
Hiljainen 
seurakunta

Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

3/2018 • joulukuu



Valo loistaa pimeydessä, 
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Joh. 1:5

Hiljainen Seurakunta

Päätoimittaja: Maria Lindberg, PL 210, 00131 Helsinki
Toimitus: Kuurojenpapit
Varainhoito ja osoiterekisterit: 
Kirkkohallitus/KJY, PL 210, 00131 Helsinki

Ilmestyminen: Kolme kertaa vuodessa

ISSN 0359-5625 (Painettu)
ISSN 2341-5975 (Verkkojulkaisu)

Kannen kuva: Pixabay 4041 0955
Painotuote

YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

Ku
va

: 
Pi

xa
ba

y



Hiljainen Seurakunta 3 • 2018 3

Teksti: Janne Rissanen, Helsingin piirin kuurojenpappi  Kuva: Pixabay

Hyvä,  
tärkeä Sana
Jeesus sanoi:

”Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huo-
no, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan.” 
Matt 12:33

Kun pyhät päivät lähestyvät, ihmiset valmistautuvat ylistämään Herraa 
hienoista lahjoista.  

Viittomakielessä on monta hyvää viittomaa. Kun ihmisiä on aina kut-
suttu ylistämään Jumalan nimeä, se voi tapahtua myös viittomakielel-
lä. Jeesus voi antaa meille näkevät silmät ja Jumalan tekoja ylistävän 
kielen.  

Kun Jumala puhuu paljon, hänen sanansa ei ole turhia. Niihin sisäl-
tyy totuus ja voima. Jumala välittää meille pelastuksensa puheensa 
eli sanansa välityksellä. Sanat ovat tarkoitettu vaikuttaviksi, viemään 
eteenpäin totuutta ja rakkauutta ihmisille. Myös ne antavat elämää ja 
rauhaa ihmissydämeen. Tiedetään, että turhat viittomat ovat hyödyt-
tömiä viittomia.  

Puhe on tärkeää, koska sen kautta tulee hyvät ajatukset. Hyvä puhe 
tai sanoma on kuin hyvä hedelmä.  

Miten ihminen voi päästä vapauteen huonosta asiasta tai vaikeudes-
ta? Vain Jeesus Kristus kykenee vapauttamaan meidät totuuteen. Joulu 
on kuin hyvä hedelmä jonka ihminen haluaa ottaa vastaan. 

Kyllä joskus ihmiset katuivat kun sanoivat huonoja asioita sitten 
sekä huomasivat että ymmärsivät hyvän ja huonon hedelmän erot. 
Jeesus haluaa antaa ihmiselle anteeksi, sekä avata ja vapauttaa sen 
mikä hänessä on ollut tukossa Hänen Sanalleen ja toisten ihmisten 
tarpeille. Myös Jeesus auttaa hädässä olevia ihmisiä. Jeesus on meidän 
parantajamme.
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”Elämä on lahja ja  
minä olen ihme!”

- kuurosokeiden hengellinen leiri  
19.-21.10.2018

Lokakuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna 19.-21.10. pidettiin kuuro-
sokeiden ja kuulonäkövammaisten hengellinen leiri Tampereella AITO-
keskuksessa Hirviniemessä. Paikka on esteetön entinen Diabetessai-
raala ja luonnonkauniilla rauhallisella paikalla Näsijärven rannalla. 
Leiriläisiä oli 12 henkilöä tulkkeineen mukana eri puolilta Suomea. Kuu-
rojenpapit Marja Saukkonen ja Päivi Liiti sekä diakonissa Sirpa Toivo 
olivat evankelis-luterilaisen kirkon puolelta vetäjinä. Vertaisohjaajina 
mukana olivat Aarne Pirkola ja Anne Palo.

”Elämä on lahja ja minä olen ihme!” teemainen viikonloppu käyn-
nistyi majoittautumisen sekä päivällisen jälkeen iltaohjelmalla. Käytiin 
läpi leiriin liittyviä asioita ja ohjelmaa, mutta ennen kaikkea tutustuttiin 
toisiimme sekä kerrottiin omista odotuksista, mietteistä ja toiveista. 
Iltahartaudessa siunattiin alkava leirimme ja iltapala päätti päivän.

