Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 12.12.2017
Tuomiokapituli antoi varoituksen samaa sukupuolta olevan parin avioliiton siunaamisesta
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli kappalainen Anne Blomqvistin 5.8.2017 toimittamaa
samaa sukupuolta olevan parin avioliiton siunaamista. Tuomiokapituli katsoi, että Anne Blomqvist
toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta, ja antoi hänelle kirjallisen varoituksen.
Päätöksen perusteluissa todetaan, että kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa
sukupuolta olevien avioliiton siunaaminen ei ole mahdollista. Tuomiokapitulin toimivaltaan ei kuulu
kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle. Tuomiokapitulin
tehtävänä puolestaan on valvoa papistonsa tehtävien hoitoa.
”Asia kuvastaa hankalaa tilannetta, jossa kirkossamme avioliitolain muutoksen jälkeen olemme.
Tuomiokapitulin päätös noudattaa kirkon voimassa olevia säännöksiä ja ohjeistuksia,” toteaa piispa
Tapio Luoma.
Liitteenä tuomiokapitulin päätös 12.12.2017 ja pastori Anne Blomqvistin selvitys.
Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimiesasessori Sari Anetjärvi, 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Julistetaan haettavaksi
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran
ja Hyvinkään seurakunnan II kappalaisen viran. Hakuaika virkoihin päättyy 11.1.2017 klo 15.00.
Hakuilmoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan KirkkoHR-palvelussa. Kirkkonummen suomalaisen
seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka valmistelijana on lääninrovasti Kalervo Salo.
Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran hakijat
Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat 30.11.2017 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla
hakeneet:
• Leppävaaran seurakunnan IV seurakuntapastori Merja Alanne
• Lohjan seurakunnan I seurakuntapastori Mirja Harhanen
• Leppävaaran seurakunnan III kappalainen Jukka Raunu
• Sammonlahden seurakunnan II seurakuntapastori Samuli Suolanen
Viranhoitomääräykset
• pastori Terttu Laaksonen on määrätty Leppävaaran seurakunnan ma. ja osa-aikaiseksi (80 %) vs.
IV kappalaiseksi 1.1.2018–31.12.2019
• pastori Piia Korpijaakon viranhoitomääräys Lohjan seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi on
muutettu 100 %:ksi ajalle 4.9.–31.12.2017 ja hänet on määrätty Lohjan seurakunnan ma., osaaikaiseksi VIII seurakuntapastoriksi (70 %) 1.1.–30.4.2018 ja ma., kokoaikaiseksi (100 %) VIII
seurakuntapastoriksi 1.5.– 31.8.2018
• pastori Marja Vainikka on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 2.11.–
31.12.2017

•
•
•
•
•

pastori Riku Larmala on määrätty Nurmijärven seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi
23.12.2017–31.1.2018
pastori Sirpa Tolppanen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 15.1.–
31.5.2018
pastori Elina Antikaisen viranhoitomääräys on muutettu Hyvinkään seurakunnan ma., osaaikaiseksi (75 %) sairaalapastoriksi 1.–30.11.2017 ja ma., kokoaikaiseksi (100 %)
sairaalapastoriksi 1.12.2017–30.6.2018
pastori Aino Bärlund on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vt. johtavaksi sairaalapastoriksi
1.–31.12.2017
rovasti Ritva Särkkä on määrätty Espoon seurakuntayhtymän osa-aikaiseksi (80 %) vs.
sairaalapastoriksi 1.–31.12.2017

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys vuonna 2017
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 17.12.2017.
Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu keskiviikkona 28.2.2018 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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