
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 15.1.2018

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran hakijat
Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat 11.1.2018 klo 15.00 päättyneellä
hakuajalla hakeneet:

· Suomen Lähetysseuran Mekongin ja Oseanian työn aluejohtaja Jarmo Karjalainen
· Tuusulan seurakunnan III kappalainen Lauri Seppänen
· Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan vs. kirkkoherra Hannu Suni
· Liperin seurakunnan kirkkoherra Jari Uimonen

Hyvinkään seurakunnan kappalaisen viran hakijat
Hyvinkään seurakunnan kappalaisen virkaa ovat 11.1.2018 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla hakeneet:

· Haukiputaan seurakunnan seurakuntapastori Jari Flink
· pastori Hannele Harju
· pastori Maritta Hartikainen
· Kangasalan seurakunnan vs. seurakuntapastori Riikka Hämäläinen
· Paavalin seurakunnan IV seurakuntapastori Elina Koivisto
· Lopen seurakunnan seurakuntapastori Jatta Kärkkäinen
· Tammelan seurakunnan kappalainen Timo Leinonen
· Järvenpään seurakunnan vs. II seurakuntapastori Nonna Lemola-Palm
· Riihimäen seurakunnan seurakuntapastori Kalle Leppälä
· pastori Maarit Maatraiva
· Uudenkaupungin seurakunnan I kappalainen Samuel Mäkinen
· pastori Jukka Peltola
· Hyvinkään seurakunnan I seurakuntapastori Petra Pohjanraito
· Sammonlahden seurakunnan seurakuntapastori Samuli Suolanen
· pastori Jari Turunen
· sotilaspastori Markku Viinikainen
· sekä yksi hakija, joka ei toivo nimeään julkisuuteen.

Viranhoitomääräykset
· pastori Heini Nikander on määrätty Lohjan seurakunnan määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi (50 %)

seurakuntapastoriksi 1.9.2017–30.4.2018 sekä saman seurakunnan määräaikaiseksi (100 %)
seurakuntapastoriksi 1.5.–31.8.2018

· pastori Camilla Sundell on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan määräaikaiseksi, osa-
aikaiseksi (62 %) seurakuntapastoriksi 25.–31.10.2017

· pastori Christopher Montgomery on määrätty Keravan seurakunnan määräaikaiseksi VII
seurakuntapastoriksi 1.1.– 31.12.2018

· pastori Antti Kurkola on määrätty Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.1.–30.4.2018
ja vt. II kappalaiseksi 1.5.2018 alkaen siihen saakka, kunnes seurakunnan II kappalaisen virka on
vakinaisesti täytetty



· pastori Pirjo Kuula on määrätty Nurmijärven seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 9.1.–
31.5.2018 ja 1.9.–31.12.2018

· pastori Sanna Ylä-Jussila on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi
(kehitysvammaistyön pastori) 3.2.–30.9.2018

· pastori Päivi Säämänen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 3.2.–
30.9.2018

· pastori Johannes Krause on määrätty Espoon seurakuntayhtymän englanninkielisen työn
pastorin määräaikaiseen virkaan 1.1.2018–31.12.2022

· pastori Erika Kallio on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vs. III kasvatustyön pastoriksi
26.2.–7.10.2018

Hiippakuntasiirto
Rovasti Heikki Arantolalle on myönnetty siirto Turun arkkihiippakuntaan 9.1.2018 alkaen.

Ympäristödiplomi
Kirkkohallituksen virastokollegio on 14.12.2017 päättänyt myöntää Kirkon ympäristödiplomin vuosiksi
2017 - 2021 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille.

Istunnot ja publiikit vuonna 2018
Vuoden 2018 istunnot on päätetty seuraavasti: 15.2., 15.3., 17.4., 24.5., 14.6., 23.8., 18.9., 23.10., 20.11.
ja 13.12. Pastoraalipubliikit ovat istuntojen 15.3. ja 20.11. yhteydessä. Ordinaatiopubliikit ovat
istuntojen 24.5. ja 13.12. yhteydessä.

Hiippakuntavaltuusto
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu keskiviikkona 28.2.2018 ja torstaina 31.5.2018. 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 ja 16.12.2018.
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 16.3.2018 ja
syksyllä viimeistään 28.9.2018. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 16.3.2018 ja syksyllä viimeistään 28.9.2018.
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