
 

Vaalikelpoiset pappisasessorinvaalissa Turun arkkihiippakunnassa 
2.4.2020 
 

Kelpoisuus: 

- ylempi pastoraalitutkinto (KJ 19:2) 

- hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi 

voimassa olevassa virkasuhteessa (KJ 19:2) 

- pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan (KJ 19:2) 

- sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi (KJ 19:3) 

 

 

Pappisasessoriksi kelpoisten esittelyt  

 

- Suluissa henkilön oma ilmoitus, onko käytettävissä 

- Esittelyteksti on ehdokkaiden itsensä laatima 

 

 

ALARANTA, Johannes Petteri (ei ole käytettävissä) 

Salon seurakunnan kappalainen, teologian tohtori, hallintotieteiden maisteri 

 

ELONHEIMO, Kalle Antti  

Paimion seurakunnan kappalainen, teologian tohtori 

- Olen toiminut yksipappisen seurakunnan kirkkoherrana 15 vuotta, joiden 

aikana olen ehtinyt tutustua monenlaiseen säädäntöön ja oppinut etsimään 

säädöksien sallimia mahdollisuuksia. 

 

 

 

HAUTALA, Anna-Kaisa (ei ole käytettävissä) 

Säkylä-Köyliön seurakunnan vs. kirkkoherra 

 

HERMONEN, Merja Hannele (ei ole käytettävissä) 

Piikkiön seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori 

 

HOKKANEN, Pete Samuli  

Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, hallintotieteiden tohtori 

(julkisoikeus) 

- Pappisvihkimys 1995 Lapuan hiippakunnassa. Pappina Pietarsaaren 

suomalaisessa, Ähtärin, Huittisten ja Turun tuomiokirkkoseurakunnassa. 

Pappina olen ollut vastuussa kaikista työaloista, nyt olen diakonia- ja 

sielunhoitotyön pappi.  

- Ylempi pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto (arvosana 3/3), 

lähetyksen ja kansainvälisen diakonian sekä sielunhoidon erityiskoulutus.  

- Kirkkoherran sijaistamista, notaarina kahdessa piispantarkastuksessa kahdessa eri 

hiippakunnassa, seurakuntaneuvoston sihteerinä, ahk:n lähetystoimikunnan jäsen sekä Turun 

ja Kaarinan yhteisen lähetystyön toiminnan jäsen.  



 

HUHTALA, Kaisa Maria  

Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra, teologian lisensiaatti 

- s. Ulvila 1963, TM 1988 ja TL 1994 Helsinki 

- Puoliso kirkkoherra Heimo Hietanen 

- Pihlavassa (nyk. Meri-Pori) nuorisopappina 1990-1999 

Porissa keskusrekisterin johtajana 2000-2011 

Porin Teljässä kirkkoherrana 2011- 

- Työyhteisö ammatillisina osaajina yhteisessä näyssä 

o Seurakuntalaisten varustaminen evankeliumin työhön rohkaisemalla ja 

mahdollistamalla vastuun ottaminen 

o Monikulttuurisen ympäristön vahvuudet seurakunnan voimavaraksi 

- Tuomiokapitulin pappisasessori 2017 alkaen ensimmäinen kausi meneillään 

 

 

ISOTALO, Aila Tuula Annikki 

Säkylän seurakunnan kirkkoherra, teologian lisensiaatti, filosofian maisteri  

 

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, rovasti 

 

 

 

 

 

KAIRAVUO, Jani Aleksi  

Naantalin seurakunnan kirkkoherra, Nousiaisten rovastikunnan 

lääninrovasti 

- Olen 44-vuotias pappi, puoliso ja isä. Kirkkoherrana ja 

lääninrovastina olen päivittäin tekemisissä kirkon hallinnon kanssa. 

Lääninrovasti toimii usein rovastikuntansa kirkkoherranvaalien 

valmistelijana, mikä on lisännyt hallinnollista ymmärrystä. Vuodet 

hiippakuntavaltuutettuna ja kirkolliskokouksen notaarina ovat 

avanneet näköaloja hiippakunnan ja kokonaiskirkon hallintoon. Myös työ 

seurakuntayhtymän kehittämishankkeessa ja ylemmän pastoraalin lopputyö ovat kehittäneet 

hallinnon tuntemusta. 



 

KAIRAVUO, Leena Emma Kyllikki  

Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra 

- Olen toiminut pappina Helsingissä, Pornaisissa ja Turussa eri 

tehtävissä: seurakuntapastorina, tiimi-, ja lähiesimiehenä, 

soveltavan teologian projektisihteerinä, Helsingin hiippakunnan 

tuomiokapitulin työntekijänä, vt. kirkkoherrana, vs. 

kappalaisena, yhtymän kehittämishankkeen työntekijänä sekä 

kirkkoherrana.  

- Tällä hetkellä olen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 

kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtaja ja YKN:n työjaoston jäsen.  

- Erilaisista luottamustehtävistä on myös kokemusta. 

