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Koko kansan kirkkoa rakentamaan
Seurakuntavaaleissa on tähän
saakka äänestänyt vain murtoosa äänioikeutetuista. Onko seurakunta koettu pienen sisäpiirin
asiaksi? Nyt äänioikeusikä on
laskettu 16 vuoteen ja nuorilla
on historiallinen mahdollisuus
reivata seurakunta koko kansan liikkeeksi, jossa hengellisen
työn lisäksi kannetaan vastuuta myös työttömistä ja köyhistä
sekä tavallisista työntekijöistä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi
taannoin, että seurakuntavaaleilla on tärkeä yhteiskunnallinen
merkitys eriarvoistuvassa tilanteessa, jossa rikkaat rikastuvat
ja köyhät köyhtyvät.
Kirkkovaltuutetut päättävät seu-

ÄÄNESTYSAJAT JA
PAIKAT
ENNAKKOÄÄNESTYS 1.11. - 5.11.2010
Joka päivä klo 9 - 18
kirkkoherranvirasto, Länsitorikatu 1, Mänttä

Ma 1.11.2010
klo 10 - 14 Mäntän seudun koulutuskeskus,
kauppaopetuksen tilat, Koskelankatu2, Mänttä
klo 15 - 18 Vilppulan kirjasto, Keskuskatu 8, Vilppula

Ti 2.11.2010
klo 10 - 13 Vilppulan kirjasto, Keskuskatu 8, Vilppula
Kotiäänestyksen voi pyytää viimeistään 29.10.2010
ennen klo 16 kirkkoherranvirastosta joko kirjallisesti tai
puhelimitse numerosta 03 471 7600.
Ilmoituskaavakkeita saa kirkkoherranvirastosta.

VARSINAISET VAALIPÄIVÄT
sunnuntai 14.11.2010
klo 11.30 - 15.00 Vilppulan kirkko
klo 17.00 - 19.00 Kolhon kirkko

maanantai 15.11.2010
klo 9.00 - 11.30 Pohjaslahden kylätalo
klo 13.00 - 18.00 Mäntän kirkko
Seurakuntavaaleista ja äänestyspaikoista tietoa sivuilla
www.mantta-vilppulansrk.fi ja www.seurakuntavaalit.fi

Jos tarvitset kuljetusta äänestyspaikalle,
ota yhteyttä puh. 044 599 0024

Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatti
Toimituskunta: Sirkka-Liisa Anttila, vastaava päätoimittaja
Pirjo Mikkonen, Eero Pirttijärvi, Seija Tervonen, Auli Välimäki

rakunnan talousarviosta, toimintasuunnitelmista ja yleisistä toimintaedellytyksistä. Tällöin he
voivat suunnata voimavarat arvojensa mukaisesti. Lisäksi he
valitsevat kirkolliskokousedustajat ja näin osallistuvat myös
kirkon valtakunnallisiin linjauksiin välillisesti.
Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa
eläviä ja useita aloja edustavia
luottamushenkilöitä.
Ettei seurakunta olisi jatkossa pienen sisäpiirin asia, luottamushenkilöiden tulee vaalia
avointa viestintää, välittää tie-

toa tulevista asioista, kuunnella
seurakuntalaisia ja olla työntekijöiden tukena. Jokaisen tehtävä on osaltaan madaltaa kirkon
kynnystä, että kaikkien on helppo tulla mukaan.
Ennakkoäänestys on marraskuun alkupäivinä ja seurakuntavaalit marraskuun puolivälissä.
Mikäli haluat Mänttä-Vilppulan seurakuntaan monipuolisen
luottamushenkilökaartin valitse joku ehdokkaistamme. Mahdollisuus saada mukaan nuoria
päättäjiä on myös teidän ensimmäistä kertaa äänestävien käsissä.

Yhdessä kirkkoon!
Seurakuntavaalien ollessa jälleen kerran ”lähes ovella”, on
meidän kaikkien syytä miettiä
omia näkemyksiämme, ei niinkään uskontoon, vaan omaa
suhdetta kirkkoon. Suhdettamme erityisesti omaan seurakuntaan.
Kirkko sinänsä saattaa kiinnostaa vain harvalukuista vähemmistöä kansastamme, mutta kirkon sisällä tehtävät päätökset ja
niiden taustat sekä päätöksien
tekoon osallistuvat henkilöt herättävät kiinnostusta seurakuntalaisissa.
Seurakunnat ovat todella merkittäviä taloudellisen vallan
käyttäjiä paikkakunnillaan.
Raha on tämänkin aikakauden
”epäjumala”. Raha ratkaisee.
Toisaalta rahatonkin ratkaisee.
Ainakin omalta kohdaltaan.
Yhteiskunnan sosiaaliset turvaverkostot eivät ole kansalaisten
kohdalla viime aikoina parantuneet. Päinvastoin.
Mänttä-Vilppulan jyrkästi vähenevät työpaikat ovat olleet viimeisten vuosien yksi suurimpia
huolenaiheita.
Työttömäksi jäävän taloudellinen toimeentulo heikkenee merkittävästi, ainakin pidemmällä
aikavälillä.
Erityisen huolestuttava tilanne
on lapsiperheissä, joilla on vielä
arkea raskauttamassa esim. suuret asuntovelat.
Taloudellinen tilanne pakottaa vähentämään perheen menoja. Totta kai! On siis tingittävä.

