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TIEDOTE
Rovastin nimi ja arvo
- Arkkipiispa on antanut rovastin nimen ja arvon Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka
Järvensivulle ja eläkkeellä olevalle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalapastori
Eija Mäkiselle.
- Piispa on antanut rovastin nimen ja arvon Salon seurakunnan kappalainen Juha Hekkalalle,
Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastori Reija Nordströmille ja eläkkeellä olevalle Raision seurakunnan kirkkoherra Pertti Ruotsalolle.
Director musices
- Arvonimi on myönnetty Uudenkaupungin seurakunnan johtavalle kanttorille Ari Hirvoselle
Pastoraalipublikki
- Pastoraalitutkinnon ovat suorittaneet Kirkkohallituksen asiantuntija Laura Arikka ja Huittisten seurakunnan vs. kappalainen Pauli Selkee.
- Ylemmän pastoraalitutkinnon ovat suorittaneet piispan erityisavustaja Mari Leppänen,
Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Ville Niittynen ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
vanhainkotityön sielunhoidon seurakuntapastori Anne Norvasuo.
Avoimet virat
Tuomiokapituli on päättänyt julistaa haettavaksi
- Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla seurakuntaneuvostossa.
- Maskun seurakunnan kappalaisen viran
- Maarian seurakunnan kappalaisen viran
Hakuajat päättyvät 11.1.2019 klo 15 ja linkit sähköiseen hakuun löytyvät: arkkihiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/
Viranhoitomääräykset
- Anna Hällille on annettu viranhoitomääräys Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen virkaan 1.1.2019 lukien.
- Mika Mäntyrannalle Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (I) virkaan 1.1.2019 lukien
- Miika Aholalle Turun tuomiokirkkoseurakunnan vt. kappalaiseksi (II) ajalle 1.1.–
31.12.2019
- Saara Markkulalle Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) viransijaiseksi
ajalle 1.1.–31.12.2019
- Jenni Pihajoelle Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virkaan 1.1.2019
lukien
- Sami Tolvaselle Pyhärannan seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.1.2019 lukien siihen asti,
kunnes Pyhärannan uusi kirkkoherra aloittaa virassa

-

Riikka Hietaselle Euran seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi 1.1.2019 lukien
siihen asti, kunnes kappalaisen viran haltija palaa hoitamaan virkaansa
Anna-Kaisa Hautalalle Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle
1.2.2019–31.5.2020
Tuija Kruusille Lavian seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 1.2.2019–31.5.2020
Minna Järviselle Keski-Porin seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi ajalle 1.2.2019–
31.5.2020
Hanna Kärmerannalle Keski-Porin seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi ajalle 11.2.–
21.12.2019
Kristiina Frondeliukselle Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 1.1.–30.6.2019
Raija Kiviniitylle Porin ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapastorin (virkanimike muuttunut) virkaan 1.1.2019
Hannu Anttooralle Noormarkun seurakunnan kappalaisen virkaan 1.1.2019 lukien
Kalle Elonheimolle Paimion seurakunnan kappalaisen virkaan 1.1.2019 lukien
Marika Lähteenmäelle osa-aikainen (50 %) ja määräaikainen viranhoitomääräys Salon
seurakunnan seurakuntapastorin (II) virkaan ajalle 1.1.–31.12.2019

Virkavapaudet
- Sami Tolvaselle on myönnetty virkavapautta Euran seurakunnan seurakuntapastorin virasta
toisen viran hoitamista varten 1.1.2019 lukien siihen asti, kunnes Pyhärannan uusi kirkkoherra aloittaa virassa
- Aila Isotalolle Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle 1.2.2019–31.5.2020
- Anna-Kaisa Hautalalle Lavian seurakunnan kirkkoherran virasta toisen viran hoitamista
varten ajalle 1.2.2019–31.5.2020
- Tuija Kruusille Keski-Porin seurakunnan kappalaisen virasta toisen viran hoitamista varten
ajalle 1.2.2019–31.5.2020
- Laura Koukkarille Keski-Porin seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 11.2.–21.12.2019
- Anna Hällille Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.1.–
30.6.2019
Irtisanoutumiset
- Olavi Sorva on irtisanoutunut Sastamalan seurakunnan kappalaisen virasta 1.2.2019 lukien
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 8.1. ja 30.1.2019.
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