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Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 2014

Kempeleen kokoomusyhdistysten pyrkimyksenä on, että kirkko palvelee
kaikkien kuntalaisten tarpeita. Laskusuhdanteessa kirkon tulee toimia myös niin,
että se tukee toiminnallaan heikompiosaisia, niin henkisesti,
kuin myös mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti.

Kempeleen seurakuntavaalit
9.11.2014
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Kempeleen kirkkovaltuustoehdokkaat 2014 esittelyssä
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Essi Ervasti

Outi Huttunen

Juho Kivelä

Jaakko Okkonen

Olen 20-vuotias toisen vuoden viestintätieteiden ja mediatutkimuksen opiskelija.
Tällä hetkellä asustan yliopistokaupungissani Vaasassa. Olen kuitenkin lähtöisin
Kempeleestä, jossa toimin parhaillani kunnanvaltuuston sekä kunnan palveluvaliokunnan jäsenenä.
Vapaa-aikana vietän ylioppilaskuntatoiminnan ja urheilun parissa.
Erityisesti minua kiinnostavat seurakunnan nuoriso- ja vapaaehtoistyö.

Olen lastenhoitaja (esikoulu).
Harrastuksiani ovat musiikki, teatteri, liikunta, Lions-puolisotoiminta, tällä hetkellä
mieluisin ”harrastus” tyttärentytär Mila 1-v.
Haluan toimia aktiivisesti seurakuntalaisten edustajana kirkkovaltuustossa.
Lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni ja perhetyötä pidän erityisen tärkeänä.

Olen datanomi opiskelija
Harrastuksiani ovat partio, moottoripyöräily, harrasteautot, seurakunnan nuorten
toiminta.
Olen Partiolippukunta Samposten hallituksen jäsen.
Tavoitteeni kirkkovaltuutettuna on tuoda
nuorta näkökulmaa päätöksen tekoon.

Koulutus ja ammatti; Dipl.ins., HHJ
Harrastukset: liikunta, lukeminen, perhe
Luottamustoimet: Kempeleen kunnanvaltuusto, TEK valtuusto ja hallitus, hallitusjäsenyyksiä
Tavoitteeni kirkkovaltuutettuna: Kempeleen seurakunta sekä luottamushenkilöiden
että työntekijöiden toimesta lähelle seurakuntalaisia eri elämäntilanteissa.

Seurakunta on osa yhteiskuntaa
Kirkon vahva yhteiskunnallinen asema on osa hyvinvointia, myös täällä Kempeleessä.
Hyvinvointiin kuuluu vastuunkantaminen heikoimmista jäsenistään ja tässä roolissa
seurakunnan tekemä työ täydentää erityisellä tavalla yhteiskunnan muita tukiverkkoja.
Monet kuuluvat kirkkoon
perinteisistä syistä; ”ristiäiset, rippikoulu, häät ja hautajaiset”. Hyvillä mielin voi
kauneimmat
joululaulut
käydä Pyhän Kolminaisuuden kirkossa laulamassa seurakunnan jäsenenä. Kirkko
on kuitenkin paljon enemmän, aivan tavallisessa arjessa.
Kirkko on kempeleläisten elämässä koko ajan mukana, ehkä vähän huomaamattakin. Apu sosiaalisissa
tilanteissa on äärimmäisen
tärkeää kunnan toimenpiteiden ohessa ja lisänä. Samalla kirkko antaa mahdollisuuksia hengähtämiseen,
harrastamiseen – kaikille kuntalaisille. Kenellekään
ei käännetä selkää eikä ke-

tään arvoteta millään tavalla. Kempeleen seurakunta on
meitä kaikkia varten.
Kirkko auttaa hädän hetkellä
Kirkolla on erityinen tehtävä, joka on osa ihmisten
henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Seurakunnan työntekijät auttavat elämän kriisihetkillä ja ahdistuksessa
olipa kyse läheisen kuolemasta, työhön tai perhe-elämään liittyvistä tilanteista,
jolloin jaksaminen on kovilla. Kirkko auttaa hädässä
olevaa ja kuuntelee lohduttaen, rukoillen. Jokainen meistä tietää jonkun, joka on seurakunnasta tai papilta saanut
apua ja tukea.
Kun kunta ponnistelee talouden tasapainottamisessa

ja palveluiden vähenemisen
peikko tuntuu olevan kaikessa suurena varjona, on seurakunnan tarjoama tuki äärimmäisen tärkeää – kaikille
kuntalaisille, ei vain seurakunnan jäsenille. Kirkko ei
kysy jäsenkorttia kun ihminen tarvitsee apua.

