennessä. Päivitys koskee kirkkoneuvoston/yhteisen kirkkoneuvoston toimivaltaa ottaa viranhaltija ja työntekijä palvelussuhteeseen. Nykyisin asiaa koskeva säännös on seurakunnan virkasäännössä, mutta
sitä voidaan noudattaa enintään 31.5.2014 asti. Sen jälkeen se raukeaa. Ohjesääntö on
hyväksyttävä kirkkovaltuustossa/yhteisessä kirkkovaltuustossa ja alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Asiasta on ohjeistus kirkkohallituksen yleiskirjeessä
11/2013.
2. Kanttorien kelpoisuuksien arviointi siirtyi tuomiokapituleista seurakuntien tehtäväksi kirkon virkamieslainsäädännön uudistuksen myötä 1.6.2013 alkaen. Kanttorikoulutustoimikunta on laatinut soveltamisohjeen piispainkokouksen antamasta päätöksestä kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista. Soveltamisohje on hyväksytty
piispainkokouksessa 11.9.2013 ja löytyy kirkkohallituksen yleiskirjeen 19/2013 liitteenä.
3. Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutoksiin, jotka koskevat:
-kirkkoherran vaalitapaa,
-vailla kotikuntaa olevan ulkomaalaisen jäsenyyttä kirkossa sekä
-aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustoon.
Säädökset tulivat voimaan 1.1.2014. Aiheesta laajemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä 22/2013.

4§

Myö ja työ –hiippakuntapäivät
Hiippakuntapäivät pidetään Mikkelissä 24.-25.9.2014, teemana: ”Että he kaikki olisivat yhtä”. Hiippakuntapäivät on tarkoitettu kaikille seurakuntien työntekijöille ja ne
korvaavat työalakohtaiset neuvottelupäivät vuonna 2014. Ilmoittautumisohjeet Kirkon
koulutuskalenterissa.

5§

Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 12.6.2014. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina tuomiokapituliin hiippakuntavaltuuston käsiteltäviksi viimeistään kuusi viikkoa ennen
hiippakuntavaltuuston kokousta.

6§

Seuraavat istunnot
Tuomiokapitulin seuraavat istunnot pidetään: 4.3., 1.4., ke 23.4., 13.5., 3.6., 24.6., 5.8.,
26.8., 16.9., 7.10., 28.10., 18.11., 9.12.2014.

7§

Pappisvihkimykset
Pappisvihkimyspäivät ovat 25.5. ja 19.10. Seurakuntien vokaatiot tulee lähettää tuomiokapituliin viimeistään 14.4. ja 8.9.

8§

Lakimiesasessorin sijainen
Lakimiesasessorin viransijaiseksi on hänen virkavapautensa ajaksi 1.3.-31.7.2014 valittu OTM Anni Ojala.
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