
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 12.10.2021 
 
Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Olarin 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 40 mukaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote ja 
lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta ja nimikirjaotteesta tulee ilmetä, että niiden käyttötarkoituksena 
on kirkkoherran viran hakeminen. Hakuaika virkaan alkaa keskiviikkona 13.10.2021 ja päättyy 
perjantaina 12.11.2021 klo 15.00. Viranhakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 25.11., 30.11. ja 
2.12.2021. Tuomiokapituli on määrännyt vaalin valmistelijaksi Kauniaisten suomalaisen seurakunnan 
kirkkoherra Mimosa Mäkisen. 

 
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran viran hakijat ja lausunto 

Tuomiokapituli on todennut, että Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet Hyrynsalmen 
seurakunnan kirkkoherra Pirkko Hänninen, Hyvinkään seurakunnan III kappalainen Petteri Kerko, 
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Karjasillan 
seurakunnan kappalainen Kimmo Kieksi, Tammelan seurakunnan kirkkoherra Juha Koivulahti, Iitin 
seurakunnan kirkkoherra Mikko Pelkonen, Hyvinkään seurakunnan V kappalainen Jyrki Rauhala ja 
Kontiolahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Reinikainen ovat kelpoisia virkaan ja antanut asiasta 
lausunnon Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustolle.  

 
Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran hakijat ja lausunto 
Tuomiokapituli on todennut, että Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaa  
hakeneet Raaseporin suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori Katri Grönroos ja Seelsorge an 
Finnen in Süddeutschland, Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, Pfarrer Matti Nikkanen ovat 
kelpoisia virkaan ja antanut asiasta lausunnon Raaseporin suomalaisen seurakunnan 
seurakuntaneuvostolle. 

 
Pappisasessorin vaalin vaalikelpoisten luettelon täydentäminen 
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Espoon 
tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla tiistaina 
26.10.2021 klo 14.00.  
 
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. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi 
enintään kahdeksi toimikaudeksi. 
 



Pappisasessorin vaalin vaalikelpoisten luettelo on täydentynyt. Vaalissa ovat vaalikelpoisia alla mainitut 
henkilöt: 

• 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 

• Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Kaisa Yletyinen 

• Tapiolan seurakunnan seurakuntapastori Heidi Zitting 

 
Viranhoitomääräykset 

• pastori Paula Kallio on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. II kappalaiseksi 1.10.2021–
31.3.2022 

• pastori Tarja Tomminen on määrätty Hyvinkään seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi 
1.9.–24.10.2021 

• pastori Katja Nieminen on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 
1.10.2021–31.3.2022 

• pastori Krista Tiainen on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. II 
seurakuntapastoriksi 11.10.2021–31.1.2022 

• pastori Daniela Zyskowicz on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. V 
seurakuntapastoriksi 2.12.2021–18.4.2022 

 
Irtisanoutumiset 

• pastori Irene Erkko on irtisanoutunut Espoonlahden seurakunnan VII seurakuntapastorin 
virasta 1.10.2021 alkaen 

• kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja on irtisanoutunut Olarin seurakunnan kirkkoherran virasta 
eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.10.2022 alkaen 
 

Ylempi pastoraalitutkinto 
Pastori Kaisa Yletyinen on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. 
 

Pastoraalitutkinto 
Pastori Satu Mäkinen on suorittanut pastoraalitutkinnon. 

 

Hiippakuntasiirrot 
• pastori Aleksi Majuri on siirretty Tampereen hiippakunnan papistoon 15.9.2021 alkaen 

• pastori Irene Erkko on siirretty Porvoon hiippakunnan papistoon 1.10.2021 alkaen 

• pastori Ari Paavilainen on otettu Espoon hiippakunnan papistoon 1.10.2021 alkaen 

• pastori Miika Koskela on otettu Espoon hiippakunnan papistoon 15.10.2021 alkaen 
 

 
 



Hiippakunnalliset kolehdit 
Kirkkohallituksen täysistunto on 21.9.2021 päättänyt valtakunnallisista kolehdeista suomenkielisissä 
hiippakunnissa vuonna 2022. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 12.10.2021 päät-
tänyt, että vuonna 2022 kannetaan kaksi tuomiokapitulin määräämää kolehtia hiippakunnallisiin 
tarkoituksiin seuraavasti: 

 
6.3.2022 (1. paastonajan sunnuntai) 
25.9.2022 (16. sunnuntai helluntaista) 
 
Molempina pyhäpäivinä kolehti kannetaan: 
 
Espoon hiippakunnan ja sen seurakuntien kansainvälisten yhteyksien edistämiseen Espoon 
hiippakunnan ystävyyshiippakuntien (Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippa-
kunta; 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 publiikki vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 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. 
 

Pappisvihkimys joulukuussa 2021 
Pappisvihkimys toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 5.12.2021.  
 



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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