
Seurakuntavaalit 20.11.2022
Ehdokkaiden esittelyt
Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatit ja sitoutumattomat ehdokaslista

16 Hämäläinen Tapani 

Olen 67 vuotias eläkeläinen Mäntästä
Olen naimisissa ja minulla on kaksi tyttöä. Heillä on viisi lastenlasta.
Harrastuksia on moneksi. Teen puutöitä, kirjoittelen ja osallistun
yhdistystoimintaan. Erityisesti olen mukana eläkeläisyhdistystoiminnassa.
Harrastan myös tanssia vaimoni kanssa.
Näistä harrastuksista olen saanut suurta iloa elämääni.
Mänttä-Vilppulan seurakunnassa olen ollut mukana vapaaehtoistyössä ja olen
lähetys ja diakoniatyöryhmän jäsen.
Tässä ajatuksiani seurakunnasta:
Minun seurakuntani ei erottele ihmisiä esim. oman uskonsa näkemysten, politiikan,
sukupuolisen suuntauksen, ja yleensä erilaisuuden vuoksi. 
Kaikille on tilaa, jotka
haluavat sisimmässään tunnustaa uskonsa Isään Jumalaan.
Tekemällä hyvää toiselle, teet hyvää itsellesi.

17 Kiiltomäki Pirjo

Olen 62 vuotias eläkeläinen Vilppulasta
Olen pitkän uran kotipalvelussa tehnyt työkyvyttömyyseläkkeellä oleva hoitaja.
Asun Tiikerin kanssa kaksistaan.
Liikun paljon, harrastuksina myös käsityöt ja vapaaehtoistyö.

18 Kimmel Riikka

Olen 42 vuotias vs.vanhustyönjohtaja, vastaava hoitaja Vilppulasta
Olen kuusilapsisen uusioperheen äiti.
Olen hyvin kiinnostunut ihmisistä ja elämästä sekä ihmiselämän ilmiöistä. Pidän
korkeassa arvossa ihmisen kykyä kohdata toinen kuunnellen ja arvostaen.
Erilaisuuttakin tarvitaan. Nautin taiteen eri muodoista ja pidän liikunnasta.
Olen seurakuntavaaleissa ensikertalainen, mutta kokemusta minulla on
päätöksenteosta kunnanvaltuutettuna sekä julkisen vallan käyttäjän vastuusta
viranhaltijatehtävästä päivätyöni merkeissä.
Päätöksenteossa keskityn mielelläni lapsiin ja ikäihmisiin, näiden ryhmien
hyvinvointi on minulle erityisen tärkeää.



19 Lahtinen Kyllikki

Olen 78 vuotias eläkeläinen ja asun Mäntän keskustassa koulualueen vieressä
Olen elellyt yksin viimeiset kymmenen vuotta mieheni kuoleman jälkeen.
Lähiperheeseeni kuuluu tyttäreni Taina perheineen.
Heillä on Veikka poika, joka käy Savosenmäen koulua.
Eläkeläisen "kiireettömyydestä" olen saanut nauttia jo yli kymmenen vuotta.
Olen ollut mukana seurakunnan eri toiminnoissa koko tuon ajan.
Kirkkovaltuuston ja -neuvoston työ on ollut innostavaa ja koen sen tärkeäksi
vaikuttamiseksi.
Viimeiset kaksi vuotta olen ollut kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Samoin lähetystyön parissa tehtävä työ on antoisaa. Näin saa olla yhdessä
seurakuntalaisten kanssa ja mielelläni haluan olla vielä mukana voimieni mukaan.
Toiveeni on, että
TEHDÄÄN YHDESSÄ ILON JA TURVALLISUUDEN SEURAKUNTA,
JOHON JOKAINEN ON TERVETULLUT.

20 Lehtinen Arto

Olen 62 vuotias konepuuseppä Mäntästä
Perheeseeni kuuluu vaimo , 3 lasta jotka ovat jo poissa kotoa ja lisäksi koira.
Harrastukseni ovat kesämökki ja siellä touhuaminen, intohimoinen polttopuiden
kerääjä sekä koiran kanssa ulkoilu ja luonnossa liikkuminen .
Työelämässä olen ollut vuodesta 1978 lähtien.
Ammattina konepuuseppä ja työpaikalla työntekijöiden luottamusmies ja
työsuojeluvaltuutettu.
Olen myös kunnallispuolella päätöksenteossa mukana kaupunginvaltuutettuna ja
kaupunginhallituksen jäsenenä.
Seurakunnan tehtävissä olen tällä hetkellä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenenä.
Yhdessä kuunnellen, auttaen ja toisiamme kunnioittaen eteenpäin!

