
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 16.9.2021 
 

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

• Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen 

• pastori Arja Majuri 

• Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Anssi 
Tietäväinen 

 

Tuomiokapitulin myöntämä arvonimi  
Tuomiokapituli on myöntänyt director musices -arvonimen Kauniaisten suomalaisen seurakunnan 
kanttori Anna Martelle. 

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Arto Maliniemi on määrätty Hyvinkään seurakunnan sairaalapastorin virkaan 1.9.2021 

alkaen toistaiseksi 

• pastori Riitta Haapa-aho on määrätty Karkkilan seurakunnan vs. kirkkoherraksi 1.9.2021–
30.4.2022 

• pastori Mertsi Saarela on määrätty Karkkilan seurakunnan vs. kappalaiseksi 1.9.2021–30.4.2022 

• pastori Anna Markkanen on määrätty Tuusulan seurakunnan vs. I kappalaiseksi 27.9.2021–
31.5.2023 

• pastori Helena Kesti-Helia on määrätty Karkkilan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 
1.9.2021–30.4.2022 

• pastori Hanna Tolonen on määrätty Lohjan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 1.10.2021–
31.5.2022 

• pastori Iida Rotko on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
1.1.–31.8.2022 
 

Hiippakuntasiirto 
Pastori Sarri Päiväsaari-Vestenius on otettu Espoon hiippakunnan papistoon 1.5.2021 lukien. 
 

Istunnot ja publiikki vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 12.10., 23.11. ja 14.12. Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava 
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina. Ordinaatiopubliikki on 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 2022 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 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 5.12.2021. Seurakuntien 
tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan syksyllä viimeistään 23.9.2021. Anomukset 
diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon hiippakunnan piispalle 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. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 22.3.2022 ja 
syksyllä viimeistään 19.9.2022. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon 
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 22.3.2022 ja syksyllä viimeistään 19.9.2022.  
 
 

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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