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1§

Pappisasessorin vaali
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra, TL Kimmo Ylikankaan toinen toimikausi
tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 9.10.2017. Tästä johtuen kevään 2017 aika
na tulee järjestää pappisasessorin vaali siten, että vaalin tulos ehtii saavuttaa lainvoi
maisuuden ennen toimikauden alkua 10.10.2017.
Vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit (KL 23:17). Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta (KL
23:18). Äänestyslippuun merkitään vain yksi nimi (KVJ 98 §).
Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi
(KJ 19:2 ja 3).
Vaalikelpoisia pappisasessoriksi ovat:
Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kirsi Hämäläinen
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra, TT Ann-Maarit Joenperä
Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela
Lappeen seurakunnan kirkkoherra Mika Lehtola
Kouvolan seurakunnan II kappalainen Kaija-Liisa Lindberg
Tuomiokapituli määrää lääninrovastit pitämään pappisasessorin vaalin rovastikunnittain keskiviikkona 24.5.2017 klo 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotiskausi
alkaa 10.10.2017.

2§

Lappeenrannan rovastikunnan lääninrovasti vaali
Lappeenrannan rovastikunnan lääninrovasti, Savitaipaleen seurakunnan kirkkoherra
Ossi Hjerppe siirtyy eläkkeelle 1.11.2017 alkaen ja on toimittanut tuomiokapitulille irtisanoutumisen myös Lappeenrannan lääninrovastin virasta samasta ajankohdasta lukien. Tästä syystä Lappeenrannan rovastikunnassa on toimitettava lääninrovastin vaali

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 ja lehtorit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta (KL 23:17-18). Äänestettäessä äänestyslippuun
merkitään vain yksi nimi. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin virkaan jonkun
kolmesta vaalissa eniten ääniä saaneesta kirkkoherrasta (KL 19:11). Vaalin toimittamisesta säädetään kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 97-98 §:ssä. Kun lääninrovastin
virka on täytettävä, tuomiokapituli määrää jonkun rovastikunnan kirkkoherroista
toimittamaan vaalin.
Lappeenrannan rovastikunnan lääninrovastin vaali toimitetaan 24.5.2017 klo 12.

3§

Puolustusvoimien henkilövaraukset
Seurakuntia kehotetaan saattamaan Puolustusvoimille esitettävät henkilövaraukset
ajan tasalle 30.9.2017 mennessä. Tuomiokapituli tekee varauksen kirkkoherroista,
seurakunta muusta henkilöstöstä. Henkilövarauksia tehtäessä on pidettävä silmällä
koko toimintaketjua ja ottaen huomioon mahdolliset ulkoistukset tukitoimissa. Henki
lövaraukset tehdään oman alueen Puolustusvoimien aluetoimistoon, josta saa myös
lisätietoja.

4§

Myö ja työ –päivät
Seuraavat hiippakuntapäivät järjestetään Mikkelissä, kongressitalo Mikaelissa 27.28.9.2017.
Ilmoittautumisohjeet
löytyvät
hiippakunnan
kotisivuilta
www.mikkelinhiippakunta.evl.fi.

5§

Tuomiokapitulin seuraavat istunnot pidetään
25.4., 16.5., (su 28.5.), 31.5., 20.6., 1.8., 22.8., 12.9.,10.10., (su 29.10.), 31.10., 21.11.,
12.12.2017

6§

Seuraavat pappisvihkimykset toimitetaan
28.5. ja 29.10. Vokaatiot toukokuun vihkimykseen pyydetään seurakunnista 20.4.2017
mennessä ja lokakuun vihkimykseen 7.9.2017 mennessä.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 4. päivänä huhtikuuta 2017
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