Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 19.5.2022
Olarin seurakunnan kirkkoherran vaali ja viranhoitomääräys
Tuomiokapituli on antanut pastori Antti Maliselle viranhoitomääräyksen Olarin seurakunnan
kirkkoherran virkaan 1.10.2022 alkaen toistaiseksi.

Viranhoitomääräykset
•
•
•
•
•
•
•

pastori Veikko Karhumaa on määrätty Siuntion suomalaisen seurakunnan vs. kirkkoherraksi
1.8.2022–5.6.2023
rovasti Antti Kujanpää on määrätty Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntapastoriksi 6.–
23.6.2022 ja 27.–30.6.2022
pastori Tommi Kurppa on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. IX seurakuntapastoriksi 20.6.–
7.8.2022
pastori Lotta Behm on määrätty Raaseporin suomalaisen seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi
15.7.2022 alkaen, kunnes seurakunnan kirkkoherran virka on vakinaisesti täytetty
pastori Piia Ahtee on määrätty Leppävaaran seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.8.2022–
31.7.2023
pastori Miia Pekkarinen on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi 1.8.–30.9.2022, vs. I seurakuntapastoriksi 1.10.2022–31.5.2023 ja ma.
seurakuntapastoriksi 1.6.–31.8.2023
pastori Iida Pietala on määrätty Mäntsälän seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 5.9.–
31.12.2022

Irtisanoutuminen
Pastori Tarja Meijer on irtisanoutunut Mäntsälän seurakunnan III seurakuntapastorin virasta 1.5.2022
alkaen.

Istunnot ja publiikit vuonna 2022
Seuraavat istunnot: 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. Ordinaatiopubliikki on
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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