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1§

Seurakuntien valmiussuunnittelu
Valmiuslain (1083/91) 40 §:n mukaan seurakunnilla on velvollisuus varautua poikkeusoloihin. Tarkoituksena on varmistaa poikkeusoloihin varautumalla seurakunnan tehtävien mahdollisimman häiriötön toteuttaminen. Kirkkohallitus on antanut vuonna 2005 seurakunnille ohjeet
valmiussuunnittelusta. Puolustusvoimissa on 13.3.2012 annettu käsky valmiussuunnitteluun
liittyvästä yhteistoiminnasta seurakuntien kanssa. Sen mukaan sotilasläänit tukevat alueensa
evankelis-luterilaisia ja ortodoksisia seurakuntia valmiussuunnittelussa vuosien 2012-2013 aikana. Sotilasläänit laativat tuomiokapitulien ja seurakuntien kanssa yhteistoimintamuistiot,
joissa asetetaan tavoitteeksi seurakuntien valmiussuunnitelmien laatiminen 31.12.2013 mennessä. Tuomiokapituli kehottaa seurakuntia päivittämään valmiussuunnitelmansa ja hyödyntämään puolustusvoimien antamaa tukea. Yhteistyön käynnistämiseksi yksittäisen seurakunnan tulee ottaa yhteyttä lähimpään Puolustusvoimien aluetoimistoon. Puolustusvoimien ja
seurakuntien valmiussuunnitteluyhteistyö kannattaa käynnistää jo vuonna 2012. Varsinainen
yhteistyöaika on vuosi 2013. Yhteistoimintaan tarvitaan mahdollisesti myös talousarviomäärärahavarauksia vuodelle 2013.

2§

Savonlinnan vt. lääninrovasti
Kirkkoherra Jorma Silander on saanut eron Punkaharjun kirkkoherran ja Savonlinnan lääninrovastin viroista eläkkeelle siirtymistä varten 1.5.2012 lukien. Savonlinnan rovastikunnan vt.
lääninrovastiksi 1.5. -31.12.2012 on määrätty Kerimäen kirkkoherra Toivo Loikkanen.

3§

Kirkolliskokousedustajien vaalin tulokset
Kirkolliskokousedustajien vaalissa Mikkelin hiippakunnan maallikkoedustajiksi 1.5.201230.4.2016 valittiin Sari Behm, Liisa Teräslahti, Ilkka Pöyhönen, Kaisa Rönkä, Seija Korhonen
ja Antero Rossi. Mikkelin hiippakunnan pappisedustajiksi kirkolliskokoukseen valittiin Marjaana Härkönen, Merja Vuorikari ja Sammeli Juntunen.

4§

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin tulokset
Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon valittiin maallikkoedustajiksi Sari Behm, Taisto Kontinen, Risto Rasimus, Vesa Vainio, Timo Leskinen, Outi Kauria, Keijo Siitari, Sari Lantta, Seppo Eerola, Juhani Haimilahti, Rauni Mynttinen, Juha Rantalainen, Matti Matikainen ja Jouko Mäkelä. Pappisedustajiksi Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon valittiin Kari Helén, Helena Castrén, Kaisa-Liisa PehkonenSuoranta, Matti Tolvanen, Osmo Luukkonen, Erkki Kosonen ja Jeremias Sankari.

5§

Hiippakuntavaltuuston kokoukset
Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2012 pidetään 13.6.2012 ja
26.10.2012. Aloitteet hiippakuntavaltuustolle tulee toimittaa tuomiokapituliin viimeistään 30
päivää ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

6§

Kirkkoherrojen kokous
Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen kokous pidetään 22. – 23.8.2012 Rantasalmella.

7§

Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
Mikkelin hiippakunnan
29.9.2012 Mikkelissä.

8§

seurakuntien

luottamushenkilöiden
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Lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus on muuttunut 1.1.2012
Lastensuojelulain 25 §:ssä säädetty ilmoitusvelvollisuus on muuttunut 1.1.2012.
Lakimuutoksen jälkeen sekä lastensuojeluviranomaisilla että lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen,
on myös velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on
tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslain (39/1889) 20 luvussa rangaistavaksi säädettyä seksuaalirikosta. Laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ovat myös seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan ammattihenkilöt.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että edellä mainittujen seksuaalirikosepäilyjen kohdalla seurakunnan työntekijöillä on papistoa koskevat poikkeussäännökset huomioiden lastensuojeluilmoituksen lisäksi velvollisuus tehdä ilmoitus suoraan poliisille.

9§

Aika puhua – aika vaieta –julkaisu
Jokaisen kirkon työntekijän ammattitaitoon tulee kuulua vaitiolovelvollisuussäännösten hallitseminen. Kirkkohallitus on julkaissut teoksen ”Aika vaieta – aika puhua. Rippisalaisuus ja vaitiolovelvollisuus kirkossa”. Julkaisu on tilattavissa Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä. Se on
luettavissa myös netistä, http://evl.fi/julkaisumyynti. Julkaisua on syytä hankkia työntekijöiden
käyttöön ja huolehtia, että siihen perehdytään. Julkaisussa on otettu huomioon piispainkokouksen 8.-9.2.2011 antamat ohjeet rippisalaisuuden ja lastensuojelun yhteensovittamisesta.

10 §

Tuomiokapitulin istuntopäivät 2012
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin istuntopäivät vuonna 2012 ovat 20.5, 27.5 (pappisvihkimys), 5.6, 26.6, 7.8, 28.8, 14.9, 9.10, 21.10 (pappisvihkimys), 30.10, 20.10 ja 11.12.

11 §

Pappisvihkimykset 2012
Mikkelin hiippakunnassa seuraavat pappisvihkimykset on suunniteltu pidettäviksi 27.5.2012
ja 21.10.2012.

12 §

Säädösmuutoksia
Seurakuntia pyydetään kiinnittämään huomiota piispainkokouksen päätökseen, joka koskee
toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin
edellytyksiä suorittaa kirkollisia toimituksia. Päätös on tullut voimaan 14.2.2012 ja se on julkaistu Kirkon säädöskokoelmassa numerolla 111.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa
17. päivänä huhtikuuta 2012
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