
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 16.11.2020 
 

Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran. Vaali 
toimitetaan välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran virkaa 
hakevan tulee olla ylemmän 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 50 mukaan. Hakemuksen 
liitteenä tulee olla nimikirjaote ja lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen 
käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Hakuaika virkaan päättyy keskiviikkona 
16.12.2020 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 21.1.2021 ja 22.1.2021. 
Hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR-järjestelmässä. Tuomiokapituli on määrännyt vaalin valmistelijaksi 
Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovasti Kalervo Salon. 

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Hanna Tolonen on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan vs. kappalaiseksi 26.10.–

31.12.2020 

• pastori Hanne Lukkari on määrätty Järvenpään seurakunnan vs. II kappalaiseksi 1.–10.11.2020 

• pastori Mertsi Saarela on määrätty Karkkilan seurakunnan ma. II seurakuntapastoriksi 1.11.2020 
alkaen siihen asti, kunnes Karkkilan seurakunnan seurakuntapastorin virka vakinaisesti täytetään 

• pastori Katja Nieminen on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan vs. I 
seurakuntapastoriksi 9.11.2020–3.1.2021 

• pastori Anna Markkanen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 11.11.–
31.12.2020 

• pastori Terttu Laaksonen on määrätty Leppävaaran seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 
16.11.–6.12.2020 

• pastori Laura Hatakka on määrätty Tapiolan seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 
22.12.2020–3.11.2021 

• pastori Essi Aalto on määrätty Espoonlahden seurakunnan ma. III seurakuntapastoriksi 1.1.–
31.12.2021 

• pastori Tapio Suontakanen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VI seurakuntapastoriksi 1.1.–
31.8.2021 

 

Yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajat 
Tuomiokapituli on määrännyt yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajat ajalle 1.1.2021–31.12.2022 
seuraavasti: 

• Espoon seurakuntayhtymään Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra Kalervo Salo 

• Kauniaisten seurakuntayhtymään Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Mimosa 
Mäkinen 



• Kirkkonummen seurakuntayhtymään Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherra 
Hannu Suni 

• Siuntion seurakuntayhtymään Sjundeå svenska församlingin kirkkoherra Tom Bergman 

 
Irtisanoutuminen 
Pastori Riitta Haapa-aho on irtisanoutunut Karkkilan seurakunnan II seurakuntapastorin virasta 
1.11.2020 alkaen. 
 
Tuomiokapitulin henkilöstöuutiset 

• asiantuntija Kati Pirttimaa on virkavapaalla 1.12.2020–31.5.2021 

• tuomiokapitulin asiantuntijaksi on otettu pastori Salla Poropudas ajalle 1.1.–31.12.2021 

 

Ylempi pastoraalitutkinto 
Asiantuntija, pastori Mika Nurmi on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. 

 

Pastoraalitutkinto 
Pastori Antti Hirsto on suorittanut pastoraalitutkinnon. 

 

Hiippakunnalliset kolehdit 
Kirkkohallituksen täysistunto on 20.10.2020 päättänyt valtakunnallisista kolehdeista suomenkielisissä 
hiippakunnissa vuonna 2021. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 16.11.2020 
päättänyt, että vuonna 2021 kannetaan kaksi tuomiokapitulin määräämää kolehtia hiippakunnallisiin 
tarkoituksiin seuraavasti: 
 
28.2.2021 (2. paastonajan sunnuntai) 
26.9.2021 (18. sunnuntai helluntaista) 
 
Molempina pyhäpäivinä kolehti kannetaan: 
Espoon hiippakunnan ja sen seurakuntien kansainvälisten yhteyksien edistämiseen etenkin 
Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakuntien (Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin 
hiippakunta; Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntinen hiippakunta) kanssa 
 
Messuissa, joissa kolehdit kannetaan, voidaan käyttää seuraavaa esirukousta: 
 
Herra, meidän Jumalamme, pyydämme siunaustasi Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakunnille, 
Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunnalle sekä Namibian evankelisluterilaisen 
kirkon läntiselle hiippakunnalle ja näiden piispoille, työntekijöille, vastuunkantajille ja toiminnalle. 
 
Herra, auta meitä työssämme Sinun valtakunnassasi. Rukoilemme hiippakuntamme ja kaikkien sen 
seurakuntien puolesta. Tuomme eteesi seurakuntien luottamushenkilöt ja vastuunkantajat. Rukoilemme 
hiippakuntavaltuuston ja tuomiokapitulin sekä piispamme puolesta. 
 
Muista kaikkia seurakuntiemme ja seurakuntayhtymiemme työntekijöitä. Rukoilemme lähetystyön ja 
monikulttuurisen seurakuntaelämän puolesta. Tuomme eteesi kaikki ne, opiskelevat kirkon työhön 
ja valmistautuvat työhön hiippakunnassamme. 
 
Herra, kuule rukouksemme. Aamen. 



 

Istunnot ja publiikit vuonna 2020  
Vuoden 2020 viimeinen istunto ja ordinaatiopubliikki pidetään 10.12. Istunnon käsittelyyn tulevat 
asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina. 
 

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. 
 

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 


	Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 16.11.2020
	Julistetaan haettavaksi
	Viranhoitomääräykset
	Ylempi pastoraalitutkinto
	Pastoraalitutkinto
	Hiippakunnalliset kolehdit
	Istunnot ja publiikit vuonna 2020
	Istunnot ja publiikit vuonna 2021
	Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys vuonna 2020
	Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2021


