
 

 
 

 

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntauutisia 

TIEDOTE 14.8.2019 

 

Avoimia virkoja 

- Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Kankaanpään seurakunnan kappalaisen (I) 

viran. Hakuaika päättyy 13.9.2019 klo 15. Hakuilmoitus ja lisätietoja 16.8.2019 lukien: 

www.arkkihiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/ 

 

Virkojen täyttämättä jättämisiä 

- Tuomiokapituli on jättänyt haettavaksi julistamatta Sastamalan seurakunnan kappalaisen 

(V) viran ajalle 1.1.–31.8.2020 ja Turun Martinseurakunnan kappalaisen (III) viran ajal-

le 1.10.2019–31.5.2020.   

Virkoja hakeneita 

- Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet (hakuaika päättyi 

10.5.2019) Laitilan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen, Nousiaisten seurakunnan kirk-

koherra Juhana Markkula, Uudenkaupungin seurakunnan kappalainen Samuel Mäkinen, 

Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastori Seppo Sattilainen, Rauman seurakunnan kap-

palainen Valtteri Virta sekä yksi hakija, joka ei toivo nimeään julkisuuteen.  

- Mynämäen seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet (hakuaika päättyi 31.5.2019) 

Pöytyän seurakunnan kappalainen Juha Dubbe, Mynämäen seurakunnan kappalainen Antti 

Kallio, Maskun seurakunnan seurakuntapastori Sinikka Pietilä ja Rauman seurakunnan 

kappalainen Valtteri Virta.  

- Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet (hakuaika päättyi 

31.5.2019) Jyväskylän kristillisen opiston opettaja Riitta Komu ja Uudenkaupungin seura-

kunnan kappalainen Samuel Mäkinen.  

- Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virkaa ovat hakeneet (hakuaika päättyi 

20.6.2019) Turun tuomiokirkkoseurakunnan vt. kappalainen Miika Ahola, Ilmajoen seura-

kunnan seurakuntapastori Jussi Haavisto, Piikkiön seurakunnan seurakuntapastori Mikko 

Nieminen sekä kaksi hakijaa, jotka eivät toivo nimeään julkisuuteen.  

Viranhoitomääräyksiä 

- Tiina Heinolle on annettu viranhoitomääräys Harjavallan seurakunnan kappalaisen virkaan 

1.8.2019 lukien. 

- Ilona Hägglundille Turun Martinseurakunnan vt. kappalaiseksi ajalle 1.10.2019–31.5.2020 

 

Virkavapaudet 

- Ilona Hägglundille on myönnetty virkavapautta Turun Martinseurakunnan seurakuntapas-

torin virasta ajalle 1.10.2019–31.5.2020.  

http://www.arkkihiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/


 

Irtisanoutumisia 

- Keijo Rainerma on irtisanoutunut Kankaanpään seurakunnan kirkkoherran virasta 1.4.2020 

lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

- Ahti Iivonen on irtisanoutunut Kankaanpään seurakunnan kappalaisen (I) virasta 1.4.2020 

lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

- Minna Rahko on irtisanoutunut Punkalaitumen seurakunnan seurakuntapastorin virasta 

1.9.2019 lukien 

- Kimmo Malinen on irtisanoutunut Huittisten seurakunnan seurakuntapastorin viransijai-

suudesta 1.9.2019 lukien 

Hiippakuntasiirrot 

- Timo Helenius on siirretty Turun arkkihiippakunnan papistoon 1.6.2019 lukien  

 

 

Tuomiokapitulin seuraavat istunnot 28.8. ja 18.9.2019. 

 

Hiippakuntapastori   Pauliina Järvinen 

   pauliina.jarvinen@evl.fi 

   puh. 0400 126515     


