
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 15.12.2022 
 

Pappisasessorin vaali 2023 
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Espoon 
tuomiorovastikunnassa sekä Lohjan ja Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla tiistaina 
14.3.2023 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 (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: 

• Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Merja Alanne 

• Tuusulan seurakunnan kappalainen Timo Huuhtanen 

• Hyvinkään seurakunnan kappalainen Petteri Kerko 

• Lohjan seurakunnan kappalainen Raimo Kuismanen 

• Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori Kari Kuula 

• Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen  

• Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Kirsi Muurimäki 

• 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 Pyry Paananen Tapiolan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 1.12.2022–31.5.2023 

• pastori Krista Tiainen Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
1.12.2022–31.1.2023 

• pastori Milla Turunen Lohjan seurakunnan ma. III seurakuntapastoriksi 1.12.2022–31.8.2023 

• pastori Helena Kesti-Helia Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 
26.–29.12.2022. 

• pastori Päivi Säämänen Mäntsälän seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.–24.1.2023 

• pastori Tuija Samila Olarin seurakunnan ma. VII seurakuntapastoriksi 1.1.–31.3.2023 

• pastori Eeva Saarimaa Siuntion suomalaisen seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 1.1.–
1.7.2023 sekä ma. seurakuntapastoriksi 2.–31.7.2023 

• pastori Hanna Tolonen Lohjan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 9.1.–15.8.2023. 

• pastori Niko-Pekka Ovaskainen Mäntsälän seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi 25.1.2023–
12.1.2025 



• pastori Daniela Zyskowicz Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ma., osa-aikaiseksi (80 
%) seurakuntapastoriksi 1.2.–30.4.2023 ja ma. seurakuntapastoriksi 1.5.–31.8.2023 

• pastori Katri Uutela Hyvinkään seurakunnan osa-aikaiseksi (40 %) vs. johtavaksi 
sairaalapastoriksi 17.10.–13.11.2022 ja 21.–29.11.2022, osa-aikaiseksi (50 %) vs. johtavaksi 
sairaalapastoriksi 30.11.–7.12.2022 ja osa-aikaiseksi (40 %) vs. johtavaksi sairaalapastoriksi 8.–
21.12.2022 

• pastori Erika Kallio Espoon seurakuntayhtymän vs. kasvatuksen asiantuntijaksi 1.12.2022–
31.5.2023 

• pastori Johannes Krause Espoon seurakuntayhtymän ma. englanninkielisen työn pastoriksi 
1.1.–28.2.2023 

 

Irtisanoutuminen 
Pastori Inari Varimo on irtisanoutunut Olarin seurakunnan V seurakuntapastorin virasta 1.1.2023 
alkaen. 

 

Hiippakuntasiirto 
Pastori Tanja Koskela on otettu Espoon hiippakuntaan 15.12.2022 alkaen. 
 

Sivutoimiluvat 
• pastori Topi Haarlaalle on myönnetty sivutoimilupa 31.12.2023 asti 

• pastori Tuija Kuusiselle on myönnetty sivutoimilupa 22.11.2024 asti 
 

Pastoraalitutkinnot  
Pastorit Emmi Gong ja Christopher Montgomery ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon. 
 

Kappalaisen viran haettavaksi julistamisen lykkääminen  
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan V kappalaisen virkaa ei KJ 6:14 §:n nojalla julisteta haettavaksi 
15.12.2022–14.12.2023. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2023 
Vuoden 2023 istunnot: 26.1., 16.2., 23.3., 18.4., 16.5., 15.6., 24.8., 21.9., 12.10., 16.11. ja 7.12. Istunnon 
käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon 
maanantaina. Ordinaatiopubliikit ovat 16.5. ja 7.12. 
 

Hiippakuntavaltuusto vuonna 2023 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 28.2. ja 31.5. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin 
viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta. 
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2023 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 18.5. ja 10.12.2023. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan keväällä viimeistään 21.3.2023 ja 
syksyllä viimeistään 26.9.2023. Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon 
hiippakunnan piispalle keväällä viimeistään 21.3.2023 ja syksyllä viimeistään 26.9.2023.  
 
 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkokatu 10, PL 203, 02771 ESPOO 
puhelin (09) 1802 080, espoo.tuomiokapituli@evl.fi, www.evl.fi/espoonhiippakunta 
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