Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 23.8.2018
Espoon hiippakunnan piispan vaali
Espoon hiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu päättyi tiistaina 21.8.2018 klo 16.
Ehdokasasettelun päättymiseen mennessä tuomiokapituliin toimitettiin neljän valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirjat, joissa ehdokkaaksi asetettiin:
• Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, teologian tohtori, pastori Kaisamari Hintikka
• jumalanpalveluselämän kouluttaja, teologian tohtori Juhani Holma
• johtava oppilaitospappi ja kisapappi, rovasti Leena Huovinen
• Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Sammeli Juntunen
Tuomiokapituli tarkasti kaikkien valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja hyväksyi ne asianmukaisina.
Ehdokasnumerot arvottiin seuraavasti:
• nro 2 Leena Huovinen
• nro 3 Juhani Holma
• nro 4 Kaisamari Hintikka
• nro 5 Sammeli Juntunen
Vaali toimitetaan rovastikunnittain lääninrovastien johdolla maanantaina 8.10.2018 klo 12.
Viranhoitomääräykset
• pastori Petra Pohjanraito on määrätty Hyvinkään seurakunnan II kappalaisen virkaan 1.9.2018
alkaen
• pastori Antti Kurkola on määrätty Hyvinkään seurakunnan I seurakuntapastorin virkaan
1.9.2018.
• pastori Petri Kauhanen on määrätty Keravan seurakunnan vs. III kappalaiseksi 2.7.–28.12.2018
• pastori Marianne Tiihonen on määrätty Tapiolan seurakunnan ma. III kappalaiseksi 1.9.–
16.10.2018
• pastori Elina Antikainen on määrätty Hyvinkään seurakunnan ma. sairaalapastoriksi 1.7.2018–
31.12.2022.
• rovasti Urpo Luokkala on määrätty Tuusulan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.7.2018–
30.4.2019
• pastori Kati Pitkänen on määrätty Lohjan seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 1.9.–
31.10.2018
• pastori Anu Ristimäki on määrätty Tapiolan seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi 1.9.–
16.10.2018
• pastori Päivi Säämänen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi
1.10.2018–30.6.2019
Oikeutus toimimaan pappina
Pastori Ilpo Kari on oikeutettu toimimaan pappina Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n palveluksessa 1.8.2018
– 31.1.2019 aluekoordinaattorin tehtävässä.

Hiippakuntasiirrot
• pastori Markku Elo on otettu Espoon hiippakuntaan 1.7.2018 alkaen
• pastori Kari Kuula on otettu Espoon hiippakuntaan 1.7.2018 alkaen
• pastori Elisa Varkemaa on otettu Espoon hiippakuntaan 1.7.2018 alkaen
• pastori Terttu Laaksonen on otettu Espoon hiippakuntaan 23.8.2018 alkaen
• pastori Anu Morikawa on päätetty ottaa Espoon hiippakuntaan 1.10.2018 alkaen
• pastori Elina Antikainen on päätetty ottaa Espoon hiippakuntaan 1.10.2018 alkaen
• pastori Kai Ojala on siirretty Helsingin hiippakuntaan 1.7.2018 alkaen
Istunnot ja publiikit vuonna 2018
Vuoden 2018 istunnot on päätetty seuraavasti: 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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