Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 27.4.2017
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntijan (II) viran täyttäminen
Tuomiokapituli on valinnut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntijan (II) virkaan Sirpa
Tirrin 1.9.2017 alkaen.
Julistetaan haettavaksi
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Hangon suomalaisen seurakunnan kappalaisen viran.
Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 29.5.2017 klo 15.00. Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista
taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 602
(peruspalkka 3.147 €). Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan
valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikostaustaote.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa
KirkkoHR-palvelussa.
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virka
Tuomiokapituli totesi Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi
seuraavat henkilöt:
 Rauman seurakunnan vs. V seurakuntapastori Antero Aaltonen
 Vartiokylän seurakunnan I kappalainen Mikko Alava
 Olarin seurakunnan III kappalainen Kimmo Ansamaa
 Väståbolands svenska församling, kappeliseurakunnan kappalainen Janne Heikkilä
 Hausjärven seurakunnan kirkkoherra Jussi Kauranne
 Tikkurilan seurakunnan määräaikainen seurakuntapastori Maria Kiviniemi
 Espoon tuomiokirkkoseurakunnan I kappalainen Hannu Mäenpää
 Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vt. kirkkoherra Mimosa Mäkinen
 Roihuvuoren seurakunnan II kappalainen Anja Nurminen
 Hangon suomalaisen seurakunnan vs. kirkkoherra Markku Päiviö
 Keravan seurakunnan I seurakuntapastori Markus Tirranen
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Tuomiokapituli on
määrännyt vaalin valmistelijaksi Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovasti Kalervo Salon.
Viranhoitomääräykset
 rovasti Markku Päiviö on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkavapaan
ja vuosiloman sijaiseksi 17.4.–16.5.2017
 pastori Heidi Zitting on määrätty Tapiolan seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan 1.9.2017
alkaen toistaiseksi
 pastori Maija Saario on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan ma. kappalaiseksi 22.5.–
31.7.2017 ja vt. kappalaiseksi 1.8.2017 alkaen, kunnes virka vakinaisesti täytetään













pastori Teemu Saarinen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. I kappalaiseksi 26.4.2017–
8.3.2018
pastori Karin Airaksinen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 1.4.–
31.8.2017
pastori Katri Uutela on määrätty Nurmijärven seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 3.4.–
22.8.2017
pastori Mertsi Saarela on määrätty Karkkilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 17.4.–
20.8.2017
pastori Sanna Ylä-Jussila on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi
(kehitysvammaistyön pastori) 24.4.2017–2.2.2018
pastori Päivi Säämänen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi
24.4.2017–2.2.2018
pastori Camilla Sundell on määrätty Lohjan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.5.–
31.8.2017
pastori Juha Takala on määrätty Vihdin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi virkaa
perustamatta 1.6.–15.8.2017
rovasti Urpo Luokkala on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 5.6.–
2.7.2017
pastori Kati Pitkänen on määrätty Keravan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 14.8.–
12.9.2017
pastori Kaisa Kahra on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.9.2017–
8.3.2018

Hiippakuntasiirrot
Pastori Laura Korhonen on otettu Espoon hiippakuntaan 27.4.2017 alkaen.
Istunnot ja publiikit vuonna 2017
Vuoden 2017 istunnot on päätetty seuraavasti: 23.5., 15.6. 22.8., 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.
Pastoraalipubliikki on istunnon 14.11. yhteydessä. Ordinaatiopubliikit ovat istuntojen 23.5. ja 12.12.
yhteydessä.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2017
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 4.6. ja 17.12.2017.
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan syksyllä viimeistään 2.10.2017.
Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon hiippakunnan piispalle syksyllä
viimeistään 2.10.2017.
Istunnot ja publiikit vuonna 2018
Vuoden 2018 istunnot on päätetty seuraavasti: 15.1., 15.2., 15.3., 17.4., 24.5., 14.6., 21.8., 18.9., 23.10.,
20.11. ja 13.12. Pastoraalipubliikit ovat istuntojen 15.3. ja 20.11. yhteydessä. Ordinaatiopubliikit ovat
istuntojen 24.5. ja 13.12. yhteydessä.
Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu tiistaina 30.5.2017, torstaina 1.3.2018 ja torstaina 31.5.2018. Aloitteet
tulee lähettää kirjallisina tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston
kokousta.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2018
Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 27.5.2018 ja 16.12.2018.
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