
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 19.8.2021 
 

Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Mäntsälän 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 30 mukaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote ja 
lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta ja nimikirjaotteesta tulee ilmetä, että niiden käyttötarkoituksena 
on kirkkoherran viran hakeminen. Hakuaika virkaan alkaa perjantaina 20.8.2021 ja päättyy maanantaina 
20.9.2021 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 7.10 ja 13.10.2021. 
Tuomiokapituli on määrännyt vaalin valmistelijaksi Nurmijärven seurakunnan kirkkoherran Ari 
Tuhkasen. 

 
Pappisasessorin vaali 2021 
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Espoon 
tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla tiistaina 
26.10.2021. Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut 
ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan (KJ 19:2 § 1. mom.). 
Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi (KJ 19:3 § 1. mom.). 
 
Pappisasessorin vaalissa ovat tämänhetkisen tiedon mukaan vaalikelpoisia alla mainitut henkilöt. Mikäli 
luettelo muuttuu tai täydentyy, muutoksista ilmoitetaan lääninrovasteille: 

• Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Merja Alanne 

• Tuusulan seurakunnan kappalainen Timo Huuhtanen 

• Espoon seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön päällikkö Eero Jokela 

• Hyvinkään seurakunnan kappalainen Petteri Kerko 

• Lohjan seurakunnan kappalainen Raimo Kuismanen 

• Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori Kari Kuula  

• Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen 

• Espoon seurakuntayhtymän monikulttuurisuustyön asiantuntija Matti Peiponen 

• Tuusulan seurakunnan kirkkoherra Ulla Rosenqvist 

• Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen 

• Tapiolan seurakunnan seurakuntapastori Heidi Zitting 

 
Viranhoitomääräykset 

• pastori Petteri Mannermaa on määrätty Tuusulan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 19.7.–
3.8.2021 



• pastori Raili Rantanen on määrätty Lohjan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 5.–13.8.2021 
ja 18.8.2021 

• pastori Wille-Hermanni Riekkinen on määrätty Vihdin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
16.8.–8.9.2021 ja vs. II seurakuntapastoriksi 9.9.–31.12.2021 

• pastori Ilpo Kari on määrätty Espoon tuomiokirkkoseurakunnan vs. VIII seurakuntapastoriksi 
1.9.–30.11.2021 ja ma. seurakuntapastoriksi 1.–31.12.2021 

• pastori Juha Itäleino on määrätty Tuusulan seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.9.2021–
31.12.2023 

• pastori Laura Hatakka on määrätty Tapiolan seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 4.11.2021–
28.2.2022 

• pastori Anna Poutiainen on määrätty Espoon seurakuntayhtymän ma. oppilaitospastoriksi 
Aalto-yliopistoon 19.7.–31.8.2021 ja vs. I oppilaitospastoriksi 1.9.–31.12.2021 
 

Ylempi pastoraalitutkinto 
Pastori Heidi Zitting on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. 
 

Hiippakuntasiirto 
Pastori Tuomas Niskanen on otettu Espoon hiippakunnan papistoon 1.8.2021 alkaen. 
 

Istunnot ja publiikki vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 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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