Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 15.9.2022
Jokelan vankilapastorin viran hakijat
Tuomiokapituli on todennut, että Jokelan vankilapastorin virkaa 30.8.2022 klo 15.00 päättyneellä
hakuajalla hakeneet Kristiina Hannula, Satu Helo, Erik Hietava, Olli Hyvärinen, Jani Kuparinen, Terttu
Laaksonen, Raisa Lehtomäki, Katri Uutela, Aija Wist ja yksi henkilö, joka ei toivo nimeään julkisuuteen,
ovat kelpoisia virkaan.

Lohjan rovastikunnan lääninrovastin nimittäminen
Tuomiokapituli on nimittänyt Lohjan rovastikunnan lääninrovastiksi nelivuotiskaudelle
1.11.2022–31.10.2026 Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Kortteen.

Tuomiokapitulin henkilöstöuutinen
TM, pastori Jaakko Niiles on otettu asiantuntijan viransijaiseksi ajalle 1.10.2022–31.3.2023.

Viranhoitomääräykset
•
•
•

pastori Antti Hirsto Olarin seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan 1.11.2022 alkaen
toistaiseksi
pastori Satu Hietanen Hyvinkään seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 1.9.–30.11.2022
pastori Leena Berntsson Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (40 %)
seurakuntapastoriksi 15.10.–30.11.2022

Irtisanoutumiset
•
•

pastori Maarit Kuusisto on irtisanoutunut Hyvinkään seurakunnan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virasta 6.9.2022 alkaen
pastori Antti Malinen on irtisanoutunut Olarin seurakunnan II seurakuntapastorin virasta
1.10.2022 alkaen

Vahvistettu ohjesääntö
Tuomiokapituli on vahvistanut Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön.

Istunnot ja publiikit vuonna 2022
Seuraavat istunnot: 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.
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