
Seurakuntavaalit 2020

1. Toimin seurakuntavaltuuston lisäksi 
Pyhät Isät -lukupiirissä. Käyn kirkossa 
nuoren lapsen isän rytmien mukaisesti.

2. Kohteena on nyt ennen kaikkea se, 
miten uusi, yhdistynyt seurakunta lähtee 
käyntiin. On myös käynnisteltävä uudel-
leen koronakaudelta uupunutta toimin-
taa ja panostettava esim. lapsitoimintaa.

3. Olen ollut yhden kauden valtuustossa 
jo nyt, ja mieluusti jatkan alkanutta pro-
sessia. Omaan vuosikymmenen koke-
muksen järjestö- ja johtokuntatyöstä, 
mm. TKL:n johtokunnasta.

1. Pääsiasiallisesti työskentelen lasten 
kanssa, pidän kerran viikossa piirustus-
kerhoa, siellä piirretään ikoneja lasten 
kanssa.

2. Toiminta lasten kanssa, vapaaehtoistyö 
vanhuksien kanssa, aikuisten kateku-
meeniopetus.

3. Tunnen hyvin venäjänkieliset seura-
kuntalaiset, olen tietoinen heidän toiveis-
taan, odotuksistaan   ja tarpeistaan, kom-
munikoin hyvin lasten kanssa.

1. Tulin Tampereen kirkkoon kuorolai-
seksi v. 1981, mistä lähtien on kirkkolau-
lussa oppimista riittänyt.

2. Tarvitaan vivahteikasta nuorisotyötä. 
Uusien ihmisten saaminen mukaan toi-
mintaan. Hengellisten ja taloudellisten 
resurssien riittävyydestä huolehtiminen.

3. Maalaisjärkeä.

1. Seurakuntavaltuuston jäsen. Käyn 
 kirkossa melko säännöllisesti. Osallistun 
Paterikon-lukupiiriin.

2. Diakoniatyö. Seurakunnan osallistumi-
nen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Ympäristöasioiden esilletuominen.

3. Pitkän kokemuksen myynnistä, markki-
noinnista ja tiedottamisesta. Myös talous-
osaamista.

Ahponen, Tatu
Kielenkääntäjä
NYKYINEN VALTUUTETTU

Chernyuk, Irina
Sosiologi
NYKYINEN VALTUUTETTU

Halonen, Kerttu
Laboratoriohoitaja
EI NYKYINEN VALTUUTETTU

Jämsén, Mikko
Myyntipäällikkö
NYKYINEN VALTUUTETTU
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TAMPEREEN SEURAKUNTA
VAALIALUE 1 Tampere

SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALIT
Tampereen ortodoksisessa 
seurakunnassa 2020

Tampereen seurakunnassa järjestetään 
valtuustonvaalit 1.–8.11.2020

Seurakunta on jaettu kahteen vaali-
alueeseen.

I vaalialueeseen kuuluvat Akaa, Kangasala, 
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Tam-
pere, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. 
Vaalialueelta valitaan yhdeksän (9) edus-
tajaa.

II vaalialueeseen kuuluvat Eurajoki, 
Honka joki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, 
 Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä, Kankaanpää, 
Karvia, Kihniö, Kuhmoinen, Merikarvia, 
Mänttä-Vilppula, Nakkila, Parkano, 
Pomarkku, Pori, Ruovesi, Sastamala, 
 Siikainen, Orivesi, Ulvila, ja Virrat. 
 Vaalialueelta valitaan kaksi (2) edustajaa.

Tampereen seurakunnan äänioikeutetut 
jäsenet voivat äänestää kotipaikkakun-
tansa mukaan oman vaalialueensa 
ehdokkaita. Ääniä voi antaa niin monta 
kuin omalta vaalialueelta valitaan edusta-
jia. Ensimmäisellä vaalialueella voi siis 
antaa yhdeksän (tai vähemmän) ääntä, ja 
toisella vaalialueella kaksi (tai vähem-
män) ääniä. Vaalit suoritetaan suljettuna 
lippuäänestyksenä.

Seurakunnanvaltuuston äänestysajat ja 
-paikat

Su 1.11.  klo 12–14 Tampereen kirkko, 
Tuomiokirkonkatu 27 B, Tampere

Ke 4.11.  klo 16–18 Nikolainsali,  
Tuomiokirkonkatu 27 B, Tampere, 

Su 8.11.  klo 12–13 Porin kirkko,  
Maantiekatu 46, Pori

Su 8.11.  klo 16–17 Tampereen kirkko, 
Tuomiokirkonkatu 27 B, Tampere.

Vaalitulos julkaistaan Tampereen kirkossa 
sunnuntaina 8.11. ääntenlaskennan jäl-
keen aikaisintaan klo 17.30. Sen jälkeen 
tulos on nähtävänä seurakunnan ilmoi-
tustaululla ja kotisivulla: www.tampe-
reort.fi

KYSYMYKSET:   
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?  
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3.  Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
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1. Pidän kotonani aamuisin, iltaisin 
rukoushetken kiittäen ja huutaen terve-
yttä ja viisautta Jumalalta. Rakennan par-
haillaan Hellyyden Jumalanäidin tsasou-
naa. Käyn ihmisten apuna. Ystävyysseura-
kuntatyö.

