Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 17.10.2017
Julistetaan haettavaksi
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi 1.- 30.11.2017 Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherran
viran. Hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR-palvelussa hakuajan alkaessa. Kirkkoherra valitaan välillisellä
vaalilla, jonka valmistelijana on lääninrovasti Juhani Korte.
Viranhoitomääräykset
 pastori Heikki Lehti on määrätty Espoonlahden seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan
1.1.2018 alkaen toistaiseksi
 pastori Jukka Lehti on määrätty Espoonlahden seurakunnan vs. kirkkoherraksi 6.-10.11.2017
 pastori Anu Ristimäki on määrätty Tapiolan seurakunnan vt. III kappalaiseksi 1.1.–31.8.2018
 pastori Petri Repo on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. VI seurakuntapastoriksi 16.31.12.2017
 rovasti Urpo Luokkala on määrätty Tuusulan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.1.30.6.2018
 pastori Vilppu Huomo on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan vs. VII
seurakuntapastoriksi 1.3.–12.12.2018
HIIPPAKUNNALLISET KOLEHDIT ESPOON HIIPPAKUNNAN SEURAKUNNISSA
VUONNA 2018
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että hiippakunnan seurakunnissa kannetaan vuonna
2018 kaksi tuomiokapitulin määräämää kolehtia seuraavasti:
11.3.2018 (4. paastonajan sunnuntai)
ystävyyshiippakuntien yhteistyötä syventävän työntekijävaihdon kehittämiseen Espoon hiippakunnan ja Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunnan sekä Espoon hiippakunnan ja Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan välillä
14.10.2018 (21. sunnuntai helluntaista)
ystävyyshiippakuntien yhteistyötä syventävän työntekijävaihdon kehittämiseen Espoon hiippakunnan ja Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunnan sekä Espoon hiippakunnan ja Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan välillä
Lähempiä ohjeita vuoden 2018 kirkkokolehdeista annetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 15/2017.
Messussa, jossa tuomiokapitulin määräämä kolehti kannetaan, voidaan käyttää seuraavaa esirukousta:
Herra, meidän Jumalamme, auta meitä työssämme Sinun valtakunnassasi. Rukoilemme hiippakuntamme ja kaikkien
sen seurakuntien puolesta. Tuomme eteesi seurakuntien luottamushenkilöt ja vastuunkantajat. Rukoilemme hiippakuntavaltuuston ja tuomiokapitulin sekä piispamme Tapio Luoman puolesta.

Pyydämme siunaustasi Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakunnille, Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin
hiippakunnalle ja sen piispa Johnille sekä Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntiselle hiippakunnalle ja sen piispa
Veikolle.

Muista kaikkia seurakuntiemme ja seurakuntayhtymiemme työntekijöitä – suntioita, emäntiä, pappeja, kanttoreita,
diakoniatyöntekijöitä, lastenohjaajia, lapsityönohjaajia, nuorisotyönohjaajia, kansainvälisen työn sihteereitä,
lähetyssihteereitä sekä tukipalveluissa ja hallinnon parissa työskenteleviä. Rukoilemme lähetystyön ja monikulttuurisen
seurakuntaelämän puolesta. Tuomme eteesi kaikki ne, opiskelevat kirkon työhön ja valmistautuvat työhön
hiippakunnassamme.
Herra, kuule rukouksemme. Aamen.
Istunnot ja publiikit vuonna 2017
Vuoden 2017 istunnot on päätetty seuraavasti: 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.
Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu lauantaina 25.11.2017, 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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