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Mikäli tilastoja on uskominen, ei nuoria ehdokkai-
ta juuri nähdä seurakuntavaaleissa. Koko maas-
sa seurakuntaneuvostoihin pyrkivistä vain noin 
seitsemän prosenttia on alle 30-vuotiaita. Neu-
vostoissa ja valtuustoissa tarvitaan enemmän 

nuoria, sanovat Eliel Durchman (kuvassa vasemmalla), 17, ja 
Ville Pihkakorpi , 19.
– Ilman nuoria päättäjiä meidän asiamme jäävät helposti 
huomiotta, Pihkakorpi toteaa.

– Mikäli nykyinen tahti jatkuu, voi käydä niin, ettei kirkol-
la ole tulevaisuudessa jäseniä. Kirkon kannattaa pitää kiin-
ni perinteistään, mutta tärkeintä on ihmisten auttaminen, 
Durchman sanoo.

Vähäosaisten auttaminen tärkeää
Molemmille tärkeitä teemoja tulevissa vaaleissa ovat nuorten, 
vähäosaisten sekä syrjäytyneiden asema. Ollakseen houkutte-
leva nuorille kirkon tulee jättää opilliset kysymykset vähem-

Nuorilta löytyy intoa vaikuttaa kirkossa, 
Eliel Durchman ja Ville Pihkakorpi sanovat

Uusia kasvoja tarvitaan

mälle huomiolle, ja keskittyä panostamaan seurakunnissa 
tehtävään auttamistyöhön sekä tuomaan sitä esille.

– Kirkon tulee olla mukana erityisesti nuorten syrjäyty-
misen ehkäisemisessä, Durchman kokee.

Heikompien auttaminen on kirkon ydintyötä, Ville Pih-
kakorpi ajattelee. 

– Vähäosaisten auttaminen ja kristillinen etiikka ovat iso 
syy siihen, miksi kristinuskosta tuli historian aikana niin 
suosittu. Minulla on itsellä kehitysvammainen isoveli, ha-
luan että kirkko osallistuu myös vammaisten puolesta teh-
tävään työhön.

Nuorilla löytyy innokkuutta
Ville Pihkakorpi kannustaa nuoria äänestämään tulevissa 
vaaleissa. 

– Alhainen äänestysprosentti seurakuntavaaleissa tarkoit-
taa sitä, että yhdellä äänellä on suuri painoarvo, siksi äänes-
täminen on tärkeää.

Nuorten osallistumista kirkon päätöksentekoon pitäisi sel-
keyttää ja helpottaa.

– Nuorilla kyllä löytyy innokkuutta osallistua, jos vaikut-
tamismahdollisuudet tuodaan esille. Mielestäni hyvä keino 
saada nuoret mukaan olisi nuorisovaltuustotyyppinen rat-
kaisu, joka toimisi matalalla kynnyksellä. Kirkon pitää pys-
tyä näyttämään, ettei se ole pelkästään vanhoja ihmisiä var-
ten, vaan ihmisiä ihmisten puolella, Eliel Durchman sanoo.

Antti Karvonen
Heikompien 
auttaminen on 
kirkon ydintyötä.
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Kirkon-kokouksiin 

saavat osallistua 

seurakuntalaisista 

vain miehet, jotka 

omistavat maata. 

Heillä on 
sitä enemmän 

päätösvaltaa mitä 

varakkaampia 
he ovat. 

(ennen vuotta 1869)

Kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakun-
nan jäsenet saavat osallistua seura-
kuntansa luottamushenkilöiden va-
lintaan äänestämällä seurakunta-
vaaleissa, ja ehdokkaaksi voi asettua 
18-vuotiaana. 

Nykyinen käytäntö tuli voimaan 2010. Ai-
na tavallisen kirkon jäsenen mahdollisuus vai-
kuttaa oman seurakuntansa asioista päättävi-
en henkilöiden valintaan ei ole suinkaan ollut 
näin tasavertainen.

Valtaa varojen mukaan
Seurakuntavaaliemme historia ulottuu keski-
ajalle, jolloin maallisten käräjien tilalle tuli-
vat kirkonkokoukset. Niissä päätettiin muun 
muassa kirkon ja pappilan rakentamisesta se-
kä köyhäinhuoltoon ja kansanopetukseen liit-
tyvistä asioista.

Kirkonkokouksiin saivat osallistua seu-
rakuntalaisista vain miehet, jotka omistivat 

Yksittäisistä kirkonkokouksista yhteiseen vaalipäivään – 

seurakuntavaalien historiaa

maata. Heillä oli sitä enemmän päätösvaltaa 
mitä varakkaampia he olivat. 

Nämä miehet valitsivat myös henkilöt, 
jotka päättivät seurakunnan asioista: kir-
konisännät ja kuudennusmiehet. Kirkonisän-
nät hoitivat seurakunnan taloutta ja kuuden-
nusmiehet huolehtivat kirkkokurista sekä 
hengellisistä asioista.

Seurakuntaa johti kirkkoherra, jolla oli 
paljon itsenäistä päätösvaltaa. 1600-luvun lo-
pulla hänen avukseen muodostettiin kirk-
koneuvosto, jonka tehtävät olivat hyvin sa-
mankaltaisia kuin kirkonkokouksella. Maata 
omistavat miehet päättivät myös kirkkoneu-
voston jäsenten valinnasta.

Vuoden 1869 kirkkolaissa kirkkoneuvoston 
asema seurakunnan hallintoelimenä täsmen-
tyi ja kuudennusmiehistä luovuttiin. 

Tuolloin säädettiin myös äänioikeus jo-
kaisen perheen päämiehelle, mutta se sidot-
tiin kirkollisiin maksuihin: äänimäärä oli si-
tä suurempi, mitä enemmän perhekunta oli 
maksanut kirkollisveroja. 

Yksittäisen perheenpään äänimäärä sai 
kuitenkin olla korkeintaan yhden kuudes-
osan koko seurakunnan äänimäärästä. Vaa-
likelpoisen ehdokkaan tuli olla 30 vuotta täyt-
tänyt mies.

Seurakuntavaalit 1978 
Oulun tuomiokirkossa.

Vaalikelpoisen 
ehdokkaan tulee 
olla 30 vuotta 
täyttänyt mies. 

(1869)

O
ulun seurakuntien arkisto
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Kirkolliskokous perustaa kirkkolakikomitean pohtimaan seurakunnallisten vaalien uudistamista, ja se valmistee asiaa vuosia. (1950-luku?)

Kohti yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta
Varallisuuteen perustuvasta äänioikeudesta 
luovuttiin seurakunnallisissa vaaleissa vuon-
na 1913. Tuolloin muutettiin myös äänioi-
keusperiaatetta kokonaisuudessaan, ja kaikki 
24-vuotiaat, myös naiset, saivat äänioikeuden. 

Lisäksi yli 40-vuotiaat ja naimisissa ole-
vat saivat yhden lisä-äänen, sillä ajateltiin, et-
tä heillä oli iän mukanaan tuomaa kypsyyttä 
ja perheen myötä tullutta vastuuntuntoa yh-
teisten päätösten tekemiseen. Naiset ovat saa-
neet asettua vaaleissa ehdokkaiksi vuodesta 
1923 lähtien.

Vuonna 1908 suuriin seurakuntiin oli 
muodostettu kirkkovaltuusto, ja sen alaisuu-
dessa toimiva kirkkohallintokunta, joka huo-
lehti valtuuston päätösten toimeenpanosta ja 
seurakunnan talousasioista. 

1954 kirkkovaltuusto ja kirkkohallinto-
kunta määrättiin pakollisiksi kaikkiin seu-
rakuntiin. Samalla kirkonkokous muutettiin 
vaalitapahtumaksi, jossa valittiin kirkkoval-
tuuston ja  neuvoston jäsenet. 

Tuona vuonna otettiin käyttöön myös yh-
täläinen äänioikeus ja kaikki 21 vuotta täyt-
täneet saivat äänioikeuden. Viisi vuotta myö-
hemmin vaalikelpoisuusikäraja laskettiin 25 
vuoteen.

Yhtäläisestä äänioikeudesta huolimatta 
vaalijärjestelmä poikkesi kuitenkin nykyisestä 
monin tavoin, ja siinä oli lukuisia epäkohtia. 

Luottamusmiesten valintaan osallistui vain 
pieni osa seurakuntalaisista, sillä ehdokkaat 
asetettiin vasta siinä kirkonkokouksessa, jossa 
vaali suoritettiin. Näin ollen ehdokkaiden va-
linta oli sattumanvaraista ja mahdollisti vaali-
propagandan tuomisen äänestyspaikalle.

Vanhassa vaalijärjestelmässä luottamus-
miehille ei valittu varajäseniä. Vaalit järjestet-
tiin seurakunnissa eri aikoina, ja ne toimitet-
tiin vain yhdessä paikassa, joten niihin osal-
listuminen oli hankalaa etenkin suurissa seu-
rakunnissa. 

Vaaleissa äänestettiin vuosittain vain nel-
jäsosa edustajista erovuorossa olevien jäsen-
ten tilalle enemmistöääniperiaatteella. Vaalit 
oli kuitenkin muutettu salaisiksi 1944.

Kirkon monimutkainen hallintojärjestel-
mä ja käytäntö, jolla luottamusmiehet valit-
tiin, alkoi saada osakseen kasvavaa arvostelua 
1900-luvun puolivälissä. Lopulta kirkollisko-
kous perusti kirkkolakikomitean pohtimaan 
seurakunnallisten vaalien uudistamista, ja se 
valmisteli asiaa vuosia.

Suhteelliseen vaalitapaan 1970
Vuonna 1970 kaikissa Suomen seurakunnissa 
toteutettiin yhtä aikaa ensimmäiset yleiset ja 
yhtäläiset seurakuntavaalit, joissa siirryttiin 
enemmistövaaleista suhteelliseen vaalitapaan. 

Vaaliperiaatteeksi otettiin valtiollisissa ja 
kunnallisissa vaaleissa noudatettu järjestel-
mä, jossa kaikki jäsenet ja heidän varajäsenen-
sä valittiin samassa vaalissa nelivuotiskaudek-
si kerrallaan.

Ehdokkaiden tuli luonnollisesti olla tiedos-
sa etukäteen, joten niiden nimeäminen annet-

tiin valitsijamiesyhdistysten tehtäväksi. 1971 
äänioikeusikärajaa alennettiin koskemaan 
kaikkia 18 vuotta täyttäneitä ja vaalikelpoi-
siksi tulivat 20-vuotiaat seurakunnan jäsenet.

Seurakuntavaalien uudistus antoi seu-
rakuntien jäsenille aikaisempaa paremman 
mahdollisuuden osallistua äänestykseen, ja 
äänestysprosentti nousikin huomattavas-
ti edellisiin vuosiin nähden. Tosin osallistu-
misaktiivisuus on pysynyt seurakuntavaa-
leissa yleisesti ottaen matalana näihin päiviin 
saakka.

Seurakuntien hallintojärjestelmää uudis-
tettiin nykyisenlaiseksi vuonna 1977. Kirkko-
valtuusto säilyi päätösvaltaa käyttävänä eli-
menä, mutta kirkkoneuvosto ja kirkkohallin-
tokunta yhdistettiin kirkkoneuvostoksi, joka 
valmistelee kirkkovaltuustossa päätettävät asi-
at ja huolehtii päätösten toteuttamisesta. 

Samalla täydellisessä yhteistaloudessa ole-
viin seurakuntiin muodostettiin kullekin seu-
rakunnalle oma seurakuntaneuvosto, ja yhty-
män yhteiseksi hallintoelimeksi yhteinen kirk-
kovaltuusto ja -neuvosto.

Kirsi Schali

Lähteet:
<right> Antila, Jaakko Olavi 2014. Kirkon organisaation 
muotoutuminen. Historiallinen taustaselvitys kir-
kon organisaatiota käsittelevää komiteaa varten. 
<right> Eskelinen, Tiina 2016. Usko hyvän tekemiseen 
äänestämällä. 
<right> Kortekangas, Paavo & Huotari, Voitto 1974.  
Seurakunta vaaliuurnilla: tutkimus vuoden 1970 
seurakuntavaaleista. 
<right> www.seurakuntavaalit.fi

Nykyisin seurakuntavaaleissa
• valitaan kirkkovaltuuston jäsenet  

taloudellisesti itsenäisiin seurakuntiin

• äänestetään seurakuntayhtymiin  
seurakuntaneuvoston sekä yhteisen  
kirkkovaltuuston jäsenet

• päätetään luottamushenkilöt  
nelivuotiskaudeksi

• ennakkoäänestys  6.–10.11.2018  
ennakkoäänestypaikoissa eri puolilla  
Suomea, äänestäminen onnistuu niistä 
missä vain henkilöllisyystodistuksen kera

• vaalipäivänä 18.11.2018 äänestetään 
omassa kotiseurakunnassa klo 11–20.

Kaikki 
24-vuotiaat, myös 

naiset, saavat 
äänestää. 

(1913)

Yli 40-vuotiaat ja naimisissa 
olevat saavat yhden lisä-
äänen, sillä heillä on iän 

mukanaan tuomaa kypsyyttä 
ja perheen myötä tullutta 
vastuuntuntoa yhteisten 
päätösten tekemiseen. 

(1913)
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Nyt valittavat luottamushenkilöt 
tekevät päätökset muun muas-
sa kirkollisveroprosentin suu-
ruudesta, rakennushankkeista, 
työntekijävalinnoista sekä sii-
tä, millaiseen toimintaan seura-

kunta käyttää varojaan.
Hailuodossa, Lumijoella, Limingassa, Tyr-

nävällä, Siikalatvalla ja Muhoksella valitaan 
kirkkovaltuusto. 

Oulussa valitaan jäsenet sekä seurakun-
tayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon että 
Oulussa toimivien seurakuntien omiin seura-
kuntaneuvostoihin.

Kirkkovaltuusto
•	 on	seurakunnan	ylin	päättävä	elin
•	 tekee	päätökset	seurakunnan	toiminnan	ja	

talouden päälinjoista
•	 päättää	talousarviosta,	kirkollisveron	

suuruudesta, rakennushankkeista ja 
uusista viroista

•	 valitsee	kappalaisen
•	 valitsee	kirkkoneuvoston

Kirkkoneuvosto
•	 johtaa	itsenäisen	seurakunnan	toimintaa
•	 valmistelee	asiat	kirkkovaltuuston	

päätettäväksi ja panee päätökset toimeen
•	 vastaa	seurakunnan	yleisestä	hallinnosta
•	 hoitaa	seurakunnan	taloutta	ja	omaisuutta
•	 valitsee	suurimman	osan	seurakunnan	

viranhaltijoista
•	 edustaa	seurakuntaa	suhteessa	valtioon	ja	

muihin viranomaisiin
•	 solmii	seurakunnan	sopimukset	ja	edustaa	

oikeudellisissa toimissa 

Yhteinen kirkkovaltuusto
•	 käyttää	ylintä	päätösvaltaa	

seurakuntayhtymässä
•	 tekee	päätökset	toiminnan	ja	talouden	

päälinjoista
•	 päättää	seurakuntayhtymän	

talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, 
rakennushankkeista ja suurimmista 
avustuksista

•	 päättää	määrärahan,	joka	annetaan	
kullekin yhtymän seurakunnalle sen 

toimintaan käytettäväksi
•	 valitsee	yhteisen	kirkkoneuvoston
•	 valitsee	johtokunnat

Yhteinen kirkkoneuvosto 
•	 johtaa	seurakuntayhtymän	toimintaa,	

hallintoa ja taloutta
•	 valmistelee	yhteisen	kirkkovaltuuston	

kokoukset
•	 panee	toimeen	yhteisen	kirkkovaltuuston	

tekemät päätökset

Seurakuntaneuvosto
•	 johtaa,	suunnittelee,	kehittää	ja	ohjaa	

seurakuntayhtymään kuuluvan 
seurakunnan toimintaa

•	 päättää	yhteisen	kirkkovaltuuston	
myöntämien varojen käytöstä 

•	 edistää	seurakunnan	hengellistä	elämää
•	 valitsee	seurakunnan	työntekijät,	

kirkkoherraa lukuun ottamatta
•	 päättää	yhdessä	kirkkoherran	kanssa	

seurakunnan kirkon ja muiden tilojen 
käytöstä

Luottamushenkilö 
on seurakuntalaisen ääni

Sanna Krook
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Jos samat ihmiset valitaan 
luottamustehtäviin 
vuodesta toiseen, se saattaa 
ylläpitää mielikuvaa 
luottamushenkilöiden roolista 
pelkkänä kumileimasimena.
Veli-Matti Salminen

Helpoin tapa vaikuttaa kirkon ole-
mukseen on olla mukana valitse-
massa oman seurakunnan päättäjiä 
– eli äänestää seurakuntavaaleissa. 