2. Seurakuntayhteyden palauttaminen, 
me-hengen vahvistaminen sekä hyvän 
puolesta toimiminen. Hajottamisen 
ajasta on päästävä pois. Kirkon ja seura-
kunnan kasvoja on kirkastettava.

3. Jokaisella Jumalan luomalla on oma 
paikkansa ja tehtävänsä elämässä, niin 
seurakunnassakin. 57 vuoden elämän 
kokemus kohtaamisessa ja toimittajan 33 
vuoden uurastus asioiden esille nostami-
sessa.

1. Olen seurakuntavaltuuston jäsen ja 
puheenjohtaja. Kirkkoilen ja osallistun 
palveluksiin mahdollisuuksien mukaan.

2. Tampereen ja Vaasan seurakuntien 
yhdistyminen 2021, yhteistyön kehittämi-
nen sekä toimintojen tasapuolisuus.

3. Kokemusta, avoimuutta ja rohkeutta 
uudistamiseen sekä osaamista asioiden ja 
lukujen analysoinnissa.

1. Laulan, rukoilen ja toimin seurakunnan 
valtuustossa.

2. Seurakuntamme toimii yhden 
maamme vauhdikkaammin kasvavan 
kaupungin ytimessä. Voisimme olla aktii-
visempi yhteisöllinen toimija diakonia- 
perhe- ja opiskelijatyössä.

3. Tuon mukanani hallinnollista osaa-
mista ja kokemusta toimielintyöskente-
lystä ja organisaatioiden toiminnasta. 
Innostus ja kiinnostus yhteisiin asioihin 
näkyy toiminnassani.

1.  Mm. lukijana, veisaajana, keikkakant-
torina, ortodoksiapiirin vetäjänä, leiritoi-
mikunnan puheenjohtajana, Tiistaiseuran 
johtokunnassa, viestintätoimikunnan 
jäsenenä.

2.  Diakoniatyö, vapaaehtoistyö, jumalan-
palveluselämä.

3.  Tuon kentän ääntä keskuksen ulko-
puolelta. En pelkää tuoda esiin mielipitei-
täni. Koen tarkastelevani kokonaiskuvaa 
seurakunnan parhaaksi. Haluan tehdä jat-
kossakin parhaani seurakunnan eteen.

1. Olen toiminut päättyvällä kaudella 
 valtuustossa sekä neuvostossa, diakonia- 
ja nuorisotoimikunnassa, sekä avustanut 
viestinnällisissä asioissa. Lisäksi käyn kir-
kossa lasten kanssa aktiivisesti.

2. Diakonia- ja nuorisotyö ja yhteisölli-
syys. Yhdistyminen Vaasan kanssa tuottaa 
varmasti kehityskohteita ja kasvun paik-
koja.

3. Toimikuntatyön ja ensimmäisen val-
tuustokauden myötä kokemusta seura-
kunnan toiminnasta on kertynyt jonkin 
verran. Osaaminen ohjelmistokonsulttina 
ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat 
myös käytettävissä.

1. Minulle on tärkeää käydä palveluk-
sissa. Viime aikoina olen toiminut Tampe-
reen kirkossa lukijana. Aiemmin olen 
työskennellyt tuohustiskillä ja järjestänyt 
kirkkokahveille lasten ohjelmaa.

2. 1) Seurakunta- ja raamattuopetusta 
kaikille seurakunnan jäsenille.  
2) Hyvä hallinto ja hallinnon läpinäky-
vyys.  
3) Luotava tilanteita, joissa ihmiset voivat 
tutustua toisiinsa.

3. Minulla on julkisorganisaatioiden hal-
linnon tuntemusta. Lisäksi olen moni-
kielisen viestinnän asiantuntija (venäjä-
suomi-venäjä). Minulla on myös lapsi-
perheiden arjen tuntemusta.

Pulkkinen, Matti
Maakunnan Matti / 
Maakuntakoordinaattori
NYKYINEN VALTUUTETTU

Leskinen, Tanja
Toimitsija
NYKYINEN VALTUUTETTU

Kartovaara, Anu
KTM, sh YAMK
NYKYINEN VALTUUTETTU

Luonila, Jyri
Valtiotieteiden 
kandidaatti, teologian 
ylioppilas
NYKYINEN VALTUUTETTU

Santasalo, Heikki
Ohjelmistosuunnittelija
NYKYINEN VALTUUTETTU

Saarenoja, Terhi
HM, HuK, opiskelija, 
kielenkääntäjä
NYKYINEN VALTUUTETTU
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KYSYMYKSET:   
1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?  
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3.  Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?
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1. Olen Porin seudun tiistaiseuran 
 varapuheenjohtaja ja osallistun kirkolla 
erilaisiin talkootöihin. Käyn palveluksissa, 
tiistaiseurailloissa ja kirjallisuuskerhossa.

2.  Seurakuntien (Tampere ja Vaasa) 
yhdistymisen kaikkia osapuolia huomi-
oiva toteutuminen. Myös vuorovaikutuk-
sen toteutuminen kaikkien srk: n osien 
välillä, sekä työntekijöiden eri vahvuuk-
sien käyttäminen.

3.  Nykyinen valtuustotyöskentely on 
ollut mielenkiintoista ja haluan olla 
mukana edelleen tärkeäksi kokemassani 
toiminnassa.

11 Salonen, Riitta
Eläkeläinen
NYKYINEN VALTUUTETTU

11
PORI
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