
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 14.12.2021 
 
 

Olarin seurakunnan kirkkoherran viran hakijat ja lausunto 
Tuomiokapituli on todennut, että Olarin seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet Espoon 
seurakuntayhtymän johtava sairaalapastori Markku Elo, Laitilan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen,  
Olarin seurakunnan II seurakuntapastori Antti Malinen, Salon seurakunnan IV kappalainen Ari Oinas,  
Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherra Timo Waris, Leppävaaran seurakunnan II seurakuntapastori 
Kaisa Yletyinen ja  Tapiolan seurakunnan V seurakuntapastori Heidi Zitting ovat kelpoisia virkaan ja 
antanut asiasta lausunnon Olarin seurakunnan seurakuntaneuvostolle. 
 

Tuomiokapitulin henkilöstöuutinen 
Päivi Härkönen on irtisanoutunut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin hallintosihteeri, piispan 
sihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.5.2022 alkaen. 
 

Viranhoitomääräykset 
• pastori Tarja Tomminen on määrätty Hyvinkään seurakunnan vs. I kappalaiseksi 1.11.2021 

alkaen, kunnes Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään 
• pastori Jussi Hokkanen on määrätty Mäntsälän seurakunnan ma. VI seurakuntapastoriksi 1.1.–

31.12.2022 
• pastori Ilpo Kari on määrätty Hangon suomalaisen seurakunnan ma., osaaikaiseksi (60 %) 

seurakuntapastoriksi 1.1.–31.8.2022 

• pastori Henriikka Kuisma on määrätty Nurmijärven seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 
10.1.2022–9.1.2023 

• pastori Daniela Zyskowicz on määrätty Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. V 
seurakuntapastoriksi 19.4.–31.8.2022 

 
Irtisanoutuminen 
Pastori Anna-Maija Kuutti-Manninen on irtisanoutunut Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan IV 
seurakuntapastorin virasta 1.12.2021 alkaen. 

 
Pastoraalitutkinnot 
Pastorit Carina Lievendahl ja Kalle Virta ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon. 
 

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. 

 
 



Hiippakuntavaltuuston kokoukset 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 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.  
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