
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 17.3.2020 
 

Espoonlahden seurakunnan V kappalaisen viran hakijat ja lausunto  
Espoonlahden seurakunnan V kappalaisen virkaa ovat 14.2.2020 klo 15.00  
päättyneellä hakuajalla hakeneet seuraavat pastorit:  

• Hannele Harju, pastori 

• Emilia Helavuo, pastori 

• Ville Holopainen, Haminan seurakunnan V seurakuntapastori 

• Pirjo Kuula, Nurmijärven seurakunnan vt. I kappalainen 

• Terttu Laaksonen, Leppävaaran seurakunnan vs. IV seurakuntapastori 

• Jari Lappalainen, Kuusamon seurakunnan seurakuntapastori 

• Paula Miettinen, Lohjan seurakunnan VI seurakuntapastori 

• Antti Pesonen, Espoonlahden seurakunnan ma. III seurakuntapastori 

• Teemu Reinikainen, Espoonlahden seurakunnan vt. V kappalainen 

• Krista Wedman, Keravan seurakunnan III seurakuntapastori 
      sekä yksi hakija, joka ei toivo nimeään julkisuuteen  

  
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon asiasta 
Espoonlahden seurakunnan seurakuntaneuvostolle. 
 

Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Karkkilan seurakunnan kappalaisen viran ja Lohjan 
seurakunnan VI kappalaisen viran. Hakuaika virkoihin päättyy perjantaina 16.4.2020 klo 15.00. 
Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virat edellyttävät suomen 
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 
Virkojen vaativuusryhmäsijoitus on 602. Hakemuksiin liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua 
varten. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. 
Virkoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
hiippakunnan kotisivuilla osoitteessa: espoonhiippakunta.evl.fi 
 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Johan Savola on määrätty Lohjan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 2.3.–31.8.2020 

• pastori Hanna Tolonen on määrätty Lohjan seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 1.4.–
31.8.2020 

• pastori Laura Hatakka on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 1.6.–
9.8.2020 

• pastori Martti Rae on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
(rippikoulupastori) virkaa perustamatta 1.–30.6.2020 

• pastori Sari Aittoniemi on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma.  
seurakuntapastoriksi (rippikoulupastori) virkaa perustamatta 29.6.–21.7.2020 



• pastori Raisa Jarkkola on määrätty Olarin seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.7.–
31.8.2020 

• pastori Katja Kujanpää on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. 
seurakuntapastoriksi (rippikoulupastori) virkaa perustamatta 20.7.–11.8.2020 

• pastori Terttu Laaksonen on määrätty Leppävaaran seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 
1.8.–31.10.2020 
 

Irtisanoutumiset 
• pastori Panu Mäkelä on irtisanoutunut Lohjan seurakunnan V seurakuntapastorin virasta 

1.3.2020 alkaen 

• pastori Emriikka Salonen on irtisanoutunut Espoon tuomiokirkkoseurakunnan VI 
seurakuntapastorin virasta 1.4.2020 alkaen 
 

Hiippakuntasiirrot 
• pastori Tanja Louhivuori on otettu Espoon hiippakuntaan 1.3.2020 alkaen 

• pastori Outi Hänninen on otettu Espoon hiippakuntaan 17.3.2020 alkaen 

• pastori Selja Koponen on siirretty Helsingin hiippakuntaan 19.2.2020 alkaen 

• pastori Juha Takala on siirretty Helsingin hiippakuntaan 1.3.2020 alkaen 

• pastori Elina Itäleino on siirretty Mikkelin hiippakuntaan 1.3.2020 alkaen 

• pastori Marjo Parttimaa on siirretty Oulun hiippakuntaan 1.3.2020 alkaen 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2020  
Seuraavat istunnot: 23.4., 26.5., 16.6., 18.8., 15.9., 8.10., 16.11. ja 10.12. Istunnon käsittelyyn tulevat 
asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina. 
Ordinaatiopubliikit ovat 26.5. ja 10.12. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 14.1., 9.2., 11.3., 29.4., 27.5., 15.6., 19.8., 16.9., 12.10., 23.11. ja 14.12. Istunnon 
käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon 
maanantaina. Ordinaatiopubliikit ovat 27.5. ja 23.11. 
 

Hiippakuntavaltuusto 
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 26.5.2020. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina tuomiokapituliin 
viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta. 
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2020 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 7.6.2020 ja 13.12.2020. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 23.3.2020 
syksyllä viimeistään 21.9.2020. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon 
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 23.3.2020 syksyllä viimeistään 21.9.2020. 
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2021 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 30.5.2021 ja 5.12.2021.  
 
 

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 
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