Turku 9.5.2018
N:o 10/PJ
Asia: Turun arkkihiippakunnan hiippakuntauutisia
TIEDOTE
Avoimet virat
Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi
- Keski-Porin seurakunnan kirkkoherran viran. Hakuaika päättyy 8.6.2018 klo 15. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Hakuilmoitus ja linkki sähköiseen hakuun: www.arkkihiippakunta.fi/rekrytointi
- Huittisten seurakunnan kirkkoherran viran. Hakuaika päättyy 8.6.2018 klo 15. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto.
Hakuilmoitus ja linkki sähköiseen hakuun: www.arkkihiippakunta.fi/rekrytointi
Virkaa hakeneita:
- Keski-Porin seurakunnan kappalaisen virkaa ovat hakeneet Teuvan seurakunnan seurakuntapastori Henrika Hyttinen-Koponen, Harjavallan seurakunnan kirkkoherra Tuomo Lindgren ja yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
Pastoraalipubliikki:
- Ylemmän pastoraalitutkinnon on suorittanut Hiljaisuuden Ystävät ry:n toiminnanjohtaja, TT
Mika KT Pajunen
Viranhoitomääräykset
- Jari Heikkilälle on annettu viranhoitomääräys Länsi-Turunmaan seurakunnan kappalaisen
virkaan 1.9.2018 lukien
- Heikki Hessolle Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön oppilaitosteologin virkaan 1.8.2018 lukien
- Daniel Räsäselle Liedon seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 1.9.-31.12.2018
- Hannu Tomperille Keski-Porin seurakunnan vs. kirkkoherraksi ajalle 1.8.-31.10.2018 ja vt.
kirkkoherraksi 1.11.2018 lukien siihen asti, kunnes Keski-Porin seurakunnan uusi kirkkoherra aloittaa virassa.
- Ilona Koivistolle Keski-Porin seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 1.6.-31.8.2018
- Kirsi Huoposelle Naantalin seurakuntaan virkaa perustamalla ajalle 1.6.-12.8.2018
- Henri Röytiölle Maarian seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (II) ajalle 1.6.201810.4.2019
- Pauli Selkeelle Huittisten seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 1.7.-30.9.2018
- Anne-Marie Odellille Turun Henrikinseurakunnan vt. kappalaiseksi (III) ajalle 1.10.31.12.2018
- Tiinakaisa Honkasalolle Turun Henrikinseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (III) ajalle
1.10.-31.12.2018
- Saara Markkulalle Turun tuomiokirkkoseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (I) ajalle 1.8.31.12.2018
- Pertti Hannukselle Kokemäen seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 1.6.-27.11.2018

Virkavapaudet
- Hannu Tomperille on myönnetty virkavapautta toisen viran hoitamista varten Kokemäen
seurakunnan kirkkoherran virasta 1.8.2018 lukien siihen saakka, kunnes Keski-Porin seurakunnan uusi kirkkoherra aloittaa virassa. Tomperin aiempi virkavapaus on peruuntunut.
- Sinikka Pietilälle Maskun seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 30.6.201811.5.2019
- Tarja Kopalaiselle osittaista (20 %) virkavapautta Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.8.2018-31.7.2019
- Milla Ruskeepäälle Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle 1.6.201810.4.2019
- Jani Kairavuolle Naantalin seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle 1.6.2018-31.1.2019
Sivutoimilupa
- Sivutoimilupa on myönnetty Niina Kaijanniemelle, Jussi Kärmerannalle ja Ari Oinaalle.
Irtisanoutumiset
- Heikki Hesso on irtisanoutunut Keski-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virasta
1.8.2018 lukien.
- Lauri Parvio on irtisanoutunut Suomen Evankeliumiyhdistys ry:n palveluksesta 1.9.2018
lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
- Ritva Szarek on irtisanoutunut Loimaan seurakunnan kappalaisen virasta 1.12.2018 lukien
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 29.5. ja 21.6.2018.
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