
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 29.4.2021 
 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Mertsi Saarela on määrätty Karkkilan seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan 

1.5.2021 alkaen toistaiseksi 

• pastori Kirsi-Marja Koski on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan VI 
seurakuntapastorin virkaan 1.8.2021 alkaen toistaiseksi 

• pastori Anna-Maija Kuutti-Manninen on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan vt. 
kirkkoherraksi 1.9.2021 alkaen siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään 

• pastori Miika Koskela on määrätty Siuntion suomalaisen seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 
5.4.2021–31.12.2022 

• pastori Kati Pitkänen on määrätty Lohjan seurakunnan ma. III seurakuntapastoriksi 1.5.–
31.8.2021 

• pastori Heidi Rautionmaa on määrätty Lohjan seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 1.5.–
31.8.2021 

• pastori Antti Luoma on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (25 %) 
seurakuntapastoriksi 1.6.–15.8.2021 

• pastori Niina Pihlajamaa on määrätty Olarin seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 1.6.–
31.8.2021 

• pastori Anne Huoponen on määrätty Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ma. 
seurakuntapastoriksi 14.6.–15.7.2021 

• pastori Juha Itäleino on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 14.6.–
4.7.2021 

• pastori Tommi Kurppa on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. IX seurakuntapastoriksi 28.6.–
15.8.2021 

• pastori Ilpo Kari on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.–
31.7.2021 

• pastori Aleksi Majuri on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan vs. VIII 
seurakuntapastoriksi ja ma. seurakuntapastoriksi 1.8.–30.12.2021  
 

Irtisanoutumiset 
• rovasti Ilkka Järvinen on irtisanoutunut Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran virasta eläkkeelle 

siirtymisen johdosta 1.11.2021 alkaen 

• rovasti Mikko Seppälä on irtisanoutunut Mäntsälän seurakunnan kirkkoherran virasta eläkkeelle 
siirtymisen johdosta 1.5.2022 alkaen 

 

Hiippakuntasiirrot 

• pastori Heikki Marjanen on siirretty Mikkelin hiippakuntaan 1.4.2021 alkaen 

• pastori Mertsi Saarela on otettu Espoon hiippakuntaan 1.5.2021 alkaen 
 



 

Lakimiesasessorin viran hoitaminen 
OTM, TT Aappo Laitinen on otettu vt. lakimiesasessoriksi 26.4.–31.8.2021 
 

Lakimiesasessorin varajäsenen määrääminen 
Tuomiokapitulin lakimiesasessorin ensimmäiseksi varajäseneksi on määrätty hallintopäällikkö Sari 
Anetjärvi vuonna 2023 päättyvälle kaudelle 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 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. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2022 
Seuraavat istunnot: 18.1., 3.2., 10.3., 26.4., 19.5., 14.6., 18.8., 15.9., 11.10., 17.11. ja 15.12. Istunnon 
käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon 
maanantaina. Ordinaatiopubliikit ovat 19.5. ja 17.11. 

 
Hiippakuntavaltuusto 2021 ja 2022 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 3.6.2021, 28.2.2022 ja 30.5.2022. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena 
tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta. 
 

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 syksyllä viimeistään 23.9.2021. 
Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon hiippakunnan piispalle syksyllä 
viimeistään 23.9.2021.  
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2022 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 29.5. ja 4.12.2022. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 22.3.2022 ja 
syksyllä viimeistään 19.9.2022. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon 
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 22.3.2022 ja syksyllä viimeistään 19.9.2022.  
 
 

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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