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Tytöt ovat valmistautuneet
huolella Ehkäpäviikon muoti- ja
kauneusiltaan.
Emmi Ryhänen
opasti muotinäytöksen harjoituksissa 7–9luokkien tytöille
kävelyä. Vuorossa on Maria Matilainen.

Tytöt tälläytyvät muoti- ja
kauneusiltaansa huolella
Ehkäisevän päihdetyön viikolla on
paljon tapahtumia Ylä-Savossa.
tarja tikkanen
IISALMI Tätä viikkoa vietetään koko maassa ehkäisevän päihdetyön Ehkäpäteemaviikkona. Tapahtumia
on paljon niin nuorille kuin
vanhemmillekin.
Nuorten Ehkäpä-viikon
ohjelmissa on muun muassa lauantaina 10.11. Iisalmen nuorisotalolla järjestettävä Tyttöjen muoti- ja
kauneusilta.
– Yhdessä nuorten Päihdepalvelupiste Stopin kanssa
mietimme, mitä uutta nuo-

rille voisi tarjota. Kävimme
juttelemassa asiasta Juhani
Ahon koulun oppilaskunnan
tyttöjen kanssa ja he keksivät idean, Tytöt toimii -ohjaaja Pirjo Juntunen Nuorten Palvelu ry:stä kertoo.
– Nuoret ovat itse suunnitelleet ja ovat tiiviisti mukana myös toteuttamassa uutta
tapahtumaa. Illan muotinäytöksen esiintyjät on valittu
yläkouluilta.
Muotinäytöstä varten nuoret ovat muun muassa saa-

neet sponsoritukea paikallisilta yrityksiltä. Ilta on suunnattu 7-luokkalaisille ja sitä
vanhemmille tytöille.
– Illan tärkeä viesti on, että kaikki tytöt ovat riittävän
hyviä sellaisena kuin ovat,
Pirjo Juntunen sanoo.
Perjantai-iltana 9.11. Iisalmen nuorisotalon täyttää
Music Against Drugs ry:n
tapahtuma. Maata nuorten hyvinvoinnin ja päihteiden vastaisentyön merkeissä kiertävä joukko järjestää
bändi-illan. Pääesiintyjinä
ovat Tuhkalehto-yhtye ja
All of Music.
Paikallisina bändeinä esiintyvät Sorrow Blinds My Eyes

’

Illan muotinäytöksen
esiintyjät
on valittu
yläkouluilta.

ja Trapart. Bändit ovat kisanneet myös nettiäänestyksessä. Voittajaporukalle on luvassa liput Linnanmäelle. Illan mittaan nuorisotalolla on
paljon muutakin ohjelmaa,
muun muassa toimintatori,
jossa paikalliset harrastustahot esittelevät toimintaansa
lapsille ja nuorille.
Ehkäpä-viikon valtakunnallisena teemana on ”Ala

onnelliseksi”. Lähtökohtana on päihteiden käytön vähentäminen ja päihdehaittojen ehkäisy.
Sininauhasäätiön toimialavastaava Hannu Kärkkäinen puhuu aiheesta viikon päätapahtumassa Iisalmen Kulttuurikeskuksessa
keskiviikkona 7.11. Luento
on Carl Collan -salissa klo
12.30–15.
Pitkin viikkoa on kouluilla
ja eri puolilla Ylä-Savoa niin
tapahtumia kuin infoa päihteistä. Savonia-ammattikorkeakoululla muun muassa
on esillä valistusmateriaalia
koko viikon.
Sonkajärvellä ja Sukevalla

on tarjolla esitteitä ja tiedotteita eri pisteissä. Vieremän Pysäkillä on tiistaina avoimet ovet klo 14–
20. Keskiviikkona avoimet
ovet ovat Kiuruveden Päiväkeskus Pysäkillä.
A-killan avoimet ovat torstaina klo 17 alkaen Iisalmen
Päiväkeskus Pysäkin takkatuvalla.
Torstaina on myös Sonkajärven Pysäkin ja Vertaistoimintakeskus Touhulan
yhteinen syystapahtuma
ja Sonkajärven jäähallissa
Omatalo-Ice -tapahtuma klo
18 alkaen.
Perjantaina on Päiväkeskus Pysäkillä Iisalmessa Yöpysäkki klo 18–24.

Seurakuntarakenne menossa uusiksi
mikko niiles, stt
TURKU Suomen evankelisluterilainen kirkko aikoo uudistaa seurakuntarakennettaan. Kirkkohallitus tavoittelee mallia, jossa muutamat
seurakunnat muodostaisivat
hallinnollisen yhtymän.
– Kirkko on jo nyt keskellä
yhteiskunnallista muutosta,
olemme reagoineet esimerkiksi kuntauudistuksiin. Siksi haluammekin tehdä ra-

kennemuutosta omista lähtökohdistamme, arkkipiispa
Kari Mäkinen sanoi.
Mäkisen mukaan kirkko tarvitsee nykyistä joustavampia yhteisöjä, jotka
mahdollistavat työntekijöiden liikkumisen. Seurakunnissa on ilmennyt
huolta siitä, miten itsenäisinä ne säilyisivät. Mäkisen
mukaan seurakunnilla pysyisi tärkeä rooli.

– Hallinnolliset seinät ovat
nyt kaatumassa paikallisten
yhteisöjen ympäriltä. Yhteisöt halutaan silti säilyttää, ja
niiden ytimenä olisi tulevaisuudessakin seurakunta.
Mäkinen puhui Turussa
maanantaina alkaneen kirkolliskokouksen tiedotustilaisuudessa.
– Jos kirkkohallituksen esitys saa kirkolliskokoukselta
vihreää valoa, varsinainen

linjaus uudistuksesta valmistunee ensi kevään kirkolliskokoukseen. Jos mallimme ei saa hyväksyntää,
toivomme kirkolliskokoukselta tietysti toisenlaista
vaihtoehtoa.
Uusi seurakuntamalli olisi tarkoitus ajaa sisään joko
vuoteen 2015 tai 2017 mennessä. Paljon riippuu siitä,
minkälaisen kannan kirkol-

liskokous ottaa esitykseen.
Kirkolla on lähivuosina
edessään työntekijämäärän
karsintaa riippumatta siitä,
toteutuuko uudistus.
– On tuleva rakennemuutos mikä tahansa, henkilöstöä pitää todennäköisesti kuitenkin vähentää, kertoo seurakuntauudistuksen
projektipäällikkö Terhi Jormakka.
Kirkon työntekijöiden

määrä pienenee selvästi jo
eläköitymisten vuoksi, mutta se ei välttämättä riitä.
– Vielä ei pystytä sanomaan, pitääkö mennä irtisanomisiin.
Kausityöntekijät mukaan
laskettuna kirkko työllistää
tänä vuonna 21 000 ihmistä.
Jormakka kertoo, että minkäänlaista tavoitelukua tulevaisuuden työntekijämäärästä ei ole asetettu.

