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CV/ANSIOLUETTELO
6.9.2009
Hannu K. Saloranta, Helunankuja 10B, 01900 NURMIJÄRVI
puh. 040-701 3593, e-mail hannu.saloranta@evl.fi , kotisivut http://www.hannusaloranta.fi
Henkilötiedot

Hannu Kaleva Saloranta
250952 Helsingissä
avioliitossa
perhe: vaimo Eija (-55) lääkäri, aikuiset lapset: Pia (-83), Tea (-86) ja
Miika (-91)
asevelvollisuudesta vapautettu (Diabetes mellitus)
sairaus poissaoloja työhistoriassa 3-5 vrk
ABE ajokortti

Koulutus

Peruskoulutus:
Ylioppilastutkinto Munkkiniemen yhteiskoulu keväällä – 74
Vanhan testamentin eksegetiikan laudatur teokset 4.2.1980 (erinomaiset
tiedot)
Uskontotieteen approbatur 25.10.1982
Teologian kandidaatti 25.10.1982
- Uuden testamentin eksegetiikassa laudatur (erinomaiset tiedot)
- Vanhan testamentin eksegetiikassa cum laude approbatur (erinomaiset tiedot)
- Homiletiikan ja liturgiikan harjoituksissa cum laude approbatur
- Uskonnondidaktiikan harjoituksissa magna cum laude approbatur
- Sielunhoidon harjoituksissa magna cum laude approbatur
Pappeuskirja 31.10.1982
Teologian maisterin arvo 19.12.1983
Rovastin arvo 12.6.2008
Jatkokoulutus:
Ruotsinkielessä on hyväksytty saarnanäyte (cum laude approbatur) 15.11.1989
Pastoraalitutkinto kiitoksella hyväksytään (cum laude approbatur 16,50/20)
13.12.1989
Ylempi pastoraalitutkinto 12.6.2002
Uuden testamentin eksegetiikan lisensiaatti-/tohtoritutkinnon opintoja on
kesän -09 loppuun mennessä suoritettuna 35/60 op (lisäksi 3 op heprean
tekstejä)
Kurssit:
Sairaalasielunhoidon linja teologisessa tiedekunnassa 02.76 - 12.77
(psykologinen soveltuvuus testattu)
Seurakuntatyöntekijän ihmissuhde- ja johtamistaidon kurssi (38 t) 11.83
ATK:n perusteet (16t) 01.87
MS-DOS käyttöjärjestelmäkurssi (16t) 02.87
Tiedonhallinta (K-mies) kurssi (16t) 03.87

2

Tekstinkäsittely (TEKO) kurssi (16t) 04.87
Teologien ruotsin kielen kurssi (20t) 04.87
Tekstinkäsittelykurssi (20t) 12.88
Teologisen ekologian kurssi (15t) 04.91
Ylemmän pastoraalitutkinnon johtamistaidon koulutus 01.94
KIRJO II (= kirkon johtamiskoulutus) 10 ov 10.05
Radiohartauskoulutus – 06 (perjantai –aamun hartauksia)

Työkokemus

Tehdastöitä:
- 71 Panimotyöntekijänä (1 kk 29 pv)
- 72 Varastomiehenä (2 kk)
- 73 Trukin kuljettajana (1 kk 29 pv)
Sairaalatöitä:
- 74 alkaen Apumiehenä ja jatkuen
- 75 Huoltomiehenä, Vahtimestarina ja jatkuen
- 76 Perussairaanhoitoa, Lääkintävahtimestarina ja jatkuen
- 77 - -79 Perussairaanhoitoa, Lääkintävahtimestarina ja jatkuen
- 79 Vahtimestarina
yhtäjaksoisesti 4.4.1974 - 31.12.1979
Seurakuntatöitä:
01.76 - 05.77 nuorisotyöntekijänä Munkkivuoren seurakunnassa
(= teologiharjoittelu)
Papin virassa:
31.10. – 31.12.1982 Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherran henk. koht. apul.
1.1.1983 - 30.4.1984 Vantaan seurakuntayhtymän palveluksessa,
Vantaankosken ja Tikkurilan seurakunnissa, josta ajasta 10.83 – 4.84 välisenä
aikana projektisihteerinä seurakuntayhtymän ‘Sanasta Elämä’
–tapahtumassa.
1.5.1984 alkaen Nurmijärven seurakunnan palveluksessa ylim. ja viral. apul.
1.11.1990 alkaen III kappalaisen virassa Nurmijärven seurakunnassa, jossa
virassa edelleenkin palvelen
Kouluttajana:
Raamattutiedon pastoraalitenttien tentaattori Espoon hiippakunnassa 2004
alkaen.
Raamattutiedon pastoraalikouluttaja keväästä 2007 alkaen.
Johtamisen tutkinnon kouluttaja syksyllä 2008.
Kirkkoherrojen kouluttajana aiheesta JUMALA – Israelin kansan
aamuhämärästä tähän päivään 3.3.2009 (Espoon hiippakunta).
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Julkaisutoimintaa:
11.89 - 04.92 Kolumnistina Kari A. Nurmelan Nurmiset nimisessä
paikallislehdessä (30 kpl) teologiaa popularisoivaa kolumnia, lehti lakkasi
ilmestymästä 04.92, jolloin viimeinen kolumnini julkaistiin)
- 91 alkaen Teologisen Aikakauskirjan avustajana vuosien varrella
ammattikirjallisuuden arvosteluja 24 kirjan osalta.
- kolme artikkelia Teologiseen Aikakauskirjaan:
"Ortodoksian illuusio" (TA 3/86), jossa otetaan osaa TA:ssa käytyyn
raamattukeskusteluun.
"'Polydoksia' – kirkon kriisi, haaste ja mahdollisuus" (TA 2/90), jossa
analysoidaan Amerikan juutalaisen uskonnonfilosofi Alvin J. Reinesin ajattelun
synnyttämiä kysymyksiä kirkkomme kannalta.
"Jeesus – onnistuneiden läheissuhteiden esikuva?" (TA 4/97), eräs
rukouspäiväsaarna teologisesti jalostetussa muodossa.
Kaksi kirja-arvostelua sekä kaksi artikkelia aikakauslehti Vartijassa:
"Kristinusko kirkon jälkeen?" (Vartija 5-6/2000), jossa analysoidaan
englantilaisen anglikaanipapin ja uskonnonfilosofin, Don Cupittin, ajattelua.
"Raamattu papin työkaluna" (Vartija 4/2004), joka perustuu Espoon
hiippakunnan papiston synodaalikokouksen alustukseen keväällä 2004.
”Oliko Aatamilla napa?” Vastauksia dosentti Ilkka Pyysiäisen laatimiin
kysymyksiin (Crux 3/2009)
Kielitaito