– Seurakuntalaiselle koko kirkko on juu-
ri sellainen kuin miltä oma kotiseurakun-
ta näyttää, sanoo Kirkon tutkimuskeskuksen 
tutkija Veli-Matti Salminen.

– Mikäli äänestysprosentti jää suhteelli-
sen alhaiseksi, kirkkovaltuustot eivät juuri 
uudistu. 

– Jos samat ihmiset valitaan luottamus-
tehtäviin vuodesta toiseen, se saattaa ylläpi-
tää mielikuvaa luottamushenkilöiden roolis-
ta pelkkänä kumileimasimena.

Seurakunnan luottamushenkilöillä on 
Salmisen mukaan oleellisesti mahdollisuuk-
sia vaikuttaa.

– Seurakuntien kaksi isointa menoerää 
ovat palkat ja kiinteistökulut. Luottamus-

Nyt valittavat luottamushenkilöt päät-
tävät, mihin oma seurakuntasi ve-
rovaroja käyttää ja miten kirkko on 
läsnä ihmisen arjessa. Siksi kan-

nattaa äänestää, tiivistää Seurakuntaopis-
ton luottamushenkilökoulutuksesta vastaava 
kouluttaja Tytti Pietilä.

Seurakuntaopiston ja hiippakuntien tai 
seurakuntayhtymien kanssa yhteisiä luotta-
mushenkilökoulutuksia vetäessään Pietilä 
korostaa muun muassa seurakunnan luotta-
mushenkilöiden ja työntekijöiden roolijakoa: 

– Luottamushenkilöiden työtä on vetää 
suuria linjoja. Arkitason asiat uskotaan työn-
tekijöiden hoitoon.

Pietilän mukaan luottamushenkilön tär-
kein tehtävä on seistä seurakunnan työnteki-
jän kanssa samassa rintamassa ja katsoa sa-
maan suuntaan, seurakunnan yhteiseksi par-
haaksi. 

– Luottamushenkilön tehtävä on tehdä 
päätöksiä. Se ei aina ole mukavaa eikä help-

Tiesitkö:
Seurakunnan luottamushenkilöt valitsevat jäsenet kirkon ylimpään 

päättävään elimeen, kirkolliskokoukseen. Se päättää esimerkiksi kirkon 
oppiin liittyvistä kysymyksistä ja kirkon taloudesta.

Pitää katsoa kokonaiskuvaa: 
seurakunnan yhteinen paras 
ei välttämättä tarkoita, 
että asiat päätetään 
luottamushenkilön omien 
intressien mukaisesti. 
Tytti Pietilä

poa. Pitää katsoa kokonaiskuvaa: seurakun-
nan yhteinen paras ei välttämättä tarkoita, 
että asiat päätetään luottamushenkilön omi-
en intressien mukaisesti. 

Minna Kolistaja

Luottamushenkilöt 
päättävät suurista linjoista

Kirkko on toimijoidensa näköinen

henkilöillä on näihin budjettivaltaa. Lisäksi 
he ovat päättämässä, miten seurakunnan toi-
mintaa painotetaan.

SEURAKUNNAT

SEURAKUNTAYHTYMÄT

Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvosto

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Seurakuntaneuvostot

PUHEENJOHTAJA
+11–39 jäsentä

KIRKKOHERRA
+5–11 jäsentä

PUHEENJOHTAJA
+21–91 jäsentä

KIRKKOHERRA
+5–15 jäsentä

KIRKKOHERRA
+8–16 jäsentäKIRKKOHERRA

+8–16 jäsentäKIRKKOHERRA
+8–16 jäsentä

KIRKKOHERRA
+8–16 jäsentä

VALITSEE

VALITSEE
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Nelikymppiset Marko ja Sari tapasi-
vat yhteisten tuttavien kautta kol-
me vuotta sitten. Ouluun aika-
naan opiskelemaan muuttaneil-
la Markolla ja Sarilla on molem-
milla takanaan kariutunut liitto. 

Kun yhteinen sävel löytyy, he muuttavat pi-
an yhteen. Markon, Sarin ja hänen 10-vuoti-
aan tyttärensä Jeminan kanssa asuu joka toi-
nen viikko myös Markon 12-vuotias poika 
Miro. 

Naimisiin pari menee maistraatissa, koska 
Marko ei ole kirkon jäsen. He eivät myöskään 
halunneet suuria juhlia – molemmat kun oli-
vat jo pitäneet yhdet sellaiset. Sitten Sari huo-
masi lehdessä ilmoituksen tuomiokirkos-
sa järjestettävistä vihkihetkistä, ja houkutte-
li Markon mukaansa hakemaan sieltä siuna-
uksen liitolleen. 

Liiton siunaaminen ilahdutti varsinkin Sa-
rin mummoa Tyyneä, joka oli hyvin uskon-
nollinen. Kun kirkossa tarjottiin kakkukah-
vit vieraille, siinä olikin hyvä hetki julkistaa 
lähipiirille ilouutinen: perheeseen odotettiin 
vauvaa!

Kirkollisiin toimituksiin käytetään Oulun 
seurakunnissa vuosittain 1,67 miljoonaa 

Kirkollisverolla 
tehdään paljon hyvää

euroa. Vihkihetkiä on järjestetty vuodesta 
2009 muutaman kerran vuodessa.

Pian uusperheen arki alkaa kuitenkin koetel-
la perhettä. Kahden perheen toimintamallit 
kalskahtelevat yhteen ja roolit ovat hukassa. 
Markon työpaikalla on päällä jatkuva yt-uhka, 
mikä luo myös paineita suhteeseen. Kun yhtei-
nen poikavauva syntyy, univelkakin koettelee. 

Marko ja Sari eivät kuitenkaan halua luo-
pua yhteisestä perheestään, vaan he hakeutu-
vat yhdessä Kirkon perheneuvontaan.

Oulussa perheneuvonnassa on vuosittain 
4500 käyntiä. Vuonna 2018 toimintaan on 
budjetoitu 363 000 euroa.

Käynnit perheneuvojalla auttavat heitä. Marko 
ja Sari kokevat saaneensa uuden alun perheel-
leen. Niinpä perheen nuorimmaisen kastami-
seen alun perin kielteisesti suhtautunut Mar-
ko muuttaa mieltään. 

Mikael Onni Aleksanteri otetaan seura-
kunnan jäseneksi syyskuisena lauantaina 
omalla takapihalla kotikasteessa, johon kutsu-
taan sukulaisten lisäksi myös pariskunnan ys-
tävät. Sarin Tyyne-mummo ei pääse paikalle, 
sillä hän on joutunut yllättäen vuodeosastolle.

Kasteen saa vuosittain noin 1600 lasta Ou-
lun seurakunnissa. Kastepäivissä ja kaste-
messuissa on mahdollista tuoda kastettavak-
si myös isompia lapsia. Aikuisille järjestetään 
aikuisrippikouluja. 

Loppuvuodesta mummo joutuu sairaalahoi-
toon ja näyttää siltä, ettei hän palaa enää takai-
sin kotiin. Sari äiteineen käy katsomassa mum-
moa kaupunginsairaalassa. 

Mummoa käy jututtamassa säännöllisesti 
myös sairaalapastori. 

Vaikka mummo on elänyt ihmisiksi koko 
elämänsä, lähestyvä kuolema pelottaa. Ja se, 
miten nuoremmat pärjäävät hänen lähdetty-
ään. Omaa kotiakin hänellä on ikävä. 

Yhdessä kolme sukupolvea naisia osallistuu 
osaston jouluhartauteen. Se saa heidät kaikki 
itkemään.

Huononäköinen Tyyne on tottunut kuun-
telemaan äänilehtiä ja -kirjoja. Sarin äiti vie 
mummolle sairaalaan hänen kotiosoittee-
seensa postissa tulevan levyn, johon on luettu 
muun muassa Rauhan Tervehdystä. 

Toisinaan Tyyne haluaa keskustella jutuista. 
Niinpä Sarikin on alkanut lukea Rauhan Ter-
vehdystä entistä tarkemmin.

Moni suomalainen on kirkon jäsen, 
koska haluaa tukea seurakuntien 
tekemää auttamistyötä. 
Seurakunnat ovat läsnä arjessa 
yllättävän paljon, kuten tämän 
kuvitteellisen oululaisperheen 
vaiheista voi huomata. Ku
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Kirkkoon 
liittyminen ja kaste 
alkavat tuntua 
hänestä ”siistiltä 
jutulta”.

Oulussa työskentelee viisi sairaalapasto-
ria. Vanhustyön pastori on myös tuttu nä-
ky sairaaloissa. Seurakuntien palkkalistoil-
la on myös kaksi kehitysvammaisten pasto-
ria sekä kuulovammaisten ja näkövammais-
ten omat diakonit. Näkövammaistyön dia-
koni pyörittää vapaaehtoisrinkiä, joka lukee 
Rauhan Tervehdyksen nauhalle. 

Tammikuussa mummon voimat ehtyvät. Kos-
ka he ovat ainoat paikkakunnalla asuvat suku-
laiset, Sari hoitaa äitinsä kanssa kuolemasta 
seuraavan viranomaisruljanssin. Ensimmäi-
seksi he kävelevät oman seurakuntansa kirk-
koherranvirastoon, jossa sovitaan käytännön 
asioista.  

Hautajaiset vietetään purevassa pakkasessa 
aivan ystävänpäivän alla. Hautaan siunaajaksi 
he saavat tutun sairaalapastorin. Siunaustilai-
suuteen valitaan mummon lempivirret. 

Marko on yksi arkunkantajista ja Sari pitää 
muistopuheen, vaikkei tykkääkään esiintymi-
sestä. Uusperheen lapsille hautajaiset ovat en-
simmäiset, joihin he osallistuvat.

Mikael-vauvan kanssa kotona oleva Sari 
käy aktiivisesti seurakunnan perhekerhossa ja 
vauvamuskarissa. Sinne hän ottaa usein mu-
kaan myös Jeminan, joka on laulanut seura-

kunnan lapsikuorossa jo muutaman vuoden. 
Pääsiäisenä koko perhe menee kirkkoon 

katsomaan, kun Jeminan kuoro avustaa mes-
sussa. Mukaan lähtee myös hieman vastahan-
kainen Miro, joka kuitenkin löytää kirkosta 
tutun, samalla luokalla olevan Saaran. Marko-
isä katsoo tietävästi, kun näkee nuoret yhdessä 
hörppimässä mehua ja pullaa kirkkokahveilla. 

Koko maassa perhekerhoissa on yli miljoo-
na käyntiä vuodessa. Oulussa perhekerho-
toimintaan on budjetoitu tänä vuonna yli 
miljoona euroa.

Pian Saara onkin tuttu näky Markon ja Sa-
rin uusperheessä ja tyttökaverin vierailuajois-
ta sovitaan yhdessä. Kevään ja kesän aikana 
nuoret viettävät paljon aikaa nuorisotalolla ja 
käyvät lähikirkon avoimien ovien illoissa. 

Syksyllä Saara ilmoittautuu rippikouluun ja 
myös Miro alkaa kotona ehdotella sinne me-
nemistä. Häntä ei ole kastettu lapsena, mutta 
ripari ja kaste alkavat tuntua hänestä ”siistil-
tä jutulta”. 

Kun konfirmaatiopäivä lähestyy, Sari ja 
Marko pohtivat, missä rippijuhlia vietetään, 
heillä vai Miron äidin luona. Eräänlaisena 
neutraalin maaperän ratkaisuna he päätyvät 
varaamaan lähistöllä sijaitsevan seurakunta-
talon rippijuhlille. 

Miro saa tehtäväkseen laatia vieraslistan ja 
tuoda sillä tavoin kaksi perhettään yhteen. 

Rippikoulun käy vuosittain 84 prosenttia 
ikäluokasta, oululaisista 89 prosenttia. Seu-
rakunnat järjestävät myös erityisrippikou-
luja, kuten ratsastus- ja vaellusripareja. Ou-
lussa seurakuntien tiloja saa ilmaiseksi käyt-
töön kirkollisia perhejuhlia  varten. Tiloihin 
voi tutustua www.oulunseurakunnat.fi. 

Elsi Salovaara
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Mistä seurakunnissa on päätet-
ty viime vaalikaudella? Mitä 
asioita uusien luottamushen-
kilöiden käsiteltäviksi tulee? 

Rauhan Tervehdyksen ti-
laajaseurakunnista vastattiin 

näihin kahteen kysymykseen. 
Kysymykset esitettiin kirkkoherroille, kirk-

kovaltuuston puheenjohtajille sekä Oulussa 
seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajille. 

Heidän vastauksistaan on poimittu esi-
merkkejä. 

Aukeaman 6–7 jutusta selviää lisää, mitä 
tehtäviä luottamushenkilöille kuuluu seura-
kunnissa.

Haukipudas
2014–2018 Lausuntoja Isoniemen merenran-
taleirikeskuksen säilyttämisen puolesta se-
kä lausuntoja Salmelan pappilan myymises-
tä. Henkilöstöasioita, kuten uuden työnteki-
jöiden rekrytointi ja henkilöstökoulutuksen 
suunnitelmat.
2018–2022 Henkilöstöasioita.
Johtokuntien kehitystyö.

Karjasilta
2014–2018 Kaukovainion kappelista luopumi-
nen, leirikeskustarveselvitys, luottamushenki-
löiden ja viranhaltijoiden valintoja sekä piis-
panvaalin maallikkoäänestäjien nimeäminen. 

Luottamushenkilöt ovat paljon vartijoina 
muun muassa henkilövalinnoissa. Tämä selviää 
seurakuntaan lähetetystä kyselystä.

Kiinteistöt pysyvät 
esityslistoilla 

2018–2022 Kaukovainion tilakysymys, Intiön 
kappeleiden suunnitelmat ja mahdollisen uu-
den krematorion rakentaminen. 

Kiiminki
2014–2018 Seurakunnan laajentumisneuvot-
telut Yli-Kiiminkiin ja Yli-Iihin vuoden 2019 
alusta. Piispantarkastus. Vapaaehtoistyön ke-
hittäminen. 
2018–2022 Laajentuvan seurakunnan toimin-
nan linjaukset, työntekijäresurssit, seurakun-
talaisten kouluttaminen vapaaehtoistyöhön. 

Oulujoki
2014–2018 Ylikiimingin seurakuntatalohan-
ke, Oulun seurakuntien rajojen tarkistukset 
sekä talouden tasapainottamissuunnitelmat. 
Kanta-Oulujoen alueen toimitilojen tarkaste-
lu vuosiksi 2019–2030-luvulle asti.
2018–2022 Seurakunnan toiminnan näkymi-
nen Hiukkavaraan suuralueella, seurakunnan 
toimintakulttuurin muutos enemmän vuoro-
vaikutukselliseksi.

