Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin
KIERTOKIRJE
Nro 815

1§

Pappisasessorin ja lääninrovastien vaali
Pappisasessori Juha Palmin saatua valtakirjan tuomiorovastin virkaan 28.8.2011 lukien
tuomiokapituli on määrännyt lääninrovastit toimittamaan rovastikunnittain kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla pappisasessorin vaalin torstaina
18.8.2011 kello 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotinen toimikausi alkaa vaalin tultua lainvoimaiseksi.
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, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon (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. 9.9.2011 asti)
Valkealan seurakunnan kirkkoherra, TT Marko Marttila
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).

Pappisasessorin vaalin yhteydessä toimitetaan lääninrovastin vaali Lappeenrannan,
Imatran, Kouvolan ja Kotkan rovastikunnissa. Näissä rovastikunnissa lääninrovastien toimikausi päättyy 31.12.2011. Lääninrovastin toimikausi on kuusi vuotta ajalla
1.1.2012-31.12.2017. Vaalikelpoisia näissä vaaleissa ovat rovastikunnan seurakuntien
kirkkoherrat.
2§

Piispainkokouksen suositukset
Piispainkokous on antanut 8.-9.2.2011 pitämässään istunnossa ohjeet rippisalaisuuden
ja lastensuojelun yhteensovittamisesta sekä ohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Ohjeet ja piispan asiaa kos
keva kirje on postitettu kirkkoherroille ja ne voi lukea myös internetistä
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/816AA1A2E575DE86C225770000259EA7/$FILE/OHJE-2011.pdf ja
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/816AA1A2E575DE86C225770000259EA7/$FILE/SELONTEKO2011.pdf.

Piispan kirje http://www.mikkelinhiippakunta.evl.fi/piispa/ohje_parisuhderukouksesta_ja_rip/
3§

Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2011
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöille järjestetään neuvottelupäivä Jaakkiman
kristillisessä opistossa Ruokolahdella 8.10.2011. Ilmoittautumiset 26.9.2011 mennessä
opintokeskus@kkagricola.fi. Osallistumismaksu on 50 €, 26.9. jälkeen ilmoittautuneille 75 €. Järjestäjinä Kirkkopalvelut/Koulutuskeskus Agricola, Mikkelin hiippakunta, NAVI/Nuorten Keskus ja Ruokolahden seurakunta.

4§

Tuomiokapitulin istunnot 2011
Tuomiokapitulin istunnot pidetään 28.6., 9.8., 30.8., 20.9., 11.10. (pastoraalipubliikki), 23.10. (pappisvihkimys), 31.10., 22.11., 13.12. sekä 10.1.2012.

5§

Pappisvihkimykset
Seuraavat pappisvihkimykset on suunniteltu pidettäviksi 23.10.2011 ja 29.1.2012.

6§

Hiippakuntavaltuuston kokous
Hiippakuntavaltuuston kokous pidetään 28.9.2011. Aloitteet hiippakuntavaltuustolle
tulee toimittaa tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen hiippakuntavaltuuston
kokousta.

7§

Lääninrovastien kokous
Lääninrovastien kokous pidetään Mikkelissä 7.3.2012.

8§

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
Kirkkohallitus on määrännyt kirkolliskokousedustajien vaalin pidettäväksi 13.2.2012.
Samassa yhteydessä toimitetaan myös hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali.

9§

Säädösmuutoksia
Tuomiokapituli kiinnittää seurakuntien huomiota uudistettuihin oikaisuvaatimus- ja
valitusosoitusmalleihin. Mallilomakkeissa on aiempien lakimuutosten lisäksi huomioitu myös kirkkolain tarkentuneet muutoksenhakusäädökset alistusasioissa ja hankintapäätöksissä (asetuskokoelma 118/2011, voimaan 1.3.2011). Tarkempaa tietoa aiheesta
on kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 7/2011.
Tuomiokapituli kehottaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä ottamaan uudet mallit käyttöön sekä kiinnittämään huomiota lomakkeiden huolelliseen täyttämiseen.
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