Ruoasta, vaatteista, harrastuksista, jopa yhteisestä ”laatuajasta”.
Tämä kaikki on keskeistä, kun
tarkastellaan erityisesti työväestön suhtautumista kirkkoon.
Olenko minä ainoa, joka miettii,
mikä on vastine kirkolle maksamastani kirkollisverosta?
Eikö tätä tilannetta voida
muuttaa siten, että todella pienituloisten ei tarvitsisi hakea tästä
syytä kirkosta eroamiselleen?
Seurakuntavaaleissa
ehdokkaaksi lupautunut on ratkaisunsa tehnyt.
Tehdään me äänestäjät nyt
omamme. Mennään sisälle kirkkoon! Äänestetään!

TOIMINTAKALENTERI
Mäntän Työväenyhdistys ry
105 vuotta
1905 - 2010
29.10.2010 Tapaamme
Mäntän torilla

Äänestä seurakuntavaaleissa
• ennakkoäänestys
1. - 5.11.2010
• varsinainen vaalipäivä
14. ja 15.11.2010

6.11.2010 Juhlaseminaari Mänttä-Vilppulan
kaupungintalolla

Alustukset eduskuntaryhmän pj
Eero Heinäluoma, SAK:n pj Lauri
Lyly ja Talentian pj Tero Ristimäki. Esiintyvät Mäntän Työväenyhdistyksen soittokunta ja Katja
Autonen-Lepistö, alttoviulu.

Kai Lindroos
kaupunginvaltuutettu
eduskuntavaaliehdokas

13.11.2010 musikaali
Chicago Tampereen
Työväen Teatterissa

Retken hinta 45 euroa, sis. lipun,
matkat ja kahvin. Peruutuslippuja
voi kysyä Kyllikki Lahtiselta, p.
044 5335274

24.11.2010 vapaajäsenillallinen kutsuvieraille

Älkäämme rakastako
sanoin ja puheessa,
vaan teoin ja
totuudessa.
1. Joh.3:18

17.12.2010 glögiä ja
pipareita Mäntän torilla
www.manttavilppula
sosialidemokraatit.fi

Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien ehdokaslista

nrot 31–48
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MARTTI ANTTILA

RITVA ANTTILA

Yrittäjä. Perheeseeni kuuluu vaimo Sirkka-Liisa. Aikuinen poika, Harri,
läheisineen asuu Mäntässä. Varsinainen työhistoriani tein Metsä Tissue Oyj:n
sähköosastolla , viimeiset 10 vuotta olin tehtaan henkilöstöpäällikkönä. Nykyään
harrastan pienimuotoista yritystoimintaa. Asun Pohjaslahdella.
Olen ensimmäistä kautta kaupunginvaltuustossa ja pitkään olen toiminut paikallisen ammattikoulutuskuntayhtymän hallituksessa, nyt jatkan Sastamalan
koulutuskuntayhtymän hallituksessa.
Olen ajatellut, että seurakunnan luottamustehtäviin osallistuminen on
muiden kuin minun asiani. Perheestämme on siellä pitkään ollut edustus.
Nyt kuitenkin tuntuu, että minullakin voi olla seurakunnalle jotain annettavaa.
Henkilöstöhallintoon ja yleensä ihmisiin liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni.

Eläkeläinen Mäntästä. Aikuinen tytär, joka ei asu enää kotona.
Arjet täyttää vapaaehtoistyö, yhdistystoiminta ja liikunta eri muodoissaan.
Lapin luonto vetää myös puoleensa.
Ensimmäinen kirkkovaltuustokausi on nyt kohta takana. Se antoi mielenkiintoisia uusia asioita ja halun jatkaa tehtävissä edelleen. Työaloista läheisiksi
tunnen lähetys- ja diakoniatyön. Niissä olen toiminut eri tehtävissä. Palvelupäivissä vanhusten auttaminen on ollut mieluisaa.
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KATJA AUTONEN-LEPISTÖ

SAMULI HEINOVIRTA (sit.)

34-vuotias viulunsoitonopettaja Mäntästä, perhe aviopuoliso ja kaksi tytärtä,
Iida 8v ja Emmi 6v.
Harrastan laulamista, liikuntaa ja teatteria. Olin innokas lapsikuorolainen
seurakunnassa ja kirkkokuorossakin olen ollut jonkin verran mukana. Iltatyöni
tosin rajoittaa säännöllisiä harrastuksia.
Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan vaikuttaa oman seurakuntani asioissa.
Kirkolla on erittäin vahva asema arvojen rakentajana ja vastuunkantajana.
Minua lähinnä oleva työmuoto on lapsi- ja nuorisotyö. Myös musiikki- ja
jumalanpalvelusvastuuryhmän työ kiinnostaa. Musiikilla on tärkeä rooli kirkollisessa elämässä, kuten omassanikin. Musiikki välittää sanomaa, lohduttaa
surussa ja on mukana ilossa.

