Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 26.4.2022
Mäntsälän seurakunnan kirkkoherran vaali ja viranhoitomääräys
Tuomiokapituli on antanut pastori Tarja Meijerille viranhoitomääräyksen Mäntsälän seurakunnan
kirkkoherran virkaan 1.5.2022 alkaen toistaiseksi.

Viranhoitomääräykset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pastori Paula Kallio on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. II kappalaiseksi 1.4.–30.9.2022
pastori Niko-Pekka Ovaskainen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. I kappalaiseksi 1.5.–
30.9.2022
rovasti Tarja Seppänen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (40 %)
seurakuntapastoriksi 1.3.–31.5.2022
pastori Leena Berntsson Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (25 %)
seurakuntapastoriksi 1.3.–31.5.2022
pastori Iida Pietala on määrätty Mäntsälän seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 7.3.–4.9.2022
pastori Outi Hänninen on määrätty Vihdin seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 1.4.–
22.7.2022 ja ma. IV seurakuntapastoriksi 23.7.–14.8.2022
pastori Juha Ijäs on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 13.4.–31.8.2022
pastori Katja Nieminen on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.6.–
30.9.2022
pastori Wille-Hermanni Riekkinen on määrätty Vihdin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi
1.6.–14.8.2022
pastori Petri Tikka on määrätty Nurmijärven seurakunnan ma. IX seurakuntapastoriksi 15.6.–
14.8.2022
pastori Petri Patronen on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. johtavaksi perheneuvojaksi
1.4.–6.9.2022

Irtisanoutuminen
Pastori Timo Simppula on irtisanoutunut Jokelan vankilan pastorin virasta eläkkeelle siirtymisen
johdosta 1.10.2022 alkaen.

Istunnot ja publiikit vuonna 2022
Seuraavat istunnot: 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 syksyllä viimeistään 19.9.2022.
Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon hiippakunnan piispalle 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.
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