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Tuomiokapituli totesi Malmin seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt:
hakijat Tuomas Hynynen, Laura Mäntylä, Elina Perttilä, Anni Punkka, Kirsi Rantala, Timo Waris ja Jaani Vilkkilä.

Tuomiokapituli antoi Malmin seurakunnalle lausunnon hakijoista viran täyttämistä varten.

Yhteenvedossa otetaan huomioon sekä hakemukset, muut asiakirjat että haastattelut.

· Akateemistenopintojen osalta voidaan todeta, että eniten koulutettuja ovat on hakijat Hynynen ja Perttilä, joilla
on teologian tohtorin tutkinto.

· Henkilöstökoulutuksen osalta johtamiseen ja talouteen, sekä muita kirkkoherran viranhoitoa tukevia opintoja on
eniten hakijoilla Hynynen, Perttilä, Punkka ja Rantala. Muilla hakijoilla on myös henkilöstökoulutusta hieman eri
painotuksin.

· Työkokemuksessa kokemusta kirkkoherran viran hoidosta on eniten hakijalla Hynynen, joka on yhtämittaisesti
ollut kirkkoherran tehtävässä yli 14 vuotta. Kirkkoherran lyhytkestoisempia tehtäviä ja sijaisuuksia on ollut
hakijoilla Perttilä, Punkka ja Waris, joista Perttilällä ja Punkalla nimenomaan Malmin seurakunnassa. Wariksella
pienemmissä seurakunnissa.

· Yleisesti kokemusta laajan johtamisen, hallinon ja talouden osaamista vaativasta esimiestyöstä on eniten
hakijoilla Hynynen, Perttilä, Punkka ja Rantala. Malmin seurakunnan johtamisesta on eniten kokemusta
hakijoilla Perttilä ja Punkka. Eniten yhtymätason johtamiskokemusta on hakijalla Rantala. Hakijalla Hynynen
kokemus on pienemmästä seurakunnasta. Jonkin verran kokemusta johtamisesta ja hallinnon ja talouden
osaamisesta on hakijoilla Waris ja Vilkkilä, joista Vilkkilällä osaaminen on kapeampaa. Hakijalla Mäntylä ei ole
esimiestyön käytännön kokemusta ollenkaan. Hänellä on kokemusta johtamis- hallinto- ja taloustyöstä
etupäässä luottamushenkilötoiminnan ja opiskelujen kautta.

· Malmin seurakunnan, rovastikunnan ja Helsingin seurakuntayhtymän toiminnasta kokemusta on eniten hakijoilla
Mäntylä, Perttilä, Punkka ja Rantala. Työntekijänäkökulmasta yhtymätason, tai Helsingin seurakuntien työstä
kokemusta on hakijoilla Hynynen ja Vilkkilä. Hakijalla Waris ei kokemusta ole.

· Kaikilla hakijoilla on muutosvalmiutta sekä kykyä johtaa muutoksia heidän johtamiskokemuksensa raameissa.

· Vahvaa teologista osaamista sekä hengellistä ja yhteiskunnallista avarakatseisuutta ja tasapuolisuutta on
kaikilla hakijoilla hieman eri painotuksin.

· Taitoja monikulttuurisuuden ja katsomusten kohtaamiseen on eniten hakijalla Mäntylä sekä koulutuksen, että
työnsä puolesta. Myös vahvaa osaamista tällä alueella on hakijoilla Hynynen, Perttilä, Rantala, Waris ja Vilkkilä.
Vähiten osaamista on hakijalla Punkka.

· Verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja on kaikilla hakijoilla

· Vuorovaikutteisia ja monipuolisia viestintätaitoja on eniten hakijoilla Hynynen, Mäntylä, Perttilä, Rantala.
Viestinnällinen osaaminen on vähäisempää hakijoilla Punkka, Waris ja Vilkkilä.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen todetaan, että hakijoista parhaiten edellytykset Malmin seurakunnan kirkkoherran
virkaan täyttävät taidon, viranhoidon ja erityisten tarpeiden pohjalta hakijat Hynynen, Perttilä ja Rantala. Varsinkin
hakijoilla Perttilä ja Rantala osa-alueiden kokonaisuus luo vahvan potentiaalin nimenomaan Malmin seurakunnan
johtamiseen.

Hyvin edellytykset täyttävät hakijat Punkka ja Waris. Wariksella on ohut alueen tuntemus, mutta hänellä on kokemusta
kirkkoherran viran hoitamisesta sekä työskentelystä vaativissakin olosuhteissa, sekä johtamis- ja valmentamiskoulusta ja
kykyä soveltaa sitä erilaisissa olosuhteissa.

Jonkin verran edellytyksiä tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen hakuprosessin perusteella on hakijoilla Mäntylä ja
Vilkkilä. Mäntylällä on johtamispotentiaalia ja vankka alueen tuntemus ja osaamista erityisten tarpeiden alueilla. Häneltä
puuttuu kuitenkin käytännön johtamis-, talous- ja esimieskokemus kokonaan. Tämä kokemus on erittäin olennaista
suuren yhtymäseurakunnan johtamisessa tilanteessa, missä muutosjohtamisen tilanne vaatii tehtävään tarttumista heti.


