
Kirkossa puhaltaa Muutoksen tuuli – avaa sille ovet kirkolliskokoukseen! 

Hyvä seurakunnan luottamushenkilö, 
Millaista kirkkoa sinä haluat rakentaa? 

Seurakunnan luottamushenkilönä pääset pian vaikuttamaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
suuntaan äänestämällä hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaaleissa. Vastuullinen tehtäväsi on silloin 
pohtia, ketkä tekevät kirkon toimintaa, taloutta ja arvoja koskevia päätöksiä seuraavan neljän vuoden ajan. 

Mikä on Muutoksen tuuli? 

Muutoksen tuuli on puoluepoliittisesti sitoutumaton lista, jonka ehdokkaita yhdistää tahto rakentaa 
yhteistä, avointa ja uudistumaan valmista kirkkoa. Olemme eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia 
varsinaissuomalaisia ja satakuntalaisia. Meitä on maaseudulta, saaristosta ja kaupungista. Joukossamme 
on opettajia ja yrittäjiä, opiskelijoita ja eläkeläisiä, herätysliikeväkeä ja partiolaisia. Osa tuntee kirkon 
työpaikkana, toiset toimivat luottamustehtävissä. Emme ole sooloilijoita – ehdokkaina olemme sitoutuneet 
yhteisiin tavoitteisiin. 

Tavoitteemme 

Rakennamme kirkkoa, joka on kaikille avoin, sydämeltään evankeliumin innoittama vapautusliike. 
Uudistamme kirkon hallintoa ja rakennetta kevyemmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Pidämme tärkeänä, että 
kirkko toimii yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja on näkyvillä yhteiskunnassa siellä, missä 
hätä ja tarve on suurin. 

Velvollisuutemme on tulkita Raamattua tässä ajassa, mutta keskustella kunnioittavasti heidänkin kanssaan, 
joiden tulkinta poikkeaa omastamme. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja Jumalalle jokainen on 
samanarvoinen. Lähimmäisenrakkauden innoittamana toimimme kaikkien seurakuntalaisten tasa-arvon 
toteutumisen puolesta.  

Meillä jokaisella on vastuu luomakunnasta. Kirkko torjuu ilmastonmuutosta ja on aktiivinen diakoniatyössä, 
kansainvälisessä vastuussa ja lähetystyössä. Kirkko ei ole saareke, vaan pyrkii monipuoliseen 
vuorovaikutukseen eri yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa. 

Tutustu meihin ja muista äänestää 11. helmikuuta! 

Anna äänesi eteenpäin katsovalle kirkolle ja Muutoksen tuulelle! Oheisella listalla esittäydymme kaikki. 
Jokaisen ehdokkaan yhteydessä on myös verkko-osoite, josta pääset lukemaan lisää. Kaikkiin Muutoksen 
tuulen ehdokkaisiin voit tutustua osoitteessa www.bit.ly/muutoksentuuli. 

Siunausta vastuulliseen tehtävääsi! 
Muutoksen tuulen ehdokkaat   

 

http://www.bit.ly/muutoksentuuli


 

Muutoksen tuulen ehdokkaat 
 
Irmeli Elomaa, 70 
Lääkäri, Kankaanpään seurakunta 
Ehdokasnumero 183 (kirkolliskokousvaaleissa), 59 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli183 
 
 
Pia Erake, 47 
Diakonissa, Rauman seurakunta 
Ehdokasnumero 184 (kirkolliskokousvaaleissa), 60 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli184  
 
 
Marja Flinck, 68 
kasvatustieteiden tohtori, Länsi-Porin seurakunta 
Ehdokasnumero 185 (kirkolliskokousvaaleissa), 61 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli185  
 
Alina Heywood, 21 
Opiskelija, Turun Tuomiokirkkoseurakunta 
Ehdokasnumero 186 
www.bit.ly/tuuli186  
 
 
 
Elina Kangas, 43 
Verkostopäällikkö, Kankaanpään seurakunta 
Ehdokasnumero 187 (kirkolliskokousvaaleissa), 62 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli187  
 
 
Ilona Kontinen, 44 
Lehtori, Keski-Porin seurakunta 
Ehdokasnumero 188 (kirkolliskokousvaaleissa), 63 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli188  
 
 
 
Elina Koskinen, 58 
Pankkineuvoja, Salon seurakunta 
Ehdokasnumero 189 
www.bit.ly/tuuli189    
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Tom Linkinen, 47 
FT, tutkija, Turun Tuomiokirkkoseurakunta 
Ehdokasnumero 190 (kirkolliskokousvaaleissa), 64 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli190  
 

Anna Lintunen, 38 
MmT, tutkija, Turun Mikaelinseurakunta 
Ehdokasnumero 191 (kirkolliskokousvaaleissa), 65 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli191  
 
 
Sari Lähteenmäki, 51 
yrittäjä, kirjanpitäjä, Turun Henrikinseurakunta 
Ehdokasnumero 192 
www.bit.ly/tuuli192  
 
 
Riina Mustonen, 46 
TM, FM, Turun Tuomiokirkkoseurakunta 
Ehdokasnumero 193 
www.bit.ly/tuuli193  
 
Jakke Mäkelä, 47 
Fyysikko, Turun Katariinanseurakunta 
Ehdokasnumero 194 
www.bit.ly/tuuli194  
 
 

Jari Nieminen, 29 
HTM, asiantuntija, Turun Katariinanseurakunta 
Ehdokasnumero 195 (kirkolliskokousvaaleissa), 66 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli195  
 
Hilkka Näse, 45 
KM, Turun Tuomiokirkkoseurakunta 
Ehdokasnumero 196 
www.bit.ly/tuuli196  
 
 
 
Päivimaaria Ollila, 61 
Kirjastonhoitaja, Turun Maarian seurakunta 
Ehdokasnumero 197 
www.bit.ly/tuuli197  
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Helvi Pulla, 77 
diakoni, nunna, Turun Tuomiokirkkoseurakunta 
Ehdokasnumero 198 
www.bit.ly/tuuli198  
 
Anniina Rantala, 29 

Luokanopettaja, Kaarinan seurakunta 
Ehdokasnumero 199 (kirkolliskokousvaaleissa), 67 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli199  
 
 
 

Laura Rantanen, 40 
Toimittaja, Turun Tuomiokirkkoseurakunta 
Ehdokasnumero 200 
www.bit.ly/tuuli200  
 
 
Ulla Suontausta, 59 
lukiokoulutuksen lehtori, Kankaanpään seurakunta 
Ehdokasnumero 201 (kirkolliskokousvaaleissa), 68 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli201  
 
 

Helena Särkijärvi, 46 
FM, VTK, Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta 
Ehdokasnumero 202 (kirkolliskokousvaaleissa), 69 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli202  
 
 
Mika Wallin, 50 
johtava nuorisosihteeri, Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta 
Ehdokasnumero 203 (kirkolliskokousvaaleissa), 70 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli203  
 
 
Jukka Väisänen, 42 
kasvatustieteiden kandidaatti, Turun Katariinanseurakunta 
Ehdokasnumero 204 (kirkolliskokousvaaleissa), 71 (hiippakuntavaltuustovaaleissa) 
www.bit.ly/tuuli204  
 
Saara-Maria Pulkkinen, 30 
YTM, informaatikko, Turun Katariinanseurakunta 
Ehdokasnumero 205 
www.bit.ly/tuuli205  
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