Lauantain aamupalan jälkeen oli mukavaa aloittaa päivä pienellä aa-
mujumpalla ulkona kirpeän raikkaassa säässä - siinä viimeistään he-
räsi! Aamun aloituksen ja aamuhartauden jälkeen aloitimme yhdessä 

Teksti: Anne Palo Kuvat: Päivi Liiti ja Marja Saukkonen
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teemaan käsittelyn aiheesta keskustelulla mitä olemme saaneet lah-
jaksi Jumalalta? Suurin ja tärkein lahja on elämä itsessään. Ja niin 
paljon Jumala on meitä jokaista rakastanut, että antoi ainoan poikansa 
Jeesuksen, ettei yksikään joka Jeesukseen uskoo hukkuisi vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä!

Lounaan jälkeen oli mahdollisuus halukkaille lähteä ulkoilemaan, 
levätä tai tutustua kuurosokeiden shakkilautaan sekä pelaamiseen. 
Päiväkahvin jälkeen jakaannuttiin kahteen ryhmään oman halunsa 
mukaan joko muovailemaan savesta itselleen koskettavimmasta Raa-
matun henkilöstä hahmon tai keskustelemaan Raamatun eri henkilöistä 
ja siitä kenen elämä kosketti eniten tai mihin itse samaistui eniten.

Päivällisen jälkeen oli mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun 
pappien sekä diakonissan kanssa, jos sitä halusi.  Sauna lämpeni ja 
uima-allas oli käytössä ensin naisille ja sitten miehille. Takkahuoneessa 
paistettiin vielä makkaraa sekä vietettiin yhdessä rennosti iltaa. Ilta-
hartaus päätti tapahtumarikkaan päivän.

Sunnuntaiaamu koitti yllättävän nopeasti. Aamu oli jälleen piristävää 
käynnistää pienellä aamulenkillä ja jumpalla. Ehtoollisjumalanpalveluk-
seen oli hyvä päättää yhteinen siunattu viikonloppumme. Kolmen leiri-
läisen viittomakielinen kuoro esitti kauniin itsetekemänsä laulun.

Paljon mahtui lyhyeen viikonlopun leiriimme ja paljon hyviä kohtaa-
misia sekä paljon jaettuja asioita, raskaitakin. Yhdessä asioita jakaen 
on helpompi jaksaa ja jatkaa elämämme matkaa, sillä emme ole yksin 
- meillä on aina myös Jeesus kanssamme! Taivaan Isän Jumalan siu-
naamaa loppuvuotta kaikille mukana olleille ja lämmin kiitos jokaiselle! 
Siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa!

Leiriä muistellen Anne
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Pääministeri Juha Sipilä ja Hanna Tuomaala 
palvelivat Oulun piispanmessussa

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi jäi eläkkeelle lokakuun lo-
pussa. Viimeistä piispanmessua vietettiin Oulun tuomiokirkossa 28.10. 
Messussa Vanhan testamentin tekstin luki pääministeri Juha Sipilä ja 
Uuden testamentin viittoi Hanna Tuomaala.  ”Se viittomakielellä luettu 
teksti oli kyllä vaikuttava. Niin iso väkimäärä -yli tuhat henkilöä- yhdes-
sä aivan hiljaa”, kommentoi yksi kirkkovieraista Facebookissa. 

Piispa korosti viimeisessä saarnassaan kristittyjen yhteyden ja eku-
menian tärkeyttä. Samuel Salmi on Lapin poika, joka puhuu mielellään 
luonnon ja ihmisen sopusoinnusta. Sunnuntain messun aiheena oli an-
teeksianto, johon liittyen piispa lausui: ”Ihminen antaa anteeksi joskus, 
Jumala aina, mutta luonto ei koskaan.” Piispa kehotti kirkkoväkeä kan-
tamaan vastuuta maamme kauniista luonnosta, joka on ilmaston läm-
metessä hyvin hauras. Myös messun virret korostivat pohjoista luontoa. 