Olen sähkö- ja automaatioasentaja, tällä hetkellä työtön. Asun Raja-aholla
Mäntässä ja perheeseen kuuluvat isä ja pikkusisko.
Partiotoimintaa olen harrastanut jo pienestä koulupojasta lähtien. Kristilliset
arvot ovat sielläkin mukana.
Lähdin ehdokkaaksi, kun vanha tuttu kysyi ja sai suostutelluksi mukaan
vaaleihin. Nuoriakin tarvitaan mukaan vastuunkantajaksi, etenkin nyt, kun
äänioikeusikärajaa on laskettu. Edustan perusluterilaista ajattelua.
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TUULA HEINÄAHO (sit.)

KYLLIKKI LAHTINEN

Hoitaja Vilppulan kotipalvelussa v:sta 1986, välillä 14 vuotta Ryhmäkodilla
Kolhossa. Olen yksineläjä, kaksi tytärtä ja neljä lastenlasta.
Asun Vilppulassa, mutta tunnen olevani sekä vilppulalainen että kolholainen.
Harrastukseni ovat paljolti kirkon piirissä, laulan kahdessa kuorossa, toimin
diakonian vastuuryhmässä ja monessa vapaaehtoisryhmässä. Tartun mielelläni käsillä tehtävään työhön.
Olen aina ollut sen heikomman ihmisen puolella, joka helposti tallataan
jalkoihin. Asun Vilppulassa, mutta tunnen olevani sekä vilppulalainen että
kolholainen. Toivon, ettei kaikkia toimintoja vietäisi Mäntän suuntaan. Siksi
lähdin mukaan vaaleihinkin. Toivon myös uudistuksia esim. jumalanpalveluselämään niin, että kirkkoon olisi jokaisen helppo tulla ja ihminen tulisi
autetuksi lähellä.

Ammatistani toimistosihteerinä olen nyt eläkkeellä. Asun Mäntässä. Olin mieheni omaishoitajana hänen ollessaan kotona. Käytännössä olen yksinäinen
perheellinen, hoitopaikassa oleva aviomies ja Mäntässä asuva tytär miehensä
kanssa kuuluvat läheisiini.
Tällä hetkellä päällimmäisenä harrastuksena on sekä henkisen että fyysisen
kunnon ylläpitäminen ja parantaminen. Päivittäinen lenkki tyttären koirien
kanssa toimii hyvänä kunto-ohjelmana. Siellä saa nauttia luonnosta ja tavata
ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa iloja ja suruja. Käyn myös joka päivä puolison
luona, ulkoilemme ja autan mm. ruokailussa.
Toiveena on saada kehittää vapaaehtoistoimintaa yksinäisten ikäihmisten
tueksi ja virkistykseksi. Uskon, että yhdessä miettimällä voimme myös seurakunnassa kehittää entistä enemmän toimintamuotoja, jotka tukisivat silloin,
kun ei jaksa tai ei ole läheisiä tukemassa. Läheinenkin tarvitsee apua ja tukea
jaksaakseen.

Mänttä-Vilppulan seurakuntaa
ja kansan kirkkoa rakentamaan
Toimimme, että
• kirkon kynnys on matalalla
ihmisten tulla mukaan.
• seurakunnassa tehdään työtä lähellä ja kaukana olevien
heikoimpien puolesta.
• tasa-arvo toteutuu ja ihmisten erilaisia elämänratkaisuja
kunnioitetaan.
• oman uskon tuntemusta käytetään suvaitsevuuden lisäämi
seen.

•

•

Ajattelemme, että
• kirkon tehtävä on hengellinen tehtävä. Siinä jumalanpalvelusten, julistus- ja kasvatustyön rinnalla merkittävä
asema on kirkollisilla toimituksilla.
• meille kirkko on armon ja sovituksen sekä keskinäisen yhteisvastuullisuuden, suvaitsevuuden ja kunnioituksen
edistäjä.
• seurakunnan jäsenten on saa-

•

•
•

tava kokea, että kirkko on
heille avoin osallistumisen ja
vaikuttamisen paikka.
kirkon oma keskeinen arvo ja
aarre on armo, jonka se tuo
yhä kovenevan kilpailun maailmaan. Armon vastaanottamisesta nousee sekä toisten
että itsensä armahtaminen.
seurakunta on lähimmäisenrakkauden yhteisö. Se ilmenee erityisesti diakoniatyössä.
Haluamme tukea ja herättää
lähimmäisenrakkautta ja siihen perustuvia tekoja.
kirkon diakonialle on taattava
mahdollisuudet auttaa niitä,
joita yhteiset turvaverkot eivät
tavoita.
kirkolla on vankka asema ihmisten arvojen ja asenteiden
rakentajana.
on luontevaa, että kirkko haluaa kantaa vastuuta kansakuntamme henkisestä tilasta ja
erityisesti lapsista ja nuorista.

