
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 11.4.2019 
 
 
Tapiolan seurakunnan III kappalaisen virka 
Julistetaan haettavaksi Tapiolan seurakunnan III kappalaisen virka. Hakuaika virkaan päättyy 9.5.2019 
klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kirkko HR -palvelussa. 
 
Viranhoitomääräykset 

• pastori Tiina Eriksson on määrätty Tuusulan seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan 
1.5.2019 alkaen toistaiseksi 

• pastori Lotta Behm on määrätty Vihdin seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi 8.4.–31.8.2019 

• pastori Henri Röytiö on määrätty Olarin seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 22.4.2019-
31.3.2020 

• pastori Mertsi Saarela on määrätty Karkkilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.5.–
31.8.2019 

• pastori Johanna Björkholm-Kallio on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. oa. (50 %) 
seurakuntapastoriksi 20.5.–21.7.2019 

• pastori Martti Rae on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.–
30.6.2019 

• rovasti Tarja Seppänen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 22.7.–
11.8.2019 

• pastori Kirsi-Maria Isotalo on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. 
seurakuntapastoriksi 1.-31.8.2019 ja vs. XI seurakuntapastoriksi 1.9.2019-31.3.2020 

 
Hiippakuntasiirrot 

• pastori Kaisa Kahra on siirretty Tampereen hiippakuntaan 1.3.2019 alkaen 

• pastori Petra Niemi on siirretty Tampereen hiippakuntaan 1.5.2019 alkaen 
 
Istunnot ja publiikit vuonna 2019 
Seuraavat istunnot: 21.5., 13.6., 20.8., 17.9., 10.10., 12.11. ja 12.12.2019. Istunnon käsittelyyn tulevat 
asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina. 
Pastoraalipubliikki on 12.11. Ordinaatiopubliikit ovat 21.5. ja 12.12. 
 
Hiippakuntavaltuusto 
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 28.5.2019 ja 25.2.2020. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina 
tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta. 
 
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 syksyllä viimeistään 25.9.2019. 
Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon hiippakunnan piispalle syksyllä 
viimeistään 25.9.2019. 
 
 



Istunnot ja publiikit vuonna 2020 
Seuraavat istunnot: 14.1., 13.2., 17.3., 21.4., 26.5., 16.6., 18.8., 15.9., 8.10., 10.11. ja 10.12. Istunnon 
käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon 
maanantaina. Ordinaatiopubliikit ovat 26.5. ja 10.12. 
 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2020 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 7.6.2020 ja 13.12.2020. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 23.3.2020 
syksyllä viimeistään 21.9.2020. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon 
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 23.3.2020 syksyllä viimeistään 21.9.2020. 
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