
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 15.6.2021 
 

Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran viran. Vaali toimitetaan 
välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla 
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 40 mukaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote ja 
lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta ja nimikirjaotteesta tulee ilmetä, että niiden käyttötarkoituksena 
on kirkkoherran viran hakeminen. Hakuaika virkaan alkaa maanantaina 9.8.2021 ja päättyy 
keskiviikkona 8.9.2021 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 14.–15.9.2021. 
Tuomiokapituli on määrännyt vaalin valmistelijaksi Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirrasen. 
 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran. Vaali 
toimitetaan välillisenä vaalina eli kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran virkaa 
hakevan tulee olla 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 20 mukaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla 
nimikirjaote ja lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta ja nimikirjaotteesta tulee ilmetä, että niiden 
käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Hakuaika virkaan alkaa maanantaina 9.8.2021 ja 
päättyy keskiviikkona 8.9.2021 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 22.–
23.9.2021. Tuomiokapituli on määrännyt vaalin valmistelijaksi Lohjan rovastikunnan lääninrovasti 
Juhani Kortteen. 
 

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran vaali ja viranhoitomääräys 
Tuomiokapituli on antanut pastori Ari Paavilaiselle viranhoitomääräyksen Espoon 
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virkaan tuomiorovastiksi 1.10.2021 alkaen. 

 
Tuusulan rovastikunnan ja Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovastin nimittäminen 

• tuomiokapituli on nimittänyt Tuusulan rovastikunnan lääninrovastiksi nelivuotiskaudelle 
1.11.2021–31.10.2025 Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirrasen 

• tuomiokapituli on nimittänyt Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovastiksi nelivuotiskaudelle 
1.1.2022–31.12.2025 Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Mimosa Mäkisen 

 

Kirkkonummen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
Kyrkslätts svenska församlingin kirkkoherra Fred Wilén on määrätty Kirkkonummen 
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi kaudeksi 1.9.2021– 
31.12.2022. 
 
 



Kanteluasia 
Tuomiokapituli käsitteli pastori Kari Kuulan toimintaa ja Kirkko ja kaupunki -lehdessä julkaistua 
kolumnia koskevat kantelut. Tuomiokapitulin päätös on luettavissa täältä. Ks. myös erillinen tiedote 
asiasta. 
 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Sarri Päiväsaari-Vestenius on määrätty Hyvinkään seurakunnan sairaalapastorin virkaan 

1.5.2021 alkaen toistaiseksi 

• pastori Anu Morikawa on määrätty Espoon seurakuntayhtymän oppilaitospastorin virkaan 
1.7.2021 alkaen toistaiseksi 

• pastori Heikki Hietanen on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. 
seurakuntapastoriksi 31.5.–22.6.2021 

• pastori Kati Tuomainen on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. 
seurakuntapastoriksi 1.–30.6.2021 

• pastori Martti Rae on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
2.–24.6.2021 

• pastori Riku Larmala on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
3.–25.6.2021 

• pastori Sari Aittoniemi on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
10.6.–3.7.2021 

• pastori Terttu Laaksonen on määrätty Leppävaaran seurakunnan osa-aikaiseksi (40 %) vs. I 
seurakuntapastoriksi 28.6.–15.8.2021 

• pastori Martti Muukkonen on määrätty Olarin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
1.–31.7.2021 

• pastori Miia Pekkarinen on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan vs. VI 
seurakuntapastoriksi 1.8.2021–31.7.2022 

• pastori Antti Hirsto on määrätty Vihdin seurakunnan vs. II kappalaiseksi (johtava kappalainen) 
23.8.2021–31.12.2023 

• pastori Tuija Samila on määrätty Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 
1.9.–31.12.2021 

• pastori Lotta Behm on määrätty Vihdin seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi 
1.9.–31.12.2021 

• pastori Kati Pitkänen on määrätty Lohjan seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 
1.9.2021–15.10.2022 

 

Hiippakuntasiirto 
Pastori Sarri Päiväsaari-Vestenius on otettu Espoon hiippakunnan papistoon 1.5.2021 alkaen. 
 

Espoon tuomiokapitulin lakimiesasessorin virka 
Tuomiokapituli on valinnut lakimiesasessorin virkaan OTM, TT Aappo Laitisen toistaiseksi. 
 

Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteiden varalta 
Tuomiokapituli on hyväksynyt Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päivitetyn sitoumuksen hyvään 
käytökseen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteiden varalle: Hyvään käytökseen sitoutuminen ja 
toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten 
 

https://www.espoonhiippakunta.fi/uploads/2021/06/6998656e-espoon-hiippakunnan-tuomiokapitulin-paatos-15.6.2021--108.pdf
https://www.espoonhiippakunta.fi/uploads/2021/06/f76e06e2-toimintaohje-hyvaan-kaytokseen-sitoutumisesta-2018_paivitetty-2021.pdf
https://www.espoonhiippakunta.fi/uploads/2021/06/f76e06e2-toimintaohje-hyvaan-kaytokseen-sitoutumisesta-2018_paivitetty-2021.pdf


Istunnot ja publiikki vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 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 2022 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 28.2. ja 30.5. 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 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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