Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 17.11.2022
Julistetaan haettavaksi
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran viran. Vaali toimitetaan
välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto.
Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän hinnoitteluryhmän K 40 mukaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote ja
lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta ja nimikirjaotteesta tulee ilmetä, että niiden käyttötarkoituksena
on kirkkoherran viran hakeminen. Hakuaika virkaan alkaa perjantaina 18.11.2022 ja päättyy perjantaina
16.12.2022 klo 15.00. Viranhakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 18.–20.1.2023.
Tuomiokapituli on määrännyt vaalin valmistelijaksi Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoisen.
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Järvenpään seurakunnan II kappalaisen viran. Hakuaika virkaan
alkaa 18.11.2022 ja päättyy 16.12.2022 klo 15.00. Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen
suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran
vaativuusryhmäsijoitus on 603. Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä
KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Jokelan vankilapastorin viran täyttäminen
Tuomiokapituli on antanut pastori Olli Hyväriselle viranhoitomääräyksen Jokelan vankilapastorin
virkaan 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Viranhoitomääräykset
•
•
•
•
•
•

pastori Emmi Gong Keravan seurakunnan ma. II kappalaiseksi 1.–30.11.2022 ja
VI seurakuntapastorin virkaan 1.12.2022 alkaen toistaiseksi
pastori Petri Patronen Hyvinkään seurakunnan johtavan perheneuvojan virkaan 1.12.2022
alkaen toistaiseksi
pastori Tapio Suontakanen Olarin seurakunnan III seurakuntapastoriksi 1.1.2023 alkaen
toistaiseksi
pastori Oili Karinen Tapiolan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 3.10.2022–31.8.2023
pastori Katja Nieminen Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.10.–30.11.2022
pastori Topi Haarlaa Espoonlahden seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 1.1.–31.12.2023

Yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajat
Tuomiokapituli on määrännyt yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajat kaksivuotiskaudelle 1.1.2023–
31.12.2024 seuraavasti:
• Espoon seurakuntayhtymään Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra Kalervo Salo

•
•
•

Kauniaisten seurakuntayhtymään Grankulla svenska församlingin kirkkoherra Ulrik Sandell
Kirkkonummen seurakuntayhtymään Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherra
Anna-Maija Kuutti-Manninen
Siuntion seurakuntayhtymään Sjundeå svenska församlingin kirkkoherra Tom Bergman

Irtisanoutuminen
Pastori Anna Poutiainen on irtisanoutunut Olarin seurakunnan III seurakuntapastorin virasta 1.11.2022
alkaen.

Hiippakuntasiirto
Pastori Anna Poutiainen on siirretty Helsingin hiippakuntaan 1.11.2022 alkaen.

Vahvistetut ohjesäännöt
Tuomiokapituli on vahvistanut
• Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
• Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön
• Vihdin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön

Istunnot ja publiikit vuonna 2022
Seuraava istunto 15.12. Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin
viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina.

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.

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
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