Maasta tuntureiden kiitän,
pohjoisesta kansasta.
Kiitoksiini rakkaat liitän,
heidät annoit lahjana.
Päivä paistaa, hanki hohtaa,
yöhön yöttömään jo johtaa.
(Virsi 910)

Messun tulkkasivat Ulla-Maija Aaltomaa ja Anne Ylitalo. Messu on näh-
tävillä osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi. Myös Oulun uuden piispan, 
Jukka Keskitalon, televisioitu vihkimysmessu tulkattiin viittomakielelle 
11.11. ja on nähtävissä Yle Areenassa sekä Virtuaalikirkossa.

Teksti: Päivi Liiti Kuvat: Anne Ylitalo ja Niko Tuomaala
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Teksti: Janne Rissanen ja Päivi Korhonen

Kirkon kuurojentyö 110 vuotta
Pääkaupunkiseudun kirkon kuurojentyön 110 v. juhla järjestettiin lä-
hetyslounaan merkeissä 7.10. Helsingissä Hermannin diakoniatalos-
sa. Söimme afrikkalaista kasvismuhennosta (ohje Inkeri Vyyryläisen 
v. 2012 toimittamassa kirjasessa.) 

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala oli tilaisuudessamme 
mukana ja saarnasi messussa.  Hän onnitteli myös kirkon kuurojentyö-
tä pitkästä historiastaan.

Tilaisuudessa oli myös pienoisdraama, Anna Rautiaisen ja Risto Rau-
tasen esittämänä. 

Kuurojen lähetyksen uusi toiminnanjohtaja Mirva Kulmala esittäytyi.
Kaisa Alanne toi Kuurojen Liiton tervehdyksen. Hän visioi myös kuu-

rojentoiminnan tulevaisuutta.
Päätteeksi nautimme kakkukahvit.
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Teksti ja kuva: Maria Lindberg

Haastattelussa 
Ansa Mielty 
Tapasin Ansa Miellyn Vantaalta Tikkurilassa viitto-
makielisen jumalanpalveluksen suunnittelukokouk-
sen jälkeen.  Hän kertoi omasta vapaaehtoistyöstä. 

Maria: Sinähän teet vapaaehtoistyötä. Millaista? 
Ansa: Kyllä, olen aktiivinen Kuurojen lähetyksessä, lähetyspiirissä. Pii-

riä ei ole ollut olemassa viimeiset vuodet, mutta neulon vielä 
myyjäisiin Kuurojen lähetyksen hyväksi. 

Maria: Kuinka kauan olet ollut aktiivinen? 
Ansa: Olen ollut aktiivinen 1970-luvulta lähtien. Tarkkaa vuosilukua 

kun mieheni Aarre ja minä aloitimme en muista. Luulen että 
silloin odotin toista lastani, mutta en muista ihan tarkalleen… 

Maria: Missä lähetyspiiri kokoontui? 
Ansa: Piiri on kokoontunut eri pakoissa. Aluksi se kokoontui seurakun-

nan tiloissa Annankadun ja Bulevardin risteyksessä. 1990-luvul-
la toiminta siirtyi Kolmannelle linjalle, Kallioon. Sieltä se siirtyi 
Hermannin kirkolle. Siinä se oli siihen asti, kunnes se lopetti 
toimintansa pari vuotta sitten.  

Maria: Kuinka usein lähetyspiiri kokoontui?
Ansa: Aluksi kokoonnuimme kerran viikossa. Siihen aikaan piirissä oli 

monta aktiivista kuuroa. Kun kuurojen määrä väheni, myös ta-
paamiskerrat harvenivat kertaan kuukaudessa.  

Maria: Mikä oli parasta lähetyspiirissä?  
Ansa: Parasta on, kun voi auttaa ihmisiä lähetystyön kautta.  Myyjäiset 

vappuna ja itsenäisyyspäivänä ovat myös parasta. Myyjäiset ovat 
Lähetyskirkossa Tähtitorninkadulla Helsigissä. Olen virkannut ja 
neulonut myyjäisiin. Lisäksi olen saanut matkustaa Afrikkaan. 
Olen matkustanut Eritreaan kaksi kertaa ja Tansaniaan kerran. 

Maria: Onko jokin tuntunut raskaalta tai vaikealta? 
Ansa: Joskus on ollut vaikeaa kerätä tarpeeksi myytävää tavaraa 

myyjäisiin.  

Maria: Vielä viimeinen kysymys. Lehti tulee lukijoille jouluksi. Onko si-
nulla joulutervehdys lukijoille?