Oulunsalo
2014–2018 Uusia työntekijöiden valintoja. 
Päätös talousarvion ylijäämän käyttämisestä. 
Irtisanoutumisten ja virkavapausanomuksien 
hyväksyminen. Lausuntoja kiinteistöasioihin.
2018–2022 Kiinteistöasioita. Johtokuntatyös-
kentelyn arviointia.

Tuira
2014–2018 Virka- ja henkilövalintoja. Lausun-
toja muun muassa leirikeskuksista ja kiinteis-
töjen karsimisesta. 
2018–2022 Kannanottoja säästökohteista, seu-
rakunnan toiminnan sisällön arviointia sekä 
henkilöasioita.

Tuomiokirkkoseurakunta
2014–2018 Heinätorin seurakuntatalosta luo-
puminen ja sen purkaminen.
2018–2022 Pohdintaa siitä, miten ihmiset py-
syvät kirkon jäseninä.

Hailuoto
2014–2018 Talouden hoitamiseen panostami-
nen, kiinteistöjen kuntotarkastuksia ja hoito-
suunnitelmia. Uuden kanttorin valinta. 
2018–2022 Talouden tasapainottaminen jat-
kuu. Kiinteistöjen hoitosuunnitelmien toteut-
taminen. 

Liminka
2014–2018 Virkojen perustaminen, henkilö-
valintoja ja tilakysymyksiä sekä päätös vero-
prosentista. 
2018–2022 Työntekijöiden valintoja, yhteis-
työ muiden seurakuntien ja kunnan kanssa.  
Jumalanpalveluselämän järjestelyt.

10 RAUHAN TERVEHDYS | Seurakuntavaaliliite | 2018
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Luottamushenkilöt 
vaalivat, että 
seurakuntamme 
on uskon, toivon 
ja rakkauden 
yhteisö.

Lumijoki
2014–2018 Uuden toimitilarakennuksen ra-
kennushanke ja uuden kirkkoherran rekry-
tointi. 
2018–2022 Tärkeänä arvona seurakunnan py-
syminen itsenäisenä. Vastuullisen taloudenpi-
don hoitaminen.

Muhos
2014–2018 Seurakuntapastorin valinta, kirkon 
urkujen peruskorjaus.
2018–2022 Kirkon ja tapulin ulkomaalaus se-
kä kirkon lattian sisämaalaus. Suviseurat Mu-
hoksella 2019. Aluekeskusrekisteriin siirtymi-
nen viimeistään 2020.

Siikalatva
2014–2018 Seurakunnan strategiasta päättä-
minen sekä virkojen lakkauttamiset viranhal-
tijoiden jäädessä eläkkeelle. Pulkkilan seura-
kuntatalon muutostyöt sekä kirkkoherranvi-

raston siirtäminen Pulkkilaan Piippolasta. 
Sankarihautaus maiden alueiden ja muisto-
merkkien kunnostaminen.
2018–2022 Talouden tasapainottaminen, uu-
sien säästökohteiden löytäminen. Ratkaisuja 
käyttämättömien ja vähänkäytettyjen kiin-
teistöjen tilanteesta. 

Tyrnävä
2014–2018 Seurakunnan strategiatyö, kirkon 
aidan rakentaminen, nuorisotyönohjaajan va-
linta sekä lausunto kirkkoherran viran täyt-
tämisestä.
2018–2022 Kirkon peruskorjaus, seurakun-
nan toiminnan suunnittelu, yhteistyön tiivis-
täminen sekä paikallisten yhteisöjen että tois-
ten seurakuntien kanssa. Sen vaaliminen, et-
tä seurakuntamme on uskon, toivon ja rak-
kauden yhteisö.

Riitta Hirvonen

11RAUHAN TERVEHDYS | Seurakuntavaaliliite | 2018
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En voi valita kiiltokuvakirkkoa. Kirkko on 
ihmisten yhteisö ja sellaisena rosoinen, riite-
levä ja sekoilevakin. 

Minun kirkkoni tekee virheitä, on kesken-
eräinen ja sellaiseksi myös jää.

Mutta Kristuksen kirkkona minun kirk-
koni on osa jotain suurta, murtumatonta, 
kestävää ja totta. 

Kristuksen kirkko näyttäytyy kuin välä-
yksinä arjessamme, ehkä kirkkaimmin het-
kissä, joissa kaksi eri tavoin ajattelevaa koh-
taa ja heidän välilleen syntyy vuorovaiku-
tusta. 

Erityisen kauniina kirkko näyttäytyy alt-
tarin sakramentissa, ehtoollisella, jossa kan-
toja ei kysellä. Yhdessä ovat niin liberaalit 
kuin konservatiivit.

Vasta monesta minusta tulee me. Yhdessä 
me muodostamme kirkon, jonka erilaiset jä-
senet Kristus kutsuu lähellensä. 

Seurakuntavaaleissa kysytään ääntäni,             
seurakunnassa rakkauttani. Voivatko ne 
kaksi olla samansuuntaisia?

Eikö yksi maanpäällisen kirkon hyvä mää-
ritelmä olisi koti? Minun kirkkoni on minun 
kotini. Hengellinen koti, paikka, jossa saan 
olla oma itseni. 

Kodissa asuu perhe, perheitä on erilaisia. 
Erilaisissa perheissä on erilaisia jäseniä. Osa 

Minun kirkkoni on minun koti-
ni. Se on mulle tärkeä ja mää 
viihdyn siellä.” Näin tote-
si kymmenvuotias tyttäreni, 
kun pyysin häntä jatkamaan 
lausetta ”Minun kirkkoni…” 

Millainen sinun kirkkosi on? Millainen 
toivoisit sen olevan?

Marraskuun seurakuntavaaleissa voi 
konkreettisesti vaikuttaa siihen, millainen 
kirkko, tai ainakin oma kotiseurakunta on. 

Kun ihmisiltä on kysytty pitkin kesää, 
millainen sinun kirkkosi on, ovat vastaukset 
olleet miellyttäviä. Kirkko auttaa, on ihmis-
läheinen ja moniääninen. 

En ole nähnyt yhtäkään kommenttia, jon-
ka mukaan kirkko on sisäänpäinkääntynyt, 
suvaitsematon, yhden totuuden julistaja ja 
änkyrä. 

Silti rehellisyyden nimissä ainakin minä 
saatan ajatella, että kylläpä tuon toisen kirk-
ko on suvaitsematon ja konservatiivinen. 
Hän tuo kirkkoon painotuksillaan jotain, 
mitä minä haluaisin lopetettavan sieltä. 

Mutta ehkä tuo toinen ajattelee minusta 
samalla tavalla. Että minun ajatukseni ovat 
vääriä ja minun tulkintani virheellisiä.

Silti: sinun kirkkosi on myös minun kirk-
koni. Ja minun kirkkoni on sinun kirkkosi.   

Miten jatkat lausetta:
Minun kirkkoni…

Vasta monesta 
minusta tulee me.
Satu Saarinen

suhtautuu uudistuksiin innolla, osa lämpe-
nee hitaammin. 

Jotta erilaiset pysyvät yhdessä, jokin edes 
pieni yhteinen jaettava täytynee löytyä, koska 
monet epätavallisiltakin näyttävät ihmisyh-
distelmät pysyvät pariskuntina, perheinä, su-
kuina ja yhteisöinä. 

Uuden testamentin määritelmä seurakun-
nasta, Kristuksen seuraajista, on kaunis: Kris-
tus on viinipuu, elämää uhkuva, juuret syvälle 
maahan kurottava puu, joka luo uutta. 

Oksistolleen hän lupaa: Joka pysyy minus-
sa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon he-
delmää. 

Seurakunnassa jaetaan. Minun kirkko-
ni ei ole vain minun, vaan kaikkien yhteinen. 
Minun kirkossani jaetaan tarvitseville.

Vielä Kristus pyytää: pysykää minun rak-
kaudessani. 

Aina ei tarvitse hyväksyä, aina ei tarvitse 
suvaita. Mutta sietää pitää. Ja pitää rakastaa.  

Se pitää meidät erilaiset yhdessä.

Satu Saarinen
tuomiorovasti 

Teksti on lyhennelmä aamuhartaudesta 
Yle Radio 1:ssä 25.9. Hartauksissa on käsi-

telty syksyn ajan seurakuntavaalien teemoja.

Sanna Krook
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Jos kirkko olisi auto, mikä auto se olisi?
– Vanha bussi, sellainen kuin joillakin urheiluseu-

roilla on. Auton sisällä istuttaisiin isommalla porukal-
la, joo – yhdessä mentäisiin eteenpäin.

Tällaisena kirkon näkee haukiputaalainen muusik-
ko, laulaja-lauluntekijä ja videotaiteilija Jukka Takalo.

Vastausta komppaa Oulunsalon seurakunnan pastori 
Iida Glumoff.

– Kirkko ei ole mersu, pikemminkin ihan toisesta pääs-
tä. Vaikka kirkko on vanha bussi, päästään sillä perille, 
hän lisää.

Takalo ja Glumoff keskustelevat seurakuntavaalien tun-
nuksesta Minun kirkkoni. Kilometrejä maanteillä niellyt 
bussi ja yhteiskyyti olisivat heidän kirkolleen osuvia ver-
tauskuvia.

Muutamilla sanoilla parempi kirkko
Minun kirkkoni -slogan on puhuttanut siitä asti, kun se 
julkaistiin vaalien mediakampanjan tunnukseksi. Lauset-
ta on moitittu liian yksilökeskeiseksi: kirkko ei ole kenen-
kään oma vaan meidän yhteisesti.

Glumoff lisäisi Minun kirkkoni -otsikkoon kolme kir-
jainta. Sen jälkeen se kuuluisi: minunkin kirkkoni.

– Se kertoisi omakohtaisesta kokemuksesta. Kirkko on 
minunkin juttuni. 

Takalolle kirkko näkyy ennen muuta meidän kirkkona. 
Juuri sen vuoksi hän valitsi kirkon symboliksi bussin, jossa 
istutaan yhdessä ja mennään samaan suuntaan.

Kun Takalo puhuu meidän kirkosta, hän ryhtyy puhu-
maan ilmastonmuutoksesta. Muun muassa siitä kirkon pi-
täisi hänen mielestään käyttää ääntään tällä hetkellä.

– Kirkolla on historia kansanvalistajana. Nyt tällainen 
korostus olisi taas ajankohtainen. 

Kirkko ei saa kadottaa heikointa
Takalon toinen ehdotus on, että kirkko asettuisi vaaleissa 
näyttävästi heikkojen puolelle.

– Kirkon tehtävä on tuoda ihmisille hyvinvointia – joko 
Jeesuksen kanssa tai ilman. Valtion ja kunnan jäljiltä tilaa 
on esimerkiksi mielenterveysongelmaisten rinnalla. 

Iida Glumoffin mielestä seurakuntavaalien yhteydes-
sä puhutaan väistämättä paljon yhteiskunnallisista asiois-
ta, koska Jeesuksesta tai muusta uskon sisällöstä ei sinänsä 
tarvitse äänestää, kuten hän toteaa.

– Vaaleissa äänestetään arvovalintoihin liittyvistä ko-
rostuksista, siksi yhteiskunnallinen puhe on olennaista 
vaalipuhetta.  

Jukka Takalo ideoi historiasta mallin tähän päivään: ai-
koinaan papit hoitivat kansanvalistajan tehtäväänsä ark-
kiveisujen avulla. Veisut toimivat satojen vuosien ajan tie-
donvälittäjinä ja maailmankuvan muokkaajina.

Muusikkomies heittää konkreettisen paikankin, jonne 
arkkiviisut olisivat tervetulleita. Takalo toimii Martin-
niemen kyläyhdistyksessä ja alueen piknik-tapahtumassa 
voisivat soida myös pappien valistavat arkkiveisut vaik-
kapa kierrätyksestä ja lähimmäisenrakkaudesta.

Riitta Hirvonen

Yhteiskyydillä
Pappi ja muusikko ruotivat Minun kirkkoni 
-vaalitunnusta autovertauksen avulla

Kirkolla on historia 
kansanvalistajana. 
Tällainen korostus olisi 
taas ajankohtainen. 
Jukka Takalo
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1. Seurakuntavaalien teema on 
Minun kirkkoni. Keille te teette 
kirkkoa?

2. Miten tiivistätte tavoitteenne 
yhdeksi motoksi?

3. Onko ehdokkaillanne 
yhteisenä nimittäjänä poliittinen 
puolue, herätysliike tai muu 
ideologia?

4. Miten ehdokkaanne 
suhtautuvat kirkon 
moniäänisyyteen – näkemyksiin 
ja mielipiteisiin, jotka poikkeavat 
omistanne?

5. Jatkakaa lausetta yhdellä tai 
muutamalla sanalla: Meidän 
mielestämme kirkko on aivan 
liian...

                                           Listat  tentissä
Viisi kysymystä paljastavat ehdokkaiden arvot ja ideologiat

Vaaleihin ehdokaslistoja asettanei-
den ryhmien tavoitteet ja taus-
tat eivät ole läheskään aina pää-
teltävissä pelkästä listan nimestä.  
Äänestäjälle voi jäädä epäselväk-
si, millaiselle ryhmälle ja ehdok-

kaalle hän antaa äänensä. 
Pyysimme ryhmiä vastaamaan viiteen 

oheiseen kysymykseen. Niistä on toivottavas-
ti apua sopivan ehdokkaan löytämiseen.

LIMINKA
Katse
1.  Katse haluaa tehdä kirkkoa kaikille, joka 

haluavat toimia kirkon arvopohjan mu-
kaisesti.  

2.  Osallistava, tukeva ja rinnalla kulkeva 
seurakunta.

3.  Katse-valitsijayhdistyksessä on mukana 
eri-ikäisiä keskustalaisia, kokoomuslaisia 
sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia 
ehdokkaita.

4.  Katse-valitsijayhdistys edustaa kristillisten 
arvojen, kirkkolain ja kirkolliskokouksen 
päätösten kunnioittamisesta. Rakentava 
keskustelu on aina paikallaan uudistuksis-
ta, mutta kirkolliskokous tekee päätökset, 
joita tulee kunnioittaa ja noudattaa. 

5. Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... kompromissihakuinen.

Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP 
| Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä 
| Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | 
Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset 
| Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset 
| Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen 
puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – 
Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | 
Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | 
Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | 

Kristillisten perusarvojen puolesta
1. Kaikille ihmisille. Jokainen on tervetullut 

kirkkoon ja kaikkiin seurakunnan tilai-
suuksiin. 

2.  "Kansankirkko" yhä ja edelleen. Toivomme, 
että kirkko ja kotiseurakuntamme toimisi 
edelleen kristillisten perusarvojen ja Juma-
lan sanan pohjalta.

3. Ehdokkaamme haluavat toimia kotiseura-
kuntansa parhaaksi yhteistyössä kaikkien 
päätöksentekijöiden kanssa. Ehdokkaitam-
me yhdistää vanhoillislestadiolaisuus. Puo-
luenäkökulmat eivät merkitse kirkollisessa 
päätöksenteossa. 

4. Toivomme, ettei moniäänisyys aiheuta kir-
kossa pahoja riitasointuja. Haluamme, että 
kirkko pysyy opetuksessaan Jumalan sanan 
ja kristillisten peruarvojen pohjalla.

5. Ei vastausta.

LUMIJOKI 
Kristillisten perusarvojen puolesta
1.  Kirkko on Jumalan sanalle ja kristillisil-

le perusarvoille rakennettu hengellinen 
ja ajallinen yhteisö, jolla on myös yhteis-
kunnallinen tehtävä ihmisten auttajana ja 
opettajana. Kirkko ja evankeliumi kuulu-
vat kaikille. Kirkon tehtävät kuuluvat kai-
kille kirkon jäsenille

2.  Raamatun sanan mukainen elävän evan-
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keliumin opetus ja sen mukainen elämä ja 
toiminta rakentavat ja säilyttävät kirkon. 

