Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 14.6.2018
Espoon hiippakunnan piispan vaali
Tuomiokapituli on määrännyt Espoon hiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelun alkamispäiväksi
21.6.2018 ja todennut, että ehdokasasettelu päättyy 21.8.2018 klo 16.00. Hiippakunnan seurakunnat
ovat ilmoittaneet tuomiokapitulille maallikkovalitsijoiksi valitut henkilöt. Päivitetyt luettelot
äänioikeutetuista papeista, lehtoreista ja maallikkovalitsijoista ovat nähtävillä tuomiokapitulin kotisivuilla
ja ne lähetään tiedoksi Espoon hiippakunnan seurakunnille ja lääninrovasteille.
Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteiden varalta
Tuomiokapituli on hyväksynyt sitoumuksen hyvään käytökseen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteiden
varalta. Ohjeet julkaistaan hiippakunnan kotisivuilla.
Viranhoitomääräykset
• pastori, TT Hannu Suni on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherraksi
1.1.2019 alkaen toistaiseksi
• pastori Petri Repo on määrätty Järvenpään seurakunnan vt. II kappalaiseksi 1.8.2018–31.7.2019
• pastori Antti Malinen on määrätty Olarin seurakunnan vs. I kappalaiseksi 7.10.2018–7.4.2019
• pastori Heini Nikander on määrätty Lohjan seurakunnan ma., osa-aikaiseksi (50 %)
seurakuntapastoriksi 1.5.–31.8.2018 ja saman seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi
1.9.2018–31.7.2019
• pastori Petri Kauhanen on määrätty Keravan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.–
30.6.2018 ja 1.–31.8.2018
• pastori Johanna Piirola on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 11.6.–
1.7.2018
• rovasti Urpo Luokkala on määrätty Tuusulan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.7.–
31.12.2018
• pastori Tapio Suontakanen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi
17.8.2018–20.1.2019
• pastori Nonna Lemola-Palm on määrätty Järvenpään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi
1.9.2018–13.1.2019
• pastori Emilia Turpeinen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi
7.10.2018–7.4.2019
Hiippakuntasiirrot
• piispa, TT Tapio Luoma on siirretty Turun arkkihiippakuntaan 1.6.2018 alkaen
• pastori Pirjo Kettu on otettu Espoon hiippakuntaan 14.6.2018 alkaen
• pastori Terhi Ketola-Huttunen on otettu Espoon hiippakuntaan 14.6.2018 alkaen
Tuomiokapitulin toimistosihteeri
HSO-sihteeri Johanna Nordblad on otettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimistosihteerin ma.
työsuhteeseen 6.8.–30.9.2018.

Istunnot ja publiikit vuonna 2018
Vuoden 2018 istunnot on päätetty seuraavasti: 23.8., 18.9., 23.10., 20.11. ja 13.12. Pastoraalipubliikki on
istunnon 20.11. yhteydessä.
Istunnot ja publiikit vuonna 2019
Vuoden 2019 istunnot on päätetty seuraavasti: 15.1., 14.2., 14.3., 11.4., 21.5., 13.6., 20.8., 17.9., 10.10.,
12.11. ja 12.12. Pastoraalipubliikit ovat istuntojen 14.3. ja 12.11. yhteydessä. Ordinaatiopubliikit ovat
istuntojen 21.5. ja 12.12. yhteydessä.
Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu tiistaina 26.2.2019 ja tiistaina 28.5.2019. Aloitteet tulee lähettää
kirjallisina tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2018
Syksyllä 2018 ei toimiteta pappis- ja diakonian virkaan vihkimyksiä.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2019
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 26.5.2019 ja 15.12.2019.
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 22.3.2019 ja
syksyllä viimeistään 25.9.2019. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 22.3.2019 ja syksyllä viimeistään 25.9.2019.
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