
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 12.11.2019 
 

Pastoraalipubliikki 
Pastorit Tiina Huovila, Kati Pirttimaa, Maria Puotiniemi, Krista Valtonen ja Ida Vartiala ovat 
suorittaneet pastoraalitutkinnon. 
 

Piispan myöntämät arvonimet 
Piispa Kaisamari Hintikka on myöntänyt rovastin arvonimen seuraaville papeille: 

• Viherlaakson lukion uskonnon ja psykologian lehtori, pastori Sari Autio 

• Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Marja Malvaranta 

• Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Hannu Suni 

 

Tuomiokapitulin myöntämä arvonimi 
Tuomiokapituli on myöntänyt director cantus –arvonimen Espoonlahden seurakunnan kanttori Helena 
Yli-Jaskarille. 

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Markus Tirranen on määrätty Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.12.2019 

alkaen toistaiseksi 

• pastori Camilla Sundell on määrätty Lohjan seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan 
1.1.2020 alkaen toistaiseksi 

• rovasti Tarja Seppänen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. oa. (50 %) 
seurakuntapastoriksi 1.-5.11.2019 ja oa. (50 %) vs. I kappalaiseksi 6.11.-14.12.2019 

• pastori Lotta Behm on määrätty Vihdin seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 13.12.2019-
23.10.2020 

• pastori Emmi Gong on määrätty Keravan seurakunnan ma. I seurakuntapastoriksi 1.1.-
31.12.2020 

• pastori Outi Hänninen on määrätty Vihdin seurakunnan ma. IV seurakuntapastoriksi 1.1.-
31.8.2020 

• pastori Antti Pesonen on määrätty Espoonlahden seurakunnan ma. III seurakuntapastoriksi 
1.1.-30.9.2020 

• pastori Aleksi Majuri on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
1.2.-31.7.2020 
 

Hiippakuntasiirto 
Pastori Tinja-Mari Lammila on siirtynyt Espoon hiippakuntaan 1.8.2019 alkaen. 



 

Irtisanoutumiset 
• pastori Markus Tirranen on irtisanoutunut Keravan seurakunnan I seurakuntapastorin virasta 

1.12.2019 alkaen 

• rovasti Heikki Linnavirta on irtisanoutunut Lohjan seurakunnan VI kappalaisen virasta 1.4.2020 
alkaen 

 

Istunnot ja publiikit vuonna 2019 
Seuraava istunto: 12.12.2019. Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin 
viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina. 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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