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1§

Uusi pappisasessori
Valkealan seurakunnan kirkkoherra TT Marko Marttila on nimitetty pappisasessoriksi. Hänen toimikautensa on 1.6.2013-31.5.2016.

2§

Lääninrovastin vaali
Heinolan rovastikunnan lääninrovastin, Heinolan seurakunnan kirkkoherran SimoPekka Rantalan toimikausi päättyy 31.1.2014.
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, jollei 5 luvun 5 §:stä muuta johdu, ja lehtorit. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin virkaan jonkun kolmesta vaalissa eniten ääniä saaneesta kirkkoherrasta. Vaalin
toimittamisesta säädetään kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 ja 7 §:ssä. KVJ 3 luvun 6
§:n 2 momentin mukaan, kun lääninrovastin virka on täytettävä, tuomiokapituli määrää jonkun rovastikunnan kirkkoherroista toimittamaan vaalin.
Tuomiokapituli on määrännyt lääninrovasti Simo-Pekka Rantalan toimittamaan Heinolan rovastikunnan lääninrovastin vaalin keskiviikkona 16.10.2013 kello 12.00 kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetyllä tavalla 1.2.2014 alkavaksi kuusivuotiskaudeksi.

3§

Kirkkoherran vaalitapa
Tuomiokapituli kiinnittää seurakuntien huomiota seuraavaan lakimuutokseen:
Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 kirkkoherran vaalitapaa koskevat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitykset. Lakimuutos on eduskunnan käsiteltävänä
(HE 47/2013). Kirkkoherran vaalitapaa koskevat kirkkojärjestyksen muutokset astuisivat voimaan samasta ajankohdasta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkoherranvaalia koskevia säännöksiä siten,
että kirkkoherranvaalissa olisi käytettävissä kaksi vaihtoehtoista vaalitapaa, välitön tai
välillinen vaali. Kirkkoherra valittaisiin ensisijaisesti välittömällä vaalilla, joka pääosin vastaa nykyistä kirkkoherranvaalia. Ylimääräistä vaalisijaa koskevat säännökset
ehdotetaan kumottaviksi. Seurakunnan pyynnöstä tuomiokapituli voisi päättää, että
kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaisi kirkkovaltuusto tai seurakun-

tayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvosto. Välillisessä vaalissa ei olisi tuomiokapitulin suorittamaa ehdollepanoa.
4§

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
Seurakuntien luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään 19.10.2013 Savonlinnan
seurakuntakeskuksessa, os. Kirkkokatu 17, Savonlinna. Ilmoittautumiset seurakunnittain viimeistään 7.10.2013 opintokeskus@kkagricola.fi

5§

Papiston tapaamiset
Piispa kutsuu papistoa koolle tammikuussa 2014 seuraavasti:
to 9.1.2014 Imatran ja Lappeenrannan rovastikuntien papit (Sammonlahden seurakuntakeskus)
ke 22.1. Mikkelin tuomiorovastikunnan ja Heinolan rovastikunnan papit (Kirkonmäen
seurakuntatalo, Otavankatu 9, Mikkeli)
to 23.1. Savonlinnan rovastikunnan papit (Savonlinnan seurakuntakeskuksen Pikkusali)
ke 29.1. Kotkan ja Kouvolan rovastikuntien papit (Kouvolan seurakuntakeskuksen
Maria -sali)

6§

Myö ja työ –hiippakuntapäivät
Hiippakuntapäivät pidetään Mikkelissä 24.-25.9.2014, teemana: ”Että he kaikki olisivat yhtä”. Hiippakuntapäivät on tarkoitettu kaikille seurakuntien työntekijöille ja ne
korvaavat työalakohtaiset neuvottelupäivät vuonna 2014. Ilmoittautumisohjeet Kirkon
koulutuskalenterissa.

7§

Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 13.2. ja 12.6. 2014. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina tuomiokapituliin hiippakuntavaltuuston käsiteltäviksi viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

8§

Seuraavat istunnot
17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 17.12.2013, 14.1. ma 3.2., 4.3., 1.4., ke 23.4., 13.5.2014.

9§

Pappisvihkimykset
Vuonna 2014 järjestetään pappisvihkimykset 26.1., 25.5. ja 19.10.
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