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Hallituksen yhteystiedot 
 
 
 
Satu-Elina Ansas, puheenjohtaja 
sairaalapastori, HUS- Meilahden sairaala 
p.050 3804213 
ext-satu-elina.ansas@hus.fi 
(seurakuntapastori, Pakilan seurakunta, @evl.fi, 045 889 5740) 
 Helsingin hpk 
 
Pirkko Poisuo, sihteeri 
kappalainen, Malmin seurakunta 
@evl.fi, Helsingin hpk 
 
Maarit Hirvi, rahastonhoitaja 
kappalainen, Sammonlahden seurakunta 
@evl.fi, 040 3126 502, Mikkelin hpk 
 
Auni Kaipia, taittaja 
rovasti, kappalainen, Kangasalan seurakunta 
@evl.fi, Tampereen hpk 
 
Meri Tirroniemi 
seurakuntapastori, Kittilän seurakunta 
Oulun hpk 
 
Sini Honkanen 
seurakuntapastori, Tuusulan seurakunta 
Espoon hpk 

Tuija Wilman 

församlingspastor/ seurakuntapastori 

Kyrkslätts svenska församling 

Borgå stift 
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VUOSIKOKOUSKUTSU 

 

 

NAISTELOGIT R.Y. - KVINNLIGA TEOLOGER R.F. sääntömääräinen vuosikokous 

pidetään  

maanantaina 18.3.2019 klo 11.00 Ravintola Casa Largossa, 

 Asema-aukio 2 (Sokoksen talo), Helsinki. 

Samalla voi syödä omakustanteisen lounaan. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokous asiat. 

Jos joku haluaa jonkin asian käsiteltäväksi kokouksessa, on hänen tehtävä siitä 

hallitukselle esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

 

 

Naisteologit ry:n hallituksen puolesta 

 

Helsingissä 6.2.2019 

 

Satu-Elina Ansas                                                   Pirkko Poisuo 

Puheenjohtaja                                                      Sihteeri 

satu-elina.ansas@evl.fi                      pirkko.poisuo@evl.fi 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

 

NAISTEOLOGIT R.Y. - KVINNLIGA TEOLOGER R.F. håller sitt stadgeenliga årsmöte 

måndagen den 18.3.2019 kl. 11.00 på Restaurang Casa Largo, Stationsplatsen 2 (Sokos 

huset), Helsingfors. 

Du kan avnjuta lunch till självkostnadspris. 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden för årsmöte.  

Om någon önskar att ta upp ärenden på årsmötet, bör personen framställa ärendet till 

styrelsen minst tre (3) veckor före årsmötet. 

 

Styrelsen för Kvinnliga teologer r.f. genom 

 

I Helsingfors den 6.2.2019 

 

Satu-Elina Ansas                                           Pirkko Poisuo 

Ordförande                                                    sekreterare 
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Maa hohtaa lumivaipassansa, 
on Luoja itse luonut hangen, jään. 
Maa Herran on myös roudassansa 
ja lepää talven hänen kädessään. 

On ankara ja pitkä talviyö, 
vaan läpi senkin jatkuu Luojan työ. 

 
Taas kaamos saartaa, painaa mieltä, 
vaan Herra meidän lähellämme on. 

Yön valta väistyy päivän tieltä, 
ja kevät nousee, juhla auringon. 
Näin tunturit ja järvet, erämaa 
valoa toivon saavat heijastaa. 

 
Nyt vaikka nukkuu siemen, multa, 

työn äänet kaikkialta kuuluvat. 
Me saamme hoitaa hengen tulta, 
ja kätten töihin päivät kutsuvat. 

Ja hohtavilla talvihangilla 
suot, Herra, mielen, ruumiin iloita.     


