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7 GALLÉN PETRI 

 46 v 

 Isännöitsijä Oulun Isännöitsijätoimisto Oy:ssa 

 Perhe: Puoliso, 21- ja 15-vuotiaat tyttäret, Lissu -koira 

 Harrastus: mökkeily, musiikki, metsästys 

 Olen ulospäinsuuntautunut, toiminnan kehittäjä. 

 Haluan olla kehittämässä yhä paremmin tavallisia ihmisiä palvelevaa seurakuntaa sekä 

edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. 

Mottoni: "Vanhan ajatteleminen uudella tavalla edesauttaa asioiden kehittymistä"   

 

 

8 HAHL AULI 

 59 v,  

 Asianajosihteeri 

 Perhe: Puoliso, yläkouluikäinen poika 

 Harrastus: Kaikenlainen ulkoilu; lenkkeily, sauvakävely, murtomaahiihto ja laskettelu 

                                                              

 

 

9 HUTTUNEN OUTI 

 56 v  

 lastenhoitaja esikoulussa Puukoulun Päiväkodissa 

 Perhe: puoliso - myös lasten perheet ovat tiivisti mukana arjessa 

 Harrastus:  musiikki, teatteri sekä liikunta 

 Olen toiminut kasvatustyön ja yleisen seurakuntatyön johtokunnissa sekä 

varajäsenenä lähetystyön johtokunnassa.     

 Olen avoin, rauhallinen ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

 Tavoitteeni seurakunnan luottamustehtävissä on olla luottamuksen arvoinen ja hoitaa tehtävät parhaan kykyni 

mukaan. 

Mottoni: ”Elämässä asioilla on tapana järjestyä tavalla tai toisella.” 



  

 

10 MYLLYMÄKI TUUKKA 

 37 v  

 Tuottaja, markkinointiviestintätoimistossa videoalan tuottajana sekä ohjaajana 

 Perhe: puoliso, 2 lasta  

 Harrastus: Yhteisötoiminta Oulun NMKY:n eli Ynnin edustuskoripallon parissa, urheilu-

kuuluttaminen eri tapahtumissa, moninaisesti liikkuminen, elokuvat, progressiivinen rock-

musiikki sekä lauta- ja videopelit 

 Seurakunnan luottamustehtävissä haluan keskittyä nuoriin, heidän hyvinvointiin sekä seurakunnan suurempiin 

linjauksiin. 

Elämäni motto ”nöyränä, muttei nöyristellen.” 

 

 

11 OKKONEN JAAKKO 

 67 v 

 tutkija (Oulun kauppakamarin tj), eläk. 

 Perhe: puoliso, 3 lasta, 5 lastenlasta 

 Harrastus: liikunta, partio, lukeminen 

 Kirkkovaltuutettu, kunnanvaltuutettu 

 Ahkeruus ja luotettavuus 

 Lapsi ja nuorisotyö tärkeimpinä, lisäksi toivon aktiivista toimintaa nuorten hyväksi ja nuorten itsensä 

toteuttamana. 

 

 

12 PELLIKKA ANITTA 

 63 v, isännöitsijä, eläk. 
 Perhe: 3 aikuisen tyttären äiti, 3 nuoren isoäiti 

 Harrastus: liikunta, pihanhoito, "pieni pintaremontti", LIONS -toiminta 

 Kirkkovaltuuston varavaltuutettu 

 Haluan aidosti auttaa, vaikuttaa kotiseurakunnan asioihin konkreettisesti. 

"Kun on itse aikoinaan saanut apua, haluan nyt auttaa myös itse". Hyvä kiertää. 

 

 



13 RAJALA TIINA 

 55 v 

 HTM  

 Kehitysjohtaja, P-P- liitto 

 Perhe: puoliso, 3 opiskelevaa lasta 

 Harrastus: luonto& mökkeily, dekkarit, sukuseuran johtaminen sekä 

numismaatikkotoiminta, partiovaikuttaminen, diabetes-vapaaehtoistyö ja lions-toiminta.  

  Kirkkovaltuutettu ja kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja vv 2011-2014 

 Seurakunnan päättäjän tehtävä on palvelutehtävä, jolla vastataan sekä seurakuntalaisten tarpeiden, vastuullisen 

talouden ja johtamisen  sekä toiminnan yhteensovittamiseen. 

”Jokainen päätös koskee ihmistä, jokaisen päätöksen takana on ihminen” 

 

 

14 RAUMA TUULA 

 66 v  

 erikoissairaanhoitaja, eläk. 

 Perhe: puoliso, perheessä 3 lasta, 4 lastenlasta 

 Harrastus: kuntoliikunta, yhdistystoiminta, Lions-palvelujärjestön työ, ”käsillä 

tekeminen” 

 20 v kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, 10 v kunnanvaltuutettu 

 Olen avoin, luotettava, rohkea, rehellinen ja idearikas, mutta en lupaa mahdottomia. Olen realisti. 

 Haluan toiminnallani olla luomassa tapoja, joilla lähennetään kirkkoa ja seurakuntalaisia - meidän kirkko on 

kaikkien kirkko. 

”Tee muille niin kuin tahdot itsellesi tehtävän. Meillä jokaisella on vastuu huomisesta.” 

 

 

15 RAUTIALA ELINA 

 57 v 

 Lastentarhanopettaja 

 Perhe: puoliso, 2 aikuista poikaa 

 Harrastus: lukeminen, luonnossa liikkuminen, veneily, lumikenkäily 

 Yleisen seurakuntatyön johtokunnan jäsen, kasvatustyön johtokunnan varajäsen 

 Olen elämänmyönteinen, sosiaalinen ja sanavalmis. Tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

 Haluan tuoda seurakunnan toimintaa lähemmäs seurakuntalaisia. 

 

 

SEURAKUNTAVAALIT - KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT 2018 

Tutustu ehdokkaisiimme myös vaalikoneessa www.vaalikone.seurakuntavaalit.fi 

http://www.vaalikone.seurakuntavaalit.fi/