Seurakunnan tapahtumissa
ja retkillä mieli pysyy virkeänä yhteisissä kokoontumisissa. Seurakunnan toiminnassa on luonnollista, että
kristillisyys on läsnä sopivana annoksena.

Harrastuksissa virkistyy

Kirkko tarjoaa kanavan vapaaehtoistoimintaan ja hyvän tekemiseen, omien halujen
ja
voimavarojen
puitteissa. Mikset lahjoittaisi arjen tavaroita Ilonpisara kirpputorille? Iso osa lahjoituksista menee suoraan
tarvitseville perheille. Tai
haluatko ryhtyä ystäväksi
vanhukselle? Tahdotko kouluttautua laajempaan vapaaehtoistyöhön jossain seurakunnan toiminnossa? Kaikki

Seurakunnan tarjoama kerhotoiminta lapsille on juuri sitä harrastustoimintaa,
jota niin moni kaipaa. Kempeleen seurakunnassa voivat lapset ja nuoret osallistua
monenlaisiin kerhoihin, kuten bändikerhoon tai muuhun
musiikkitoimintaan,
kokkikerhoon tai vaikka pienoismallikerhoon. Ikäihmiset saattavat olla yksinäisiä.

Jokainen voi auttaa
”Yhdelläkin äänellä on merkitystä”, kertoi Mari-Leena
Talvitie, joka aloitti poliittisen uransa kirkkovaltuustossa
18-vuotiaana. Mari-Leena meni tuolloin kirkkovaltuustoon juuri sillä merkityksekkäällä yhdellä äänellä. Pia
Hanski (vas.) on yksi Kempeleen ehdokkaista seurakuntavaaleissa.
tämä on mahdollista kotiseurakunnassamme!
Suomalaisen elämänmuodon perusarvot ovat suuressa määrin rakentuneet
kristinuskon sanomalle: rehellisyydelle, vastuunkanta-

miselle ja lähimmäisistä huolehtimiselle.
Riippumatta
siitä kuulutaanko kirkkoon
vai ei.

		
Pia Hanski

Pian käsillä olevat seurakuntavaalit ovat kirkon demokratian perusta.Vaaleissa seurakuntalaisilla on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä ja miten hänen seurakunnassaan lähivuosina tehdään ja mihin rahoja käytetään,
millaisia painotuksia seurakunnan työssä tehdään.Yhdelläkin äänellä on merkitystä.
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Ehdokkaat kertovat vapaamuotoisesti ammattinsa, koulutuksestaan, harrastuksistaan,
luottamustoimistaan sekä tavoitteistaan kirkkovaltuutettuna.
Varsinainen seurakuntavaalipäivä Kempleessä on 9.11.2014 klo 11-20.
Äänestyspaikkana Pyhän Kolminaisuuden kirkko Piriläntie 190.
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Anitta Pellikka

Tuula Rauma

Elina Rautiala

Pia Hanski

Koulutus ja ammattini: Isännöitsijä ISA
Harrastuksiani ovat: liikunta, lions-toiminta, perheen parissa puuhastelu
Tavoitteeni kirkkovaltuutettuna: Kirkko
ja kirkon työntekijät ovat mukana ennakkoluulottomasti ihmisen arjessa; helpotetaan
erilaisten ihmisten keskinäistä kanssakäymistä.
Ajatuksena olen monesti heittänyt: ”Pappien jalkautumiset esim. kauppakeskus Zeppeliniin”.

Koulutus ja ammatti: erikoissairaanhoitaja
Luottamustoimet: diakoniatyön johtokunnan jäsen 8v, yleisen seurakuntatyön
johtokunnan jäsen 4v ja muun muassa rekrytointityöryhmän ja hautausmaaryhmän jäsen, kunnanvaltuuston varajäsen, seniorineuvoston varajäsen.
Tavoitteeni kirkkovaltuutettuna on jatkaa
entistä linjaa, sekä toimia seurakuntalaisten
edustajana heitä koskevia asioita päätettäessä. Mahdollistaa puitteet, joiden avulla Kempeleen srk on edelleen houkutteleva työnantaja, jotta työntekijät viihtyvät.

