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Kelpoisuuspäätös ja lausunto Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista 

Tuomiokapituli totesi Haagan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi 
seuraavat henkilöt: Satu-Elina Ansas, Helena Castrén, Kaiju Himanen, Anna-Kaisa Inkala, Virpi Koskinen, 
Tero Kuparinen, Laura Leverin, Mari Mattson, Heikki Nenonen, Hilkka Niemistö, Anja Nurminen, Juha 
Ropponen ja Leena Väyrynen-Si. 

Tuomiokapituli antoi Haagan seurakunnalle lausunnon hakijoista viran täyttämistä varten. 

Haastatellut hakijat on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, miten heidän taitonsa ja kykynsä vastaavat 
haettavana olevan Haagan seurakunnan kirkkoherran viran vaatimuksia ja seurakunnan asettamia erityisiä 
tarpeita. Heidät on lueteltu kussakin ryhmässä aakkosjärjestyksessä. Vertailussa on otettu huomioon 
hakijoiden hakemukset, heidän koulutuksensa, työkokemuksensa, luottamustehtävät sekä 
haastattelutilanne. 

 

I Täyttävät erinomaisesti viran tarpeet 

Hakijat Helena Castrén, Kaiju Himanen ja Heikki Nenonen täyttävät erinomaisesti viran vaatimukset ja 
erityiset tarpeet. He ovat toimineet vastuullisissa ja vaativissa johtotehtävissä. Heillä on kykyä 
muutosjohtamiseen ja ymmärtävät hengellisen johtamisen kysymykset. Heillä on myös osaamista 
taloudelliseen ja hallinnolliseen johtamiseen. Heistä jokaisella on myös vahvaa näyttöä Haagan suomalaisen 
seurakunnan kirkkoherran virassa tarvittavista taidoista ja kyvyistä. He ovat tottuneita ja yhteistyöhakuisia 
verkostoitujia, tuntevat vapaaehtoistoiminnan ja osaavat johtaa sitä. Haastatteluissa tuli esiin Castrénin 
lisäksi myös Himasen ja Nenosen kyky soveltaa erilaista työkokemustaan ja koulutustaan nimenomaan 
Haagan seurakunnan kirkkoherran erityisiin tarpeisiin. Vastauksissa kuului myös heidän punnitut ja 
relevantit näkemyksensä kirkkoherran viran hoidosta, vaikka Himanen ja Nenonen eivät ole olleet 
vakinaisessa kirkkoherran virassa.  

 

II Täyttävät hyvin viran tarpeet 

Hakijat Satu-Elina Ansas, Virpi Koskinen, Laura Leverin, Mari Mattson, Hilkka Niemistö ja Anja Nurminen 
täyttävät hyvin viran tarpeet. He ovat toimineet kirkkoherran tai vastaavissa vaativissa tehtävissä. Tämän 
lisäksi heillä on viran vaatimusalueiden tuntemusta, monipuolista verkosto-osaamista ja varteenotettavaa 
kokemusta sekä visiota jalkautuvasta ja osallistavasta työotteesta erilaisin persoonallisin painotuksin. 
Tarvittava keskeinen hallinto-, henkilöstö- ja talousjohtaminen, tai oleellinen kyky soveltaa työkokemustaan 
ja osaamistaan Haagan seurakunnan erityisiä tarpeita ajatellen jää edellistä ryhmää ohuemmaksi.  

 

III Täyttävät kohtalaisesti viran tarpeet 

Hakijat Anna-Kaisa Inkala, Tero Kuparinen, Juha Ropponen ja Leena Väyrynen-Si täyttävät kohtalaisesti 
viran vaatimukset ja erityiset tarpeet. Heidän kokemuksensa johtotehtävistä on vähäinen, suppea, tai heillä 
on vain osittaista näyttöä Haagan seurakunnan kirkkoherran virassa tarvittavista taidoista ja kyvyistä sekä 
erityisistä tarpeista. Ropposella on eniten kokemusta johtotehtävistä, mutta soveltaminen Haagan 
seurakunnan kirkkoherran tehtävän erityisiin tarpeisiin jää hänelläkin ohueksi. 


