Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 22.8.2017
Tuusulan seurakunnan kappalaisen viran hakijat
Tuusulan seurakunnan kappalaisen virkaa ovat 22.6.2017 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla hakeneet:
• Tikkurilan seurakunnan ma. seurakuntapastori Maria Kiviniemi
• Nuori kirkko ry:n nuorisosihteeri, pastori Tarja Liljendahl
• Järvenpään seurakunnan vt. kappalainen Hanne Lukkari
• Lohjan seurakunnan VI seurakuntapastori Paula Miettinen
• Malmin seurakunnan XIII seurakuntapastori Sofia Tuomenvirta
• Sipoon suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastori Elisa Varkemaa
• sekä yksi hakija, joka ei toivo nimeään julkisuuteen
Viranhoitomääräykset
• pastori Mimosa Mäkinen on määrätty Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherran
virkaan 1.9.2017 alkaen toistaiseksi
• pastori Maija Saario on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan kappalaisen virkaan
1.9.2017 alkaen toistaiseksi
• pastori Janne Hollo on määrätty Tuusulan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan
1.11.2017 alkaen toistaiseksi
• pastori Riitta Haapa-aho on määrätty Karkkilan seurakunnan vs. kappalaiseksi 28.8.2017–
31.5.2018
• pastori Anu Ristimäki on määrätty Tapiolan seurakunnan vt. III kappalaiseksi 1.9.–31.12.2017
• pastori Kati Tuomainen on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan määräaikaiseksi
seurakuntapastoriksi 30.6.–23.7.2017
• pastori Mertsi Saarela on määrätty Karkkilan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi
28.8.2017–31.5.2018
• pastori Antti Kurkola on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.9.–
31.12.2017
• pastori Anne Huoponen on määrätty Kauniaisten suomalaisen seurakunnan
vt. seurakuntapastoriksi 1.9.2017 alkaen siihen saakka, kunnes seurakuntapastorin virka
vakinaisesti täytetään
• pastori Kati Pitkänen on määrätty Keravan seurakunnan määräaikaiseksi VI
seurakuntapastoriksi 13.9.–17.11.2017
• pastori Margit Peltovirta on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vs. johtavaksi
oppilaitospastoriksi 1.9.2017–31.8.2018
• pastori Marjut Mulari on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vs. I oppilaitospastoriksi
1.9.2017–10.6.2018
• pastori Anu Morikawa on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vs. III oppilaitospastoriksi
1.9.2017–31.8.2018
Hiippakuntasiirrot
Pastori Matti Hanhisuannolle on myönnetty siirto Helsingin hiippakuntaan 1.10.2017 alkaen.

Istunnot ja publiikit vuonna 2017
Vuoden 2017 istunnot on päätetty seuraavasti: 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12. Pastoraalipubliikki on
istunnon 14.11. yhteydessä. Ordinaatiopubliikki on istunnon 12.12. yhteydessä.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys vuonna 2017
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 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.
Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu torstaina 1.3.2018 ja torstaina 31.5.2018. Aloitteet tulee lähettää
kirjallisina tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.
Istunnot ja publiikit vuonna 2018
Vuoden 2018 istunnot on päätetty seuraavasti: 15.1., 15.2., 15.3., 17.4., 24.5., 14.6., 23.8., 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.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2018
Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 27.5.2018 ja 16.12.2018.
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 16.3.2018 ja
syksyllä viimeistään 28.9.2018. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 16.3.2018 ja syksyllä viimeistään 28.9.2018.
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