
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 18.8.2020 
 

Julistetaan haettavaksi  
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Keravan seurakunnan I kappalaisen viran. Hakuaika virkaan 
päättyy perjantaina 16.9.2020 klo 15.00. Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon 
suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin 
kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 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. Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan 
luettavissa hiippakunnan kotisivuilla osoitteessa: espoonhiippakunta.evl.fi  

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Pirjo Kuula on määrätty Nurmijärven seurakunnan I kappalaisen virkaan 1.9.2020 alkaen 

toistaiseksi 

• pastori Mikko Nieminen on määrätty Lohjan seurakunnan VI kappalaisen virkaan (Karjalohjan 
ja Sammatin alueseurakuntiin sijoittuva kappalaisen virka) 1.9.2020 alkaen toistaiseksi 

• pastori Tuomas Niskanen on määrätty Keravan seurakunnan vt. I kappalaiseksi (johtava 
kappalainen) 27.7.–31.12.2020 

• pastori Teemu Saarinen on määrätty Mäntsälän seurakunnan vs. I kappalaiseksi 17.8.2020–
31.5.2021 

• pastori Päivi Säämänen on määrätty Mäntsälän seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.–
31.8.2020 ja saman seurakunnan osa-aikaiseksi (60 %) vs. I seurakuntapastoriksi 1.9.2020–
31.5.2021 

• pastori Hanne Lukkari on määrätty Järvenpään seurakunnan osa-aikaiseksi (40 %) vs. I 
seurakuntapastoriksi 3.8.–31.10.2020 

• pastori Tuija Samila on määrätty Olarin seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi 1.9.2020–
18.7.2021 

• pastori Sasu Rauhala on määrätty Olarin seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 1.9.–
31.12.2020 

 

Irtisanoutumiset 
• pastori Jenni Pesola on irtisanoutunut Lohjan seurakunnan IV seurakuntapastorin virasta 

1.9.2020 alkaen 

• pastori Jarmo Hella on irtisanoutunut Nurmijärven seurakunnan I seurakuntapastorin virasta 
1.1.2021 alkaen 
 

Hiippakuntasiirrot 
• pastori Lea Kujanpää on otettu Espoon hiippakuntaan 10.7.2020 alkaen 

• pastori Aino Luhtasela on otettu Espoon hiippakuntaan 13.7.2020 alkaen 



 

Istunnot ja publiikit vuonna 2020  
Seuraavat istunnot: 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 vihkimys 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. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 29.3.2021 ja 
syksyllä viimeistään 23.9.2021. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon 
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 29.3.2021 ja syksyllä viimeistään 23.9.2021.  
 
 

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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