Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 14.6.2022
Julistetaan haettavaksi
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Jokelan vankilapastorin viran. Viran haltijan tulee olla Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista
taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virka on sijoitettu vaativuustasolle 14
(3310,88 €/ kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa
enintään 36 % sekä kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Virkaan valittavasta
henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki
726/2014). Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan tuomiokapitulille.
Virkaan valittavalle voidaan asettaa enintään kuuden kuukauden koeaika. Hakemuksen liitteenä tulee
olla nimikirjaote. Nimikirjaotteesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on vankilapastorin viran
hakeminen. Hakuaika virkaan alkaa maanantaina 1.8.2022 ja päättyy tiistaina 30.8.2022 klo 15.00.
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee jättää ensisijaisesti KirkkoHRjärjestelmän kautta. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo tai sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi.
Viranhakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 19.–20.9.2022.

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

pastori Krista Tiainen on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. II
seurakuntapastoriksi 16.–31.3.2022, ma., osa-aikaiseksi (80 %) II seurakuntapastoriksi 1.4.–
31.5.2022 ja ma. II seurakuntapastoriksi 1.6.–31.8.2022
pastori Helena Kesti-Helia on määrätty Karkkilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 2.5.–
28.8.2022
pastori Anne-Maria Jalovaara on määrätty Siuntion suomalaisen seurakunnan vs.
seurakuntapastoriksi 23.5.–5.6.2022 ja 19.6.–31.8.2022
pastori Katja Nieminen on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.6.–
30.9.2022
rovasti Tarja Seppänen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (40 %)
seurakuntapastoriksi 1.6.–31.7.2022
pastori Leena Berntsson on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (50 %)
seurakuntapastoriksi 1.6.–7.8.2022
pastori Hanna Tolonen on määrätty Lohjan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.–
30.6.2022 ja vs. II seurakuntapastoriksi 1.7.2022–8.1.2023.
pastori Sari Aittoniemi on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi 6.–29.6.2022
pastori Tuula Peura on määrätty Keravan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 6.6.–7.8.2022
pastori Heikki Hietanen on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi 20.6.–13.7.2022
pastori Elina Seppänen on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi 20.6.–13.7.2022
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pastori Raili Rantanen on määrätty Lohjan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 27.6.–
4.7.2022 ja 10.7.2022
pastori Veikko Karhumaa on määrätty Siuntion suomalaisen seurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi 4.–31.7.2022
pastori Paavo Huotari on määrätty Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ma.
seurakuntapastoriksi 11.–17.7.2022
pastori Riku Larmala on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi
11.7.–2.8.2022
pastori Juha Partanen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi
18.7.2022–12.1.2023
pastori Camilla Sundell on määrätty Lohjan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.–14.8.2022
pastori Tuija Samila on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 1.9.–
31.12.2022
pastori Tapio Suontakanen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VI seurakuntapastoriksi 1.9.–
31.12.2022
pastori Marjaana Faugel on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vs. I oppilaitospastoriksi
1.8.2022–19.6.2023
pastori Kati Pitkänen on määrätty Lohjan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 16.10.2022–
16.4.2023
pastori Sanna Hassinen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi
1.12.2022–14.8.2024

Hiippakuntadekaanin viran täyttäminen
Tuomiokapituli on valinnut hiippakuntadekaanin virkaan pastori, TM Mika Nurmen 1.10.2022 alkaen
toistaiseksi.

Irtisanoutumiset
•
•

pastori Susanna Hellén-Valjakka on irtisanoutunut Keravan seurakunnan II kappalaisen virasta
3.8.2022 alkaen
pastori James Cox on irtisanoutunut Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virasta 1.9.2022
alkaen

Ylempi pastoraalitutkinto
Pastori Kirsi Muurimäki on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Pastoraalitutkinnot
Pastorit Piia Korpijaakko, Meri-Anna Paloniemi ja Henri Röytiö ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon.

Hiippakuntasiirrot
•
•

pastori Timo-Matti Haapiainen otetaan Espoon hiippakuntaan 14.6.2022 alkaen
pastori James Cox siirretään Helsingin hiippakuntaan 1.9.2022 alkaen

Istunnot ja publiikit vuonna 2022
Seuraavat istunnot: 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 vuonna 2023
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 28.2. ja 31.5. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin
viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys vuonna 2022
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 4.12.2022. Seurakuntien
tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan viimeistään 19.9.2022. Anomukset diakonian
virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon hiippakunnan piispalle 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

