
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 8.10.2020 
 

Keravan seurakunnan I kappalaisen (johtava kappalainen) viran hakijat ja lausunto   
Keravan seurakunnan I kappalaisen (johtava kappalainen) virkaa ovat 16.9.2020 klo 15.00  
päättyneellä hakuajalla hakeneet seuraavat pastorit: 
   

• Härkönen Mirka, pastori 

• Ijäs Juha, Mäntyharjun seurakunta vs. II kappalainen 

• Järvinen Henri, Helsingin seurakuntayhtymän vs. nuorten aikuisten pappi 

• Karhumaa Veikko, Tikkurilan seurakunnan vs. V seurakuntapastori 

• Niskanen Tuomas, Keravan seurakunnan vt. I kappalainen 

• Suonperä Satu, pastori 

• Vasikainen Jouni, Nurmijärven seurakunnan VI seurakuntapastori 

sekä neljä hakijaa, jotka eivät toivo nimeään julkisuuteen  

 
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon asiasta Keravan 

seurakunnan kirkkovaltuustolle.   

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Riitta Haapa-aho on määrätty Karkkilan seurakunnan kappalaiseksi 1.11.2020 alkaen 

toistaiseksi 

• pastori Heini Nikander on määrätty Lohjan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan 
2.10.2020 alkaen toistaiseksi 

• pastori Hanna Tolonen on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan vs. kappalaiseksi 7.–
25.10.2020 

• pastori Satu-Elina Ansas on määrätty Espoon seurakuntayhtymän vs. IV sairaalapastoriksi 
15.9.–15.11.2020 

 

Irtisanoutuminen 
Anssi Almgren on irtisanoutunut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntijan työsuhteesta 
30.10.2020 alkaen. 

 

Virkasuhteen päättyminen 
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Antti Kujanpään virkasuhde päättyy 
ilman irtisanomista 1.10.2021 alkaen sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana hän täyttää KL 
6:48 §:n 6) kohdan mukaisen eroamisiän. 
 

Hiippakuntasiirrot 
• pastori Pirkko Järvinen on otettu Espoon hiippakuntaan 1.10.2020 alkaen 



• pastori Maarit Kuusisto ja pastori Tea Talhola on otettu Espoon hiippakuntaan 8.10.2020 
alkaen 

• pastori Emriikka Salonen on siirretty Helsingin hiippakuntaan 1.10.2020 alkaen 
 

Pastoraalitutkinto 
Pastori Sanna Kilpelänaho on suorittanut pastoraalitutkinnon. 

 

Istunnot ja publiikit vuonna 2020  
Seuraavat istunnot: 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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