• työelämä on suurissa muutoksissa. Seurakunnan työntekijä
voi olla työpaikalla tukemassa
yhteisöä. Seurakunta on työpaikalla myös jäsenissään.
• motivoituneet ja työssä jaksavat seurakunnan työntekijät välittävät kirkon sanomaa
ympäröivään yhteiskuntaan.
Heidän on saatava vahva tuki
työlleen.
• kirkonkin tulee olla aktiivinen ympäristökysymyksissä
ja kantaa näin vastuuta luomakunnasta.
• kirkko ja paikallisseurakunta
on myös merkittävä kulttuurityön tekijä ja kulttuuriperinnön vaalija.
• on perusteltua, että kirkko säilyttää asemansa yhteisöveron
saajana.
• vaalit ovat tärkeä osa kirkon
demokratiaa. Käytä äänioikeuttasi.
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Haluan, että kirkko on koko kansan kirkko. Haluan kirkon, joka on mukana ihmisten arjessa, kohtaa perheitä elämän taitekohdissa, tarjoaa kohtaamispaikkoja niin
lapsille, nuorille kuin vanhuksille, tukee apua tarvitsevia nuoria ja perheitä.
Siksi äänestän seurakuntavaaleissa. Samalla haastan kaikki marraskuun 14.
päivään mennessä 16 vuotta täyttäneet suomalaiset äänestämään seurakuntavaaleissa.
Jutta Urpilainen, pj. www.evl.fi, etusivu, Minäkin äänestän

SANOTTUA...

Kun elämme mikään ei riitä -markkinayhteiskunnassa,
kirkko voisi edustaa armoa.
prof. Erkki Karvonen, Kotimaa no 36

SANOTTUA...
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CLAS-HÅKAN KUHLEFELT

TUULA LAMMINMÄKI

Eläkeläinen, Mänttä. Naimisissa, lapset aikuisia.
Harrastan lukemista ja kaikenlaista sosiaalista toimintaa. Ehdokkaaksi
lähdin edelleen vahvalla tunteella, että minua tarvitaan pitämään paikallisella
tasolla huolta vähäosaisista. Meidän velvollisuus on huolehtia yhteiskunnasta ulosjääneiden henkisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista. Jos tämä
jää toteuttamatta, kirkon jäsenyys ei enää heitä kiinnosta ja eroamisia tulee
entistä enemmän. Ihmistä ei paljon kiinnosta, jos ainoa mikä on aina läsnä,
on nälkä.

Kauppateknikko, eläkeläinen. Perhe: aviomies ja 2 aikuista poikaa perheineen.
Olen asunut Mäntässä noin neljäkymmentä vuotta ja toiminut pitkään luottamushenkilönä seurakunnassa. Tällä hetkellä olen kirkkovaltuuston jäsen. Olen aina
ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja siksi lähdin vielä ehdokkaaksi.
Kirkon rooli ihmisten arkiasioissa on nykyään entistä tärkeämpi. Kun vanhusten
määrä lisääntyy kotiseurakunnassamme, niin entistä enemmän pitäisi lisätä
diakoniatyön määrää. Myös nuoret lapsiperheet ja työttömät ovat henkisen ja
taloudellisen tuen tarpeessa. Seurakunnan kerhot, kuorot ja pyhäkoulut ovat eriikäisille lapsille ja nuorille erittäin tarpeellisia. Seurakunnan tulisi osaltaan estää
syrjäytymistä ja ahdinkoon joutumista sekä olla mukana jäsentensä arjessa.
Vapaaehtoisia, niitä arkienkeleitä, tarvitaan työntekijöiden rinnalle.
Luottamustehtävien ohessa harrastan kuorolaulua ja liikuntaa eri muodoissa.
Isoäidin tehtävät tuovat myös iloa arkeeni

MATTI LAURINMÄKI

TEUVO LEHTO

Eläkeläinen Vilppulasta. Perhe vaimo ja 2 aikuista lasta.
Vapaa-aika kuluu puu- ja metallitöiden teossa. Metsästys on yksi harrastuksistani. Kuntoa tulee hoidettua liikkumalla jalan ja hiihtäen. Erilaisissa seuratoiminnoissa olen myös mukana. Olen kiinnostunut seurakunnan toiminnasta.
Pidän tärkeänä yhteydenpitoa läheisyyttä kaipaaviin. Tärkeää on samoin
järkevä taloudenhoito, ettei veroja tarvitsisi nostaa.

Eläkeläinen Kolhosta, ennen laitosmies ja seurakuntamestarina 22 vuotta.
Perhepiiriin kuuluvat vaimo Irma, 3 lasta ja 11 lastenlasta.
Kaikenlainen yhteistoiminta on mielekästä. Yhdessä toimiminen antaa voimia
toinen toiselle. Olen tällä hetkellä Kolhon Eläkkeensaajien puheenjohtaja.
Kirkkovaltuustossa olen ollut vuodesta 1974.
Aloin jälleen ehdokkaaksi, koska koen, että tasa-arvo ei saa jalansijaa
Suomessa. Puhutaan paljon, mutta toimitaan toisin. On paljon oman edun
tavoittelijoita.
Kantavana ajatuksenani on ohje: Rakasta lähimmäistäsi enemmän kuin
itseäsi.
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PIRJO MIKKONEN

MIKA MOKSEN (sit.)

