Kelpoiset ehdokkaat ja heidän omat esittelytekstinsä
(suluissa, jos ehdokas on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä tällä kertaa)

ALARANTA, Johannes Petteri, Salon seurakunnan kappalainen, teologian
tohtori, hallintotieteiden maisteri
”Tuikitavallinen keski-ikänen (38v.) teologian tohtori ja oikeustieteen
tohtoriopiskelija. Hallinnollista kokemusta edellisestä elämästä n. 7 vuotta.
Toimin tuon ajan Brysselissä EU-tehtävissä. Tärkein ominaisuus
pappisasessorin virkaan on se, että saan 60 leukaa.”

ELONHEIMO, Kalle Antti, Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoherra,
teologian tohtori
”Yksipappisen seurakunnan kirkkoherrana olen 15 vuoden aikana ehtinyt
tutustua monenlaiseen säädäntöön ja oppinut etsimään säädöksien sallimia
mahdollisuuksia.”

HAUTALA, Anna-Kaisa, Lavian seurakunnan kirkkoherra
”Olen 57-vuotias ja ollut 14 vuotta Lavian seurakunnan kirkkoherrana.
Kirkon työyhteisökonsulttina toimiminen, oman seurakunnan liitosprosessit
ja yhtymän hallinnon opettelu ovat opettaneet paljon. Ainakin sen, että
kirkon hallinnon läpinäkyvyyttä olisi syytä reilusti lisätä jokaisella
hallinnon tasolla. Asessorin tehtävä olisi mielenkiintoinen ja kiinnostava,
mutta tällä kertaa annan oman ääneni Lehden Sarille.”

HERMONEN, Merja Hannele, Piikkiön seurakunnan kirkkoherra,
teologian tohtori
”TT Merja Hermonen, väitöskirja nuorisokulttuurista 2006, seurakunta- ja
selektiivipappina v:sta 1989, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
kirkkoherrojen kokouksen pj. 2 vuoden ajan rakennemuutosprosessissa,
Piikkiön kirkkoherra vuodesta 2010. Luottamustehtäviä järjestöissä, kunnassa ja maakunnassa.”

HOKKANEN, Pete Samuli, Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, hallintotieteiden tohtori

ISOTALO, Aila Tuula Annikki, Säkylän seurakunnan kirkkoherra, teologian lisensiaatti, filosofian
maisteri
”Minulla on monipuolinen kokemus seurakuntatyöstä Suomessa. Lisäksi olen
toiminut pappina Ruotsin kirkossa. Säkylän kirkkoherrana aloitin 1.10.2005.
Säkylän ja Köyliön seurakunnat yhdistettiin 1.1.2016. Johdin tämän yhdistymisen
suunnittelun ja toteuttamisen.
Olen perehtynyt Raamattuun ja juutalaisuuteen. Teologian maisterin tutkintoni
pääaine on Uuden testamentin eksegetiikka ja lisensiaatin tutkintoni pääaine Vanhan
testamentin eksegetiikka. FM-tutkintoni pääaine on heprea ja juutalaisuus.”

JAAKKOLA, Pasi Kristian, Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen, teologian
tohtori, kasvatustieteiden maisteri, filosofian maisteri
”Olen 41-vuotias Mikaelinseurakunnan kappalainen, kotoisin syvästä Satakunnasta
Tyrväältä. Olen innostunut seurakuntatyön kehittämisestä, kirkkomme on täynnä
mahdollisuuksia. Kannatan vahvoja itsenäisiä seurakuntia. Jumalan Sanaa pidän
kirkollisen päätöksenteon ohjenuorana.
Olen 13 vuoden ajan osallistunut seurakunnan ja ison yhtymän toimintaan,
hallintoon ja päätöksentekoon. Olen toiminut useasti kirkkoherran sijaisena ja
kaupunginvaltuuston kautta saanut luottamushenkilön näkökulmaa hallintoon. Keskisuureen ja
pieneen seurakuntaan olen tutustunut työskennellessäni Huittisten, Pyhärannan ja Sastamalan
seurakunnissa.”

JÄRVENSIVU, Jukka Kalervo, Paattisten seurakunnan kirkkoherra
”Takana 31 vuotta pappina, 18 vuotta kirkkoherrana ja 12 vuotta
lääninrovastina. Vapaa-aika kuluu kuntosalilla, bassotellen Viis papeistayhtyeessä ja kirjoittaen. Keväällä julkaistiin esikoiskirja "Outoja tarinoita
ja armoa ajatonta".”

KAIRAVUO, Leena Emma Kyllikki, Turun Katariinanseurakunnan
kirkkoherra
”Toimin Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherrana. Olen
työskennellyt eri seurakunnissa niin kaupungissa kuin maalla.
Hallinnolliset tehtävät ovat tulleet tutuiksi töissä ja
luottamustoimissa.
Toivon säilyttäväni pappina käsityksen siitä, mikä on olennaista.”

