
SEURAKUNTAVAALIT 2019

1. Aktiivinen seurakuntalainen. Valtuus-
ton jäsen. Kirkkokuoron laulaja. Seura-
kuntalaisten kanssa kanssakäyminen.

2. Maahanmuuttajataustaisten seurakun-
talaisten kotouttaminen. Yhdistettävien 
seurakuntien toteuttaminen ja seurakun-
talaisten yhteen saaminen. Nuorisotyön 
kehittämisen jatkaminen.

3. Pitkäaikainen kokemus opetusalalla 
työskentelystä. Erilaisten ja eritaustaisten 
ihmisten kohtaaminen ja ymmärtäminen. 
Pitkäaikainen ja laaja toimiminen luotta-
mustehtävissä.

1. Melko aktiivinen kirkossa kävijä. Lisäksi 
olen toista kautta seurakunnan valtuus-
tossa.

2. Riittävästi huomiota Kirkon ydintehtä-
vään. Henkilösuhteiden vaaliminen seu-
rakunnassa. Rakennusten ja teknisen väli-
neistön kunnossapito.

3. Lähinnä kiinteistöteknistä osaamista.

1. Hoidan luottamustehtäviä, osallistus 
diakoniatoimikunnan työhön ja osallistun 
seurakunnan tapahtumiin.

2. Organisaatiouudistus Kotkan ja Haminan 
seurakuntien kanssa.

3. Tavallisen seurakuntalaisen näkökulman.

1.Olen toiminut valtuustossa yhden kau-
den. Kirkossa käyn lasten kanssa. Harras-
tuksiani ovat talvisin mahdollisuuksien 
mukaan hiihto ja kesällä tennis ja luon-
nossa liikkuminen.

2. Seurakunnan hyvän taloudellisen tilan-
teen varmistaminen myös jatkossa. Tule-
van yhdistymisen mahdollisimman sujuva 
onnistuminen käytännön tasolla sekä 
kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen.

3. Pyrin antamaan oman panokseni yrit-
täjätaustani avulla taloudellisiin kysymyk-
siin sekä tuomaan kolmen lapsen isänä 
myös nuorten näkemyksiä ja odotuksia 
ortodoksisuudesta tänä päivänä.

1. Harrastan ikonimaalausta, avustan tal-
koolaisena silloin tällöin tapahtumissa. 
Kirkossa käyn silloin tällöin, erityisesti 
juhlien aikoina.

2. Olen valmis tarttumaan kaikkiin 
 kohtaamiimme haasteisiin.

3.  Laajojen kokonaisuuksien hallintaa, 
prosessien virtaviivaistamista, ihmis-
läheistä työskentelyä.

Polyanskaya  
Irina, 50
Opettaja, FM
Nykyinen valtuutettu

Suikkanen Tapio, 57
Ammatillinen opettaja
Nykyinen valtuutettu

Tanhuanpää  
Jaana, 55
Lehtori
Nykyinen valtuutettu

Särkkä Vesa, 53
Yrittäjä
Nykyinen valtuutettu

Prokki Afra, 53
Lääkäri
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LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA
LÄNTINEN VAALIALUE

TAMPEREEN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1

SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALIT TAMPEREEN 
ORTODOKSISESSA 
SEURAKUNNASSA
Tampereen seurakunnassa järjestetään 
 valtuustonvaalit 3.–10.11.2019. Seurakunta 
on jaettu kahteen vaalialueeseen.

I vaalialueeseen kuuluvat Akaa, Kangasala, 
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Tampe-
re, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Vaali-
alueelta valitaan yksitoista (11) edustajaa.

II vaalialueeseen kuuluvat Eurajoki, Hon-
kajoki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, 
Jämijärvi, Jämsä, Kankaanpää, Karvia, Kih-
niö, Kuhmoinen, Merikarvia, Mänttä-Vilp-
pula, Nakkila, Parkano, Pomarkku, Pori, 
Ruovesi, Sastamala, Siikainen, Orivesi, Ulvi-
la, ja Virrat. Vaalialueelta valitaan neljä (4) 
edustajaa.

