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Piispan vaali
Piispan vaali on toimitettu 8.10.2018 Espoon tuomiorovastikunnassa, Lohjan ja Tuusulan
rovastikunnissa lääninrovastin johdolla. Tuomiokapituli on tarkistanut vaalin tuloksen. Espoon
hiippakunnan piispan vaalin tarkistuslaskennassa vahvistettiin piispan vaalin ehdokkaiden saamat
äänimäärät sekä äänestysprosentti. Äänestysprosentti piispan vaalissa oli 87,2 %. Äänioikeus oli 949
äänestäjällä, jotka koostuivat hiippakunnan papeista ja lehtorista sekä maallikkovalitsijoista.

Äänet jakautuivat seuraavasti:
2 Leena Huovinen 142 ääntä
3 Juhani Holma 173 ääntä
4 Kaisamari Hintikka 338 ääntä
5 Sammeli Juntunen 167 ääntä

Hylättyjä ääniä oli 8.

Tuomiokapituli määräsi pidettäväksi uuden vaalin 1.11.2018 kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan,
Kaisamari Hintikan ja Juhani Holman välillä.

Piispan virkaan vihkimys järjestetään Espoon tuomiokirkossa 10.2.2019.

Pappisasessorin vaali
Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto valittiin Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
pappisasessoriksi toiselle kaudelle 1.1.2019–31.12.2021. Pappisasessorin vaali toimitettiin 8.10.2018
Espoon tuomiorovastikunnassa, Lohjan ja Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla.
Tuomiokapitulin istunto on tarkistanut vaalin tuloksen, eikä tarkistuslaskenta muuttanut äänestystulosta.
Äänioikeutettuja vaalissa oli 479. Äänestysprosentti oli 67,6 %.

Istunnot ja publiikit vuonna 2018
Vuoden 2018 istunnot on päätetty seuraavasti: 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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