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1§

Tuomiokapitulin maallikkojäsen toimikaudella 2012 - 2016
Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston kokouksessa 13.6.2012 tuomiokapitulin maallikkojäseneksi toimikaudelle 2012 - 2016 valittiin Tuula Rikala Kouvolasta. Maallikkojäsenen
1. varajäseneksi valittiin Jouko Mäkelä Kouvolasta ja 2. varajäseneksi valittiin Eeva-Riitta
Hahtola Mikkelistä.

2§

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajat toimikaudella 2012 - 2016
Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston kokouksessa 13.6.2012 hiippakuntavaltuuston
puheenjohtajaksi toimikaudelle 2012 - 2016 valittiin Outi Kauria Suomenniemeltä ja varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Rantalainen Lappeenrannasta.

3§

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2013
Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2013 pidetään 14.2.2013,
13.6.2013 ja 26.9.2013.

4§

Kirkkohallituksen päätökset seurakuntaliitoksista
Kirkkohallituksen täysistunto 8.6.2012:
Kesälahden seurakunta liitetään Kiteen seurakuntaan 1.1.2013 lukien, jolloin Kesälahden seurakunta itsenäisenä seurakuntana lakkaa. Laajentuneen Kiteen seurakunnan alue on 1.1.2013
lukien tuolloin voimassa olevan kuntajakopäätöksen mukainen Kiteen kaupunki.
Kirkkohallituksen täysistunto 22.8.2012:
Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun seurakunnat lakkautetaan 31.12.2012 ja ne liitetään
Savonlinna-Säämingin seurakuntaan 1.1.2013 lukien niin, että seurakunnan alueena on
1.1.2013 laajentuvan Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan alue. SavonlinnaSäämingin seurakunnan nimi muutetaan 1.1.2013 lukien Savonlinnan seurakunnaksi.
Kirkkohallituksen täysistunto 22.8.2012:
Anttolan seurakunta, Haukivuoren seurakunta, Mikkelin maaseurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Ristiinan seurakunta ja Suomenniemen seurakunta lakkautetaan
31.12.2012, jolloin Mikkelin seurakuntayhtymä tämän johdosta lakkaa samasta ajankohdasta
lukien ja 1.1.2013 lukien perustetaan uusi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, jonka alueena
on 1.1.2013 laajeneva Mikkelin kaupungin alue.

5§

Lääninrovastien vaalit
Tuomiokapituli on 28.8.2012 määrännyt Lappeenrannan rovastikunnan, Mikkelin tuomiorovastikunnan ja Savonlinnan rovastikunnan lääninrovastin vaalit toimitettavaksi torstaina
18.10.2012 kello 12.00 kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetyllä tavalla 1.1.2013
alkavaksi kuusivuotiskaudeksi. Lappeenrannan rovastikunnan lääninrovastin vaalin toimittaa
lääninrovasti Matti Wirilander, Mikkelin tuomiorovastikunnan lääninrovastin vaalin toimittaa
lääninrovasti Erkki Rouhiainen ja Savonlinnan rovastikunnan lääninrovastin vaalin toimittaa
vt. lääninrovasti Toivo Loikkanen.
Lääninrovasti on piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.
Lääninrovasti valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Äänivaltaisia lääninrovastin vaalissa ovat rovastikunnan papit, jollei 5 luvun 5 §:stä
muuta johdu, ja lehtorit. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin virkaan jonkun kolmesta vaalissa eniten ääniä saaneesta kirkkoherrasta.

6§

Tuomiokapitulin istuntopäivät vuosina 2012 ja 2013
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnot vuonna 2012 ja 2013 pidetään 14.9.2012,
9.10.2012, 21.10.2012 (pappisvihkimys), 30.10.2012, 20.11.2012, 11.12.2012, 15.1.2013,
27.1.2013 (pappisvihkimys), 5.2.2013, 5.3.2013, 26.3.2013, 23.4.2013, 21.5.2013, 2.6.2013
(pappisvihkimys), 4.6.2013, 25.6.2013, 6.8.2013, 27.8.2013, 17.9.2013, 8.10.2013, 20.10.2013
(pappisvihkimys), 29.10.2013, 19.11.2013 ja 17.12.2013.

7§

Ordinaatiokoulutus ja pappisvihkimykset vuonna 2013
Mikkelin hiippakunnassa vuonna 2013 pidetään seuraavat ordinaatiokoulutukset ja pappisvihkimykset: ordinaatiokoulutus 15. – 17.1.2013 ja pappisvihkimys 27.1.2013, ordinaatiokoulutus
21. – 23.5.2013 ja pappisvihkimys 2.6.2013, ordinaatiokoulutus 8. – 10.10.2013 ja pappisvihkimys 20.10.2013. Seurakuntien huomiota kiinnitetään siihen, että vokaatioiden on oltava
tuomiokapitulissa viimeistään ordinaatiokoulutusta edeltävässä tuomiokapitulin istunnossa.

8§

Lääninrovastien kokous vuonna 2013
Mikkelin hiippakunnan lääninrovastien kokous vuonna 2013 pidetään 6.3.2013.

9§

Kirkkoherrojen kokous vuonna 2013
Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen kokous vuonna 2013 pidetään 21. – 22.8.2013. Kokouksen ensimmäisenä päivänä myös seurakuntien hallinto- ja talousjohtajat sekä talouspäälliköt
ovat mukana.

10 §

Piispantarkastukset vuonna 2013
Mikkelin hiippakunnassa piispantarkastukset vuonna 2013 pidetään Heinolan seurakunnassa,
Joutsan seurakunnassa ja Imatran seurakunnassa sekä Kouvolan seurakuntayhtymässä ja Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnissa.

11 §

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät vuonna 2013
Mikkelin hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään
19.10.2013.

12 §

Säädösmuutoksia
Tuomiokapituli kiinnittää seurakuntien huomiota kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja
koskeviin uusiin säännöksiin (KL 25 luku 17-23 §:t /249/2012 ja KJ 23 luku 7-10
§:t/251/2012). Uudet säännökset ovat tulleet voimaan 1.6.2012. Uusien säännösten mukaan
kirkon, hiippakuntien ja piispojen vaakunoiden lisäksi myös seurakunnalla voi olla vaakuna.
Säännökset on hyvä huomioida esim. rakennemuutosten yhteydessä. Tarkempaa tietoa asiasta
kirkkohallituksen yleiskirjeessä 10/2012, 30.5.2012.
Seurakuntia kehotetaan aloittamaan perehtyminen ja valmistautuminen Kirkon virkamiesoikeudellisten säädösten muuttumiseen. Kirkolliskokous on hyväksynyt kyseiset muutokset
5.11.2009 ja ne ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Säädösmuutoksien oletetaan tulevan voimaan alkuvuodesta 2013. Muutostekstit sisältyvät huhtikuussa 2012 ilmestyneeseen
uuteen ”Kirkkolaki, Kirkkojärjestys, Kirkon vaalijärjestys, Kirkon säädöskokoelma 2012” –
teokseen. Teos on lähetetty jokaiseen seurakuntaan ja se on saatavana myös sähköisessä pdfmuodossa (sakasti.fi => tutkimukset ja julkaisut => julkaisut => aiheluokittain/lainsäädäntö).
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