
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 27.5.2021 
 

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran hakijat ja lausunto 
Tuomiokapituli on todennut, että Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaa 
hakeneet Rauman seurakunnan III seurakuntapastori Lotta Hatakka, Hyrynsalmen seurakunnan 
kirkkoherra Pirkko Hänninen, Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastori Anna-
Maija Kuutti-Manninen, Hangon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Johannes Tikka, Taivalkosken 
seurakunnan kirkkoherra Tuomo Törmänen ja Tuusulan seurakunnan I kappalainen Elisa Varkemaa 
ovat kelpoisia virkaan ja antanut asiasta lausunnon Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan 
seurakuntaneuvostolle. 

 
Lakimiesasessorin viran hakijat 
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin virkaa ovat 12.5.2021 klo 15.00 päättyneellä 
hakuajalla hakeneet:  

• Aappo Laitinen 

• Ari Maaninka 

• Terhi Raikas 

• Juha Savela 

• Mika Sirelius 

 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Helena Kesti-Helia on määrätty Karkkilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 17.5.–

15.8.2021 

• pastori Päivi Säämänen on määrätty Mäntsälän seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (60 %) 
seurakuntapastoriksi 1.6.–31.7.2021 

• rovasti Tarja Seppänen on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (60 %) 
seurakuntapastoriksi 1.6.–31.7.2021. 

• pastori Leena Berntsson on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. osa-aikaiseksi (50 %) 
seurakuntapastoriksi 1.6.–4.8.2021 

• pastori Wille-Hermanni Riekkinen on määrätty Vihdin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
14.6.–15.8.2021 

• pastori Lotta Behm on määrätty Vihdin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 14.6.–31.8.2021 

• pastori Tarja Tomminen on määrätty Hyvinkään seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 
15.6.–15.8.2021 

• pastori Antti Luoma on määrätty Järvenpään seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 16.8.–
31.12.2021 

• pastori Tapio Suontakanen on määrätty Olarin seurakunnan ma. VI seurakuntapastoriksi 
1.9.2021–31.8.2022 
 
 



Irtisanoutuminen 
Rovasti Esa Lahtinen on irtisanoutunut Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virasta 
eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.3.2022 alkaen. 

 

Pastoraalitutkinnot 
Pastorit Laura Hatakka ja Janne Hollo ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon. 

 

Istunnot ja publiikit vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 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. Ordinaatiopubliikki on 
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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