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Piispan virka tulee avoimeksi 1.9.2023 lukien nykyisen viranhaltijan palvelussuhteen 
päättyessä. 

Postiosoite 

Kirkkokatu 10 

50100 MIKKELI 

Tuomiokapituli on määrännyt piispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen 
vaalipäivä on torstai 25.5.2023 (klo 12.00) ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä 
on perjantai 16.6.2023 (klo 12.00). Vaali toimitetaan kussakin rovastikunnassa lää
ninrovastin johdolla. 

Ohessa on pöytäkirjanote, josta ilmenee tuomiokapitulin päätös kokonaisuudessaan. 

Kirkkoherran tulee huolehtia siitä, että kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneu

vostojen maallikkojäsenet valitsevat maallikkovalitsijat. Valinta tulee suorittaa 
niin, että tieto niistä voidaan ilmoittaa tuomiokapituille viimeistään 16.12.2022. 
Seurakuntakohtainen tieto maallikkovalitsijoiden määrästä ilmenee edellä mainitusta 
pöytäkirj anotteesta. 

Kirkkoherran tulee lähettää tieto valittujen maallikkovalitsijoiden nimistä, posti

osoitteista ja mahdollinen sähköpostiosoite tuomiokapitulille heti valinnan jäl

keen, kuitenkin viimeistään 16.12.2022 mennessä, tuomiokapitulin viralliseen säh

köpostiosoitteeseen mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi. 

Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan 
luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seura
kunnan konfim1oitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2). Edellytysten, myös 
18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan seura
kunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen va
lintaa. 

Kirkkoherroja pyydetään kiinnittämään maallikkojäsenten huomiota seuraaviin seik
koihin: 
-maallikkovalitsijoina on jo erikseen äänioikeutettuja henkilöitä (katso pöytäkirja
note, äänioikeuden käyttäminen)
-maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä henkilöä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimiesasessori: p. 050 63661, jyri.klemola@evl.fi. 
Tietoa vaaleista löytyy hiippakunnan nettisivuilta www.mikkelinhiippakunta.fi/piis
panvaali. 
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Puhelin ja sähköposti 

(015) 321 600

etunimi.sukunimi@evl.fi

Internet 

http://www.mikkelinhiippakunta.fi 



Mikkelin hiippakunnan piispan vaali 

Maallikkovalitsijoiden jako seurakuntien kesken 

Seurakunta Valitsijoiden määrä 

Anjalankoski 12 

Asikkala 7 

Elimäki 7 

Hamina 21 

Heinola 15 

Hirvensalmi 3 

Hollola 27 

Iitti 7 

Imatra 21 

Joutjärvi 17 

Joutseno 9 

Juva 7 

Kangasniemi 6 

Keski-Lahti 28 

Kotka-Kymi 37 

Kouvola 23 

Kuusankoski 17 

Lappee 12 

Lappeenranta 21 

Laune 20 

Lauritsala 10 

Luumäki 5 

Mikkelin tuomiokirkko 44 

Mäntyharju 7 

Nastola 12 

Orimattila 14 

Parikkala 5 

Pieksämäki 16 

Puumala 3 

Pyhtää 5 

Ruokolahti 8 

Salpausselkä 13 

Sammonlahti 10 

Savonlinna 32 

Sulkava 3 

Tainionvirta 6 

Taipale 10 

Valkeala 10 

Yhteensä 531 


