
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 9.2.2021 
 

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viranhakijat ja lausunto 
Tuomiokapituli on todennut, että Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet 
Hyvinkään seurakunnan kappalainen, TL Petteri Kerko, Tampereen Harjun seurakunnan kirkkoherra, 
TM Ari Paavilainen ja Malmin seurakunnan XV seurakuntapastori, TT Elina Perttilä ovat kelpoisia 
virkaan ja antanut asiasta lausunnon Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. 

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Antti Luoma on määrätty Järvenpään seurakunnan vs. II kappalaiseksi 1.2.–30.4.2021 ja 

määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi 1.–31.5.2021  

• pastori Marjo Parttimaa on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan määräaikaiseksi, 
osa-aikaiseksi (50 %) seurakuntapastoriksi 1.2.–31.3.2021 ja määräaikaiseksi II 
seurakuntapastoriksi 1.4.–30.9.2021 

• pastori Tuula Peura on määrätty Nurmijärven seurakunnan IX seurakuntapastoriksi 16.6.–
15.8.2021 

• pastori Henriikka Ahlstedt on määrätty Nurmijärven seurakunnan määräaikaiseksi 
seurakuntapastoriksi 16.6.–15.8.2021 
 

Irtisanoutumiset 

• pastori Maritta Kirilä on irtisanoutunut Kauniaisten seurakuntayhtymän sairaalapastori/ 
perheneuvojan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2021 alkaen 

• rovasti Hannu Suni on irtisanoutunut Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran 
virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.9.2021 alkaen 

 

Istunnot ja publiikit vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 11.3., 29.4., 27.5., 15.6., 19.8., 16.9., 12.10., 23.11. ja 14.12. Istunnon käsittelyyn 
tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina. 
Ordinaatiopubliikit ovat 27.5. ja 23.11. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2022 
Seuraavat istunnot: 18.1., 3.2., 10.3., 26.4., 19.5., 14.6., 18.8., 15.9., 11.10., 17.11. ja 15.12. Istunnon 
käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon 
maanantaina. Ordinaatiopubliikit ovat 19.5. ja 17.11. 

 
Hiippakuntavaltuusto 2021 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 17.2. ja 3.6. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin 
viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta. 
 
 



Hiippakuntavaltuusto 2022 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 28.2. ja 30.5. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin 
viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta. 
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2021 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 30.5. ja 5.12.2021. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 29.3.2021 ja 
syksyllä viimeistään 23.9.2021. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon 
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 29.3.2021 ja syksyllä viimeistään 23.9.2021.  
 
 

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 


	Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 9.2.2021
	Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viranhakijat ja lausunto
	Viranhoitomääräykset
	 pastori Maritta Kirilä on irtisanoutunut Kauniaisten seurakuntayhtymän sairaalapastori/ perheneuvojan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2021 alkaen
	Istunnot ja publiikit vuonna 2021
	Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2021


