
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 17.4.2018

Piispan vaali
Tuomiokapituli on vahvistanut piispan vaalin aikataulun. Vaalista on julkaistu erillinen tiedote. Piispan
vaalia koskevat aikataulut ja tiedot löytyvät lisäksi hiippakunnan kotisivuilta: espoonhiippakunta.evl.fi

Pappisasessorin vaali 2018
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Espoon
tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla maanantaina
8.10.2018 piispan vaalikokouksen päätyttyä.

Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka
on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.
Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi
enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Pappisasessorin vaalissa ovat tämänhetkisen tiedon mukaan vaalikelpoisia alla mainitut henkilöt. Mikäli
luettelo muuttuu tai täydentyy, muutoksista ilmoitetaan lääninrovasteille:

· Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Merja Alanne
· Tuusulan seurakunnan kappalainen Timo Huuhtanen
· Espoon seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön päällikkö Eero Jokela
· Hyvinkään seurakunnan kappalainen Petteri Kerko
· Espoonlahden seurakunnan kappalainen Jukka Knuutti
· Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto
· Lohjan seurakunnan kappalainen Raimo Kuismanen
· Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen
· Espoon seurakuntayhtymän monikulttuurisuustyön asiantuntija Matti Peiponen
· Tuusulan seurakunnan kirkkoherra Ulla Rosenqvist
· Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen

Nurmijärven seurakunnan kappalaisen viran hakijat
Tuusulan seurakunnan I kappalaisen virkaa ovat 19.3.2018 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla hakeneet:

· Nurmijärven seurakunnan seurakuntapastori Johannes Haapalainen
· pastori Hannele Harju
· Tikkurilan seurakunnan vs. seurakuntapastori Mirka Härkönen
· Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherra Risto Koskimäki
· Nurmijärven seurakunnan vs. seurakuntapastori Pirjo Kuula
· Tuusulan seurakunnan seurakuntapastori, rovasti Urpo Luokkala
· pastori Maarit Maatraiva
· Riihimäen seurakunnan seurakuntapastori Merja Olin
· Meilahden seurakunnan seurakuntapastori Pasi Riepponen
· pastori Petri Tikka



· Hämeenlinna-Vanajan seurakuntapastori Jari Turunen
· Nurmijärven seurakunnan seurakuntapastori Jouni Vasikainen
· sotilaspastori Markku Viinikainen
· Hartolan seurakunnan seurakuntapastori Katri Ylönen
· sekä kaksi henkilöä, jotka eivät toivo nimeään julkisuuteen

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Siuntion seurakuntayhtymä
Tuomiokapituli on määrännyt Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi
31.12.2018 asti Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Tom Bergmanin.

Viranhoitomääräykset
· pastori Mirja Harhanen on määrätty Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntapastoriksi

virkaa perustamatta kirkkoherran viran vastuin 1.–31.5.2018 sekä Siuntion suomalaisen
seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.6.2018 alkaen toistaiseksi

· pastori Petri Kauhanen on määrätty Keravan seurakunnan määräaikaiseksi VI
seurakuntapastoriksi 1.3.–31.5.2018

· pastori Johan Savola on määrätty Tuusulan seurakunnan osa-aikaiseksi vs. I
seurakuntapastoriksi ajalla 1.3.–3.6.2018

· pastori Piia Korpijaakko on määrätty Lohjan seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.4.-31.12.2018
tai kunnes virka vakinaisesti täytetään

· pastori Riku Larmala on määrätty Nurmijärven seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.4.–
31.5.2018 sekä ma. IX seurakuntapastoriksi 1.6.–12.8.2018

· rovasti Pauli Tuohioja on määrätty Vihdin seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.4.–
31.5.2018

· pastori Sirpa Tolppanen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 1.6.–
12.8.2018

· pastori Katja Nieminen on määrätty Vihdin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi virkaa
perustamatta 1.6.–15.8.2018

Istunnot ja publiikit vuonna 2018
Vuoden 2018 istunnot on päätetty seuraavasti: 24.5., 14.6., 23.8., 18.9., 23.10., 20.11. ja 13.12.
Pastoraalipubliikki on istunnon 20.11. yhteydessä. Ordinaatiopubliikki on istunnon 24.5. 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 torstaina 31.5.2018, 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
Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 27.5.2018. 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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