Tampereen seurakunnan äänioikeutetut 
 jäsenet voivat äänestää kotipaikkakuntan-
sa mukaan oman vaalialueensa ehdokkai-
ta. Ääniä voi antaa niin monta kuin omalta 
vaalialueelta valitaan edustajia. Ensimmäi-
sellä vaalialueella voi siis antaa yksitoista  
(tai vähemmän) ääniä, ja toisella vaalialueel-
la neljä (tai vähemmän) ääniä. Vaalit suori-
tetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Seurakunnanvaltuuston äänestysajat ja 
-paikat ovat seuraavat:

–  Sunnuntaina 3.11. klo 12–14 Tampereen 
kirkko (Tuomiokirkonkatu 27 B, Tampere)

–  Keskiviikkona 6.11. klo 16–18 Nikolainsali 
(Tuomiokirkonkatu 27 B, Tampere)

–  Sunnuntaina 10.11. klo 12–13 Porin 
 kirkko (Maantiekatu 46, Pori)

–  Sunnuntaina 10.11. klo 16–17 Tampe-
reen kirkko (Tuomiokirkonkatu 27 B, 
Tampere)

Vaalitulos julkaistaan Tampereen kirkossa 
sunnuntaina 10.11. ääntenlaskennan jäl-
keen aikaisintaan klo 17.30. Sen jälkeen 
 tulos on nähtävänä seurakunnan ilmoitus-
taululla ja kotisivulla.

Aleksej Sjöberg
kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja
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SEURAKUNTAVAALIT 2019

KYSYMYKSET:   
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?  
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3.  Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

1. Käyn kirkossa. Osallistun Tampereen 
seurakunnan nuorten miesten Pyhät isät 
-lukupiirin toimintaan.

2. Tampereella on yhteishenkeä, jonka 
pohjalle voi kehittää. Kalliosalmen mök-
kiä voisi hyödyntää tähän. Enemmän 
ihmisiä yhdistävää keskustelutoimintaa 
uskon tiimoilta. Vaasalaiset otettava huo-
mioon.

3. Minulla on pitkäaikaista järjestö- ja lau-
takuntakokemusta, mm. TKL:n johtokun-
nassa. Tunnen monenlaisia sekä kirkosta 
että sen ulkopuolelta.

1. Olen lasten piirustuskurssin ohjaaja 
vuodesta 2014. Lisäksi muutamana 
vuonna olemme järjestäneet pääsiäis- ja 
joulunäytelmät lasten kanssa.

2. Vapaaehtoinen toiminta lasten kanssa.

3. Ikonien koristaminen tuoreilla kukilla 
juhlin, teatteritoiminta lasten ja aikuisten 
kanssa, ikonimaalaus lasten kanssa.

1. Käyn viikoittain kirkossa. Ja kirkkokah-
veilla tietysti, joissa pääsee tutustumaan 
seurakuntalaisiin! Olen mukana myös 
Pyhien isien lukupiirissä.

2. Ympäristöasioiden laajempi huomioi-
minen, yhteiskunnan eriarvoisuuteen 
puuttuminen, yleinen laajempi avautumi-
nen yhteiskuntaan.

3. Yli kaksikymmentä vuotta yksityisellä 
sektorilla myynnin, markkinoinnin ja vies-
tinnän parissa voi varmasti hyödyttää 
seurakuntaa. Olen tottunut myös käsitte-
lemään talousasioita.

1. Laulan Tampereen ortodoksisen kirkon 
kuorossa. Pyrin toimimaan aktiivisena 
kuorolaisena paitsi laulaen, auttaen myös 
muuten kuoron toiminnassa.

2. Diakoniatyö, nuorisotyö sekä hallinnon 
kehittäminen. Seurakunnan pitää olla 
läsnä siellä minne virallinen järjestelmä ei 
ulotu. Nuoria pitää tukea aikuistumaan 
aktiivisiksi seurakuntalaisiksi.

3. Arvostan hyvää ja ammattimaista hal-
lintoa ja johtamista, jota haluan olla asi-
antuntijana toteuttamassa. Rohkeutta 
tehdä päätöksiä, halua ottaa selviää. 
Uskallusta mennä eteenpäin.

1. Seurakuntavaltuuston, neuvoston ja 
nuorisotyötoimikunnan jäsen. Kirkollisko-
kousedustaja. Vapaaehtoistyö: kateku-
meeniopetus, tuohuspöydän kirkko-
mummoilu, tapahtumien järjestely.

2. Nuorisotyö kaipaa uutta tuulta. Tavoit-
teena on saada nuoret pysymään 
mukana seurakunnan toiminnassa. 
Vapaaehtoistyön organisoiminen jotta 
kaikki halukkaat löytävät paikkansa. Seu-
rakuntaliitos hyvin.

3. Opettajana (vuosiluokat 1–9) minulla 
on vahva näkemys nuorten tarpeista, 
joten nuorisotyö on osaamisaluettani. 
Olen saanut hyvän pohjan valtuustotyö-
hön kokonaisuudessaan kuluneella kau-
della.