KYYTINEN, Mika Martti, Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra (ei
käytettävissä)
- 49 vuotias Länsi-Porin kirkkoherra. Aviopuoliso ja kolmen lapsen isä.
- Länsi-Porissa kirkkoherrana reilu 9 vuotta. Pappina työtä yli 20v.
- erikoissairaanhoitaja

LAAKSONEN, Jari Pekka, Maarian seurakunnan kappalainen, teologian tohtori

LEHTI, Sari Helena, Raision seurakunnan kirkkoherra
”Olen 52-vuotias pappi Raisiosta, juuriltani puoliksi satakuntalainen ja
puoliksi varsinais-suomalainen (äiti oli Merikarvialta, isä on Rymättylästä).
Perheeseeni kuuluvat kolme teini-ikäistä poikaa, kaksi koiraa ja puoliso.
Papin virkaa olen toimittanut Raisiossa rippikoulu- ja nuorisopappina, Turun
tuomiokirkkoseurakunnassa hallinto- ja tiedotusvastaavana kappalaisena sekä
nyt kolmisen kuukautta Raision kirkkoherrana. Pappisasessorina olen
toiminut kohta yhden kauden (2016 – 2019).
Olen kokenut pappisasessorin tehtävät yhtä aikaa haasteellisina ja mielekkäinä. Erityisen
mielenkiintoista ja antoisaa on ollut tutustua seurakuntien väkeen, arkeen ja asiakirjoihin
piispantarkastusten yhteydessä.
Kuluneina kolmena kuukautena olen kokenut, että kirkkoherran viran hoito ja pappisasessorin
tehtävät tukevat toisiaan. Olen mielelläni käytettävissä Turun arkkihiippakunnan pappisasessorina
edelleen.”

LEPPÄNEN, Risto Samuli, Liedon seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori (ei käytettävissä)

NORVASUO, Anne Kristiina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhainkotien
sielunhoitotyön seurakuntapastori (ei käytettävissä)

NURMI, Janne JukkaMarttilan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori

OINAS, Ari Ilmari, Salon seurakunnan kappalainen, merkonomi
”Toimin Salon seurakunnassa johtavana työyhteisökehittäjänä. Takana on
monipuolinen kokemus myös kirkon ulkopuolisissa töissä, mm. liike-elämässä
ja maa- ja metsätalousalalla. Kiinnostuin tuolloin teologiasta, ja päätin lähteä
opiskelemaan asiaa 30-kymppisenä. Lähes parin vuosikymmenen ajan olen
ollut kirkon palveluksesta eri tehtävissä, mm. työpaikkapappina ja
aluekappalaisena. Kirkon työnohjaajana ja seurakuntien sekä paikallisten
työyhteisöjen työyhteisökonsulttina toimiminen on ollut hieno ja avartava
kokemus seurakuntatyön mahdollisuuksista, vaikkapa miten moni asia voi ensi
näkemältä vaikuttaa monimutkaiselta ja vaikealta niin ohjattavien työssä kuin
heidän työyhteisöissään. Silti ratkaisujen löytäminen ja työn kehittäminen on
ollut mahdollista. On voinut nähdä omin silmin, että kun tahtoa löytyy, ohjattavien oivaltavat
ratkaisut tuovat iloa, voimaa ja työhyvinvointia heidän työyhteisöilleen. Omaa voimaa saan mm.
kotoa puolisolta, luonnossa liikkumisesta, valokuvauksesta (VAT, VEAT), kuntosaliharrastuksesta
ja tietty omasta työstä Salon seurakunnassa.”

PAAVILAINEN, Ari Lauri, Sastamalan seurakunnan kirkkoherra

SATTILAINEN, Seppo Ragnvald, Porin Teljän seurakunnan
seurakuntapastori, teologian tohtori
”Virkaurani aikana olen käynyt läpi kirkollisen hierarkian papiston
apulaisesta kirkkoherraksi. Olen työskennellyt melkein lähes
työaloilla ja toiminut luottamusmiehenä 12 vuotta.
Minulla on plakkarissa ylempi paimenpojantutkinto ja tohtorin
oppiarvo. Yli 35 vuotta olen luennoinut, opettanut, sivistänyt ja esitelmöinyt eri oppilaitoksissa.
Kaupunginvaltuustossa olen kuudetta kautta ja sen vuoksi käynyt läpi melkein kaikki hallintokunnat
kaupunginhallitusta myöten. Eli yhteiskunnalliset toiminnot ovat tuttuja. Nyt johdan
tarkastuslautakunnan puheenjohtajana kaupungin 220 M€:n arvoisen vuositoiminnan tarkastusta.
Huvittavaa, sillä kolme vuotta sitten minua epäiltiin kavalluksesta ja salakuuntelusta seurakunnassa.
Tuomioistuin totesi syyttömyyteni, mitä kirkko ei kyennyt tekemään. Kokemus selvensi, mitä on
hyvä hallinto. Siihen kannattaa panostaa myös kirkossa.
Pelaan konkarikiekkoa parissakin joukkueessa Raumalla ja Porissa. Kesäisin könyän rasteja
metsissä. Takana on 16 Jukolan viestiäkin.”

SAURIO, Olavi Markus, Rauman seurakunnan kappalainen, teologian
lisensiaatti, filosofian maisteri
”Olen vihitty papiksi 1.6.1986 Helsingissä, ja urani alkuvaiheilla
seurakuntapapin kokemusta minulla on myös Kuopiosta ja Tampereelta.
1991-1994 toimin Vähänkyrön seurakunnan kappalaisena. Lapin seurakunnan
kirkkoherra olin 1995-2008, ja seurakuntaliitoksen jälkeen Rauman
kappalainen 2009 alkaen ja edelleen. Teologian lisensiaatin tutkinto Helsingin
Yliopistossa käsitti Lutherin teologiaa koskevan tutkimuksen ekumeniikan
alalta. Oman virkani ohella olen toiminut Rauman seurakunnassa
hallintojohtajan sijaisena muutaman kuukauden ajan vuonna 2015. Akiliittojen valtuuston jäsenenä
olen toiminut 2016-2017.”

TOLJAMO, Outi Irene, Turun Katariinanseurakunnan kappalainen (ei käytettävissä)

