Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin
KIERTOKIRJE
Nro 814

1§

Pappisasessorin vaalin tulos
Savonlinna-Säämingin III kappalainen Sirkka Pylkkänen on valittu pappisasessoriksi
toiselle kolmivuotiskaudelle ajalle 1.6.2010-31.5.2013

2§

Pappisasessorin vaali
Kouvolan seurakunnan I kappalaisen Juha Palmin ensimmäinen toimikausi tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 31.1.2011. Tuomiokapituli on määrännyt lääninrovastit toimittamaan rovastikunnittain kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 §:n 1 momentin
nojalla pappisasessorin vaalin torstaina 25.11.2010 kello 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotinen toimikausi alkaa 1.2.2011.
Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla, jollei KL 5:5:stä muuta johdu, sekä lehtoreilla. Kukin äänestää yhtä
ehdokasta. Seurakunnan tai kirkon virasta eronneella papilla on äänioikeus neljä vuotta
virkasuhteen päättymisen jälkeen. Äänioikeutta ei ole eroamisiän (68 v.) jälkeen.
Äänivaltainen, joka ei voi saapua vaalitoimitukseen, saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä
ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa (KVJ 3:3,2). Äänestyslippu, jossa on allekirjoitus tai muu asiaton merkintä, on mitätön (KVJ 3:4,1).
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:
Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen.
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela
Haukivuoren seurakunnan kirkkoherra, TL, rovasti Martti Kola (vv. 26.5.2011 asti)
Valkealan seurakunnan kirkkoherra, TT Marko Marttila
Kouvolan seurakunnan I kappalainen Juha Palm ja
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra, TL Kimmo Ylikangas

Äänestysliput ja vaalipöytäkirja, johon ei saa sisällyttää muita mahdollisia kyseisen
päivän kokouksen asioita, on välittömästi lähetettävä tuomiokapituliin suljetussa päällyksessä, johon on merkittävä sen sisältö ja lähettäjä (KVJ 3:4,3).
3§

Piispan sekä papiston ja kanttorien tapaamiset vuonna 2011
Piispa kutsuu hiippakunnan papit ja kanttorit tapaamiseen rovastikuntapareittain seuraavasti:
10.1. Savonlinnan seurakuntakeskuksen Pikkusali (Savonlinnan ja Kiteen rovastikunnat)
21.1. Sammonlahden seurakuntakeskus (Lappeenrannan ja Imatran rovastikunnat)
26.1. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntakeskus (Mikkelin ja Heinolan
rovastikunnat)
31.1. Kouvolan seurakunnan seurakuntakeskuksen Maria-sali (Kouvolan ja Kotkan
rovastikunnat)
Tapaamisessa käsitellään piispainkokouksen syyskuussa 2009 hyväksymää jumalanpalveluksen opasta Palvelkaa Herraa iloiten. Esillä on muun muassa ehtoollisteologia
ja –käytäntö.

4§

Piispantarkastukset ja niiden uudistaminen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt uudistaa piispantarkastuskäytäntönsä. Uusimuotoiset tarkastukset aloitetaan vuoden 2011 alusta. Alustavasti on suunniteltu toteuttaa piispantarkastuksia seuraavissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä
vuosina 2011-14:
Kevät 2011: Kangasniemen seurakunta, Mäntyharjun seurakunta, Punkaharjun seurakunta.
Syksy 2011: Kotkan seurakuntayhtymä ja yhtymään kuuluvat seurakunnat.
Kevät 2012: Hartolan seurakunta, Kiteen seurakunta, Savitaipaleen seurakunta.
Syksy 2012: Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja yhtymään kuuluvat seurakunnat.
Kevät 2013: Heinolan seurakunta, Joutsan seurakunta, Savonlinna-Säämingin seurakunta.
Syksy 2013: Kouvolan seurakuntayhtymä ja yhtymään kuuluvat seurakunnat.
Kevät 2014: Imatran seurakunta, Rantasalmen seurakunta, Parikkalan seurakunta.
Syksy 2014: Mikkelin seurakuntayhtymä ja yhtymään kuuluvat seurakunnat.
Tarkemmista ajankohdista ja käytännöistä sovitaan hyvissä ajoissa kunkin seurakunnan ja seurakuntayhtymän kanssa.
Seurakuntayhtymät tarkastetaan yhtenä kokonaisuutena siten, että niille varataan tarkastukseen koko syyskausi.
Vuosien 2011–2013 osalta piispantarkastukset sisältyvät kehittämishankkeeseen, jonka nimi on ” Institutionaalinen muutos, case: Piispantarkastus konsultatiivisena seurakuntatyön kehittämisprosessina”. Uudistus on esiteltynä hiippakuntamme wwwsivuilla
osoitteessa
http://www.mikkelinhiippakunta.evl.fi/hallinto/piispantarkastukset_ja_niiden_uu/.
Tuomiokapituli on hankkinut käyttöönsä PRO johtamistyökalut nimisen wwwpohjaisen sovellutuksen Personal Results Oy:ltä apuvälineeksi uusimuotoisten piispantarkastusten toteuttamisessa. Työsuojelurahasto on hyväksynyt tuomiokapitulin

