Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 20.8.2019
Lohjan seurankunnan I kappalaisen viran hakijat ja lausunto
Lohjan seurakunnan I kappalaisen virkaa ovat 20.6.2019 klo 15.00
päättyneellä hakuajalla hakeneet seuraavat pastorit:
• pastori Hannele Harju
• Forssan seurakunnan seurakuntapastori Eikka Kähärä
• sekä yksi hakija, joka ei toivo nimeään julkisuuteen
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon asiasta Lohjan
seurakunnan kirkkovaltuustolle.

Viranhoitomääräykset
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•
•
•
•
•
•
•
•

pastori Marianne Tiihonen on määrätty Tapiolan seurakunnan III kappalaisen virkaan 1.9.2019
alkaen toistaiseksi
pastori Panu Mäkelä on määrätty Espoon seurakuntayhtymän oppilaitospastorin (III) virkaan
16.9.2019 alkaen toistaiseksi
pastori Anssi Almgren on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi
24.–30.6.2019
pastori Tiina Peippo on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. johtavaksi sairaalapapiksi 1.7.–
31.12.2019 tai siihen saakka, kunnes virka on vakinaisesti täytetty
pastori Hanna Tolonen on määrätty Hyvinkään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 31.7.–
30.8.2019
pastori Tea Talhola on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. johtavaksi perheneuvojaksi
1.8.2019–31.1.2020 tai siihen saakka, kunnes virka on vakinaisesti täytetty
pastori Leena Berntsson on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. IV seurakuntapastoriksi
15.8.–31.12.2019
pastori Aura Karjalainen on määrätty Tapiolan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 19.8.–
31.12.2019
pastori Satu Helo on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. sairaalapastoriksi 1.9.–31.12.2019
pastori Riku Larmala on määrätty Nurmijärven seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 1.9.–
31.12.2019
pastori Anu Ristimäki on määrätty Tapiolan seurakunnan ma. III seurakuntapastoriksi
1.9.2019–31.8.2020
pastori Päivi Säämänen on määrätty Mäntsälän seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (20 %) VI
seurakuntapastoriksi 1.9.2019–30.4.2020

Hiippakuntasiirto
Pastori Irmeli Enckell on siirretty Helsingin hiippakuntaan 1.8.2019 alkaen.

Istunnot ja publiikit vuonna 2019
Seuraavat istunnot: 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