Sosiaaliohjaaja, kotipalveluohjaaja, Mänttä. Perheeni muodostaa puoliso ja
kaksi aikuista, jo perheellistä poikaa.
Kuluvalla kaudella olen ollut kirkkovaltuuston jäsen, diakoniavastuuryhmän
puheenjohtaja ja kiinteistöjohtokunnan jäsen.
Työn vastapainoksi harrastan ulkoilua, marjastusta, sienestystä, hiihtoa,
uintia ja kävelyä. Mieluisia ovat erilaiset käsityöt. Päättelen juuri kutomaani
30 metristä räsymattoa. Poliittisesta toiminnasta ja työstäni saamaani kokemusta ja osaamista haluan käyttää myös seurakunnan luottamushenkilönä.
Elämänohjeena kotoa olen saanut suvaitsevaisuuden muita kohtaan. Laupias samarialainen puhuttelee minua Raamatun kertomuksista.

Lähihoitaja, työskentelen Mäntän kotisairaanhoidossa. Perheeseeni kuluvat
vaimo ja kolme lasta. Asumme Mäntässä.
Lukeminen ja pyöräily ovat harrastuksiani vapaa-ajalla, mitä perheen kanssa
puuhailulta jää.
Lähdin taas mukaan vaaleihin, koska haluan osaltani vaikuttaa seurakunnan
toimintaan ja päätöksiin. Lapsi- ja nuorisotyö on itseäni kiinnostava kirkon
työmuoto, jolla rakennetaan seurakuntamme tulevaisuutta. Tärkeää lasta ja
nuorta tukevaa työtä tehdään mm. päiväkerhoissa, leireillä, rippikoulussa ja
nuortenilloissa.
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PILVI PAARLAHTI (sit.)

NIINA PELTOLA

Olen 20-vuotias ja opiskelen Tampereella lääketiedettä toista vuotta.
Mäntässä perheeseeni kuuluvat vanhempani, pikkusisko ja -veli sekä koira.
Tampereella pidän majaa Hervannassa kahden hengen soluasunnossa.
Harrastan partiota, viulunsoittoa ja urheilua. Pidän kovasti kaunokirjallisuuden lukemisesta ja kirjallista tekstiä syntyy toisinaan myös omasta päästä.
Lähdin ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin, koska halusin, että nuorilla äänestäjillä olisi halutessaan joku kristillisen vakaumuksen omaava nuori, jota
äänestää. Olen kiinnostunut kirkon tulevaisuudesta. Haluan turvata nuorten
ja nuorten aikuisten asemaa seurakunnassamme sekä työskennellä sen
eteen, että Mänttä-Vilppulassa olisi aidosti seurakunta, jossa ollaan ensisijaisesti kristittyjä, ei mänttäläisiä tai vilppulalaisia. Haluan, että seurakunnan
toiminnan sydämenä on Jumalan kohtaaminen.

Olen lähihoitajaopiskelija. Asustelen yksin Mäntässä, 3 lasta ja 2 lastenlasta.
Tällä hetkellä vapaa-ajan täyttää opintoihin keskittymien. Kuorolaululle
kuitenkin pyrin järjestämään aikaa. Sitä olen harrastanut. Toimin kaupunginvaltuustossa ja sen myötä yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat. Työssäni olen
ollut paljon tekemisissä vanhusten ja lasten kanssa, joten heidän asiansa
tunnen läheiseksi ja opiskelun myötä myös kehitysvammatyö kiinnostaa.
Kaikille näille ryhmille seurakuntakin tarjoaa toimintaa, jota arvostan.
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EERO PIRTTIJÄRVI

RAILI SALO (sit)

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, tulosaluejohtaja, mänttäläinen. Perhe vaimo
Mirja sekä pojat Teppo ja Vilho, jotka eivät vakinaisesti asu enää kotona.
Harrastan penkkiurheilua, tv:n katsomista sekä lukemista ja kirjoittamista.
Näen nämä vaalit tärkeänä kirkon sisällä yhden näkökulman esilletuomisena.
Olen huolissani yhteiskunnan kahtiajakautumisesta, eriarvoisuudesta ja
erilaisiin ihmisiin suuntautuvasta lisääntyvästä vihamielisyydestä.
Työmuodoista diakonia ja kirkon nuorisotyö ovat keskeisiä. Ajattelen toisesta
välittämisen ja huolen kantamisen tärkeimpänä sanomana. Kristillinen vakaumus, niin kuin sen itse näen, ei anna perusteita erilaisuuden tuomitsemiseen
ja vihaan.

