Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 19.9.2017
Julistetaan haettavaksi
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Vihdin seurakunnan III kappalaisen viran.
Hakuaika virkaan päättyy torstaina 19.10.2017 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 3.149,22 €). 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.
Viranhoitomääräykset
• pastori Maija Saario on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan vs. kirkkoherraksi 9.–
22.10.2017
• pastori Tuula Kiiski on määrätty Vihdin seurakunnan vt. III kappalaiseksi 1.10.2017 alkaen,
kunnes virka vakinaisesti täytetään
• pastori Katri Uutela on määrätty Nurmijärven seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 23.8.–
31.12.2017
• pastori Lotta Behm on määrätty Vihdin seurakunnan vs. VI seurakuntapastoriksi 1.9.2017
alkaen siihen saakka, kunnes seurakunnan III kappalaisen virka vakinaisesti täytetään ja VI
seurakuntapastorin viran vakinainen haltija palaa virkaansa
• pastori Timi Korhonen on määrätty Mäntsälän seurakunnan määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi (20
%) VI seurakuntapastoriksi 1.9.2017–31.8.2018
• pastori Martti Rae on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan määräaikaiseksi I
seurakuntapastoriksi 11.–24.9.2017
• pastori Camilla Sundell on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan määräaikaiseksi, osaaikaiseksi (60 %) seurakuntapastoriksi 23.9.–24.10.2017
• pastori Johan Savola on määrätty Tuusulan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.10.–
31.12.2017
Hiippakuntasiirrot
• pastori Sarri Päiväsaari-Vestenius on siirretty Helsingin hiippakuntaan 13.9.2017 alkaen
• pastori Aku Kaura on otettu Espoon hiippakuntaan 19.9.2017 alkaen
Istunnot ja publiikit vuonna 2017
Vuoden 2017 istunnot on päätetty seuraavasti: 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.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli • Kirkkokatu 10 • PL 203 • 02771 ESPOO
puhelin (09) 1802 080 • espoo.tuomiokapituli@evl.fi • www.evl.fi/espoonhiippakunta
Y-tunnus 1861003- 4 • kotipaikka Espoo

