Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 10.3.2022
Julistetaan haettavaksi
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaanin viran.
Hiippakuntadekaanin virkaan on kelpoinen evankelis-luterilaisen kirkon pappi, joka on suorittanut
ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on perehtynyt kirkolliseen elämään ja koulutustehtäviin. Virkaan
vaaditaan erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen
ymmärtämisen taito. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 702 mukaan, peruspalkka
5173,01 euroa. Lisäksi maksetaan kokemuslisää riippuen työkokemuksen määrästä. Virka täytetään
1.10.2022 lukien toistaiseksi. Virkasuhteeseen otettaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukseen liitetään nimikirjaote. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan. Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 11.4.2022 klo 12.00. Hakijoita
pyydetään varautumaan haastatteluihin 21.4.2022. Hakijan tulee suostua mahdolliseen psykologiseen
soveltuvuustutkimukseen. Hakuilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan KirkkoHR-järjestelmässä.

Viranhoitomääräykset
•
•
•
•
•
•
•

pastori Jussi Ikkalan on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan IV
seurakuntapastorin virkaan 1.4.2022 alkaen toistaiseksi
pastori Katri Grönroos on määrätty Raaseporin suomalaisen seurakunnan vt. kirkkoherraksi
1.3.2022 alkaen, kunnes Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virka on
vakinaisesti täytetty
pastori Julia Huhta on määrätty Vihdin seurakunnan vs.VI seurakuntapastoriksi 1.4.–31.5.2022
ja ma. VI seurakuntapastoriksi 1.6.2022–31.12.2023
pastori Katja Nieminen on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. sairaalapastoriksi 1.4.–
31.5.2022
pastori Päivi Säämänen on määrätty Tuusulan seurakunnan vs. VIII seurakuntapastoriksi 1.5.–
31.8.2022
pastori Helena Kesti-Helia on määrätty Karkkilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 16.5.–
14.8.2022
pastori Suvi Leppänen on määrätty Nurmijärven seurakunnan ma. I seurakuntapastoriksi 15.6.–
14.8.2022

Hiippakuntasiirrot
•
•

pastori Essi Aalto on otettu Espoon hiippakunnan papistoon 10.3.2022 alkaen
pastori Jussi Ikkala on otettu Espoon hiippakunnan papistoon 1.4.2022 alkaen

Kirkon ympäristödiplomi Nurmijärven seurakunnalle
Kirkkohallituksen virastokollegio on myöntänyt Nurmijärven seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin
vuosiksi 2022–2025.

Istunnot ja publiikit vuonna 2022
Seuraavat istunnot: 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.

Istunnot ja publiikit vuonna 2023
Vuoden 2023 istunnot: 26.1., 16.2., 23.3., 18.4., 16.5., 15.6., 24.8., 21.9., 12.10., 16.11. ja 7.12. Istunnon
käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina. Ordinaatiopubliikit ovat 16.5. ja 7.12.

Hiippakuntavaltuusto 2022 ja 2023
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 30.5.2022, 28.2.2023 ja 25.5.2023. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena
tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

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.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2023
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 18.5. ja 10.12.2023.
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 21.3.2023 ja
syksyllä viimeistään 26.9.2023. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 21.3.2023 ja syksyllä viimeistään 26.9.2023.
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

