
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 10.10.2019 
 

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Karin Airaksinen on määrätty Tapiolan seurakunnan I seurakuntapastorin virkaan 

1.1.2020 alkaen toistaiseksi 

• pastori Camilla Sundell on määrätty Lohjan seurakunnan osa-aikaiseksi (80 %) vs. V 
seurakuntapastoriksi 1.9.2019–29.2.2020 

• pastori Tapio Suontakanen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 1.1.-
31.12.2020 
 

Oikeutus toimia pappina 
Pastori Ilpo Kari on oikeutettu toimimaan pappina Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n palveluksessa 1.2.–
31.12.2020 aluekoordinaattorin tehtävässä. 
 

Irtisanoutumiset 
• pastori Tiina Huhtanen on irtisanoutunut Nurmijärven seurakunnan IV seurakuntapastorin 

virasta 10.10.2019 alkaen 

• rovasti Jukka Pohjolan-Pirhonen on irtisanoutunut Keravan seurakunnan I kappalaisen virasta 
1.3.2020 alkaen 

 

Hiippakunnalliset kolehdit 
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 11/2019 (17.9.2019) nojalla Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on 
päättänyt, että vuonna 2020 kannetaan kaksi tuomiokapitulin määräämää kolehtia seuraavasti: 
 

• 1.3.2020 (1. paastonajan sunnuntai) 

• 27.9.2020 (17. sunnuntai helluntaista) 
 
Molempina pyhäpäivinä kolehti kootaan: 
 
Espoon hiippakunnan ja sen seurakuntien kansainvälisten yhteyksien edistämiseen etenkin 
Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakuntien (Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin 
hiippakunta; Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntinen hiippakunta) kanssa 
 
Lähempiä ohjeita kirkkokolehdeista annetaan yllä sanotussa Kirkkohallituksen yleiskirjeessä. 
 

Messuissa, joissa kolehdit kannetaan, voidaan käyttää seuraavaa esirukousta:  

  

Herra, meidän Jumalamme, auta meitä työssämme Sinun valtakunnassasi. Rukoilemme hiippakun-

tamme ja kaikkien sen seurakuntien puolesta. Tuomme eteesi seurakuntien luottamushenkilöt ja vas-

tuunkantajat. Rukoilemme hiippakuntavaltuuston ja tuomiokapitulin sekä piispamme puolesta. 



 

Pyydämme siunaustasi Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakunnille, Skotlannin episkopaalisen kirkon 

Edinburghin hiippakunnalle sekä Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntiselle hiippakunnalle ja 

näiden piispoille. 

 

Muista kaikkia seurakuntiemme ja seurakuntayhtymiemme työntekijöitä. Rukoilemme lähetystyön ja 

monikulttuurisen seurakuntaelämän puolesta. Tuomme eteesi kaikki ne, jotka opiskelevat kirkon 

työhön ja valmistautuvat työhön hiippakunnassamme. 

  

Herra, kuule rukouksemme. Aamen. 
 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2019 
Seuraavat istunnot: 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. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2020 
Seuraavat istunnot: 14.1., 13.2., 17.3., 23.4., 26.5., 16.6., 18.8., 15.9., 8.10., 16.11. 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 2019 ja 2020 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 15.12.2019, 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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