
 

 
 

 

Turku 21.6.2018 

N:o 15/PJ 

 

Asia: Turun arkkihiippakunnan hiippakuntauutisia 

TIEDOTE 

 

Pastoraalipubliikki 

- Pastoraalitutkinnon ovat suorittaneet Lotta Hatakka, Saara Palmunen ja Johan Savola. 

 

Pappisoikeuksien palauttaminen 

- Arto Kaarmalle on palautettu pappisoikeudet ja hänet on otettu Turun arkkihiippakunnan 

papistoon 

-  

Viranhoitomääräykset 
- Sari Lehdelle on annettu viranhoitomääräys Raision seurakunnan kirkkoherran virkaan 

1.9.2018 lukien    

- Lasse Mustoselle Naantalin seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 1.7.2018-

31.1.2019  

- Tuomas Vauralle Turun Martinseurakunnan kappalaisen viransijaiseksi ajalle 1.7.2018-

31.1.2019 

- Otso Järvelle Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan 1.8.2018 lukien 

- Jyrki Smolanderille Huittisten seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.8.2018 lukien siihen asti, 

kunnes uusi kirkkoherra aloittaa virassa 

- Pauli Selkeelle Huittisten seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi 1.8.2018 lukien siihen 

asti, kunnes Smolander palaa hoitamaan kappalaisen virkaa 

- Sami Saravuomalle Keski-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.8.2018 lukien 

- Maria Ollilalle Porin ev.lut seurakuntayhtymän vailla vakinaista viranhaltijaa olevaan sai-

raalapastorin virkaan 1.7.2018 lukien  

- Tuire Kakolle osa-aikainen (50 %) ja määräaikainen viranhoitomääräys Kaarinan seura-

kunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.7.2018-15.9.2020 

- Jaakko Rainermalle Noormarkun seurakunnan vt. kappalaiseksi ajalle 1.9.2018-31.8.2019  

- Iikka Kyllöselle Kankaanpään seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 

1.9.2018-31.8.2019 

- Risto Kantoselle Pöytyän seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 2.7.-5.8.2018 

- Kristiina Frondeliukselle osa-aikainen (50 %) viranhoitomääräys Turun Katariinanseura-

kunnan vt. kappalaiseksi ajalle 1.10.-31.12.2018 

- Tiina Rautiaiselle Taivassalon ja Kustavin seurakuntien yhteiseksi kirkkoherran virkojen 

hoitajaksi ajalle 1.7.-31.8.2018  

 

Virkavapaudet 

- Lasse Mustoselle on myönnetty virkavapautta toisen viran hoitamista varten Turun Martin-

seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 1.7.2018-31.1.2019   

- Jaakko Rainermalle Kankaanpään seurakunnan seurakuntapastorin virasta toisen viran hoi-

tamista varten ajalle 1.9.2018-31.8.2019  

 



 

 

Sivutoimilupa 

- Irina Kaukiselle on myönnetty sivutoimilupa 

 

Irtisanoutumiset  

- Teija Pitkänen on irtisanoutunut Harjavallan seurakunnan seurakuntapastorin virasta 

1.8.2018 lukien 

- Kaarlo Launonen on irtisanoutunut Salon seurakunnan kappalaisen (II) virasta 1.2.2018 

lukien 

- Terhi Laakkonen on irtisanoutunut Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) virasta 

1.7.2018 lukien  

 

Hiippakuntasiirto 

- Tapio Luoma on siirretty Turun arkkihiippakunnan papistoon 

 

Tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 15.8. ja 30.8.2018. 

 

 

Hiippakuntapastori   Pauliina Järvinen 

   pauliina.jarvinen@evl.fi 

   puh. 0400 126515     