 

KYYTINEN, Mika Martti (ei ole käytettävissä) 

Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra 

 

LAAKSONEN, Jari Pekka 

Maarian seurakunnan kappalainen, teologian tohtori 

 

LAITINEN, Petri Tapio (ei ole käytettävissä) 

Laitilan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori  

 

LEPPÄNEN, Risto Samuli (ei ole käytettävissä) 

Liedon seurakunnan kirkkoherra, Paimion rovastikunnan lääninrovasti, teologian tohtori 

 

NIITTYNEN, Ville Valtteri  

Kaarinan seurakunnan kirkkoherra, Turun tuomiorovastikunnan 

lääninrovasti, valtiotieteiden tohtori   

- Vihitty papiksi 05, vt. khra 09-10, joht. kappal 11-15, khra 15->, 

lääninrov. 18-> 

- Turun ja Kaarinan SRKY:n strategiaryhmän pj 17->, 

keskuvaalitmk pj 18, johtamisjärjestelmän uudistamisryhmän 

jäsen 16-18, ohje- ja johtosääntöjen uudistamisryhmän jäsen 17-19. 

- Kaupunginvaltuuston jäsen 13-15, II varapj 15, valtuustoryhmien neuvottelukunnan pj 15, 

kaupunginhallituksen jäsen 13-15, L-Suomen Korkeakouluyhdistyksen hall. jäsen 11-15, 

Länsirannikon Koulutus Oy:n hall. jäsen 13-15, Vuojoki-Säätiön valt.kunnan jäsen 14-15.  

Opinnot: TY VTM 1998, ÅA TM 2005, TY VTT 2020, SPSC College Olympia WA 90-91, 

Veronan yliopisto 97-98. 

 

NORVASUO, Anne Kristiina (ei ole käytettävissä) 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhainkotien sielunhoitotyön seurakuntapastori 

 

NURMI, Janne Jukka 

Martinkosken seurakunnan kappalainen, teologian tohtori 

 

OINAS, Ari Ilmari (ei ole käytettävissä) 

Salon seurakunnan kappalainen, työyhteisökehittäjä, merkonomi 



SATTILAINEN, Seppo Ragnvald  

Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastori, teologian tohtori 

- Raskaan sarjan pastori: virkaa ja vähtiä 38 vuotta kaikilla hierarkian 

tasoilla ja tehtävissä. Slogan: ”Mieluummin rehellinen kuin lipevä”. 

Väitöskirja seurakuntatyön murroksesta. Kaupunginvaltuutettuna 28 

vuotta ja jäsen lähes kaikissa lautakunnissa. Mm. 

organisaatiopsykologian ja saattohoidon kouluttajana 30 vuotta. Mättää 

maaleja kahdessa konkarikiekkojoukkueessa. Takana 18 Jukolan 

viestiä. Aikoo osallistua vieläkin. Sitkeä selviytyjä ja 

oikeudenmukainen luonne toisten iloksi ja joidenkin mieliharmiksi. Viljelee 

hirtehishuumoria.  

 

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 (ei ole käytettävissä) 

Turun Katariinanseurakunnan kappalainen 

 

 

Luettelo laadittu 4.3.2020 tilanteen mukaan.  

 

 

Pappisasessorin virka 

 

Tuomiokapituli kollegioon kuuluu kaksi pappisasessoria, jotka papisto valitsee. Tehtävä on osa-

aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Asessorin kausi on kolmivuotinen ja kausia voi olla 

kaksi peräkkäin.  

Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksen 

tekoon. Tuomiokapitulin istunto on noin kolmen viikon välein.   

Lisäksi asessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin. Hän on mukana myös uusien 

pappien vihkimisessä ja koulutuksessa. 

Pappisasessorilta edellytetään kirkon hallinnon hyvää osaamista ja esittelyn kirjoittamisen taitoa. 

Oma ajankäyttö on hallittava hyvin, koska pappisasessorin työ tehdään oman työn ohella. Hyvä 

hallinto vaatii asioiden asian mukaista ja ripeää valmistelua.   

 

Pappisasessorin valmisteltavaksi tulevia asioita mm.: 

- director cantus ja director musices -arvonimet 

- pappisvirkaan hyväksymistä koskeva valmistelu 

- kirkkoherrojen välittömän vaalin vaaliehdotukset, kirkkoherrojen viranhoitomääräysten antamiset 

ja muut virantäyttöön liittyvät asiat 



- kirkkoherran välillisen vaalin valmisteluun liittyvät asiat (vaalinvalmistelija, tuomiokapitulin 

lausunto, viranhoitomääräys) 

- kappalaisten virantäyttöä koskevat asiat 

- kanttorin ja diakonian virantäytön keskeytykset (KJ 6:1,1 §) 

- piispatarkastuksen seurantaraporttien valmistelu 

- kirkon käyttöä ja jumalanpalvelusta sekä ehtoollisen viettoa koskevat asiat 

- rippikoulun ohjesääntöjä koskevat alistukset 

- hautausmaan kaava- ja käyttösuunnitelmaa koskevat alistukset 