3.  Ehdokkaamme ovat vanhoillislestadiolai-
sesta herätysliikkeestä.

4.  Moniääninen kirkko ei saa olla kirk-
ko, jossa vain kovimmin huutavien äänet 
kuullaan. Kirkko hyväksyy moniäänisyy-
dessään vanhoillislestadiolaisen herätys-
liikkeen toiminnan kirkossa ja näin mo-
niäänisyys palvelee vanhoillislestadiolai-
sen herätysliikkeen tekemää evankeliumin 
julistamista. Jumalan sanan ja luterilaisen 
tunnustuksen mukainen toiminta on hy-
väksyttävää, mutta epäkristillisen ja Ju-
malan sanan vastaisen hengellisyyden ja 
elämäntavan edistäminen eivät ole mei-
dän toimintaamme emmekä ole sellaises-
sa mukana. Kaikkia ihmisiä tulee auttaa ja 
olla tukena heidän elämässään.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... eksyksissä. Kirkon yritys mukautua 
ihmisten vapaamieliseen ja arvonsa ka-
dottaneeseen elämänmuotoon johtaa, ja 
on johtanut, kirkon rapautumiseen. Ihmi-
nen tarvitsee selkeän arvopohjan elämän-
sä perustukseksi. Kirkolla on ihmisten 
keskuudessa yksi tehtävä tämän arvopoh-
jan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Pal-
velevan kirkon tulee olla ihmisille tarpeel-
linen ja tärkeä.

Kotiseurakunta kuuluu kaikille
 Vastauksia ei saatu ennen lehden painoon 

menoa.

MUHOS 
Kirkko keskellä arkea
1.  Kaikille vauvasta vaariin. Kirkon tulisi ol-

la avoin ja vastaanottavainen jokaiselle. 

Kirkossa myös lapsilla ja nuorilla oikeus 
ilmaista mielipiteensä ja että heitä kuul-
laan päätöksenteossa sekä suunnitelmia 
laadittaessa. 

2.  Kirkko keskellä arkea. Tehdään yhdessä 
kirkko jossa on kaikilla hyvä olla.

3.  Keskustapuolue.
4.  Kirkon moniäänisyys on kirkon rikkaus. 

Moniäänisyys lisää monipuolisuutta se-
kä tuovat uusia ideoita toimintaan, silloin 
kaikilla on helppo tulla kirkkoon. Kir-
kon tulisi vastaanottaa kaikki juuri sellai-
sina kuin ovat. Toivottavasti voimme ol-
la suvaitsevaisia myös omista poikkeaville 
mielipiteille. Jokaisella on ääni, ja jokaisel-
la on oikeus käyttää ääntään mielipiteensä 
ilmaisemiseen myös kirkossa. 

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... käyttökelpoinen hukkaan heitettä-
väksi.

Kotiseurakunta yhteinen asiamme
1.  ”Minä uskon... ...pyhän yhteisen seura-

kunnan...” Kirkko on kaikille avoin – 
siis myös sinulle. Se ei kuitenkaan ole jo-
tain, joka tuunataan äänekkäimmän mie-
len mukaiseksi, vaan rakentuu Jeesuksen 
Kristuksen työn varaan ja on siksi pyhä ja 
yhteinen. 

2.  Haluamme Muhoksen seurakunnan vä-
hemmän jähmeäksi, jäsentensä työpanos-
ta käyttäväksi, ulospäin näkyväksi ja iden-
titeettinsä tunnistavaksi.

3.  Jeesus Kristus on Herra (varhaisin kristil-
linen uskontunnustus).

4.  Kirkkokahviperiaate: Pappi saarnatkoon 
Jumalan Sanaa, johon seurakunta yhdes-
sä tunnustautuu. Sitten siirrytään kahvil-
le, jossa saarna voidaan leppoisassa ilma-
piirissä ruotia atomeiksi, niin että jokaista 
kuullaan ja ja kunnioitetaan. Haluamme 

kirkon olevan kirkko ja siis pysyvän tun-
nustuksessaan. Jos ollaan eri mieltä, hy-
väksytään tilanne, mutta tullaan kuiten-
kin yhteiseen ehtoollispöytään.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... tyhjä. Tule siis mukaan seurakunnan 
toimintaan!

Kristillisten perusarvojen puolesta
1.  Teemme kirkkoa kaikille, jotka haluavat 

elämäänsä kestävät, turvalliset ja pysyvät 
arvot. Kristillisten arvojen perustana on 
Raamattu. Ne voidaan tiivistää sanoihin 
usko, toivo ja rakkaus.

2. Pidämme kirkon toiminnassa tärkeimpä-
nä asiana evankeliumin sanoman esillä pi-
tämistä ja lähimmäisyyttä, toisista välittä-
mistä.

3.  Henkilökohtainen sydämen usko, van-
hoillislestadiolaisuus.

4.  Lähtökohtanamme on kristillinen ihmis-
käsitys ja jakamaton ihmisarvo. Haluam-
me suhtautua kunnioittavasti erilaisiin 
näkemyksiin ja kohdata kaikki ihmiset lä-
himmäisinämme. Keskustelussa tärkeää 
on tasa-arvoisuus, haluamme kuunnella ja 
tulla kuulluiksi.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... vahvasti erilaisten kirkon traditios-
ta poikkeavien näkemysten vietävänä. Lu-
terilaisuus on perinteisesti sanan ja sakra-
menttien kirkko. Tällä perustalla tulisi 
pysyä. 

Muhoksen Perussuomalaiset 
1. Muhoksen perussuomalaiset tekevät kirk-

koa kaikille kuntalaisille. Erityispainopis-
teenä vähäosaiset, lapsiperheet sekä eläke-
läiset. Pyrkimyksenämme on edistää kirk-
komme näkyvyyttä sekä tehdä siitä vielä-
kin enemmän ja helpommin lähestyttävä 

Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP 
| Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä 
| Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | 
Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset 
| Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset 
| Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen 
puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – 
Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | 
Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | 
Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | 
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instituutio joka korostaa perinteisiä suo-
malaisia kristillis-sosiaalisia arvoja.

2. Tavoitteenamme on yhteinen suomalaisia 
perinteitä vaaliva kirkko.

3. Perussuomalaiseen arvomaailmaan pe-
rustuva ideologia ja perussuomalaisille 
tärkeät arvot sekä niiden edistäminen.

4. Erilaiset mielipiteet ja näkemykset kuulu-
vat demokratiaan ja demokraattiseen pää-
töksen tekoon sekä avoimeen keskuste-
luun. Asioista, olivatpa ne mitä tahansa 
tai miten vaikeita tahansa, on uskallettava 
puhua niiden oikeilla nimillä. Peräänkuu-
lutamme avoimuutta sekä uskallusta tuo-
da omat mielipiteet julki.

5. Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... paljon menossa kohti liiallista poli-
tikointia. Uskontoa ja politiikkaa ei tuli-
si liiaksi sekoittaa keskenään vaikka moni 
poliittinen arvo pohjautuukin kristillisiin 
arvoihin.

Yhteisvastuun ehdokaslista
1.  Kirkon tulee olla avoin kaikille tasapuoli-

sesti.
2.  Tasa-arvoinen, välittävä kirkko kaikille.
3.  Emme politikoi seurakuntavaaleissa, vaik-

ka ehdokkaamme ovat vasemmistopuolu-
eista ja mihinkään ryhmään sitoutumat-
tomista.

4.  Avoimin mielin, mutta suhtaudumme 
kriittisesti ääriryhmien esittämiin viha-
puheisiin.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... vaikeasti tavoitettava.

SIIKALATVA 
Kirkko keskellä arkea 
1.  Mielestämme kirkko on olemassa kaik-

kia varten. Meille kaikki seurakuntalaiset 
ovat samanarvoisia.

2.  Seurakunnan tulee toimia lähellä ihmistä, 
keskellä arkea.

3.  Monet listamme ehdokkaista ovat Suo-
men Keskustan jäseniä, mutta emme ole 
vaatineet puoluekirjaa keneltäkään.

4.  Ehdokaslistamme on avarakatseinen. Ar-
vostamme erilaisia mielipiteitä ja näke-
myksiä. Uskomme, että yhteiskunta, kirkko 
mukaan lukien, kehittyy vain ennakkoluu-
lottoman ja vapaan keskustelun kautta.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... etäinen jäsenilleen. Sen pitää tulla lä-
hemmäs ihmistä.

Kristillisten perusarvojen puolesta
1.  Kirkko on alkuperäiseltä olemukseltaan 

ollut Herralle kuuluva. Kirkkoon kutsu-

taan kaikkia.
2.  Toivomme että jatkossakin kirkossa julis-

tetaan Raamattuun pohjautuvaa Jumalan 
sanaa kirkkaasti tarjoten armoa ja anteek-
siantamusta sitä kaipaaville, palvellaan 
seurakuntalaisia sakramentein ja muiden 
toimituksin niiden arvon edellyttämällä 
tavalla ja ollaan lähimmäisiä kaikille.

3.  Vanhoillislestadiolaisuus.
4.  Kuunnellen, kunnioittaen ja keskustellen. 

Kirkon toiminnan pitäisi pohjautua Juma-
lan sanaan ja näin olla ohjaamassa ihmisiä 
eikä ihmismielen ohjata kirkkoa. 

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... vapaamielinen ja koskettaa aivan lii-
an vähän ihmisiä arjessa.

TYRNÄVÄ
Keskusta
1.  Kirkko ja kotiseurakunta kuuluvat mieles-

tämme kaikille. Seurakunnassa olemme 
kaikki samanarvoisia, tulemme kuulluik-
si ja kohdatuiksi. Kirkon toimintaa tulee 
meidän mielestä rakentaa entistä enem-
män seurakuntalaisista ja heidän elämäs-
tään ja tarpeistaan käsin.

2.  Rakennetaan yhdessä yhteinen, parempi 
kirkko.

3.  Listamme taustaryhmänä on Keskusta-
puolue.

4.  Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki 
ovat tervetulleita. Se tarkoittaa myös sitä, 
että arvostamme toisten oikeutta olla asi-
oista eri mieltä.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... työalakeskeinen ja byrokraattinen ja 
haluammekin luoda toimintaa seurakun-
talaisten elämästä käsin.

Kristillisten perusarvojen puolesta 
1.  Kirkon viestiä viedään kaikille ihmisil-

le. Niillä arvoilla ja neuvoilla jotka antaa 
omatunto ja pyhä Jumalan sana.

2.  Kristillisten perusarvojen puolesta. Luthe-
rilaisen perussanoman, joka perustuu Ju-
malan sanaan, tarjoaminen ja välittämi-
nen tämän ajan ihmiselle.

3.  Vanhoillislestadiolaisuus.
4.  Pyrimme rakentavaan ja kunnioittavaan 

keskusteluun erilailla ajattelevien kans-
sa. Kaikkia mielipiteitä ja näkemyksiä tu-
lee kuunnella. Avoin keskustelu erilaisten 
näkemysten kanssa on tärkeää. Mielipitei-
tämme ja päätöksiämme ohjaa omatunto 
ja muuttumaton Jumalan sana. Sen poh-
jalta rakennamme kantamme.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... herkkä muuttamaan kirkon perusop-

pia libreraalisti ajattelevien toiveiden mu-
kaan. Kaiken perustana on muuttumaton 
Jumalan sana. Tämä perustus edellytys 
kirkkomme elinvoimaisena säilymiselle.

SDP Tyrnävä
1.  Teemme kirkkoa kaikille; ikään, sukupuo-

leen, suuntautuneisuuteen, ideologiaan tai 
mihinkään muuhun katsomatta. 

2.  Kirkon tulee pysyä mukana yhteiskunnan 
muutoksessa ja kehityksessä.

3.  Kyllä on, Suomen sosiaalidemokraattinen 
puolue.

4.  Arvostamme myös erilaisia näkemyksiä ja 
mielipiteitä, osaamme kuunnella ja teem-
me yhteistyötä näkemyseroista huolimat-
ta. Kirkko tarvitsee moniäänisyyttä: tuo-
retta näkökulmaa, erilaisia ja monipuoli-
sia mielipiteitä ja näkemyksiä.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... vieras monille seurakunnan jäsenille, 
esimerkiksi nuorille. 

OULU
Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä 
1.  Ihan jokaiselle!
2.  Uudistetaan yhdessä kirkko 2020-luvulle!
3.  Olemme puolueista ja herätysliikkeistä 

riippumatonta, kirkkoa uudistavaa seura-
kuntaväkeä, joita yhdistävät yhteiset arvot. 
Ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelu ovat 
meille tärkeitä arvoja.

Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | 
Kristillisten perusarvojen puolesta | Kotiseurakunta yhteinen asiamme | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä 
arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | 
Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | 
Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta 
| Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | 
Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko 
keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | 
Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä 
seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso 
| Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten 
perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | 
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4.  Olemme eri mieltä joistakin meille tär-
keistä asioista, mutta pidämme tärkeä-
nä kunnioittavaa keskustelua kaikkien 
kanssa.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an...  vaatimaton kertomaan kaikesta siitä 
hyvästä työstä, mitä se tekee yhteiskunnassa.

Katse
1.  Eri ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville 

ihmisille
2.  Katse kohtaa arjessa
3.  Keskusta ja Kokoomus. Lisäksi mukana 

on myös sitoutumattomia ehdokkaita. 
4.  Ajat muuttuvat. Niin myös näkemykset ja 

mielipiteet. Olemme valmiita kuuntelemaan 
myös omista näkemyksistämme poikkea-
via mielipiteitä sekä hakemaan keskustelun 
kautta yhteistä näkemystä asioista. 

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an...  eriytynyt ihmisten arjesta 

Kristillisten perusarvojen puolesta 
1.  Meille tämän päivän ihmisille ja tuleville 

sukupolville. Toiveena on, että Jumalan ja 
Vapahtajan tunteminen olisi elämän tär-
kein asia kaikille ihmisille.

2.  Raamattuun pohjautuvat kristilliset pe-
rusarvot kunniaan kirkon toiminnassa.

3.  Vanhoillislestadiolaisuus ja henkilökoh-
tainen usko.

4.  Ymmärtäen erilaisuutta, vaikka ei aina sitä 
itse hyväksykään, mutta samalla rukouk-
sin, että kirkon perustehtävä saisi edelleen-

kin toteutua rakkaassa kansankirkossam-
me kristillisiin perusarvoihin pohjautuen.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... moniääninen ja usein vaikuttaa siltä, 
että halutaan miellyttää kaikkia ja hyväk-
sytään kaikenlainen elämä, unohtaen raa-
matullinen Jumalan kuva ja kristillinen 
ihmiskäsitys. 

Toimivat seurakuntalaiset 
1.  Teemme kirkkoa kaikille, seurakunta on 

yhteyden yhteisö. Jokainen ihminen lähel-
lä ja kaukana on arvokas kaikissa elämän-
kaarensa vaiheissa. 

2.  Haluamme aktiivisina seurakuntalaisi-
na edistää Jumalan ja Hänen rakkautensa 
tuntemista, joka on ihmisen elämän tär-
kein ja perustavin asia.

3.  Ehdokkaillemme seurakunta on läheinen 
ja tärkeä. Arvostamme herätysliikkeiden 
ja lähetysjärjestöjen työtä. Puoluenäkö-
kohdilla ei meille ole merkitystä. 

 Kirkon mittaamattoman kallis aarre, ilo-
sanoma ylösnousseesta Jeesuksesta, haas-
taa meitä toimimaan ja palvelemaan. Kir-
kon päätöksenteossa haluamme etsiä en-
nen kaikkea Jumalan tahtoa ihmisten 
muuttuvassa arjessa. 

4.  Luontevasti. Haluamme ylläpitää hyvää 
yhteyttä eri tavalla näkevien jäsenten vä-
lillä. Oman kantamme tahdomme muo-
dostaa Raamatun pohjalta.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an... vähän jäsentensä käytössä.

Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | 
Kristillisten perusarvojen puolesta | Kotiseurakunta yhteinen asiamme | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä 
arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | 
Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | 
Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta 
| Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | 
Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko 
keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | 
Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä 
seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso 
| Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | Yhteisvastuu | Katse | Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä | Kristillisten 
perusarvojen puolesta | SDP | Toimivat seurakuntalaiset | Keskusta | Verso | Perussuomalaiset | Kirkko keskellä arkea | 

Verso
1.  Verso kutsuu kaikki kirkon jäsenet mu-

kaan tekemään näkyvää kirkkoa, toteutta-
maan lähimmäisenrakkautta. Kirkko on 
yhtä moninainen kuin jäsenensä, minkä 
pitää näkyä. Ihmisten erilaisuudessa Ju-
mala paljastaa rakkautensa monimuotoi-
suuden. Kirkko on tätä elämää, kaikkia 
ihmisiä ja koko maailmaa varten.

2.  Erilaisuus on rikkautta ja Jumalan rak-
kautta.

3.  Yhteistä ulkopuolista nimittäjää ei ole, 
meitä yhdistävät arvot ja tavoitteet, joihin 
kaikki Verson ehdokkaat ovat sitoutuneet: 
edistämme tasa-arvoista avioliittoa kir-
kossa, vastustamme syrjintää ja rasismia, 
pidämme sukupuolesta riippumatonta 
pappeutta itsestäänselvyytenä, edistämme 
kohtuullisuutta ja kestävää kehitystä, vaa-
dimme parempaa lähimmäisenrakkaut-
ta (näkyy päätöksissä mm. diakoniatyön 
taloudellisena arvostamisena) ja ymmär-
rämme, että tulevaisuus on lasten ja nuor-
ten ja teemme sen mukaisia päätöksiä.

4.  Pyrimme kunnioittamaan eri tavoin ajat-
televia ihmisiä kaikin keinoin, mutta 
meillä on ehdoton nollatoleranssi kaik-
keen kiusaamiseen, syrjintään ja muuhun 
eriarvoistavaan toimintaan.

5.  Meidän mielestämme kirkko on aivan lii-
an...  ulossulkeva, laitostunut ja hierarki-
nen.
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Seurakuntavaalien ehdokkaiksi 
ryhtyneille haluan ilmaista syvän 
kunnioitukseni. Sanon heille: olette 
tehneet ison palveluksen ryhtymällä 
ehdokkaaksi. 

Äänioikeutetuille terveiseni ovat: 
äänestäminen ei ole niinkään velvollisuus 
kuin mahdollisuus ja oikeus. Käytetään 
yhdessä tätä mahdollisuutta!

Itse äänestän seurakuntavaaleissa, 
koska haluan olla aktiivinen jäsen 
seurakuntayhteisössä. Haluan tukea myös 
äänestämisen kautta kirkkoa, joka on 
minulle tärkeä ja rakas.

Kun tutkin ja teen valintaa siitä, ketä 
äänestän vaikuttajaksi seurakuntaani, luen 
muun muassa ehdokkaiden ajatuksia ja 
kuvausta heidän omasta kirkkosuhteestaan. 
Äänestän mielelläni ehdokasta, joka ei 
ole ainoastaan päättäjä, vaan antaa myös 
muutoin lahjansa seurakunnan käyttöön.

Ollessani aikaisemmin kirkkoherrana 
Jyväskylässä koin luottamushenkilöt 

Seurakuntalainen, vaikuta! 
kumppaneikseni ja työtovereikseni. 
Halusin antaa päätöksenteon taustaksi 
mahdollisimman paljon tietoa, jotta he 
pystyisivät tekemään perusteltuja päätöksiä. 

Tiedän, että luottamushenkilö, joka 
toivoo saavansa aikaan pikaisia muutoksia 
isoissa asioissa, saattaa pettyä. 

Samaa kuulee kaupunginvaltuustoista 
ja eduskunnasta. Näissä kaikissa 
luottamustehtävissä on kyse tiimityöstä. 
Jos on pitkäjänteinen, osaa verkostoitua ja 
tehdä yhteistyötä, niin kyllä asioihin pystyy 
vaikuttamaan.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö 
tekee yhteistyötä esimerkiksi täysistunnon 
ja kirkolliskokousedustajien kanssa. He 
ovat ehkä tavallistakin kokeneempia 
luottamushenkilöitä. Moni heistä on 
toiminut esimerkiksi oman seurakuntansa 
kirkkovaltuuston puheenjohtajana. 

Marraskuisten seurakuntavaalien aihe 
on Minun kirkkoni. Itse tahdon rakentaa 
kansankirkkoa, jossa on tilaa uskossaan 

heikoille ja uskossaan varmoille. 
Haluan rakentaa kirkkoa, jossa on matala 

kynnys tulla mukaan toimintaan ja joka 
luottaa ja tukeutuu yhä enemmän jäseniinsä. 

Kaikkein eniten toivon, että kirkossamme 
julistetaan raikkaana armon evankeliumia. 

Kirkossa on monia ihmisryhmiä, joiden 
ääni ei kenties kuulu tarpeeksi kirkkaana. 
Yksi tällainen ryhmä on työikäiset miehet. 
He ovat selvästi aliedustettuna vaaliuurnilla.

Vaalien yhteydessä toistetaan usein, että 
kirkko tarvitsee ennen muuta enemmän 
nuoria luottamushenkilöitä. Tämän 
toivomuksen jaan muiden kanssa. 

On sanottu myös, että luottamushenkilöt 
eivät ole todellisia vallankäyttäjiä vaan 
valtaa käyttävät tosiasiassa työntekijät 
seurakunnissa. Tätä väitettä en jaa, mutta 
toivon, että luottamushenkilöt ottavat 
aktiivisuudellaan nykyistä isompaa roolia 
päätöksenteossa.

Jukka Keskitalo
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö

Oulun hiippakunnan piispa 1. marraskuuta alkaen

Kirkko tarvitsee ennen 
muuta lisää nuoria 
luottamushenkilöitä.
Jukka Keskitalo

Sanna Krook
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Marja-Liisa Isola Maarit Parrila Pirkko Rantasuo

Hailuodon 
seurakunnan
 kirkkovaltuusto 2019–2022

2 
Ansamaa Arja,
sairaanhoitaja 
(AMK)-diakonissa, 
perushoitaja

3 
Hurskainen Mari,        
ekonomi, 
IT-asiantuntija

4 
Huuskonen Heli,       
merkantti, 
toimistotyöntekijä

5 
Junttola Marjo,
KM, 
luokanopettaja

6 
Lehto Leena,
kätilö, terveyden-
hoitaja

7 
Karppinen Arto,
FM,  opettaja

8 
Kilpeläinen Riikka,
sairaanhoitaja
AMK

9 
Korteniemi Jaakko,        
diplomi-insinööri

10 
Maalo Jukka,
palvelupäällikkö

11
Malkamäki Marko,       
ins. AMK, 
kirjapainoyrittäjä

12 
Martikkala Julie,        
kotiäiti

13
Paananen Petteri,        
kehitysjohtaja

14
Paavola Antti,
laboratoriomestari

15
Puusaari Sirkka,        
marketpäällikkö, 
eläkeläinen

16
Raitio Jukka, 
projektivastaava, 
partiotyön tuen pj.

17
Rantala Heino,       
maanviljelijä

Limingan seurakunnan
 kirkkovaltuustoehdokkaat

I Katse         

Lisäksi kirkkovaltuuston jäseniksi tulevat Veli-Pekka Lepistö, 
Minna Maikkola, Ulla Parrila, Kirsi Rantasuo ja Heli Sipilä.

Hailuodon seurakunnassa ehdolle asettui yhtä monta henkeä (11) kuin 
paikkoja on jaossa, joten seurakunnassa pidetään ns. sopuvaali ja kaikki 
ehdolle asettuneet valitaan suoraan kirkkovaltuustoon. Näin ollen äänes-
tyksiä ei järjestetä ollenkaan. 

SEURAKUNTAVAALIT 2018
6.11.
ennakkoäänestys alkaa. Voit äänestää 6.–10.11. 
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa. 
Lähimmän äänestyspaikan voi etsiä osoitteessa www.
seurakuntavaalit.fi/aanestajalle/ennakkoaanestyspaikat. 
1.11. ilmestyvässä Rauhan Tervehdyksessä 
luetellaan kaikkien levikkialueen seurakuntien 
ennakkoäänestyspaikat.

18.11.
seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä. 
Äänestysaikaa on kello 11–20.

Airi Sipilä Elsa Tuominen Maria-Theresa 
Vähäkangas
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18
Sangi Roope,       
opiskelija

19
Saukkoriipi-
Haapala Tiina,
aineenopettaja, FM

20 
Sohlo Eero,
eläkeläinen

21
Tuohimaa Arto,        
eläkeläinen

22
Tuuri Leena,
ympäristöjohtaja

23
Viljas Antti,
paperinvalmistaja

24
Weissenfelt Kerttu,
lehtori, eläkeläinen

25 
Ahola Anna,        
opiskelija

26
Seppänen Pauli,      
lakimies

27
Väisänen Minna,        
sairaanhoitaja-
diakonissa (AMK)

28 
Hietala Tanja,
sairaanhoitaja, 
psykiatria

29 
Kuisma Jouni,  
lentokone-
kuormaaja

30
Vuokila Mirja-Liisa,        
erikoissairaan-
hoitaja

31 
Koivukangas Alpo,
sähkösuunnittelija

32 
Korkiakoski Miika,       
järjestelmä-
insinööri

33 
Hintsala Jenni,
opettaja,  teologi

Lumijoen seurakunnan
 kirkkovaltuustoehdokkaat

2 
Vanhala Hannu 
Sakari, 
talonrakentaja

3 
Hirvasniemi 
Anna-Leena, 
kotiäiti

4 
Aspegren Aira,  
kokki

5 
Savilampi Sanna, 
sairaanhoitaja

6 
Oksa Esko,
teknisten aineiden
opettaja, eläkeläinen

7 
Klaavo Kirsi,
asiakkuusneuvoja

8 
Koivunen Nella, 
kotiäiti

9 
Kurkela Jouni,
eläkeläinen

I Kristillisten perusarvojen puolesta 

10 
Laurila Heikki,
erityisopettaja

11 
Lettojärvi Ritva, 
marjanviljelijä,
eläkeläinen

12 
Litola Mika,
puuseppä

13 
Marttila Juha,
lastenkodin-
ohjaaja

14 
Meskus Anne,
kuntoutusohjaaja

15 
Ollakka Henna,
kotiäiti

16 
Pietilä Seppo,
talouspäällikkö, 
eläkeläinen

17 
Sotaniemi Marjut, 
terveydenhoitaja, 
kotiäiti

II Kristillisten 

34 
Mutanen Maria-
Liisa, perhetyön 
esimies, sosionomi 
(YAMK)

perusarvojen puolesta  

II Kotiseurakunta kuuluu 

kaikille
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2 
Göransson Gunnar,
järjestyksenvalvoja,
eläkeläinen

3
Haapasalo Lea,
eläkeläinen, 
perushoitaja

4 
Haapasalo Raili, 
maatalousyrittäjä

5
Huovinen Riitta, 
emäntä, 
yrittäjä

6
Kukkohovi Juha, 
eläkeläinen, 
agrologi

7 
Kumpulainen 
Marika,
yrittäjä

8 
Louhela-Risteelä 
Virpi, KT, erityis-
luokanopettaja

9
Männikkö Raili, 
eläkeläinen

10 
Nurkkala Teemu, 
yrittäjä

11
Ruottinen Liisa, 
eläkeläinen

12
Saarenpää Kaarlo, 
eläkeläinen, 
maanviljelijä

13
Seppänen Liisa,
opiskeluhuollon 
suunnittelija

14 
Välitalo Jenna, 
opiskelija

15 
Väätäjä Minna, 
kotiäiti
   

16 
Antila Ismo,
ohjaaja

17 
Ervasti Aino, 
luokanopettaja

18
Kallunki Hanna, 
verkkotoimittaja, 
FM

19 
Kinnunen Lea, 
myyjä

20 
Kinnunen Mika, 
projektipäällikkö

21 
Parviainen Sauli, 
yrittäjä

22 
Tiirola Kari, 
insinööri

23 
Vääräniemi Tuula, 
perhepäivähoitaja
   

24 
Rauhio Ville, 
tradenomi

25 
Plaketti Anu,
sairaanhoitaja
  

Muhoksen seurakunnan
 kirkkovaltuustoehdokkaat

I Kirkko keskellä arkea 

26 
Suikkanen Tuomo, 
valt. kand.

27 
Holappa Esko, 
panostaja, 
eläkeläinen

28 
Airaksinen Ossi, 
eläkeläinen

29 
Nieminen Minna, 
kotiäiti, 
lähihoitaja

30 
Huusko Hanne, 
sosionomi

31
Vitikka Veikko, 
FM, lehtori

32 
Kangas Sami ,
myymälävastaava

33 
Koskinen Jouni, 
käytönvalvoja, 
eläkeläinen

II  Kristillisten perusarvojen 

III   Muhoksen Perussuomalaiset

IV  Yhteisvastuun ehdokaslista 

puolesta

18 
Sutela Sisko, 
maatilayrittäjä,
eläkeläinen

19 
Tornio Jouni,
eläkeläinen
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42 
Kauppila Raija, 
ryhmäkodin 
johtaja

43 
Kiesilä Hilkka, 
Huk, nuorisotyön-
ohjaaja

44 
Korkala Lea, 
eläkeläinen, 
sair.hoitaja

45 
Piirala Maria,
johtava kko / 
AP-IP esimies

46 
Saarinen Timo, 
lehtori

47 
Tuusa Jussi,
FT, biokemisti

48 
Väänänen Peter, 
opiskelija

2
Aitto-oja Timo,
rakennusmestari

3
Inkeroinen Vuokko,
kotiäiti,  opiskelija

4
Kurkinen Pasi,
metsuri
 

5
Lahti Anne,
laboratoriohoitaja

6
Leinonen Eero,
agrologi
maanviljelijä 

7
Nieminen Risto,
yrittäjä

8
Arbelius Sirpa,
rakennuspiirtäjä

9
Autio Kaisa,
toimitilahuoltaja

10
Haverinen Jari,
yrittäjä

11
Hoikka Raimo,
eläkeläinen 

12
Hyvärinen Hannele,
sairaanhoitaja,
koulunkäynnin-
ohjaaja 

13
Hyytinen
Johannes,
opetusneuvos

14
Jarva Susanna,
toimihenkilö 

15
Juntunen Mari,
yrittäjä 

16
Kangas Raili,
eläkeläinen 

17
Keränen
Anna-Maaria,
terveydenhoitaja

Siikalatvan seurakunnan
 kirkkovaltuustoehdokkaat

II  Kirkko keskellä arkea

18
Kinnunen Teuvo,
koulunkäynnin-
ohjaaja, puuseppä 

19
Konola Julia,
kirjanpitäjä

20
Koskela Monika,
lähihoitaja 

21
Kylmäaho Antti,
maanviljelijä

 

22
Leiviskä Irma,
lähihoitaja 

23
Marttila Aino,
äidinkielen ja psyko-
logian lehtori

24
Myllylä Jaana,
maatalousyrittäjä,
lähihoitaja 

25
Myllylä Toini,
lähihoitaja

 I Kristillisten perusarvojen  puolesta

34 
Kauppinen Piia, 
rakennusnainen

35 
Repo Hannele, 
eläkeläinen

36 
Rahkola Eija,
päiväkodin johtaja, 
emerita

37 
Aho Petri, 
eläkeläinen

38 
Irjala Marjo, 
kanttori

39 
Jokelainen Toni, 
kiinteistönhoitaja

40 
Lapinoja Pia, 
luokanopettaja

41 
Lohilahti-Mällinen 
Päivi,  sosionomi 
(YAMK), yrittäjä

V Kotiseurakunta yhteinen asiamme 
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26
Männikkö Kaarina,
4H-toiminnan-
johtaja 