Olen koulutukseltani sosiaalikasvattaja ja
toimin lastentarhanopettajana.
Harrastan ulkoilua, retkeilyä ja veneilyä.
Olen yleisen seurakuntatyön johtokunnan varajäsen
Tavoitteeni kirkkovaltuutettuna: Kirkon
tulisi olla konkreettisesti läsnä nuorten ja
nuorten aikuisten arjessa niin, että kempeleläiset tulevaisuudessakin kokisivat seurakunnan läheiseksi arjen kumppaniksi.

Koulutukseni on MBA ja ammattini on toimitusjohtaja.
Harrastan kuntoliikuntaa ja yhdistystoimintaa.
Olen kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu.
Kirkkovaltuutettuna: haluan vaikuttaa
siihen, että seurakunta on lähellä ihmisiä arjessa ja että siitä tiedottaminen on toimivaa,
on myös tärkeää että kirkon yhteiskunnallinen asema säilyy ja vahvistuu. Hyvästä hallintotavasta huolehtiminen.

Vaalitalvi edessä
Alkava talvi tuo kahdet vaalit, ensin seurakuntavaalit 9.11. ja keväällä eduskuntavaalit.
Tärkeää on, että käymme äänestämässä. Varsinkin seurakuntavaaleissa yksikin ääni
voi ratkaista, kuka tai ketkä tulevat valituiksi yhteiselle asialle.

Ennakkoäänestys seurakuntavaaleissa alkaa 27.10. ja varsinainen äänestyspäivä on 9.11. isänpäivänä.
Moni tuntuu olevan sitä mieltä, että seurakunta on sen
verran etäinen, että äänestys ei ole mielessä. Tehtävää
tässäkin siis olisi. Kirkon ja
seurakunnan vaikutus ulottuu niin moneen asiaa, ettemme taida edes arjen tohinassa
sitä huomata. Usein korostuu sunnuntain messu ja perhetapahtumat, kastetilaisuudet, avioliittoon vihkimiset,
syntymäpäivät ja hautajaiset. Nämä kaikki ovat tärkei-

tä. Sen lisäksi kirkon lapsi- ja
nuorisotyö on isossa roolissa,
mm. rippikoulun taitaa käydä lähes kaikki nuoret. Mutta
piiloon ja vähälle huomiolle
jää paljon muuta, lähimmäisen arjessa elämistä, kylässä
käyntiä ja kaikkea sitä, mitä
elämme ja harrastamme.
Seniori- ja vanhustyö nousee tulevina vuosina yhä merkittävämmäksi. Syy tähän on
ainakin se, että senioriväestön
määrä kasvaa merkittävästi.

Seurakunta tarjoaa jo nyt yhdessäoloa ja paljon muutakin
vanhenevalle väestölle.
Kempele on myös samalla nuorten kunta. Uusia perheitä on muuttanut kuntaan
koko ajan ja väkimäärä kunnassa kasvaa, uusista asukkaista suuri osa on nuoria
perheitä, mutta myös seniorit muuttavat Kempeleeseen.
Koulut ovat täyttyneet oppilaista. Seurakunnalla on iso
tehtävä koulujen kanssa yh-

dessä koululaisten päivittäisessä elämässä. Isot koulut ja
pienet lapset samassa paikassa tuntuu joskus kovalta yhdistelmältä. Läsnäolossa ja
koulujen ja opettajien työtaakan keventämisessä seurakunnalla voisi olla merkittävä
tehtävä. Nyt jo tapahtuu paljon, mutta myös kunnan palveluissa kolmas sektori, jota
seurakunta edustaa, voi olla
merkittävä apu. Seurakunnan vapaaehtoiset tekevät jo

nyt arvaamattoman arvokasta ja lähes näkymätöntä työtä
meidän kaikkien hyväksi.
Diakonia ja avustaminen
seurakunnan toiminnoissa
monella alueella, kouluissa,
kodeissa ja hoitolaitoksissa
ovatkin esimerkkejä tästä vapaaehtoistyöstä. Näitä vapaaehtoisia tarvitaan ja toivottavasti esimerkiksi seniorit
ottavat tätä omakseen. Seurakunta on ja voi olla jatkossakin tässä kokoonkutsuja ja

taustatuen antaja.
Toivotan hyvää vaalisyksyä ja toivon myös mahdollisimman monen antavan
panoksensa seurakunnan toimintaan nyt äänestämällä.
Listoilta varmasti löytyy sopiva kohde äänelle.