Eläkeläinen, entinen sairaanhoitaja, Mänttä. Perheeni on puoliso ja kaksi
aikuista poikaa, jotka eivät asu enää kotona.
Vapaa-ajan toimiin kuuluvat seurakunnan lähetystyö, koraalikuorossa laulaminen ja raamatun lukeminen naistenpiirissä. Marttatyö on samoin mieluisa
harrastus. Toimin myös läheisen tukihenkilönä. Voimia ja virkistystä arkeen
tuo liikkuminen luonnossa koiran kanssa.
Ehdokkaaksi lähdin taas, koska minulla on kristillinen elämänkatsomus ja
hyvät kokemukset seurakunnan luottamushenkilönä toimimisesta. Tärkeäksi
näen Hyvän sanoman kertomisen ympäristöön. Haluan toimia myös niin,
että kirkon kynnys tulisi ihmisille matalaksi ja tutuksi. Kantava voima on
lähimmäisen rakkaus.
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SEIJA TERVONEN

JARI VIRTANEN

Perushoitaja, vanhustyössä Kolhon Ryhmäkodilla. Perhe mies, 3 aikuista
poikaa, 2 miniää ja 2 lapsenlasta.
Vapaa-ajan täyttävät ulkoilu, lentopallon pelaaminen, kuorolaulu ja käsityöt.
Vapaaehtoistyöhön Kolhon kirkon ja kylätoimikunnan piirissä kuluu mm.
päiväkahvinkeittoa, myyjäisiä ja letunpaistoa kesätorilla.
Vilppulan seurakunnan luottamustehtävissä olen ollut aiemmin neljä
vaalikautta. Yhden kauden keräsin voimia aloittaa uudelleen laajentuneessa
seurakunnassa, haluan edelleen osallistua ja vaikuttaa.
Tärkeää mielestäni on, että aikuisväestö ja ikääntyvä tuntee seurakunnan
lähimmäisenrakkauden yhteisöksi ja että kotien kasvatustyötä tuetaan lapsija nuorisotyön kautta. Samoin, että kirkon kynnys on matala ja osallistumaan
kutsuva. Työelämän muutoksissa kamppailevia toivon tuettavan seurakunnan työmuotojen kautta.

Putkiasentaja, Kolho, tällä hetkellä olen työtön. Perhe vaimo Erja sekä kaksi
aikuista tytärtä Jasmina ja Jessika.
Lukeminen, sauvakävely, metsässä samoilu ja puutarhan hoitaminen kuuluvat harrastuksiini.
Lähdin ehdokkaaksi, koska olen kiinnostunut lähimmäistyöstä, eri-ikäisten
ihmisten ja vähävaraisten auttamisesta. Haluan myös osaltani vaikuttaa
seurakunnan asioihin. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että jokainen, niin vanhus,
sairas, vähävarainen kuin lapsiperhe saisi tasa-arvoisen kohtelun.
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Minä vai me
Seurakuntavaalit lähestyvät ja
monen mieltä varmasti askarruttaa kysymys äänestämisen
merkityksestä, varsinkin viime
vuosien uutisointia seurattuaan.
Jokainen valituksi tullut tuntuu
monen mielestä korostavan vain
itseään.
Kirkko/seurakunta on meidän
hengellinen kotimme, osallistummepa sitten kirkon toimintaan enemmän tai vähemmän.
Nykyinen yhdistynyt seurakunta on yhteinen ja sen rakentamiseen entistä enemmän sellaiseksi haluamme vilpittömästi
osallistua.
Tänä aikana puhutaan paljon yhteisöllisyyden puutteesta, yksilöä ja hänen oikeuksiaan korostetaan. Jälleen kerran
tuli mieleeni kesällä poisnukkuneen Anna-Liisa Peltosen mietteet elämän varrelta. Hänellä ja
hänen perheellään oli kantavana voimana yhdessä tekeminen
ja osallistuminen. Monipuoli-

Äänioikeudesta sanottua
nen ja avoin kanssakäyminen ihmisten kanssa niin työelämässä
kuin vapaa-aikana kantoi eteenpäin. Hän korosti yhteishengen
tärkeyttä ja pyrki aina toimimaan tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Tärkeää ei ollut minä vaan me.
Tätä ajattelutapaa ja yhteisöllisyyden lisäämistä tarvitaan
varmasti seurakunnassammekin,
kun liitämme eri palasia yhteen
Mänttä-Vilppulan seurakunnaksi. Meidän seurakunnaksemme,
josta jokainen löytää paikkansa
lahjojensa ja halujensa mukaan.
Työ on alkanut ja sitä riittää,
kaksivuotias lapsikin vasta hakee vakautta askeliinsa. Jokaisella kaupunginosalla ja kylällä
on omat erityispiirteensä ja niin
pitääkin olla, mutta tehdään työtä yhdessä, me-hengessä oman
yhteisen seurakuntamme rakennukseksi.
Kyllikki Lahtinen