Englannin kielen taito hyvä.
Suoritettu teologian kandidaatin tutkintoon kuuluva vieraan kielen koe englannin
kielessä hyväksytysti sekä toisen kotimaisen kielen koe arvosanalla
approbatur, mikä merkitsee tyydyttävää ruotsinkielen kirjallista ja suullista
taitoa.
Hyväksytty ruotsinkielen saarnanäyte (cum laude approbatur), jotta voi
hoitaa vakinaista papin virkaa kaksikielisessä seurakunnassa.
Vaaleilla valittu vuonna 1990 Nurmijärven seurakunnan kappalaiseksi
aikana, jolloin seurakunta oli lainsäädäntömme mukaan kaksikielinen
seurakunta.
Vuosittain järjestänyt Nurmijärvellä ruotsinkielisiä joulu- ja
pääsiäiskirkkoja vuoteen 2003 asti.
Saksan kielen taito luetun tekstin ymmärtämistä ja puhekin hoituu
valmisteltuna.
Raamatun alkukielten (heprea ja kreikka ) taito kohtuullinen sekä latinan
kieltä auttavasti teologisen ammattikielen osalta.

ATK-tuntemus

Vuodesta -87 lähtien ATK :ta, suorittanut ATK -kursseja ja ATK –laitteiden
käytöstä hankkinut kokemusta, jonka avulla hallitsee kohtuullisen hyvin ATK
laitteistoja ja ohjelmistoja sekä tietoliikennettä.
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Aktiivikäyttäjän ominaisuudessa asiantuntijataho laitehankinnoissa,
käyttöjärjestelmän ja verkkoympäristön valinnassa ja muussa
perussuunnittelussa, kun Nurmijärven seurakunta aikanaan siirtyi
Nixdorfin suljetusta ATK – ympäristöstä avoimempaan Windows
käyttöjärjestelmään.
Luottamustoimet

Tuusulan rovastikunnan nuorisotyön toimikunnan pj. 88–90.
Erkki Niinivaara -seuran rahastonhoitaja ja sihteeri -97 alkaen ja edelleen.
Aikakauslehti-Vartija kannatusyhdistys ry :n tilintarkastaja -04 alkaen ja
edelleen.

Yhdistystoiminta

Lions Club Nurmijärven jäsen 01.88 alkaen (kauden 00-01 presidentti) ja
edelleen.
National Geographic Societyn jäsen 10.88 alkaen ja edelleen.
Polydox Institute: n (juutalaisten perustama ekumeeninen instituutti, Cincinnati,
Ohio) johtokunnan jäsen vuodesta – 02 alkaen ja edelleen.

Suosittelijat

Seuraavilta henkilöiltä on lupa kysyä, millainen olen työntekijänä ja
ominaisuuksiltani työtehtäviä ja/tai johtotehtäviä ajatellen:
Nurmijärven seurakunnan nykyinen esimieheni kirkkoherra Jukka Iso-Herttua
(puh. 050-5637874.).
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa nykyinen toinen esimieheni piispa
Mikko Heikka.

