
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 13.6.2019 
 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Riitta Haapa-aho on määrätty Karkkilan seurakunnan vs. kappalaiseksi 19.8.2019–

18.2.2020 

• pastori Camilla Sundell on määrätty Lohjan seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 27.5–

31.8.2019  

• pastori Juha Leinonen on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 3.6.–
18.8.2019 

• pastori Tommi Kurppa on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. IX seurakuntapastoriksi 17.6.–

11.8.2019 

• pastori Kati Tuomainen on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. 

seurakuntapastoriksi 17.6.–6.7.2019 

• pastori Marja-Liisa Mäki on määrätty Hyvinkään seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 

24.6.–18.8.2019 

• pastori Eerika Granlund on määrätty Leppävaaran seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 

1.8.–31.12.2019 

• pastori Heini Nikander on määrätty Lohjan seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 1.8.2019–

31.1.2020   

• pastori Mertsi Saarela on määrätty Karkkilan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 1.9.2019–

18.2.2020 

• pastori Terttu Laaksonen on määrätty Leppävaaran seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 

1.1.–31.7.2020    
 

Hiippakuntasiirto 
Pastori Timo Junkkaala on siirretty Helsingin hiippakuntaan 12.6.2019 alkaen. 

 

Istunnot ja publiikit vuonna 2019 
Seuraavat istunnot: 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 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 vihkimys toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 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. 

 
 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkokatu 10, PL 203, 02771 ESPOO 
puhelin (09) 1802 080, espoo.tuomiokapituli@evl.fi, www.evl.fi/espoonhiippakunta 

Y-tunnus 1861003-4, kotipaikka Espoo 
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