Ansa: Toivotan kaikille rauhallista ja tunnelmallista joulua.  

Kiitos haastattelusta Ansa!



ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 90100 OULU

Sukunimi  _________________________________________

Etunimi  __________________________________________

Sähköpostiosoite  ___________________________________

Puhelinnumero  ____________________________________

Osoite  ___________________________________________

Postinumero  ______________________________________

Postitoimipaikka  ___________________________________

Jos tulet ryhmän mukana, ryhmän vetäjän nimi ja seurakunta

Ryhmän vetäjän nimi  _______________________________

Seurakunta  _______________________________________



Ruokailut (laita rasti mihin ruokailuun osallistut):

30.3. la  lounas 9,30€ (  ), päiväkahvi 3€ (  ), juhla-ateria 17€ (  )

31.3. su lounas (sis.kahvi ja kahvileipä) 12€  ( ),  
vain kahvi ja kahvileipä 3€ (ei lounasta) (  )

Koko viikonlopun 30.-31.3.2019 ruokapaketti 41,60€ (  )

Erityisruokavaliot___________________________________

Ruokailut maksetaan käteisellä paikan päällä!

Ilmoittautuminen:
Juhlille ja ruokailuun ilmoittautumiset viimeistään 
22.2.2019 mennessä kuulovammaistyön diakonissa  
Anne-Mari Kyllöselle, tekstiviestillä 040- 591 2657,  
sähköpostilla anne-mari.kyllonen@evl.fi tai kirjeellä osoittee-
seen Diakonissa Anne-Mari Kyllönen, PL 122, 90101 Oulu

Majoitusvaraukset (suoraan hotellista): 

Best Western Hotel Apollo, Asemakatu 31-33  
(300 m juhlapaikalle),
2 hh 97,60€/vrk/huone tai 1hh 89,60€/vrk/huone
Huonevaraukset hotel@hotelapollo.fi / 040-5306082
Varaukset koodilla Kuurojen Lähetys

Original Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16   
(170m juhlapaikalle)
2hh 115€/vrk/huone tai 1hh 100€/vrk/huone
Huonevaraukset sales.oulu@sokoshotels.fi / 044-7885831
Varaukset koodilla Kuurojen Lähetys

Huom! Huoneita rajoitettu määrä, varaa ajoissa!

Lisätietoja:
Mirva Kulmala, Kuurojen Lähetys ry, 045- 3186377
mirva.kulmala@kuurojenlahetys.fi
Anne-Mari Kyllönen, Diakonissa 040- 591 2657
anne-mari.kyllonen@evl.fi

mailto:anne-mari.kyllonen@evl.fi
mailto:hotel@hotelapollo.fi
mailto:sales.oulu@sokoshotels.fi
mailto:mirva.kulmala@kuurojenlahetys.fi
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IN MEMORIAM  
Päivi Elina Lanteri  
5.2.1957 – 12.3.2018
Sisaremme Päivi eli hyvän elämän kunnes hänen taipaleensa päättyi 
rauhallisesti Åvikin kuurojen kodissa. Päivin elämän filosofia oli elää 
täyttä elämää ja mennä rohkeasti mukaan uusiin haasteisiin siitäkin 
huolimatta, että piti oppia selviytymään vieraskielisessä yhteiskunnas-
sa ja liikuntavamma teki välillä esteitä eri tilanteisiin.

Päivi kävi aikanaan kuurojen koulun Mikkelissä. Opinnot jatkuivat 
Turun ammattikoulussa, jossa Päivi opiskeli ompelijaksi. Töitä löytyi 
ensin Pihtiputaalta Taylormadelta, jossa Päivi työskenteli ompelijana 
useiden vuosien ajan ja kulki omalla autollaan töissä. Sen jälkeen tu-
li muutto Vaasaan, jossa Päivi oli Topmanin kenkätehtaalla ompelijan 
töissä ja asui pikku kissan kanssa Palosaaressa.

Päivi piti matkustelusta ja teki useita reissuja ulkomaillekin. Hän kävi 
mm. Israelissa, Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa. Yhteys seurakuntaan 
oli Päiville tärkeä ja rukoukset kantoivat häntä myös vaikeina aikoina ja 
sairauden uuvuttamana.