Harrastukset

Teologinen kirjallisuus, lukeminen ja opiskelu ovat pääharrastukseni.
Harrastan jatko-opintoja tähtäimessäni tohtorin tutkinto. Seuraan aktiivisti
luonnontieteen ja ihmistieteiden viimeisiä saavutuksia sekä niiden välistä
vuoropuhelua. Järjestötoiminta kuuluu harrastuksiini. Kesäisin luen dekkareita ja
teen käsilläni usein puusta jotakin. Moottoripyöräily ja karate (Shotokan –
tyylisuunta, 1 kiu = ruskea vyö) kuuluvat intensiivisiin harrastuksiini.
Kaikenlainen liikunta on osa minua.

Johtamistoimet

10.83 – 4.84 välisenä ajanjaksona johtamistehtävänäni oli organisoida Vantaan
seurakuntayhtymän suuri seurakuntatapahtuma, joka toteutui sekä talouden
että toteutuksen osalta onnistuneesti. Tapahtuma oli sisällöltään
evankelioiva ja seurakuntalaisia kohtaava.
Nurmijärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaavana viranhaltijana 05.84 –
1985.
Nurmijärven seurakunnan sairaalatyön organisoiminen ja johtaminen
vuosina 1986–1998 (vuodesta 1989 lähtien oman toimintasuunnitelman ja
talousarvion kera) ja vuoden syksystä 2005 elokuun loppuun 2008.
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Nurmijärven seurakunnan diakoniatyöstä vastaavana viranhaltijana 1990–98.
Nuorisotyön tiimin esimiehenä alkaen 1998 kevääseen 2005.
Nurmijärven seurakunnassa nuorisotyön lähiesimiesjärjestelmän luomisessa
panokseni on ollut tärkeä. Lähiesimiesjärjestelmä on seurakunnan hallinnon
uudistuksen myötä toteutettu Nurmijärven seurakunnassa myös nuorisotyössä.
Nurmijärven seurakunnan kirkkoherran lomasijaisuuksia yhteensä
runsaan puolen vuoden ajan (Nurmijärven srk :n khra Jukka Iso-Herttua voi
vahvistaa tämän, koska kaikkia hoitamiani sijaisuuksia ei ole merkitty
nimikirjaani).
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa pappisasessorin tehtävät 01.04
alkaen (epävirallisesti jo 11.03. alkaen). Toinen asessorikausi päättyy -09
loppuun mennessä.
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa täysipäiväisesti määräaikaisena
kapitulin toiminnallisen osaston esimiehenä, vs. hiippakuntadekaanina,
1.9.2008 – 31.7.2009.
Vs. hiippakuntadekaani, nykyisellään pappisasessori, Hannu Saloranta on
nimitetty Espoon hiippakunnan ulkomaisten suhteiden koordinaattoriksi
1.7.2009 lukien toistaiseksi.
Lyhyt luonnehdinta Monipuolisen pappisurani perusteella sovellun kirkollisiin esimies-, koulutus- ja
johtotehtäviin. Olen teologisesti asiantunteva. Minulla on näyttöä
johtamistaidosta, vuorovaikutustaidoista, sosiaalisesta ja hallinnollisesta
osaamisesta. Minulla on riittävä kielitaito suomen, ruotsin, englannin ja saksan
kielessä selviytyäkseni eteen tulevista työtehtävistä.
Olen tunnollinen ja perusteellisesti työhön paneutuva. Olen määrätietoinen ja
sitoutunut kirkkomme työntekijä. Suhteessani työtovereihin olen suora ja avoin.
Olen järkevä, yhteistyökykyinen, suvaitseva, joustava ja luotettava. Taidoiltani
olen monipuolinen ja luova. Olen samalla jatkuvasti halukas ja valmis
kehittymään sekä oppimaan uutta. Minulla on kyky myöntää olevani väärässä
tai, että en tiedä, jos en asiaa hallitse. Osaan tarpeen tullen kysyä neuvoja niiltä,
jotka paremmin asiasta tietävät. Olen tasapainoinen ja harkitsevainen, mutta
samalla ennakkoluuloton uusille asioille. Perhe, läheiset ja harrastukset ovat
minulle työn tekemisen taustalla ensiarvoisen tärkeä voimavara.
Olen kärsivällisesti vuosikausia kouluttanut itseäni työn ohessa. Esimiehenä
tahdon työyhteisössä kuunnella muita, mutta kuultuani eri tahoja olen tarpeen
vaatiessa valmis tekemään päätöksiä ja kantamaan päätöksistä vastuun.
Useimmat päätökset valmistellaan ja tehdään suunnitelmallisesti yhteistyöllä.
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Esimiehisyyteen kuuluu aina myös tehtäviä, joissa viranhaltija tekee itse
ratkaisuja. Olen valmis uusiin haasteisiin. Olen ominaisuuksiltani toisaalta
joukkuepelaaja ja toisaalta monitaitoinen yksilösuorittaja. Nykyinen ja aiemmat
esimieheni voivat antaa hyvän käsityksen kyvyistäni valmistella ja johtaa asioita.
Nurmijärvellä 6.9.2009
Hannu K. Saloranta
Pappisasessori, Espoon hiippakunta
III kappalainen, Nurmijärven seurakunta