1. Olen toiminut valtuustossa useita kau-
sia, käyn kirkossa ja osallistun seurakun-
nan muihin tilaisuuksiin.

2. Nuorisotyö, muut seurakunnan tilai-
suudet jumalanpalvelusten ohella, seura-
kuntien yhdistymisen tuomat haasteet.

3. Juridista osaamista.

Ahponen Tatu, 35
Kielenkääntäjä, FM

Chernyuk Irina, 37
opiskelija
Nykyinen valtuutettu

Jämsen Mikko, 51
Myyntipäällikkö

Kartovaara Anu, 44
Hoitokodin johtaja

Kasdaglis Anna, 56
aineenopettaja
Nykyinen valtuutettu

Kunnas Maija, 66
varatuomari
Nykyinen valtuutettu
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1. Toimin aktiivisesti valtuuston jäsenenä, 
viimeiset 3 vuotta puheenjohtajana. Val-
tuustossa ja valtuuston kautta voi vaikut-
taa seurakunnan asioihin.

2. Tällä hetkellä ajankohtaisina ja tärkeinä 
asioina ovat Tampereen seurakunnan liit-
tyminen Oulun hiippakuntaan 2020 sekä 
Tampereen ja Vaasan seurakuntien yhdis-
tyminen 2021.

3. Valtuustoon tuon osaamista asioiden 
ja lukujen analysoinnissa. Avoimuutta ja 
rohkeut ta ottaa asioita esille, myös haas-
tavia asioita.

1. Kirkossa pyrin käymään mahdollisim-
man usein. Osallistun toimintakerhon ja 
Valamon ystävien järjestämiin tilaisuuk-
siin.

2. Yhteisyys uusien seurakunnan jäsen-
ten ja maahanmuuttajien kanssa. Kukaan 
ei saa tuntea olevansa yksin joukossa.

3. Valtuustotyöskentelyssä yhteen hiileen 
puhaltamalla etenemme yhteisissä 
 asioissa. Silti voimme olla eri mieltä 
 asioista ja tuoda se avoimesti esille.

1. Toimitan aamuisin ja iltaisin kodissani 
pienen palveluksen. Kutsun seurakunta-
laisiamme kotiini erilaisiin tilaisuuksiin, 
olemaan yhdessä, kokemaan ruokapöy-
dän  yhteyttä. Käymällä jumalanpalveluk-
sissa.

2. Seurakuntalaisten yhteyden voimista-
minen. Seurakuntaliitoksen ja hiippakun-
tavaihdoksen luonteva toteutuminen. 
Ydinasian eli ortodoksisen sanoman ja 
vaihto ehdon esilläpitäminen.

3. Työelämässä muutoksien, uudistuksien 
toteuttajana hankkimani kokemus. Tie-
donvälityksen ammattilaisena kertynyt 
taitotieto niin sisäisen kuin ulkoisen tie-
dottamisen arjessa. Rakkautta kirkkoani 
kohtaan.

1.  Minulle on erittäin tärkeää käydä kir-
kossa palveluksissa. Olen myös työsken-
nellyt tuohustiskillä ja ollut mukana jär-
jestämässä kirkkokahveille lasten esityk-
siä sekä yliopistolle rukouspalveluksia.

2. Seurakuntaopetus kaikille seurakunta-
laisille , rukouspalvelusten toimittaminen 
 pyhille ihmisille ja Yhteisöllisyys sekä 
 seurakuntaretket ja -matkat.

3. Minulla on kokemusta hallinnon toi-
minnasta, monikielisen viestinnän osaa-
mista (opiskelen venäjän kielen kääntä-
mistä ja tulkkausta) sekä lapsiperheiden 
arjen tuntemusta.

1. Käyn mielelläni kirkossa ja olen 
 innokas keskustelija.

2. Yhteisöllisyyden lisääminen. Ekologiset 
arvot. Diakonia.

3. Arkista, ruohonjuuritason osaamista ja 
uteliasta keskustelukulttuuria.

1. Olen toiminut päättyvällä kaudella dia-
konia- ja nuorisotoimikunnassa, OOL:n 
rahastonhoitajana sekä avustanut seura-
kuntaa viestintäasioissa. Lisäksi käyn kir-
kossa perheen kanssa säännöllisesti.

2. Oman elämän perusjuttuja on kodin ja 
talouden hoitaminen tolkullisesti, läsnä-
olo jälkikasvulle ja läheisille sekä kirkon 
elämään osallistuminen. Nämä ovat tär-
keimmät asiat myös seurakunnan elä-
mässä.