hakemuksesta uudistushankkeen tukikohteeksi. Jos seurakunta tässä yhteydessä hankkii PRO johtamistyökalut omaan käyttöönsä, saa se käyttölisenssin ilman kustannuksia sekä TSR:lta 50 % tuen käyttöön liittyvään koulutukseen ja konsultointiin. Koulutuksessa on kysymys välinettä käyttävien seurakuntien tukemisesta kehittämishankkeissaan. Piispantarkastustyöskentely jäsentyy osaksi seurakuntien kehittämishankkeita ja on vain yksi työkalun käyttötapa. Käytännössä välinettä voidaan käyttää laajasti
johtamisen ja strategisen työskentelyn välineenä seurakunnissa, työhyvinvointi- ja
muiden kyselyjen toteutuksessa sekä työ- ja kehittämiskeskusteluissa. Tuomiokapituli
tavoittaa välineellään seurakunnista kirkkoherrat ja talous/hallintojohtajat ja päälliköt.
Seurakunnan sisäinen työskentely on mahdollista vain, jos myös seurakunta hankkii
välineen omaan käyttöönsä.
Lisätietoja uudesta piispantarkastuskäytännöstä ja Työsuojelurahaston hankeavustuksesta antaa hiippakuntadekaani Ouri Mattila.
5§

Myö ja työ –päivät Mikkelissä 31.8.-1.9.2011
Myö ja työ –päivät korvaavat eri työalojen neuvottelupäivät syksyllä 2011.
Osallistujiksi kutsutaan seurakuntien kaikkia työntekijöitä. Ohjelma ja ilmoittautu
misohjeet lähetetään seurakunnille myöhemmin.

6§

Tuomiokapitulin istunnot 2011
Tuomiokapitulin istunnot pidetään 11.1., 23.1.(pappisvihkimys), 4.2., 1.3. (pastoraali
publiikki), 22.3., 19.4., 16.5., 7.6. (pastoraalipubliikki), 28.6., 9.8., 30.8.,
20.9.,
11.10. (pastoraalipubliikki), 23.10. (pappisvihkimys), 31.10. 22.11., 13.12. sekä
10.1.2012.

7§

Pappisvihkimykset
Pappisvihkimykset on suunniteltu pidettäviksi 23.1., touko-kesäkuun vaihde, päivä
vielä avoin, 23.10.2011 ja 22.1.2012.

8§

Hiippakuntavaltuuston kokoukset 2011
Hiippakuntavaltuuston kokoukset pidetään 16.2., 26.5. ja 28.9.2011. Aloitteet hiippakuntavaltuustolle tulee toimittaa tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

9§

Lääninrovastien kokous
Lääninrovastien kokous pidetään Mikkelissä 9.3.2011.

10 §

Kirkkoherrojen kokous
Kirkkoherrojen kokous pidetään 24.-25.8.2011.

11 §

Säädösmuutoksia
Tuomiokapituli kiinnittää seurakuntien huomiota seuraaviin säädöksiin:
Laki maakaaren muuttamisesta (572/2009), joka on tullut voimaan 1.1.2010. Muutos
koskee kirjaamisviranomaisia sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Kirjaamisviranomainen kiinteistöasioissa (lainhuudatus, erityisten oikeuksien kirjaaminen ja kiinnitys) on se maanmittaustoimisto, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.

Laki hautaustoimilain muuttamisesta (1451/2009), joka on tullut voimaan 1.1.2010.
Aiemmin lääninhallitukselle nimetyt tehtävät kuuluvat Aluehallintovirastolle. Eri
aluehallintovirastojen keskinäisessä tehtäväjaossa hautaustoimilakia koskevat asiat on
kohdennettu Itä-Suomen aluehallintovirastolle, jossa ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Emma Marjamäen (p. 0400-251805) tehtävään kuuluvat hautaustoimilakiin
liittyvät lupa- ja valvonta-asiat koko Suomen alueella.
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010), joka on tullut
voimaan 1.6.2010. Muutokset koskevat mm. kynnysarvoja sekä uutta hankintaoikaisumenettelyä. Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2010.
Laki hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (581 ja 582/2010), joka on
tullut voimaan 1.8.2010. Muutokset liittyvät uusiin oikaisuvaatimusta koskeviin säännöksiin. Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2010.
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (666/2010), joka on tullut
voimaan 1.8.2010. Muutokset koskevat ehtoollisen viettoa puolustusvoimien kirkollisessa työssä, kastettavalla olevien kummien vähimmäismäärää sekä tilintarkastusta.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 27/2010.
Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista, joka on tullut
voimaan 1.8.2010 (Kirkon säädöskokoelma nro 108).
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