21 Lintula Saila

Olen 46 vuotias vastaava ohjaaja Mäntästä
Seurakunta on ollut aina lähellä sydäntäni. Olen ollut koko elämäni mukana
seurakunnan toiminnassa, aluksi osallistujan, vapaaehtoisena ja sitten työntekijänä.
Nykyisin olen töissä kehitysvammaisten asumisyksikössä ja vuorotyö on
verottanut osallistuvuuttani srk:n toimintaa. Messut ja diakoniatyö ovat lähellä
sydäntäni tällä hetkellä.
Perheeseeni kuuluu kolme lasta ja mies. Vapaa-aikani kuluu perheen ja koiran
kanssa, kirjojen parissa sekä kunnallisessa päätöksenteossa.
Motto: " Kirkko ja seurakunta kuuluu kaikille"



22 Mikkonen Pirjo

Olen 70 vuotias eläkeläinen Mäntästä.
Perheeseeni kuuluu puoliso ja kaksi aikuista poikaa perheineen.
Työurani olen tehnyt pääasiassa sosiaalialalla.
Harrastuksiini kuuluu nykyisin metsäily, liikunta, lukeminen, vähäiset käsityöt ja
järjestötoiminta.
Kuluvalla kaudella olen kirkkovaltuuston ja kiinteistöjohtokunnan jäsen.
Minulla on pitkäaikainen kokemus hallinnosta työelämässä, luottamustoimissa
niin kaupungilla kuin seurakunnassammekin. Uskon siitä olevan etua
kirkkovaltuutettuna toimimisessa. 
Vielä riittää kiinnostusta yhteisen seurakuntamme kehittämiseen.

23 Nieminen Kalle

Olen 51 vuotias helikopteriasentaja Mäntästä

24 Simonen Toni, sit.

Olen 39 vuotias peltiseppä Vilppulasta.
Perheeseeni kuuluu 3 lasta ja vaimo.
Harrastan luonnossa liikkumista ja partiota.
Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta seurakunnallisista luottamustoimista,
mutta nyt haluaisin olla mukana vaikuttamassa.
Haluan, että seurakuntassa huolehditaan lapsista, nuorista ja vanhuksist

25 Toivola Erkki

Olen 61 vuotias eläkeläinen Kolhosta. 



26 Tervonen Seija

Olen 73 vuotias eläkeläinen Kolhosta.
Työurani tein vanhuspalvelujen parissa perushoitajana.
Toimin seurakunnan vapaaehtoisena mm. tänä syksynä alkaneessa ”matalan
kynnyksen”toimintaa kehittävässä Kolhon tuvassa, Kolhon kirkolla. Olen ollut
päättyvällä vaalikaudella kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen ja JuMu-
vastuuryhmän puheenjohtaja.
Seurakunnan perustehtävistä tärkeimpinä pidän heikoimmista huolehtimisen,
välittämisen ja aidon lähimmäisenrakkauden. Kaikenikäisten Mänttä-Vilppulan
asukkaiden tulee tuntea itsensä tervetulleiksi seurakunnan yhteyteen.

27 Virtanen Jari

Olen 53 vuotias seurakuntamestari/suntio Mäntästä
Työssä olen Oriveden seurakunnalla ja pääasissa toimin Juupajoella.

28 Voronin Tomi

Olen 53 vuotias runoilija/esiintyjä sekä keikkasuntio Mänttä-Vilppulan Kolhon
kylältä. Minulla on kolme aikuista lasta sekä yksi lapsenlapsi.
Harrastuksista voisin mainita lukemisen, musiikin, taidenäyttelyt sekä vanhojen
esineiden kunnostuksen. Olen toiminut yhden kauden verran sekä srk:n valtuustossa
että neuvostossa ja nuorisotyön vastuuryhmän puheenjohtajana. Lisäksi olen
toiminut seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa. Toimin myös ensimmäistä kautta
kaupunginvaltuustossa sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa.
”Kirkko on seurakuntalaisia varten!”
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