Kolhon kirkko –
monipuolisen toiminnan
keskus
Seurakunnassamme on neljä
eri-ikäistä kirkkorakennusta.
Niissä ja muissa seurakunnan
tiloissa järjestettyjen tapahtumien lisäksi on tärkeä toimia
seurakuntalaisten keskuudessa myös muualla.
Monien rakennusten ylläpito ja kunnostaminen on tulevankin valtuustokauden suuria taloudellisia haasteita. On
mietittävä joidenkin kiinteistöjen kohtaloa: kunnostus,
luopuminen, uudisrakennus
vai jotain muuta.
Kolhon kaupunginosassa seurakunnalla on yksi rakennus,
Kolhon kyläkirkko, joka täyttää
tänä vuonna 55 vuotta. Sitä juhlitaan 5.12. messun ja myyjäisten merkeissä.
Omaa kirkkoa Kolhoon on aikoinaan haaveiltu ja suunniteltu
vuosikymmenien ajan. Kirkossakäynti oli ennen yleisempää ja
suorastaan velvollisuus. Matkat
kirkkoon, aikoinaan Keuruulle
ja myöhemmin Vilppulaan, olivat vaivalloisia toteuttaa. 1950luvun alussa perustettiin Kolhon pikkukirkkoyhdistys, joka
varainkeräyksin ja talkootyön
voimin toteutti sinnikkäästi kolholaisten toiveen omasta kirkosta. Rakennus on hyvä esimerkki
monitoimitiloista parhaimmillaan. Kirkkosalin tilat muuttuvat
melko vaivattomasti kalustaen
juhlatiloiksi ja hyvin varustettu
keittiö astioineen palvelee tilaisuuksien järjestämistä. Saman
kirkon katon alla pidetään lasten
ja nuorten kerhot sekä aikuisväestön päiväpiiri, keramiikkapiiri
ja monet muut tilaisuudet.
Kolhon pikkukirkkoyhdistys
on lakkautettu, mutta kirkon ylläpitoa hoidetaan osittain edelleen kyläläisten talkoovoimin.
Toimintaa suunnittelee ja ideoi

vuosittain kolme kertaa kokoontuva vapaamuotoinen työryhmä, Kolhon kirkon toimikunta.
Vapaaehtoisten voimin Kolhon
kylätoimikunta pyörittää kesätorilla kahviota, muina vuodenaikoina kirkolla kokoontuvaa
päiväpiiriä sekä pari kertaa vuodessa pidettäviä myyjäisiä.
Kolhon päiväpiiri kokoontui 7.10. Vanhusten viikon merkeissä. Innokkaita esiintyjiä ja
kahvitarjoilun järjestäjiä saatiin kylätoimikunnan ja Kolhon
Eläkkeensaajien taholta. Tilaisuuteen saapui noin 70 osallistujaa. Monesta suusta kuultiin
toivomus, että näissä merkeissä
voitaisiin kokoontua vuosittain.
Pienessä taajamassamme korostuvat yhteistyön merkitys ja
kotiseuturakkaus monin tavoin.
Useita vuosia on toteutettu yhteistyössä Kolhon ortodoksikirkon ja helluntaiseurakunnan
sekä kyläyhdistyksen kanssa Ekumeeninen kirkkovaellus,
ristisaatto. Siinä seurataan Kolhon kehitystä historian ja kristillisen toiminnan valossa.
Nyt kun elämme laajan Mänttä-Vilppulan seurakunnan aikaa,
päätöksentekoon on tarpeen saada toimijoita kaikilta kyliltä ja
taajamista.
Seija Tervonen

”Yleisen äänioikeuden ominaisuuksiin kuuluu, että sen
saavuttamiseksi taistellaan,
sen pitämisen puolesta soditaan ja sen käyttämiseen
tympäännytään.”
(A. De Boissieu)

Eriarvoisuus ja viha
Kirkollisvaalit lähestyvät. Kun
yleisesti puhutaan vaaleista, näitä vaaleja ei lasketa usein mukaan. Samalla nostetaan esille, että näiden ei tulisi olla
kovin poliittisia vaaleja. Kyse
on muista asioista, ei puoluepolitiikasta. Mukana ollaan monilla eri tunnuksilla, usein ei poliittisilla. Itse näen, että näissä
vaaleissa on kuitenkin iso lataus. Puhumme arvoista ja välittämisestä, asioista, joista mm.
niin nykyinen kuin häntä edeltävät arkkipiispat ovat puhuneet
ja viimeksi Helsingin uusi piispa Irja Askola.
Askola nosti virkaanastumissaarnassaan esille ihmisten kaipuun luottamukseen. Jos emme
esimerkiksi löydä puhevälejä
toinen toistemme kanssa, myös
heidän kanssaan, jotka ovat mielipiteiltään, taustaltaan tai elämäntavaltaan erilaisia, alkaa
tuhon tie. Askolan mukaan erimielisyys sinällään ei meitä tuhoa.
Kirkkohallituksen entinen diakonia- yhteiskuntatyön johtaja
Heikki Hiilamo käsitteli syrjäytymistä, sen uhkaa ja niiden aiheuttamia pelkoja sunnuntaina
10.10.2010 mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Hiilamo kertoi Suomen lähi- ja
perushoitajaliitto Superin teettämästä kyselystä, jossa kartoitettiin suomalaisten kokemia
uhkia. Yhteiskunnallinen syrjäytyminen huolestutti joka viidettä vastaajaa, ja syrjäytymisestään huolestuneet vastaajat
kokivat muutenkin enemmän
uhkia. Heitä askarrutti erityisesti työpaikan pysyvyys, taloudellinen toimeentulo ja uuden työpaikan löytyminen mahdollisen
työttömäksi jäämisen jälkeen.
Mielestäni Hiilamo löytää yhteyden maahanmuuttajavihamielisyyden ja syrjäytymisestään
sekä taloudellisesta toimeentulostaan huolestuneisuuden välillä. Heikoimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat kilpailevat
heikommassa olevien suomalaisten kanssa samoista koulutus- ja työpaikoista sekä asunnoista Tärkeää on huomata, ettei
tämä johdu maahanmuuttajista,
vaan yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Koen, että Hiilamo on
palauttanut kirjoituksellaan keskusteluun oikean käsitteen. Ei
meillä ole nousussa maahanmuuttajakriittisyys, vaan maahanmuuttajavihamielisyys.
Hiilamo hakee ratkaisua muualta kuin sieltä, mistä sitä nyt

