
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 11.3.2021 
 

Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran. Vaali 
toimitetaan välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran virkaa 
hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön 
johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen 
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän 
johdon palkkausjärjestelmän hinnoitteluryhmän K 40 mukaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla 
nimikirjaote ja lääkärintodistus. Nimikirjaotteesta ja lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että niiden 
käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Hakuaika virkaan alkaa maanantaina 15.3.2021 ja 
päättyy tiistaina 13.4.2021 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 26.4.2021 ja 
27.4.2021. Hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR-järjestelmässä. Tuomiokapituli on määrännyt vaalin 
valmistelijaksi Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovasti Kalervo Salon. 

 

Viranhoitomääräys 
Pastori Tuija Samila on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 19.7.–31.8.2021. 

 

Hiippakuntasiirrot 

• pastori Veikko Karhumaa on siirretty Helsingin hiippakuntaan 10.2.2021 alkaen 

• pastori Elina Jokipaltio on otettu Espoon hiippakuntaan 1.3.2021 alkaen 

• pastori Mikko Nieminen on otettu Espoon hiippakuntaan 1.3.2021 alkaen 

• pastori Henri Röytiö on otettu Espoon hiippakuntaan 1.3.2021 alkaen 

 
Tuomiokapitulin henkilöstöuutiset 
Lakimiesasessori Sari Anetjärvi on irtisanoutunut lakimiesasessorin virasta 9.4.2021 alkaen. 
Asiantuntija Kati Pirttimaa on irtisanoutunut asiantuntijan virasta 10.4.2021 alkaen. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 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 ja 2022 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 3.6.2021, 28.2.2022 ja 30.5.2022. 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.  
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2022 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 29.5. ja 4.12.2022. 
 
 

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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