Jaakko Okkonen
Kempeleen Kokoomus,
puheenjohtaja

www.kempeleenkokoomus.fi • www.kempeleenkokoomusnaiset.fi

Joululahja
lapselle,
anna
Joulumieli
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Hammaslääkärikeskus
www.oulunsalonhammaslaakari.fi

(08) 815 5600

Oulun Kärpät
luottavat meihin
Kauppiaantie 1

Ma-To 8-20 Pe 8-16
SÄRKYPÄIVYSTYS!
(aukioloaikoina)

Käytössä Kelan suorakorvaus

MARI-LEENA

TALVITIE

DI, kaup.valtuuston pj
Kansanedustajaehdokas 2015

Kempeleen Joulumieli on hyväntekeväisyyskeräys, jonka
tavoitteena on antaa
joululahja niille lapsille, jotka muuten
jäisivät ilman Joulupukin tuomisia ja
joulun iloa.

Vaalipäivän äänestys
Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa
Piriläntie 190
su 9.11.2014 klo 11-20

SÄHKÖ-VAITTINEN OY

Hakatie 14 90440 KEMPELE
●Sähköasennukset ja -suunnittelu
●Antenni- ja teleasennukset
●Ilmalämpöpumput
p. 010 292 1730, 0400-684 684 posti@sahkovaittinen.fi
Hinta on lankapuhelimesta 8,28snt/puhelu + 5,95 snt/min ja matkap. 5,95 snt/min + 17,04snt/min
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juhlaan!

zeppelin.so

facebook.com/KauppakeskusZeppelin

Joulupuu-keräys järjestetään
Kempeleessä Kokoomusnaisten koordinoimana jo seitsemännen kerran. Kempeleläiset ovat ottaneet asian
sydämeensä ja lahjoittajat ovat
jo alkusyksystä lähtien varmistaneet, että keräys järjestetään tänäkin vuonna. Kyllä
järjestetään!
Kempeleessä on satoja lapsia lastensuojelun, lapsityön ja
sosiaalituen piirissä. Joulumieli -keräyksen kautta voi antaa
lahjan lapselle, joka muuten
jäisi kokonaan ilman joululahjaa. Viime vuonna keräys tuotti yli 500 joulupakettia, jotka
kauniissa kääröissään toimitettiin seurakunnan ja kunnan
toimesta kempeleläislapsille.
Tänä vuonna lahjakääröjä tarvitaan vielä enemmän.

Järkipolitiikkaa
suurella sydämellä!

www.mari-leena.net

www.konffa.fi

UnelMaa
Jokaisen naisen aika elää omaa UnelMaa

Kasvohoidon
ostajalle 45€
Vanhojen
päivien meikkaukset
ja
suihkurusketus
RIPSIEN JA KULMIEN20€
LAITTO
Hieronta 60min 35 €
VELOITUKSETTA

www.unelmaa.fi

puh. 0400 690 781 / Aurinkokuja 3, 90440 Kempele

Yhteistyö
seurakunnan kanssa
Keräys on aina toteutettu yhteistyössä Kempeleen seurakunnan perhe- ja diakoniatyön sekä Kempeleen kunnan
sosiaalitoimen kanssa. He varmistavat lahjojen jakelun lapsille juuri ennen joulua.
Osallistu sinäkin!
Osta lahja lapselle 0-17
vuotta. Merkitse lahjakääröön
lapsen ikä ja sukupuoli ja tuo
se keräyspisteeseen. Muista laittaa lahjapakettiin jotain
uutta, ostettua tai itse tehtyä.
Keräyskuusia joulun alla on
Zeppelinissä ja muutamissa
muissa pisteissä, monilla työpaikoilla tehdään lahjapakettikeräys lasten hyväksi. Lahja
tuo joulumielen sadoille Kempeleen lapsille.
Kempeleen
Joulumieli -keräyksen ajankohtaiset
tiedot ja keräyspisteet löydät nopeimmin julkiselta sivulta www.facebook.com/
Joulumieli.kerays.Kempele.

Pia Hanski

Oikea
Rautakauppa
OJAN RAUTA
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Keräyspisteitä
muun muassa: Zeppelin
5.12., 7.12., 12.12. ja 13.12.
Kempeleen Naisvoimistelijoiden joulujuhla 12.12.
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Lehden toimituskunta Jaakko Okkonen,
Anitta Pellikka, Tuula Rauma, Raimo Tikkanen
Lehden taitto VKK-Media Oy
Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