27
Niiranen Mikko,
yrittäjä 

28
Niva Elina,
myyjä, kotiäiti

29
Oja Jari,
suntio 

30
Penttilä Kyösti,
metsätalous-
teknikko 

31
Tikka Sari,
sairaanhoitaja,
ensihoitaja

32
Tuovinen
Tuulikki,
eläkeläinen 

33
Yrttiaho
Anne,
farmaseutti

2 
Bräysy Hanne
erityisopettaja, 
kotiäiti

3 
Havela Riitta, 
AMK-insinööri

4 
Hietikko Veli-Matti, 
nuorisosihteeri

5 
Isokääntä Henna-
Leena, lasten-
tarhanopettaja

6
Junttila Anita, 
emäntä

7 
Kauppi Nelli, 
maanviljelijä

8 
Leiviskä Kirsti, 
koulusihteeri

9 
Lithovius Helena, 
lähihoitaja

10 
Markus Anu, 
maatalousyrittäjä

11 
Matero Jouko, 
rakennusmestari

12 
Mäkelä Ulla, 
erityisopettaja

13 
Näppä Esa, 
maatalous-
lomittaja

14 
Ojanperä Karoliina, 
agrologi (AMK), 
kotiäiti

15 
Olsbo Airi, 
eläkeläinen, 
yrittäjä

16 
Piipari Pirita, 
lähihoitaja

17 
Rajander-Suoniemi 
Maarit, 
sosiaaliohjaaja

Tyrnävän seurakunnan
 kirkkovaltuustoehdokkaat

I   Keskustan ehdokaslista

18 
Saarela Leino, 
eläkeläinen

19 
Salmenhaara Anne, 
sosiaaliohjaaja, 
perheterapeutti

20 
Suomela Marita, 
mielisairaanhoitaja

21
Suomela Risto, 
eläkeläinen

22
Myllyoja Emilia, 
projektipäällikkö

23 
Snellman Toivo, 
ammatinharj. 
eläkeläinen

24 
Luokkala Anu, 
diakonissa, 
kotiäiti

25 
Marjanen Janne, 
tekninen 
asiantuntija

26 
Karppinen Anna-
Mari, koulun-
käynninohjaaja

27 
Tölli Mika, 
opiskelija

28 
Kolehmainen 
Samuli, 
tuotantotyöntekijä

29 
Kemppainen Elsi, 
terv.kesk. osaston-
hoitaja, eläkeläinen

30 
Lepistö Mikko, 
tuotantopäällikkö

31
Vuorma Torsti, 
teknikko, 
veturinkuljettaja

II    SDP Tyrnävä ehdokaslista III    Kristillisen perusarvojen puolesta ehdokaslista
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2 
Aittola Maija, 
erikoislääkäri     

3  
Myllylä Sirkka-Liisa, 
palvelukeskuksen 
johtaja, eläkkeellä  

4  
Pikkarainen Jouni, 
rahastonhoitaja
        

5  
Pylkkänen Eetu, 
opiskelija        
   

6  
Pölönen Irma, 
siivoustyön johtaja, 
eläkkeellä    

7  
Rautio Antti, 
yrittäjä        
    

8  
Kiiveri Mikko, 
muusikko         
   

9  
Junno Esko, 
yrittäjä
 

10  
Kemppainen Marjo, 
kasvatustieteiden 
ja draaman opettaja    

11  
Rahikainen Hannu, 
rovasti      
      

12  
Kaarre Simo, 
luokanopettaja, KM        

13  
Heikkilä Albert, 
koulunkäynnin-
ohjaaja        

14  
Karttunen Marja-
Liisa, psykologi, 
eläkkeellä        

15  
Karjalainen Jenni, 
sosionomi-
opiskelija        

16  
Kaajakari Marjut, 
toimittaja, 
eläkkeellä        

17  
Englund-Siikaluoma 
Helena,
toimintaterapeutti        

18  
Jääskeläinen Minna, 
sosionomi-
diakoniaopiskelija    

19  
Metso Maija, 
opettaja   
         

20  
Åman Pentti, 
FT, ympäristö-
asiantuntija

 21  
Husso Jarmo, 
toimitusjohtaja
        

22  
Hänninen Juha, 
teologian maisteri, 
majuri res.    

23  
Koivuperä Markku, 
tietotekniikan 
yrittäjä        

24  
Kokkonen Kyösti, 
isännöitsijä, 
eläkkeellä            

25  
Lampinen Riitta, 
eläkkeellä, 
pankkitoimihenkilö        

26  
Norrena Julius, 
TKK, 
järjestyksenvalvoja        

27  
Pukinkorva 
Maija-Liisa, 
yrittäjä   

28  
Rajala Lyly,
toimittaja        
    

29  
Siikaluoma Teuvo, 
alueasiamies
            

30  
Vehmanen 
Elli-Nora, 
opiskelija            

31  
Väänänen Leena, 
DI, 
Program Manager                   

32  
Jokelainen Hilkka, 
rakennusmestari, 
eläkkeellä        

33  
Koivula Antti, 
tekniikan 
kandidaatti            

34  
Pitkälä Juhani, 
rovasti            

35  
Raatikainen 
Anna-Maria, 
erikoislääkäri            

36  
Riihiaho Pirkko, 
diakonissa, 
eläkkeellä        

37  
Savolainen Mirja, 
dipl.ins.     
           

38  
Jääskeläinen Niina, 
kokemusohjaaja 
       

39  
Kostekivi Tommi, 
parturi-kampaaja      
  

40  
Ropponen Ella, 
nuoriso-ohjaaja 
       

41  
Seikkula Olli, 
seurakuntapastori        

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
ehdokkaat Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon

I Toimivat seurakuntalaiset

II  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

III  Katse 

IV Kristillisten perusarvojen 

puolesta V Verso

Äänestä 
valkoisella lapulla
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Oulun tuomiokirkkoseurakunta
ehdokkaat Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostoon

51  
Jääskeläinen Minna, 
sosionomi-diakonia-
opiskelija    

52  
Metso Maija, 
opettaja            

53 
Åman Pentti, FT, 
ympäristöasian-
tuntija        

 54  
Jääskeläinen Niina, 
kokemusohjaaja
        

55 
Kostekivi Tommi, 
parturi-kampaaja     
  

56  
Ropponen Ella, 
nuoriso-ohjaaja  
      

57  
Seikkula Olli, 
seurakuntapastori 
       

58  
Tapaninen Marjo, 
projekti-
koordinaattori        

59  
Aittola Maija, 
erikoislääkäri  
          

60 
Myllylä Sirkka-Liisa, 
palvelukeskuksen 
johtaja, eläkkeellä    

61  
Pikkarainen Jouni, 
rahastonhoitaja 
      

62  
Pylkkänen Eetu, 
opiskelija 
           

63  
Pölönen Irma, 
siivoustyön johtaja, 
eläkkeellä    

64  
Rautio Antti,
yrittäjä          
  

65  
Kiiveri Mikko, 
muusikko         
   

66  
Junno Esko, 
yrittäjä            
 

67  
Jokelainen Hilkka, 
rakennusmestari, 
eläkkeellä        

68  
Koivula Antti, 
tekniikan 
kandidaatti        

69 
Pitkälä Juhani, 
rovasti            

70  
Raatikainen 
Anna-Maria, 
erikoislääkäri            

71  
Riihiaho Pirkko, 
diakonissa, 
eläkkeellä        

72  
Savolainen Mirja, 
dipl.ins.            
 

73  
Huoviala Marja 
Leena, KM, 
eläkkeellä        

74  
Husso Jarmo, 
toimitusjohtaja 
       

43  
Kemppainen Marjo, 
kasvatustieteiden 
ja draaman opettaja    

44  
Rahikainen Hannu, 
rovasti   
         

45  
Kaarre Simo, 
luokanopettaja, 
KM        

46  
Heikkilä Albert, 
koulunkäynnin-
ohjaaja        

47  
Karttunen Marja-
Liisa, psykologi, 
eläkkeellä        

48  
Karjalainen Jenni, 
sosionomiopiskelija        

49  
Kaajakari Marjut, 
toimittaja, 
eläkkeellä        

50  
Englund-Siikaluoma 
Helena, 
toimintaterapeutti        

42  
Tapaninen Marjo, 
projekti-
koordinaattori    

I  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

II Verso

III Toimivat seurakuntalaiset 

IV Kristillisten perusarvojen puolesta V  Katse

Äänestä 
oranssilla lapulla
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75  
Hänninen Juha, 
teologian maisteri, 
majuri res.    

76  
Koivuperä Markku, 
tietotekniikan 
yrittäjä        

77  
Kokkonen Kyösti, 
isännöitsijä, 
eläkkeellä        

78  
Lampinen Riitta, 
eläkkeellä, pankki-
toimihenkilö        

79  
Norrena Julius, 
TKK, järjestyksen-
valvoja

80  
Pukinkorva 
Maija-Liisa, 
yrittäjä 

81  
Rajala Lyly, 
toimittaja        
    

82  
Siikaluoma Teuvo, 
alueasiamies  
          

83 
Vehmanen 
Elli-Nora, 
opiskelija      

84  
Väänänen Leena, 
DI, Program 
Manager    

2  
Alakiuttu Janne, 
muusikko, 
opiskelija

3  
Kanniainen  Hannu, 
erikoisasentaja, 
liikenneopettaja

4  
Kanniainen Sisko, 
eläkeläinen, 
toimistonhoitaja

5  
Kosunen  Johanna, 
perheenäiti

6  
Lahdensivu Irja,
sosionomi

7  
Lamminparras Kari, 
maalari

8  
Liljamo Hannu, 
insinööri

9  
Nikkinen Esa, 
sähköasentaja

10 
Niiranen Kati, 
perhehoitaja, KM

11  
Pollari  Mallu, 
tuotannon-
työntekijä

12  
Päätalo Kaisa, 
tradenomi

13  
Ruuskanen Katri, 
lähihoitaja 
(vanhustyö)

14  R
Röntynen Suvi, 
palvelupäällikkö

15  
Sipola Mauno, 
kirvesmies, 
eläkeläinen

16  
Soronen Lilja, 
siivouspäällikkö, 
eläkeläinen

17  
Tukiainen Jussi, 
psykologi
 

18  
Alakangas Jani   
kasvatustieteen 
maisteri, rehtori

19  
Haapalainen Antti, 
asiantuntija, YTM

20  
Harju Janika,  
LTO, sosiaalialan 
vastaava ohjaaja

21  
Hoikkaniemi Marko, 
kauppias

22  
Härmä Johanna, 
sosionomi-diakoni

23  
Isohookana Terttu, 
sairaanhoitaja

24  
Nisula Ilari, 
yrittäjä

25  
Seppälä Erja, 
opinto-ohjaaja, 
YAMK restonomi

Haukiputaan seurakunta
 ehdokkaat Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon
I Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä    

II  Katse   

Äänestä 
valkoisella lapulla
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26  
Torvela Seija, 
toimistonhoitaja

27
Vähäkuopus Matti, 
terveyspalvelu-
johtaja vs.

 28  
Myllymäki Sami, 
dosentti

29 
Koukkari Lauri, 
eläkeläinen

30  
Pisilä Matti, 
insinööri, 
tietokonetekn.

31  
Kuusijärvi Timo, 
agrologi

32  
Ojala Katri, 
sisustussuunnit-
telija, opiskelija

33  
Takkula Pekka,   
 kirvesmies

34  
Kujala Pekka,   
insinööri
 

35  
Holma  Antti, 
tarkastusinsinööri

36  
Nuutinen 
Jukka-Pekka, 
TkL

37 
Sarvanko Kari, 
eläkeläinen, 
insinööri

38  
Väyrynen 
Markku, opettaja, 
eläkeläinen

39  
Nieminen Miika, 
professori, 
sairaalafyysikko

Haukiputaan seurakunta
 ehdokkaat Haukiputaan seurakunnan seurakuntaneuvostoon

48  
Niiranen  Kati, 
perhehoitaja, KM
    

49  
Pollari  Mallu, 
tuotannon-
työntekijä    

50  
Päätalo Kaisa, 
tradenomi   

51  
Ruuskanen Katri, 
lähihoitaja 
(vanhustyö)    

52  
Röntynen Suvi, 
palvelupäällikkö
    

53  
Sipola Mauno, 
kirvesmies, 
eläkeläinen   

54  
Soronen Lilja, 
siivouspäällikkö, 
eläkeläinen   

55  
Tukiainen Jussi, 
psykologi   
 

40  
Alakiuttu Janne, 
muusikko,
opiskelija   

41  
Kanniainen Hannu, 
erikoisasentaja, 
liikenneopettaja   

42  
Kanniainen Sisko, 
eläkeläinen, 
toimistonhoitaja   

43  
Kosunen Johanna, 
perheenäiti
   

44  
Lahdensivu Irja, 
sosionomi   

45  
Lamminparras Kari, 
maalari   

46  
Liljamo Hannu, 
insinööri   

47  
Nikkinen Esa, 
sähköasentaja   

56
Puranen Tiina, 
opiskelija   
 

57  
Holma Antti, 
tarkastusinsinööri   

58  
Nuutinen 
Jukka-Pekka, TkL  
 

59  
Sarvanko Kari, 
eläkeläinen, 
insinööri   

60  
Väyrynen Markku, 
opettaja, 
eläkeläinen   

61  
Nieminen Miika, 
professori, 
sairaalafyysikko  

 62  
Myllymäki Sami, 
dosentti    

63  
Holma Sirpa, 
apulaisosaston-
hoitaja   

III  Kristillisten arvojen puolesta    

IV Toimivat seurakuntalaiset

I Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä    

II  Nuorten asialla III  Toimivat seurakuntalaiset IV  Kristillisten arvojen puolesta    

Äänestä 
oranssilla lapulla
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64  
Tuomela Saara, 
sosionomi-
diakoniopiskelija   

65  
Hakso Keith, 
yrittäjä, KTM  

66  
Jämsä Raimo, 
aluepäällikkö, 
eläkeläinen    

67  
Kuusijärvi Timo,
agrologi   

68  
Ojala Katri, 
sisustussuunnit-
telija, opiskelija    

69  
Takkula Pekka, 
kirvesmies   

70  
Taavitsainen  
Joonas,
käyttömestari    

71  
Rehu Sanna, 
palkkasihteeri, 
eläkeläinen    

72  
Aitto-Oja Inkeri, 
laboratorio-
analyytikko, yrittäjä    

73  
Alakangas Jani, 
kasvatustieteen 
maisteri, rehtori   

74  
Haapalainen Antti, 
asiantuntija, YTM
   

75  
Harju Janika, 
LTO, sosiaalialan 
vastaava ohjaaja   

76  
Hoikkaniemi Marko, 
kauppias   
 

77  
Härmä Johanna, 
sosionomi-diakoni   

78  
Isohookana Terttu, 
sairaanhoitaja   

79  
Nisula Ilari, 
yrittäjä   

80  
Seppälä Erja, 
opinto-ohjaaja, 
YAMK restonomi   

81  
Torvela Seija, 
toimistonhoitaja
 

82  
Vähäkuopus Matti, 
terveyspalvelu-
johtaja vs.    

2 
Kaunisto Antti, 
DI

3 
Sillanpää-Posio 
Virpi, pastori, 
eläkeläinen

4 
Telkkälä Antti, 
opiskelija
 

5 
Hannula Martti, 
dipl.ins.

6 
Hellsten Seppo, 
ryhmäpäällikkö, 
FT

7 
Ikäheimo Markku, 
lääkäri

8 
Jämsä Tommi, 
yrittäjä, dipl.ins.

9 
Kallio-Pulkkinen 
Soili, erikoisham-
maslääkäri, HLT

10 
Koskela Mikko, 
maanviljelijä, 
agronomi

11 
Kuumola-Liimatta 
Sisko, psykologi, 
psykoterapeutti

12 
Kuusirati Jyrki, 
soittajaupseeri, 
fil.maist.

13 
Laitila Rauno, 
ensihoidon lehtori

14 
Lonkila Seppo, 
FT, IT-erikois-
asiantuntija

15 
Pouke Eeva, 
toiminnanjohtaja

16 
Riikola Anne, 
terveydenhoitaja

17 
Suutari Niina, 
opettaja

Karjasillan seurakunta
ehdokkaat Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon

I  Verso    

V  Katse    

II  Toimivat seurakuntalaiset  

Äänestä 
valkoisella lapulla
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42 
Muhola Reijo, 
veturinkuljettaja
 

43  
Kaarto Ella, 
sosionomi, kirkon 
nuorisotyönohjaaja

44  
Kata  Johannes, 
opettaja

45  
Lotvonen Helena, 
yrittäjä

46  
Miettunen Marja, 
palveluesimies, eri-
koissairaanhoitaja

47  
Myllykangas 
Markku, vastaava 
työnjohtaja

48 
Pylväs Marja-Liisa, 
erikoissairaanhoita-
ja, eläkeläinen

49  
Rätymaa Jussi, 
merkonomi

50  
Soini Marko, 
kirjanpitäjä, 
yritysneuvoja

51  
Vuollo Kari, 
tulliylitarkastaja

52  
Wasama Kim, 
valtiotieteen 
maisteri

18 
Viitala Jorma, 
HTM,
etuuspäällikkö

19 
Aro Sampsa 
taksiyrittäjä,
FM

20 
Huovinen Sauli, 
automaatio-
asentaja

21 
Hänninen Jyrki, 
yrittäjä

22 
Kivinen Sanna, 
hallintotieteiden 
maisteri

23 
Kuha Leena, 
osastosihteeri

24 
Lahti Liisa, 
erikoislääkäri

25 
Lepojärvi Mervi, 
perhehoidon ohj., 
diakoniaopiskelija

26 
Nokela Tiina, 
sairaanhoitaja, 
partiojohtaja

27 
Okkonen Tuula, 
filosofian tohtori, 
historianopettaja

28  
Petäjäaho Jouni, 
kehitysvammaoh-
jaaja, eläkeläinen

29  
Ritola Laura, 
englannin lehtori, 
partiojohtaja

30
Vartiainen Maarit, 
koulunkäynninoh-
jaaja, sosionomi

31 
Asikainen Kyösti, 
rak.ins.

32 
Hiltunen Vilhelmiina,
lastentarhan-
opettaja

33 
Hyytinen Eero, 
asianajaja

34 
Ilvesluoto Ilpo, 
maalari

35 
Isopahkala Sakari, 
kirvesmies

36 
Jokitalo Anne, 
hammashoitaja

37 
Junttila Samppa, 
myyjä

38 
Jurmu Juha, 
opettaja

39 
Katajainen Kirsi, 
TM, KM

40 
Laine Hans, 
lääketieteen 
kandidaatti

41 
Lampinen 
Marjaana, 
lähihoitaja

Karjasillan seurakunta
 ehdokkaat Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvostoon

Äänestä xx-värisellä la-
pulla

III  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

IV  Kristillisten perusarvojen puolesta

V  Katse    

Äänestä 
oranssilla lapulla



30 Rauhan teRvehdys | Seurakuntavaaliliite | 2018

Tämä ei ole virallinen ehdokaslistojen yhdistelmä.

53  
Aro Sampsa, 
taksiyrittäjä, FM

54  
Huovinen Sauli, 
automaatioasentaja

55  
Hänninen Jyrki, 
yrittäjä

56  
Kivinen Sanna, 
hallintotieteiden 
maisteri

57  
Kuha Leena, 
osastosihteeri

58  
Lepojärvi Mervi, 
perhehoidon ohj., 
diakoniaopiskelija

59  
Nokela Tiina, 
sairaanhoitaja, 
partiojohtaja

60  
Okkonen Tuula, 
filosofian tohtori, 
historianopettaja

61  
Petäjäaho Jouni, 
kehitysvamma-
ohjaaja, eläkeläinen

62  
Ritola Laura, 
englannin lehtori, 
partiojohtaja

63 
Vartiainen Maarit, 
koulunkäynnin 
ohjaaja, sosionomi

64  
Kaunisto Antti, 
DI

65  
Sillanpää-Posio 
Virpi, 
pastori, eläkeläinen

66 
Telkkälä Antti, 
opiskelija
 

67  
Kaarto Ella, 
sosionomi, kirkon 
nuorisotyönohjaaja

68  
Kata Johannes, 
opettaja

I  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

93  
Isopahkala Sakari, 
kirvesmies

94 
Jokitalo Anne, 
hammashoitaja

95  
Jurmu Juha, 
opettaja

96  
Kangas Auli, 
varajohtaja, lasten-
tarhanopettaja

97  
Kangas  Marja-Sisko, 
sairaanhoitaja

98  
Katajainen Kirsi, 
TM, KM

99  
Laine Hans, 
lääketieteen 
kandidaatti

100  
Lampinen 
Marjaana, 
lähihoitaja

69  
Lotvonen Helena, 
yrittäjä

70  
Miettunen Marja, 
palveluesimies, eri-
koissairaanhoitaja

71  
Myllykangas 
Markku, vastaava 
työnjohtaja

72  
Pylväs Marja-Liisa, 
erikoissairaanhoita-
ja, eläkeläinen

73  
Rätymaa Jussi, 
merkonomi

74 
Soini Marko, 
kirjanpitäjä, 
yritysneuvoja

75  
Vuollo Kari, 
tulliylitarkastaja

76  
Wasama Kim, 
valtiotieteen 
maisteri

 77 
Hellsten Seppo, 
ryhmäpäällikkö, 
FT

78  
Ikäheimo Markku, 
lääkäri

79  
Jämsä Tommi, 
yrittäjä, 
dipl. ins.

80  
Kallio-Pulkkinen 
Soili, erikoisham-
maslääkäri, HLT

81  
Koskela Mikko, 
maanviljelijä, 
agronomi

82  
Kuumola-Liimatta 
Sisko, psykologi, 
psykoterapeutti

83  
Kuusirati Jyrki, 
soittajaupseeri, 
fil. maist.

84  
Laitila Rauno, 
ensihoidon lehtori

85  
Lonkila Seppo, 
FM, IT-erikois-
asiantuntija

86  
Pouke Eeva, 
toiminnanjohtaja

87  
Riikola Anne, 
terveydenhoitaja

88  
Suutari Niina,
opettaja

89  
Viitala Jorma, 
HTM, 
etuuspäällikkö

90  
Hiltunen Vilhelmiina,
lastentarhan-
opettaja

91  
Hyytinen Eero, 
asianajaja

92  
Ilvesluoto Ilpo, 
maalari

II  Verso   III  Katse  

IV  Toimivat seurakuntalaiset    

V  Kristillisten perusarvojen puolesta  
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Kiimingin seurakunta
 ehdokkaat Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon

2  
Alasaarela Juho, 
opiskelija

3  
Alatalo Ahti, 
eläkeläinen

4 
Huttu-Hiltunen 
Antti, 
mv, opettaja

5  
Kakko Matti, 
sairaalaneuvos, 
YTM

6  
Kontio Aki, 
kuljettajatutkinto-
jen vastaanottaja

7  
Laru Jari,
yliopistonlehtori

8  
Parkkinen 
Eeva-Maria, 
erityisopettaja

9  
Paroll Paula, 
yrittäjä, 
junatarjoilija

10  
Pyky Kalle,
opiskelija

11  
Rasvala Jorma, 
harrasteohjaaja

12  
Vuorjoki Risto, 
eläkeläinen
 

13  
Appel Teuvo, 
kirvesmies

14  
Holappa Toni,
myyjä, opiskelija

15 
Kailo Kaarina, 
dosentti, 
tietokirjailija

16  
Kouri Arto, 
rovasti, 
eläkeläinen

17  
Marjomaa Mikko, 
kartoittaja

18  
Pelkonen Paula, 
herastuomari, 
taksinkuljettaja

19  
Siipola Hannu, 
elektroniikka-
suunnittelija

20  
Vadi Kristiina, 
sosionomi-diakonia 
-opiskelija

21 
Väänänen Veijo, 
eläkeläinen
 

22  
Huttula Maija-Liisa, 
eläkeläinen

23  
Korkeala Ulla, 
hammaslääkäri

24  
Pekkanen Jukka, 
insinööri

25  
Pirttikoski Johanna, 
lasten ja nuorten 
erityisohjaaja

I  Katse

101  
Muhola Reijo, 
veturinkuljettaja

102  
Määttä Merja, 
luokanopettaja, KM

103  
Tuomivaara Päivi, 
sairaanhoitaja

 26  
Berg Antti, 
TKL

27  
Kortesalmi Kaisu, 
lastenhoitaja, 
eläkeläinen

28  
Kotajärvi Saara, 
sosionomi YAMK, 
AmO

29  
Kälkäjä Mikko, 
sosionomi

30  
Mäkikangas Heikki, 
työnopettaja

II  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

III Toimivat seurakuntalaiset

IV  Kristillisten perusarvojen puolesta    

Äänestä 
valkoisella lapulla
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39  
Kortesalmi Kaisu, 
lastenhoitaja, 
eläkeläinen

40  
Kotajärvi Saara, 
sosionomi YAMK, 
AmO

41  
Mäkikangas Heikki, 
työnopettaja, 
eläkeläinen

42  
Pentikäinen Saara, 
puheterapeutti

43  
Pietiläinen Sirkka-
Liisa, lastentarha-
opettaja

44  
Ruonakangas
Leena, asiakas-
palvelusihteeri

45  
Tiirola Elina, 
terveydenhoitaja, 
kotiäiti

 46  
Appel Teuvo, 
kirvesmies

Kiimingin seurakunta
 ehdokkaat Kiimingin seurakunnan seurakuntaneuvostoon

I  Toimivat seurakuntalaiset

31  
Heikkilä Valtteri, 
opiskelija

32  
Huttula 
Maija-Liisa, 
eläkeläinen

33  
Korkeala Ulla,  
hammaslääkäri

34  
Laukkanen Pekka, 
sosiaalipäällikkö

35  
Pekkanen Jukka, 
insinööri

36  
Pirttikoski Johanna, 
lasten ja nuorten 
erityisohjaaja

37  
Berg Antti, 
TKL

38  
Isokoski Terttu, 
luokanopettaja

55  
Alasaarela Juho, 
opiskelija

56  
Alatalo Ahti, 
eläkeläinen

57  
Huttu-Hiltunen 
Antti, 
mv, opettaja

58  
Kakko Matti, 
sairaalaneuvos, 
YTM

59  
Kontio  Aki, 
kuljettajatutkinto-
jen vastaanottaja

60  
Laru Jari, 
yliopistonlehtori

61  
Parkkinen
Eeva-Maria, 
erityisopettaja

62  
Paroll Paula,
yrittäjä,
junatarjoilija

63  
Pyky Kalle, 
opiskelija

64 
Rasvala Jorma, 
harrasteohjaaja

65  
Tiri-Luukkonen 
Titta, 
luokanopettaja

66 
Vuorjoki Risto,  
eläkeläinen

47  
Holappa Toni, 
myyjä, opiskelija

48  
Kailo Kaarina, 
dosentti, 
tietokirjailija

49  
Keränen Eija, 
vaatturi

50  
Marjomaa Mikko, 
kartoittaja

51  
Pelkonen Paula, 
herastuomari, 
taksinkuljettaja

52  
Siipola Hannu, 
elektroniikka-
suunnittelija

53  
Vadi Kristiina, 
sosionomi-diakonia 
-opiskelija

54  
Väänänen Veijo, 
eläkeläinen
 

II  Kristillisten perusarvojen 

puolesta

IV  Katse

Äänestä 
oranssilla lapulla

III  Elävä 

seurakunta – Lähellä ihmistä
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2  
Pasma Jouko, 
yrittäjä

3  
Penttilä Nina, 
opiskelija

4  
Heikkinen Markku, 
elokuvaohjaaja, 
TaM

 5  
Alila Mika, 
opiskelija

6 
Haapanen Satu, 
KM, luokanopettaja

7  
Halvari Erkki, 
taiteilija

8 
Kauppi Esa, 
arkkitehti

9  
Kokko Sonja, 
järjestäjä

10  
Koskela Janne, 
yrittäjä

11  
Laatikainen  Aila, 
eläkeläinen

12  
Tuomivaara Sirpa, 
FL, lehtori

13  
Vesenterä Ada, 
opiskelija

14  
Harju Yrjö, 
rehtori, eläkeläinen
 

15  
Palojärvi Elina, 
aineenopettaja

16  
Pennanen Martti, 
rovasti, eläkeläinen

17  
Anttila Kirsi, 
FM, järjestö-
päällikkö

18  
Hukkanen Pentti, 
insinööri, 
eläkeläinen

19  
Ojutkangas Maiju, 
tekstiiliartesaani, 
eläkeläinen

20  
Parviainen Marko, 
aseseppä, vartija

21  
Niemelä  Irja-Liisa, 
kätilö

22  
Indola Erik,
 FM, sairaanhoitaja-
opiskelija

23  
Kannisto Jouni, 
askartelunohjaaja
 

24  
Bastman Pirjo, 
Luk

25  
Halonen Paula, 
perushoitaja, 
eläkeläinen

Oulujoen seurakunta
ehdokkaat Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon

I  Verso

26  
Jämsä  Mikko, 
ammatillinen 
erityisopettaja

27 
Karjalainen Marja, 
asianajosihteeri

28  
Katainen Maarit, 
erikoissairaan-
hoitaja, yrittäjä

29  
Kuparinen Hannu, 
materiaalipäällikkö, 
kotiseutuneuvos

30  
Mattila  Kari, 
KTM, lehtori

31  
Pajulampi Kaarina, 
palveluesimies, 
eläkeläinen

32  
Perätalo Henna, 
Luk

33  
Tarvas Hannu, 
eläkeläinen

34  
Turkka Martti, 
maanviljelijä, 
eläkeläinen

35  
Venäläinen Riitta, 
palveluvastaava

36  
Ylimaula Helena, 
lähetyssihteeri, 
eläkeläinen

 37  
Lukka Eino, 
ammatillinen 
erityisopettaja

38  
Puroila Kari, 
automaatioalan 
yrittäjä

II  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

III TS – Toimivat seurakuntalaiset

IV  Katse

V  Kristillisten perusarvojen puolesta

Äänestä 
valkoisella lapulla
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55  
Kokko Sonja, 
järjestäjä

56  
Koskela Janne, 
yrittäjä

57  
Laatikainen Aila, 
eläkeläinen

58  
Tuomivaara Sirpa, 
FL, lehtori

59  
Vesenterä Ada, 
opiskelija

60  
Harju Yrjö, 
rehtori, 
eläkeläinen

61  
Bastman Pirjo, 
LuK

62  
Halonen Paula, 
perushoitaja, 
eläkeläinen

63 
 Jämsä Mikko, 
ammatillinen 
erityisopettaja

64 
Karjalainen Marja, 
asianajosihteeri

65  
Katainen Maarit, 
erikoissairaan-
hoitaja, yrittäjä

66  
Kuparinen Hannu, 
materiaalipäällikkö, 
kotiseutuneuvos

67  
Mattila Kari, 
KTM, lehtori

68  
Pajulampi Kaarina, 
palveluesimies, 
eläkeläinen

69  
Perätalo Henna, 
LuK

70  
Tarvas Hannu, 
eläkeläinen

71  
Turkka Martti, 
maanviljelijä, 
eläkeläinen

72  
Ylimaula Helena, 
lähetyssihteeri, 
eläkeläinen

73  
Lukka Viljo, 
opiskelija

74  
Myllyneva Konsta, 
opiskelija

75  
Puroila Kari, 
automaatioalan 
yrittäjä

76  
Vilponen Tiina, 
etuuskäsittelijä

Oulujoen seurakunta
 ehdokkaat Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvostoon

47  
Parviainen Marko, 
aseseppä, vartija

48  
Niemelä Irja-Liisa, 
kätilö

49  
Indola Erik, 
FM, sairaanhoitaja-
opiskelija

50  
Kannisto Jouni,
askartelunohjaaja
 

51  
Alila Mika, 
opiskelija

52  
Haapanen Satu, 
KM, luokanopettaja

53  
Halvari Erkki, 
taiteilija

54  
Kauppi Esa, 
arkkitehti

39  
Pasma Jouko, 
yrittäjä

40 
Penttilä Nina, 
opiskelija

41  
Heikkinen Markku, 
elokuvaohjaaja,
TaM

42 
Palojärvi Elina, 
aineenopettaja

43  
Pennanen Martti, 
rovasti,  eläkeläinen

44  
Anttila Kirsi, 
FM, järjestöpäällikkö

45  
Hukkanen Pentti,
insinööri,  eläkeläinen

46  
Ojutkangas Maiju, 
tekstiiliartesaani, 
eläkeläinen

I  Verso   II  TS – Toimivat seurakuntalaiset

III  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

 IV  Katse

V  Kristillisten perusarvojen puolesta

Äänestä 
oranssilla lapulla
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2  
Alanen Pirkko, 
sairaanhoitaja

3  
Anttila Juhani,  
myyntipäällikkö

4  
Hintsala Ismo, 
MuM, urkumusiikin 
lehtori

5  
Korkiakoski Antti, 
kaupallinen johtaja

6  
Kupsala Jari, 
perusopetuksen 
lehtori

7  
Kurkela Hannele, 
perushoitaja

8  
Laitila Marika,
merkonomi

9  
Lääkkö Matti, 
diplomi-insinööri

Oulunsalon seurakunta
 ehdokkaat Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon
I   Kristillisten perusarvojen puolesta

10  
Pigg Karoliina, 
FM, opettaja

11  
Tahkola Pekka, 
projektipäällikkö
 

12  
Hekkala Rauno, 
varastoesimies

13  
Jääskö Aki, 
opiskelija

14  
Lawson Hellu Late-
koe, tietoliikenne-
insinööri

15  
Leskelä Juho, 
lukiolainen

16  
Saxholm Marko,  
ravintolapäällikkö

17  
Snellman Anne, 
FT, sairaanhoitaja-
opiskelija

18  
Antila Suvi,  
KTM, manager,
accounting

19  
Frilund Auli, 
työtön

20  
Helanen Suvi,  
projektipäällikkö, 
säätiöasiamies

21  
Muotka Henri,
YTM, 
sosiaalityöntekijä

22  
Mäläskä Arvi, 
FM,  lehtori

23  
Salo Seppo, 
eläkeläinen

24  
Hekkala Rauno, 
varastoesimes

25  
Lawson Hellu 
Anna-Maija, KM, 
koulutuspäällikkö

26  
Leskelä  Juho, 
lukiolainen

27  
Saxholm Marko, 
ravintolapäällikkö

28  
Snellman Anne, 
FT, sairaanhoitaja-
opiskelija

29  
Antila Suvi, 
KTM, manager,
accounting

30  
Frilund Auli, 
työtön

31  
Helanen Suvi, 
projektipäällikkö, 
säätiöasiamies

Oulunsalon seurakunta
 ehdokkaat Oulunsalon seurakunnan seurakuntaneuvostoon

II Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

III Katse 

I  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä II  Katse

Äänestä 
valkoisella lapulla

Äänestä 
oranssilla lapulla
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40 
Kortesoja Miika, 
kirvesmies

41  
Kurkela Hannele, 
perushoitaja

42  
Laitila Marika,
merkonomi

43  
Lepistö Eeva, 
lastentarhan-
opettaja

44  
Lääkkö Matti, 
diplomi-insinööri

45  
Pigg Karoliina, 
FM, opettaja

46  
Soininen Pirkko, 
eläkeläinen

47  
Soukka Mervi, 
yhteisöpedagogi

48  
Tahkola Pekka, 
projektipäällikkö

49  
Vänttilä Juho, 
opiskelija

2  
Korhonen Juha, 
diplomi-insinööri

3  
Lapinlampi Satu, 
FM, 
toimitusjohtaja

4  
Ljokkoi Lea, 
luokanopettaja, 
apulaisjohtaja

5  
Kainulainen Veeti, 
opiskelija
 

6  
Päkkilä Maija, 
FM

7  
Aho Hanna, 
FM

8 
Penttilä Saara, 
fysioterapeutti, ter-
veyshall. opiskelija

9  
Leppänen Antti, 
insinööri

I  Verso

32  
Muotka Henri, 
YTM, 
sosiaalityöntekijä

33  
Mäläskä Arvi, 
FM, lehtori

34  
Salo Seppo, 
eläkeläinen
 

35  
Alanen Pirkko, 
sairaanhoitaja

36  
Annola Aarno,
toimitusjohtaja

37  
Anttila Juhani, 
myyntipäällikkö

38  
Hintsala Ismo, 
MuM, 
urkumusiikin lehtori

39  
Korkiakoski Antti, 
kaupallinen johtaja

10  
Pakanen Jouni, 
tietoliikenne-
asentaja

11  
Nurkkala Eero, 
ohjelmisto-
suunnittelija

12  
Heikkilä Jari, 
arkkitehti

13  
Heikkilä Timo, 
insinööri
 

14  
Ervelius Tuula, 
ylihoitaja, 
eläkeläinen

15  
Haaga Hilkka, 
copywriter, 
mediatuottaja

16  
Hahto Markku, 
toiminnanjohtaja, 
lautamies

17  
Jurkko Kati, 
toimittaja, 
yrittäjä

III Kristillisten perusarvojen puolesta

Tuiran seurakunta
 ehdokkaat Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon

II  Kristillisten perusarvojen puolesta  

III Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

Äänestä 
valkoisella lapulla
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18  
Jäälinoja Sanna, 
työsuojelu-
valtuutettu, FM

19  
Kainulainen 
Markku, sosionomi, 
eläkeläinen

20  
Kesti Johanna, 
kauppatieteiden 
kandidaatti, opisk.

21  
Kohonen Olli, 
sairaanhoitaja, 
filosofian maisteri

22  
Komulainen Jarmo, 
FM, eläkeläinen

23  
Mattson Roy, 
työsuojelu-
valtuutettu

24  
Meriläinen Ella, 
opiskelija

25  
Närhi Tarja, 
työnohjaaja

26  
Pelkonen Mia, 
osastonsihteeri

27  
Puistola Ulla, 
professori, 
ylilääkäri

28  
Raudaskoski Mikko, 
erityisopettaja, 
eläkeläinen

29  
Saarela Pia, 
hoitaja

30  
Salmi Mikko, 
päätoimittaja, 
pastori

31  
Salmi Teija, 
luokanopettaja, 
TM

32  
Satomaa Pirita,
insinööri, sosio-
nomiopiskelija

33  
Sirviö Pirjo, 
erikois-
sairaanhoitaja

34  
Stolt Riina, 
opiskelija

35  
Huovinen Teemu, 
kokki

36  
Jämsä-Uusitalo Vaili, 
opintoasiainsiht., 
study counselor

 37  
Fröjdholm Henri, 
opiskelija

38 
Hannila Kati, 
diplomi-insinööri, 
R&D engineer

39  
Hyvärinen Marjukka,
FT,  neurobiologian 
maisteri

40  
Kortejärvi Riku, 
tekninen piirtäjä

41  
Kärsämä Sini-Elina, 
toiminnanjohtaja, 
opiskelija

42  
Lindborg Timo, 
tekniikan tohtori, 
konsernin johtaja

43 
Lämsä Anna-Liisa, 
KT, verkosto-
päällikkö

44  
Minerva Keijo, 
muusikko, 
eläkeläinen

45  
Meskus Lauri, 
linja-auton kuljetta-
ja, muusikko

46  
Moilanen Mauri, 
linja-autonkul-
jettaja

47  
Poutiainen 
Antti-Pekka, 
puutarhuri

48  
Pulkkinen Jaana, 
lastentarhanopetta-
ja, erityisopettaja

49  
Pyörälä Pirjo, 
KTM, yrittäjä

50  
Raappana Riitta, 
sosionomi, 
diakoni

51  
Saine Elina, 
FM, alueidenkäytön 
asiantuntija

52 
Taskinen Pirkko, 
DI, yrittäjä

53  
Turpeinen Liisa, 
lastentarhanopett., 
sosionomiopisk.

54  
Väisänen Veikko, 
tilintarkastaja 
(JHTT), emeritus

55  
Yliniemi Ilkka, 
talousneuvos, DI
 

56  
Fiskaali Kirsti, 
FM, 
yliopisto-opettaja

57  
Hannula Kaisa, 
sosionomi (AMK)

58  
Hekkala Aki, 
program manager

59  
af Hällström Pertti, 
myyntipäällikkö

60  
Korkeamäki Riku, 
rehtori, emeritus

61  
Kuusirati Raili, 
eläkeläinen

62  
Loiva Hanna, 
opiskelija

63  
Tenkorang Otis, 
puistotyöntekijä

64  
Paakkari Seppo, 
virastomestari

65  
Pokka Säde, 
luokanopettaja

IV  Katse

V  Toimivat seurakuntalaiset
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Tuiran seurakunta
 ehdokkaat Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvostoon

73  
Ervelius Tuula, 
ylihoitaja, 
eläkeläinen

74  
Haaga Hilkka,
copywriter, 
mediatuottaja

75 
Hahto Markku, 
toiminnanjohtaja, 
lautamies

76 
Herranen Johanna, 
opettaja

77  
Jurkko Kati, 
toimittaja, yrittäjä

78  
Jäälinoja Sanna, 
työsuojelu-
valtuutettu, FM

79  
Kainulainen Markku, 
sosionomi, 
eläkeläinen

80 
Kesti Johanna, 
kauppatieteiden 
kand., opiskelija

81  
Kohonen Olli, 
sairaanhoitaja, 
filosofian maisteri

82  
Komulainen Jarmo, 
FM, 
eläkeläinen

83  
Mattson Roy, 
työsuojelu-
valtuutettu

84  
Meriläinen Ella, 
opiskelija

85  
Närhi Tarja, 
työnohjaaja

86  
Pelkonen Mia, 
osastonsihteeri

87  
Puistola Ulla, 
professori, 
ylilääkäri

8    
Raudaskoski Mikko, 
erityisopettaja, 
eläkeläinen

89  
Saarela Pia, 
hoitaja

90  
Salmi Mikko, 
päätoimittaja, 
pastori

91  
Salmi Teija, 
luokanopettaja, 
TM

92  
Sirviö Pirjo, 
erikoissairaan-
hoitaja

93  
Stolt Riina, 
opiskelija

94  
Huovinen Teemu, 
kokki

95  
Jämsä-Uusitalo Vaili, 
opistoasiainsiht., 
study counselor

 96  
Liukkonen Juhani, 
kenttärovasti, kasv.
tieteiden tohtori

66  
Pouke Saara, 
opiskelija

67  
Pulli Juhana, 
teologian 
kandidaatti

68  
Seppänen Juhani, 
vapaaehtoinen 
lapsityöntekijä

69  
Sihvomaa Jukka, 
varatuomari

70  
Siljander Markus, 
diplomi-insinööri

71  
Valtti Pirjo, 
työterveyslääkäri

72  
Vieru Markku, 
tohtori, professori

97  
Nurkkala Eero, 
ohjelmisto-
suunnittelija

98  
Heikkilä Jari, 
arkkitehti

99  
Leppänen Antti, 
insinööri

100  
Gustafsson Sakke, 
yrittäjä

101  
Pakanen Jouni, 
tietoliikenne-
asentaja

102  
Juntunen Viljo, 
TT, rovasti

103  
Lohi Riitta,
mielisairaanhoitaja

104   
Penttilä Saara, 
fysioterapeutti, ter-
veyshall. opiskelija

I  Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

II Kristillisten 

perusarvojen puolesta

Äänestä 
oranssilla lapulla



39RAUHAN TERVEHDYS | Seurakuntavaaliliite | 2018

Tämä ei ole virallinen ehdokaslistojen yhdistelmä.

105  
Korhonen Juha, 
diplomi-insinööri

106  
Lapinlampi Satu, 
FM,  toimitus-
johtaja

107  
Ljokkoi Lea, 
luokanopettaja, 
apulaisjohtaja

108  
Kainulainen Veeti, 
opiskelija
 

109  
Fiskaali Kirsti, 
FM, yliopisto-
opettaja

110  
Hannula Kaisa, 
sosionomi (AMK)

111  
Hekkala Aki, 
program manager

112  
af Hällström Pertti, 
myyntipäällikkö

113  
Korkeamäki Riku, 
rehtori, emeritus

114  
Kuusirati Raili, 
eläkeläinen

115  
Loiva Hanna, 
opiskelija

116  
Tenkorang Otis, 
puistotyöntekijä

117  
Paakkari Seppo, 
virastomestari

118  
Pokka  Säde, 
luokanopettaja

119  
Pouke Saara, 
opiskelija

120  
Pulli  Juhana, 
teologian 
kandidaatti

121  
Seppänen Juhani, 
vapaaehtoinen 
lapsityöntekijä

122  
Sihvomaa Jukka, 
varatuomari

123  
Siljander Markus, 
diplomi-insinööri

124  
Valtti Pirjo, 
työterveyslääkäri

125  
Vieru Markku, 
tohtori, professori

126  
Marttila Leila, 
kauppias, 
eläkeläinen

127  
Fröjdholm Henri, 
opiskelija

128  
Hannila Kati, 
diplomi-insinööri, 
R&D engineer

129   
Hyvärinen Marjuk-
ka, FT, neuro-
biologian maisteri

130  
Kortetjärvi Riku, 
tekninen piirtäjä

131  
Kärsämä Sini-Elina, 
toiminnanjohtaja, 
opiskelija

132  
Lindborg Timo, 
tekniikan tohtori, 
konsernin johtaja

133  
Lämsä Anna-Liisa, 
KT, 
verkostopäällikkö

134  
Minerva Keijo, 
muusikko, 
eläkeläinen

135  
Meskus Lauri, 
linja-auton kuljetta-
ja, muusikko

136  
Moilanen Mauri, 
linja-auton-
kuljettaja

137  
Poutiainen
Antti-Pekka,
puutarhuri

138  
Pulkkinen Jaana, 
lastentarhanopett., 
erityisopettaja

139  
Pyörälä Pirjo, 
KTM, yrittäjä

140  
Saine Elina, 
FM, alueidenkäytön 
asiantuntija

141  
Raappana Riitta, 
sosionomi, 
diakoni

142  
Taskinen PIrkko, 
DI, 
yrittäjä

143  
Turpeinen Liisa, 
lastentarhanopett., 
sosionomiopisk.

144  
Yliniemi Ilkka, 
talousneuvos, 
DI

III Verso IV  Toimivat seurakuntalaiset

V  Katse

Tutustu ehdokkaisiin myös vaalikoneessa:
www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Muista henkilöllisyystodistus
Äänestyspaikalla tulee esittää asiakirja, joka todistaa äänestäjän 
henkilöllisyyden. Henkilöllisyystodistuksena voi toimia ajokortti, 
kuvallinen Kela-kortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti.

EnnaKKoÄÄnEstys 6.–10.11.2018
ÄÄnEstyspÄivÄ 18.11.2018
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