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Kaisamari Hintikka on Espoon hiippakunnan 3. piispa
Kaisamari Hintikka sai yhteensä 463 ääntä. Piispan vaalin toisen vaalin äänestysprosentti oli
84,7.

 

Kaisamari Hintikka
Kaisamari Hintikka (1967) vihittiin papiksi vuonna 2009. Vuonna 2001 hän väitteli
teologian tohtoriksi. Hintikka on työskennellyt Genevessä vuodesta 2011, josta
viimeiset viisi vuotta Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä. Aiemmin hän
on toiminut muun muassa Kirkon ulkoasiainosaston työalasihteerinä.

 

Lue lisää

Mediatapaamisen yhteydessä pitämässään puheenuvuorossa Kaisamari Hintikka kiitti
luottamuksesta ja kutsusta uuteen tehtävään. Hän sanoi, että yksi piispan viran
tärkeimmistä tehtävistä on kirkon ykseyden vaaliminen. Tätä tehtävää Espoon
hiippakunnan aiemmat piispat ovat hoitaneet menestyksellä yhdessä koko
hiippakunnan kanssa. Kaisamari Hintikka korosti sitä, että ykseyttä rakennetaan
yhteisellä työllä. Kaisamari kertoi nähneensä ja kuulleensa seurakuntia kiertäessään
sen, että Espoon hiippakunnassa ollaan sitouduttu Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon, Espoon hiippakunnan, sen seurakuntien ja Kristuksen kirkon
yhteiseen rakentamistyöhön: "Me rakennamme tätä kirkkoa ja tätä maailmaa
yhdessä." Kaisamari kiitti Leena Huovista, Sammeli Juntusta ja Juhani
Holmaa rakentavasta ja hyvässä hengessä edenneestä vaaliprosessista.

 
01.11.2018 Lue viesti selaimessa

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://espoonhiippakunta.evl.fi/
http://kaisamarihintikka.fi/
http://espoon-hiippakunta.mailpv.net/a/s/50100083-d0f6d04c24fff72748f746cd7f989a90/2771141


 

Tuleva piispa toivoi, että ne ihmiset, joille tämän vaalin tulos ei ollut se mitä he olivat
toivoneet, voisivat kuitenkin luottaa siihen, että myös jatkossa tätä hiippakuntaa
rakennetaan yhdessä. Tulisimme tutuiksi toistemme kanssa ja löytäisimme tavan
tehdä yhteistyötä Kristuksen kirkon rakentamiseksi.

Piispan vaali
Espoon hiippakunnan piispan vaalin tarkistuslaskennassa on vahvistettu vaalin tulos ja äänimäärät. Seuraavaksi piispaksi
Espoon hiippakuntaan valittiin Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, TT Kaisamari Hintikka (s. 1967), joka sai Espoon
piispan vaalin toisessa vaalissa 57,5% annetuista äänistä.

Äänestysprosentti oli 84,7%. Äänioikeus oli 950 äänestäjällä, jotka koostuivat hiippakunnan papeista ja lehtorista sekä
maallikkovalitsijoista.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

3 Juhani Holma 324 ääntä

4 Kaisamari Hintikka 463 ääntä

Hylättyjä ääniä oli 18.

Lue lisää

 

 
Piispanvihkimys
Uuden piispan virkaan vihkiminen toimitetaan sunnuntaina 10.2.2019 Espoon
tuomiokirkossa.

 
 

 
 

 
 

http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/piispan-vaali-2018/
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