
 

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 26.1.2023 
 

 
Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Lohjan seurakunnan V kappalaisen viran, joka sijoittuu Nummen 
alueseurakuntaan. Hakuaika virkaan alkaa 27.1.2023 ja päättyy 27.2.2023 klo 15.00. Kappalaisen virkaa 
hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen 
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran 
vaativuusryhmäsijoitus on 602. Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. 
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä 
KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. 

 

Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran viran hakijat 
Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat 16.12.2022 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla 
hakeneet Espoonlahden seurakunnan VI kappalainen Jukka Lehti, Joutjärven seurakunnan kappalainen 
Tuomas Luoma ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnan VIII seurakuntapastori Kirsi Muurimäki. 
 

Järvenpään seurakunnan II kappalaisen viran hakijoiden kelpoisuus 
Tuomiokapituli on todennut, että Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virkaa 16.12.2022 klo 15.00 
päättyneellä hakuajalla hakeneet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntapastori Ville 
Halkoluoto, pastori Kristiina Hannula, Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastori Paula Kallio, 
Siuntion seurakunnan vs. kirkkoherra Veikko Karhumaa, Järvenpään seurakunnan IV seurakuntapastori 
Aino Luhtasela, pastori Asko Nuorkivi, Järvenpään seurakunnan VI seurakuntapastori Petri Repo ja 
kaksi hakijaa, jotka eivät toivo nimeään julkisuuteen ovat kelpoisia virkaan ja antanut asiasta lausunnon 
Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuustolle. 
 

Pappisasessorin vaali 2023: vaalikelpoisten luettelon täydentäminen 
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 vaalin vaalikelpoisten luettelo on täydentynyt. Vaalissa ovat vaalikelpoisia alla mainitut 
henkilöt: 

• 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 

• Hyvinkään seurakunnan johtava sairaalapastori Tiina Peippo 

• Tuusulan seurakunnan kirkkoherra Ulla Rosenqvist 

• Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen  

• Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Kaisa Yletyinen 

• Tapiolan seurakunnan seurakuntapastori Heidi Zitting 
 
Vaalikelpoisiin pappeihin voi tutustua tarkemmin hiippakunnan kotisivuilla olevien esittelyjen 
kautta. 

 
Viranhoitomääräykset 

• pastori Heli Oksanen Keravan seurakunnan seurakuntapastoriksi 6.–28.2.2023 

• pastori Ilpo Kari Hangon suomalaisen seurakunnan vt. kappalaiseksi 1.6.–31.8.2023 
 

Irtisanoutumiset 
• pastori Maija Saario on irtisanoutunut Hangon suomalaisen seurakunnan kappalaisen virasta 

22.10.2022 alkaen 

• pastori Alarik Corander on irtisanoutunut Espoon tuomiokirkkoseurakunnan IV kappalaisen 
virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.5.2023 alkaen 

• pastori Timo Huuhtanen on irtisanoutunut Tuusulan seurakunnan II kappalaisen virasta 
eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.5.2023 alkaen  

 

Ylempi pastoraalitutkinto 
Pastori Tiina Peippo on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. 
 

Pastoraalitutkinto 
Pastorit Jussi Hokkanen, Kirsi-Marja Koski ja Anu Morikawa ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon. 
 

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto 
Pastorit Janne Hollo, Meri-Anna Paloniemi, Anu Ristimäki, Tapio Suontakanen, Eliisa Winberg ja Kalle 
Virta ovat suorittaneet seurakuntatyön johtamisen tutkinnon.  
 

Hiippakuntasiirrot 
• pastori Petri Patronen on otettu Espoon hiippakuntaan 1.12.2022 alkaen 

• pastori Olli Hyvärinen on otettu Espoon hiippakuntaan 1.1.2023 alkaen 

• pastori Niko-Pekka Ovaskainen on otettu Espoon hiippakuntaan 1.1.2023 alkaen 

• pastori Maija Saario on siirretty Helsingin hiippakuntaan 15.10.2022 alkaen 

• pastori Kati Pirttimaa on siirretty Helsingin hiippakuntaan 16.11.2022 alkaen 

• pastori Maarit Kuusisto on siirretty Helsingin hiippakuntaan 14.12.2022 alkaen 
 

Kirkon ympäristödiplomi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille 
Kirkkohallituksen virastokollegio on myöntänyt Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille Kirkon 
ympäristödiplomin ajalle 21.12.2022–20.12.2027. 
 



Lausunnon antaminen luonnoksesta laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa 
Tuomiokapituli antoi kirkkohallitukselle lausunnon luonnoksesta laiksi yhteistoiminnasta evankelis-
luterilaisessa kirkossa. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2023 
Vuoden 2023 istunnot: 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 
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