
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 23.4.2020 
 

Karkkilan seurakunnan kappalaisen viran hakijat ja lausunto  
Karkkilan seurakunnan kappalaisen virkaa ovat 16.4.2020 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla hakeneet 
seuraavat pastorit: 

• Haapa-aho Riitta, Karkkilan seurakunnan vt. kappalainen 

• Harju Hannele, pastori 

• Huotari Risto, Imatran seurakunnan vt. I kappalainen 
  
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon asiasta Karkkilan 
seurakunnan kirkkovaltuustolle. 
 

Lohjan seurakunnan kappalaisen viran hakijat ja lausunto  
Lohjan seurakunnan VI kappalaisen virkaa ovat 16.4.2020 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla hakeneet 
seuraavat pastorit: 
 

• Aronen Juha, Kiteen seurakunnan I kappalainen 

• Harju Hannele, pastori 

• Hartikainen Maritta, Olarin seurakunnan V kappalainen 

• Huotari Risto, Imatran seurakunnan vt. I kappalainen 

• Kinisjärvi Heli, Enontekiön seurakunnan seurakuntapastori 

• Koivu Tapio, valmentaja, Helsingin diakonissalaitos 

• Malinen Kimmo, pastori 

• Mäkinen Samuel, Uudenkaupungin seurakunnan I kappalainen 

• Nieminen Mikko, Piikkiön seurakunnan seurakuntapastori 

• Pitkänen Kati, Lohjan seurakunnan vt. VI kappalainen 
 
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon asiasta Lohjan 
seurakunnan kirkkovaltuustolle. 
 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Hanne Lukkari on määrätty Keravan seurakunnan I kappalaisen (johtava kappalainen) 

virkaan 11.5.2020 alkaen toistaiseksi 

• pastori Tiina Peippo on määrätty Hyvinkään seurakunnan johtavan sairaalapastorin virkaan 
1.4.2020 alkaen toistaiseksi 

• pastori Satu Helo on määrätty Hyvinkään seurakunnan vt. sairaalapastoriksi ajalle 27.2.–
31.12.2020 

• rovasti Tarja Seppänen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (60 %) 
seurakuntapastoriksi 16.3.–31.5.2020 



• pastori Leena Berntsson on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (20 %) 
seurakuntapastoriksi 30.3.–2.8.2020 

• pastori Laura Hatakka on määrätty Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (50 
%) seurakuntapastoriksi 1.4.–31.5.2020 

• pastori Helena Kesti-Helia on määrätty Karkkilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 18.5.–
31.8.2020 

• pastori Kati Tuomainen on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. V 
seurakuntapastoriksi 1.6.–30.11.2020 
 

Irtisanoutumiset 
• pastori Jarno Hellströmin irtisanoutuminen Hyvinkään seurakunnan johtavan perheneuvojen 

virasta 1.2.2020 alkaen  

• pastori Leena Salmensaari on irtisanoutunut Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan IV 
kappalaisen virasta 27.8.2020 alkaen 

 

Suoritetut pastoraalitutkinnot  
Pastorit Katri Grönroos ja Emriikka Salonen ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon.  
  

Istunnot ja publiikit vuonna 2020  
Seuraavat istunnot: 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. Ordinaatiopubliikki 
on 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. 
 

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

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2021 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 30.5. 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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