vallalla olevassa yleisessä keskustelussa haetaan. Meidän ei
hänen mukaansa tule osoittaa
ymmärrystä syrjäytymisuhkaa
kokevien suomalaisten ulkomaalaisiin kohdistuvalle kiukulle ja kaunalle eikä sulkea rajoja
ja entisestään heikentää maahanmuuttajien asemaa. Hiilamo
kehottaa meitä parantamaan tällä asuvien heikoimmassa asemassa olevien asemaa, olivatpa
he syntyperäisiä suomalaisia tai
maahanmuuttajia.
Miten edellä olevat asiat liittyvät kirkollisvaaleihin ja Mänttä-Vilppulaan? Mielestäni kovat, muukalaisvihamieliset ja
yleensä erilaisuuteen kielteisesti suhtautuvat asenteet ovat
läsnä myös täällä meillä. Kirkko on ollut yhteiskunnassamme
viime vuosina selkeä edelläkävijä välittämisen puolestapuhujana. Omalla panoksellaan se
on myös tehnyt esimerkillisesti
eriarvoisuuden kasvun vastaista työtä. Nämä ovat itselleni tärkeitä asioita oman seurakunnan
työssä ja vaikuttamisessa seuraavien vuosien aikana.
Eero Pirttijärvi
Yhteiskuntatieteiden
lisensiaatti

ENSI KERTAA ÄÄNESTÄMÄSSÄ
Äänestäminen on vuosia sitten ollut juhlallinen toimenpide. Viivan vetämiseen lähdettiin vakavalla mielellä ja saatettiin panna vähän parempaa vaatettakin ylle.
Nykyään voit äänestää ennakkoon ja poiketa vaikka ulkoilulenkillä käyttämään äänioikeuttasi.
Tai käyt varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikalla, toimenpide ei vie kauan aikaa.
Katso ilmoituksesta äänestysajat ja paikat. Äänestyspaikalla ja kopissakin on ehdokaslistojen yhdistelmä, josta voit vielä tarkistaa haluamasi ehdokkaan numeron.
Mitä, jos huomaatkin kirjoittaneesi väärän numeron? Mene virkailijan luo ja kerro asiasta. Revit virkailijan nähden virheellisen lippusi. Jätä palaset roskakoriin tai hävitä ne itse kotona. Saat
nyt uuden vaalilipun ja voit äänestää.

Näin se tapahtuu
Varaudu osoittamaan henkilöllisyytesi (esitä esim. henkilökortti, ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti), koska vaalivirkailijat eivät aina tunne äänestäjää.
• Ilmoittaudu ja esitä henkilöllisyystodistus. Vaalivirkailija tarkistaa, että nimesi on vaaliluettelossa.
• Saat taitetun äänestyslipun avattuna.
• Mene äänestyskoppiin ja kirjoita ehdokkaasi numero lipussa olevaan ympyrään.
• Taita lippu ja vie leimattavaksi.
• Pudota leimattu lippu vaaliuurnaan. Vaalivirkailija merkitsee luetteloon, että olet äänestänyt.

Ennakkoäänestys
•
•
•
•
•
•

Ilmoittaudu ja todista henkilöllisyytesi.
Saat taitetun äänestyslipun avattuna.
Merkitse äänestyskopissa ehdokkaasi numero lipussa olevaan ympyrään.
Taita lippu ja mene vaalivirkailijan luo.
Saat vaalikuoren, johon suljet äänestyslippusi. Vaalikuori leimataan.
Saat lähetekirjeen ja - kuoren. Täytä ja allekirjoita lähetekirje. Vaalivirkailija tekee siihen
myös omat merkintänsä.
• Leimattu vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen
• Olet äänestänyt.

KÄYTÄ SINÄ ÄÄNIOIKEUTTASI!

