Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 21.5.2019
Lohjan seurakunnan I kappalaisen virka
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Lohjan seurakunnan I kappalaisen viran. Hakuaika virkaan
päättyy 20.6.2019 klo 15.00. Hakuilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan KirkkoHR -palvelussa.
Domkapitlet har lediganslagit en kaplanstjänst (I) i Lojo församling. Ansökningstiden utgår torsdagen
20.6.2019 kl. 15.00. Annonsen har publicerats i sin helhet i KirkkoHR -systemet.
Keravan seurakunnan kirkkoherran virka
Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat 19.3.2019 päättyneellä hakuajalla hakeneet seuraavat
pastorit:
• Lopen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Hynynen
• Sipoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Juha Ilonen
• Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospappi Henri Järvinen
• Suomen Lähetysseuran sidosryhmäpäällikkö Janne Keränen
• Keravan seurakunnan seurakuntapastori Samuli Koivuranta
• Harjun seurakunnan johtava kappalainen Markku Komulainen
• Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi
• Askolan seurakunnan kirkkoherra Antti Kupiainen
• Malmin seurakunnan johtava aluepastori Elina Perttilä
• Kirkon koulutuskeskuksen johtamiskouluttaja Minna Rikkinen
• Herttoniemen seurakunnan aluekappalainen Juha Ropponen
• Tuusulan seurakunnan III kappalainen Lauri Seppänen
• Keravan seurakunnan vt. kirkkoherra Markus Tirranen
• sekä yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen
Kaksi hakijaa peruutti hakemuksensa.
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon hakijoista Keravan
seurakunnan kirkkovaltuustolle.
Tapiolan seurakunnan III kappalaisen virka
Tapiolan seurakunnan III kappalaisen virkaa ovat 9.5.2019 päättyneellä hakuajalla hakeneet seuraavat
pastorit:
• Karkkilan seurakunnan II seurakuntapastori Riitta Haapa-aho
• Malmin seurakunnan seurakuntapastori Sari Hakuri
• Helsingin seurakuntayhtymän ma. sairaalasielunhoidon pastori Kristiina Hannula
• Tikkurilan seurakunnan ma. X seurakuntapastori Mirka Härkönen
• Naantalin seurakunnan I kappalainen Piia Klemi
• Pastori Raisa Lehtomäki
• Lohjan seurakunnan II seurakuntapastori Erica Stick
• Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kappalainen Satu Suonperä
• Tapiolan seurakunnan vt. III kappalainen Marianne Tiihonen
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Pastori Petri Tikka
Rovaniemen seurakunnan ma. seurakuntapastori Noora Tikkala
Kuopion seurakuntayhtymän rovastikuntapastori Salla Tyrväinen
Keravan seurakunnan III seurakuntapastori Krista Wedman
Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntapastori Maika Vuori
Tapiolan seurakunnan V seurakuntapastori Heidi Zitting
sekä yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen

Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon asiasta Tapiolan
seurakunnan seurakuntaneuvostolle.
Viranhoitomääräykset
• pastori Antti Pesonen on määrätty Espoonlahden seurakunnan ma. oa. (50 %)
seurakuntapastoriksi 1.5.2019-31.3.2020
• pastori Marjo Parttimaa on määrätty Olarin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 27.5.30.6.2019
• pastori Riku Larmala on määrätty Nurmijärven seurakunnan ma. IX seurakuntapastoriksi 1.6.31.8.2019
• pastori Tuula Peura on määrätty Nurmijärven seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.31.7.2019
• pastori Päivi Säämänen on määrätty Mäntsälän seurakunnan ma. VI seurakuntapastoriksi 1.7.4.8.2019
• pastori Marjo Parttimaa on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi 8.7.-31.12.2019
Hiippakuntasiirrot
Pastori Paula Enckell on siirretty Helsingin hiippakuntaan 10.4.2019 alkaen.
Istunnot ja publiikit vuonna 2019
Seuraavat istunnot: 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. Ordinaatiopubliikki on 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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