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1 § Rautalammin rovastikunnan lääninrovasti 

Tuomiokapituli on nimittänyt Rautalammin lääninrovastiksi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022 Leppä-
virran seurakunnan kirkkoherran Teppo Ritarin.  

 

2 § Tuomiokapitulin uudet kotisivut 
Tuomiokapitulin kotisivut on uudistettu 1.1.2019. Kotisivujen osoite pysyy samana: 
https://www.kuopionhiippakunta.fi/. 

 

3 § Tuomiokapitulin istuntopäivät vuonna 2019 
Tuomiokapitulin istunnot pidetään vuonna 2019 seuraavasti: 
10.1.2019, 31.1.2019, 28.2.2019, 21.3.2019, 17.4.2019, 16.5.2019, 6.6.2019, 15.8.2019, 
12.9.2019, 3.10.2019, 31.10.2019, 21.11.2019 ja 12.12.2019. 

 

4 § Rippikoulun ohjesäännön uusiminen 
Tuomiokapituli on 10.1.2019 antanut seurakunnille seuraavan ohjeen koskien rippikoulun ohje-
säännön uusimista: 

1. Seurakunnan tulee uudistaa rippikoulutyön ohjesääntö ja alistaa se tuomiokapitulin vahvis-
tettavaksi. 

2. Päätös hyväksytystä rippikoulutyön ohjesäännöstä tulee lähettää tuomiokapitulin sähköpos-

tiosoitteeseen kuopio.tuomiokapituli@evl.fi 30.6.2019 mennessä. 
3. Tuomiokapitulille lähetetään seuraavat asiakirjat: Ote pöytäkirjasta, muutoksenhakuohje, 

ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta (sisältää allekirjoituksen ja päiväyksen nähtävillä olon 
päätyttyä), pöytäkirjaan liitteenä hyväksytty rippikoulutyön ohjesääntö.  

4. Asiakirjat tulee skannata yhdeksi tiedostoksi ja tiedosto tulee nimetä seurakunnan nimellä 
ja maininnalla rippikoulutyön ohjesääntö sekä päätöspäivällä. Esimerkki: Leppävirran seura-
kunta rippikoulutyön ohjesääntö 22052019. 

5. Tarkempia neuvoja rippikoulun ohjesäännöstä antaa hiippakuntasihteeri Juha Antikainen, 
puh. 044 7050 609.   

 

5 § Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019 
Uusi Etu- ja sukunimilaki tuli voimaan 1.1.2019 (946/2017). Tuomiokapitulin järjestämän koulu-
tuksen materiaali on luettavissa tuomiokapitulin kotisivuilla osoitteessa 
https://www.kuopionhiippakunta.fi/.  

 

6 § Uusi tietosuojalaki voimaan 1.1.2019 
Uusi tietosuojalaki (1050/2018), joka tuli voimaan 1.1.2019 korvaa henkilötietolain. Laki täyden-
tää ja täsmentää Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki on henkilötietojen 
käsittelyyn sovellettava yleislaki, jota sovelletaan rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Asiasta 
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on tiedotettu kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 18/2018.   

 

7 § Hautauslupaa koskeva muutos 
Seurakunnan tulee saada kirjallinen hautauslupa tai kuolinselvitys, ennen kuin seurakunta voi tuh-
kata tai haudata vainajan. Väestötietojärjestelmässä tai Kirjurissa oleva merkintä henkilön kuole-
masta ei ole riittävä lupa vainajan tuhkaamiseen tai hautaamiseen. Muutos perustuu kuoleman-
syyn selvittämisestä annettuun asetuksen (948/1973) 22 a §:n 2 momenttiin. Asiasta on tiedotettu 
kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 21/2018.   

 
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 21/2018 mukaan asetusmuutoksen jälkeen seurakunnan vaina-
jakylmiöitä ei voi enää käyttää vainajan säilytystilana ennen kuin hautauslupa tai kuolinselvitys on 
annettu.  

 

8 § Kerttu ja Oiva Turusen rahaston apurahojen hakeminen 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi opinto- ja apurahoja Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahastos-
ta. Opinto- ja apurahat ovat kirkon diakonian palvelukseen valmistuvien ja diakoniatyössä jo toi-
mivien haettavissa. 

 
Hakemukseen on liitettävä opiskelutodistus, opintosuunnitelma, selvitys apurahan käytöstä ja sel-
vitys hakijan taloudellisesta tilanteesta. 

 
Hiippakunnan piispalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kuopion hiippakunnan tuomiokapi-
tuliin, PL 42, 70101 KUOPIO 31.3.2019 mennessä. 

 
 Lisätietoja antaa vs. hiippakuntasihteeri Maija Sankari puh. 044 7050 608. 
 

 
Kuopiossa, Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa, tammikuun 10. päivänä 2019 

   
 
 
  Jari Jolkkonen 
 

Ilpo Rannankari  Olli Kortelainen 
 

 
Riikka Ryökäs  Sakari Häkkinen    
 
 
Elina Siirola 


