Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 23.11.2021
Pappisasessorin vaalin vahvistettu tulos
Espoon seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön päällikkö Eero Jokela valittiin Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi ensimmäiselle kaudelle 1.1.2022–31.12.2024.
Pappisasessorin vaali toimitettiin 26.10.2021 Espoon tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja Tuusulan
rovastikunnissa lääninrovastin johdolla. Tuomiokapituli on tarkistanut vaalin tuloksen eikä vaalin
lopputulos muuttunut tarkistuslaskennassa. Äänioikeutettuja vaalissa oli 479. Äänestysprosentti oli 49,3
%.

Mäntsälän seurakunnan kirkkoherran viran hakijat ja lausunto
Tuomiokapituli on todennut, että Mäntsälän seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet Espoon
seurakuntayhtymän johtava sairaalapastori Markku Elo, Tikkurilan seurakunnan vs. V seurakuntapastori
Veikko Karhumaa, Karjasillan seurakunnan kappalainen Kimmo Kieksi, Mäntsälän seurakunnan III
seurakuntapastori Tarja Meijer, Mäntsälän seurakunnan I seurakuntapastori Teemu Saarinen, Hollolan
seurakunnan, Kuhmoinen-Padasjoen kappeliseurakunnan vs. kappalainen Kristian Saarnio ja Pornaisten
seurakunnan kirkkoherra Kari Tuovinen ovat kelpoisia virkaan ja antanut asiasta lausunnon Mäntsälän
seurakunnan kirkkovaltuustolle.

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran vaali ja viranhoitomääräys
Tuomiokapituli on antanut pastori Anna-Maija Kuutti-Manniselle viranhoitomääräyksen
Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.12.2021 alkaen toistaiseksi.

Tuomiokapitulin henkilöstöuutiset
•
•

yhteyskehittäjän ma. työsuhteeseen ajalle 1.2.2022–31.12.2024 on otettu TM Mervi Ritokoski
hiippakuntadekaani Kai Peltonen on irtisanoutunut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
hiippakuntadekaanin virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.10.2022 alkaen

Viranhoitomääräykset
•
•
•
•
•
•

rovasti Virpi Koivisto on määrätty Hyvinkään seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.11.2021 alkaen,
kunnes Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään
pastori Essi Aalto on määrätty Espoonlahden seurakunnan ma. III seurakuntapastoriksi
1.1.2022–31.12.2023
pastori Emmi Gong on määrätty Keravan seurakunnan vs. II kappalaiseksi 1.1.–31.7.2022
pastori Antti Luoma on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (25 %)
seurakuntapastoriksi 1.1.–28.2.2022 ja ma. seurakuntapastoriksi 1.3.–31.8.2022
pastori Tuija Samila on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 1.1.–
31.8.2022
pastori Anna Poutiainen on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vs. oppilaitospastoriksi 1.1.–
30.6.2022

Irtisanoutuminen
Rovasti Seppo Särkiniemi on irtisanoutunut Espoon tuomiokirkkoseurakunnan V kappalaisen virasta
eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.5.2022 alkaen.

Hiippakuntasiirto
Pastori Heikki Kärhä siirretään Tampereen hiippakuntaan 1.12.2021 alkaen.

Istunto 14.12.2021
Seuraava istunto on 14.12. Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin
viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina.

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.

Hiippakuntavaltuuston kokoukset 2022
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 28.2. ja 30.5. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin
viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

Pappisvihkimys 5.12.2021
Pappisvihkimys toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 5.12.2021.

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.
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