3. Toimikunnissa tehdyn työn kautta on 
 kokemusta seurakunnan toiminnasta 
 jonkin verran. Tuon valtuustoon aktiivi-
sen seurakuntalaisen ja nuorehkon per-
heellisen miehen näkökulmaa.

Leskinen Tanja, 47
Toimitsija
Nykyinen valtuutettu

Mattinen  
Kirsimarja, 64
Psyk.erikoissair.hoit. yk-
sikön johtaja. Eläkkeellä.

Pulkkinen Matti, 56
Maakuntakoordinaattori-
toimittaja

Saarenoja Terhi, 46
HM, HuK, opiskelija

 

Saari Jaana, 50
Sairaanhoitaja

Santasalo Heikki, 38
Ohjelmistosuunnittelija

11 3 8

9 2 4

VAALIALUE 1 VAALIALUE 1 VAALIALUE 1

VAALIALUE 1 VAALIALUE 1 VAALIALUE 1

TAMPEREEN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1
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SEURAKUNTAVAALIT 2019

KYSYMYKSET:   
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?  
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3.  Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

1.  Olen seurakunnan neuvoston varapu-
heenjohtaja. Kirkossa käyn harvakseltaan. 
Osallistun myös joihinkin seurakunnan 
järjestämiin tapahtumiin.

2. Henkilöstön työhyvinvointi , nuoriso-
työ, vapaaehtoistoiminnan koordinointi. 

3. Olen toiminut pitkään kunnallisissa 
luottamustoimissa ja tuon sieltä oppi-
maani myös valtuuston työskentelyyn.

1. Porin kirkon lukija, opas, ortodoksia-
piirin vetäjä, keikkakanttori, seurakunnan 
tiedotustoimikunnan puheenjohtaja, 
Porin seudun tiistaiseuran johtokunnan 
jäsen.

2. Vapaaehtoistyö. Seurakunnan työstä 
suuri osa lepää vapaaehtoisten harteilla. 
Nuorisotyö. Nuorisossa on tulevaisuuden 
seurakunta. Diakoniatyön kehittäminen 
ja siihen panostaminen.

3. Olen aiemmin ollut Turun seurakunnan 
valtuuston jäsen ja kokemukseni kirkon  
eri tehtävissä, myös palkkatyössä, mutta 
erityisesti vapaaehtoistyössä, toisi kentän 
perspektiiviä valtuustotyöhön.

1. Ponomari.

2. Ortodoksiseen uskontoon tutustumi-
nen. Enemmän ulkomaalaistaustaisia 
ihmisiä kirkkoon. Lastenkerhot.

3. Ulkomaalaisen ihmisen näkökulma.

1. Olen tiistaiseuran johtokunnan jäsen ja 
osallistun talkootöihin kirkolla. Käyn pal-
veluksissa, kirjallisuuskerhossa ja tiistai-
seurailloissa. Olen maalannut joitain 
 ikoneita.

2. Tampereen seurakunnan toiminta on 
 tärkeää, mutta pidän tärkeänä ensisijai-
sesti Porin seurakuntayhteisön toiminnan 
ja sen että palveluksia on myös kesällä 
tavalliseen tapaan.

3. Olen hyvä kuuntelemaan.

1. Kirkossa pyrin käymään 1 x / kk. Luot-
tamustoimissa ollut muutaman vuoden 
tauko. Aiemmin mukana valtuustossa, 
diakoniatoimikunnassa, kuoron toimin-
nassa.

2. Moni asia on hyvin. Haaste välimatkat. 
Niille ei oikein voi mitään. Eli sinne, missä 
tapahtuu, on kauempaa seurakunnan lai-
doilta haasteellista osallistua.

3. Työssä käyvän, perheellisen ihmisen 
 äänen. Näkökulma maakunnasta. Työs-
säni kohtaan heikossa asemassa olevia 
ihmisiä. Näkemys ihmisten arjesta ja 
 tarpeista sen myötä.

Toivonen Raija, 65
Asiakasneuvoja,  
eläkkeellä

Luonila Jyri, 30
Opiskelija / Ortodoksisen 
uskonnon tuntiopettaja

Lyutykh 
Alexander, 42
Liikunnan ja urheilun 
 ohjaaja

Salonen Riitta, 63
Lastentarhanopettaja

Vuorinen Jani, 43
Perhetyöntekijä
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VAALIALUE 1 VAALIALUE 2 VAALIALUE 2

VAALIALUE 2 VAALIALUE 2

TAMPEREEN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1  / VAALIALUE 2
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