Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin
KIERTOKIRJE
Nro 822

1§

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus
Seurakuntia pyydetään huomioimaan lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus
toiminnassaan ja huolehtimaan siitä, että seurakuntien työntekijät erityisesti kasvatustyössä tuntevat asiaan liittyvät menettelytavat. Lisätietoja: Kirkkohallituksen yleiskirje
26/2014. Erityisesti pappien on tarpeen lisäksi perehtyä myös piispainkokouksen selontekoon rippisalaisuuden ja lastensuojelun yhteensovittamisesta 9.2.2011.

2§

Kirkolle oikeus rahankeruuseen
Rahankeräyslain muutoksen johdosta Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä. Hiippakunta voi saada luvan sellaiseen rahankeräykseen, jonka keräyskohteena on diakoniatyö. Lisätietoja: Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2014.

3§

Äänioikeuden muutos kirkollisissa vaaleissa
Vaaleja koskeva kirkkolain ja –järjestyksen muutos 416/2014 on tullut voimaan
1.7.2014. Papiston virkasuhteeseen ja ikään perustuneet äänioikeuden rajoitukset ovat
poistuneet ja kaikki papit ovat äänioikeutettuja niissä vaaleissa, joissa äänioikeus perustuu pappisvirkaan. Tämän johdosta muissa kuin seurakuntaviroissa olevien pappien sekä eläkkeellä olevien pappien yhteystiedot tulee toimittaa tuomiokapitulille vaaleihin liittyvää postitusta varten. Osoitetiedot on syytä pitää ajan tasalla. Ne ovat
tarpeen myös muuta tuomiokapitulin informaatiota ja papiston kaitsentaa varten.

4§

Pappisvihkimystä pyytävien todistus osallistumisesta seurakunnan toimintaan
1.1.2015 lukien pappisvihkimystä pyytävien tulee liittää asiakirjoihin todistus osallistumisesta seurakunnan toimintaan. Tarkoituksena on rohkaista pappisvirkaan opiskelevaa tekemään jo etukäteen opintoja, taitoja, persoonallista kasvua ja hengellistä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja, jotka tukevat pappisidentiteetin kehittymistä
ja kasvua kirkon työn ammattilaiseksi. Piispainkokouksen päätös 10.9.2013.

5§

Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestykseen on lisätty lapsivaikutusten arviointia (LAVA) koskevan pykälä
(KJ 23:3), jonka mukaan 1.1.2015 lähtien kirkollisen viranomaisen on päätösten
valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon päätöksen vaikutukset lapsiin. Tässä

yhteydessä lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tarkoituksena on edistää lapsen
edun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja
toiminnassa. Asiasta järjestetään kirkkoherroille, talouspäälliköille ja luottamushenkilöille tarkoitettu koulutus Mikkelissä Kirkonmäen seurakuntatalolla 18.2.2015.
6§

Koulutussuunnitelma
KirVESTES on muuttunut siten, että 1.4.2014 alkaen vähintään 20 henkilön seurakunnan on laadittava koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmissä seurakunnissa. Seurakunnat voivat saada ammatillisen osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta. Ohjeet koulutussuunnitelman laatimisesta löytyvät KirVESTES:n liitteestä nro 13. Koulutussuunnitelma ja Koulutussuunnitelman täytäntöönpano -lomakkeet löytyvät Sakastin Palvelussuhde-sivulta kohdasta Lomakkeet. Koulutussuunnitelmaa ei tarvitse lähettää
tuomiokapitulille.

7§

Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 12.2.2015 ja 11.6.2015 Aloitteet tulee lähettää kirjallisina tuomiokapituliin hiippakuntavaltuuston käsiteltäviksi viimeistään kuusi viikkoa
ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

8§

Seuraavat istunnot
Tuomiokapitulin seuraavat istunnot pidetään 13.1., 3.2., 3.3., 31.3., 21.4., 12.5., 2.6.,
23.6., 4.8., 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12.2015 ja 12.1.2016

9§

Pappisvihkimykset
Pappisvihkimyspäivät ovat 1.2., 31.5. ja 25.10.2015. Vokaatiot pyydetään toimittamaan kevään ja syksyn pappisvihkimyksiin viimeistään 15.4. ja 7.9.
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