Tässä elämässä me kaikki jätämme jälkiä toisiin ihmisiin – elämä ja 
kaikki kohtaamiset Päivin kanssa ovat vaikuttaneet meidän lähiomais-
ten elämään merkittävällä tavalla. Muisto Päivin iloisesta ja positiivi-
sesta elämänasenteesta elää sukumme nuoremmankin sukupolven 
mielessä.  

Lämpimät kiitoksemme kaikille teille, jotka muistitte Päiviä ja meitä 
omaisia monin eri tavoin.    

Päivin sisarusten puolesta, Marja Lanteri ja Anni Lausvaara

Kuva: Päivi Lehtinen
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Haastattelussa 
Mirva Kulmala

Olet töissä Kuurojen lähetyksen toiminnanjohtajana. Mitä teet 
työssäsi? 
Aloitin syyskuun alussa, joten vielä on paljon oppimista. Tällä hetkel-
lä yritän kehittää toimintaa, esimerkiksi teen uusia nettisivuja, jonka 
kautta olisi helpompi saada tietoa Kuurojen Lähetyksen työstä ja teh-
dä lahjoituksia. Olen myös yhteydessä tukemiimme kouluihin Afrikassa 
sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Yritän kehittää lahjoitustoimintaa, 
jotta voimme jatkossakin olla tukemassa tärkeää työtä Eritrean ja Tan-
sanian kouluilla. Tämän lisäksi teen välillä vierailuja eri paikkoihin, mis-
sä kerron työstämme. 

Missä olet fyysisesti töissä?
Toimistomme sijaitsee Turussa lähellä rautatieasemaa ja Turun kuuro-
jen yhdistystä. Läntinen Pitkäkatu 22 A 3 Turku.

Mikä on parasta/ mitä odotat työstäsi?
Parasta on olla mukana työssä millä on merkitys ja joka on lähellä 
omaa sydäntäni. Olen myös iloinen, että voin olla mukana kehittä-
mässä Kuurojen Lähetyksen työtä, jotta sillä on mahdollisuus jatkua 
tulevaisuudessakin. 

Viitot hyvin vaikket ole ollut nykyisessä työssäsi kauan. Milloin 
ja missä opit viittomaan?
Vuonna 1999 olin muutaman kuukauden viittomakielen kurssilla Kuopi-
ossa. Tämän jälkeen olen työskennellyt viittomia käyttävän tytön hen-
kilökohtaisena avustajana Tukholmassa, Jyväskylän kuurojen koululla 
avustajana, Kuurojen Palvelusäätiöllä Turussa ja tämän lisäksi minulla 
on paljon ihania viittomakielisiä ystäviä, jotka auttavat minua kehitty-
mään viittomakielen taidoissani. 

Nimi: Mirva Leeni Kulmala
Syntymäpaikka: Ylivieska
Nykyinen asuinpaikka: Lieto  
Perhe: Mies Jussi, Lapset Wilma 9-vuotta ja Arttu 8-vuotta, sekä  
kääpiösnautserivanhus Bella.
Vapaa-ajan harrastukset: Lukeminen ja ulkoilu 
Lempivärini: Aniliinipunainen
Lempiherkku: Ehdottomasti suklaa!
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Kirkolliset
Kastetut

Inka Elisa Anneli Perätalo syntynyt 23.5.2018,  
Vanhemmat Lauri Perätalo ja  kastettu 21.7.2018 Iitissä. 
Krista Solehmainen 

Kuolleet

Mirja Kaarina Talosela-Raisio s. 14.12.1961 Mänttä
 k. 28.8.2018 Tampere

Aino Maria Honkavaara s. 18.1.1929 Mikkeli
 k. 7.10.2018 Porvoo 

Päivi Elina Lanteri  s. 5.2.1957 Pihtipudas
 k. 12.3.2018 Åvik

Haastattelu julkaistaan joulunumerossa. Pari jouluun liittyvää kysymystä.

Mitä teillä on tapana syödä jouluna?
Tavallista suomalaista jouluruokaa. Mieheni perheen mukana on tullut 
lisäksi erilaiset herkulliset kakut kahvipöytään. 

Löytyykö joulukoriste jota ilman ei tule oikea joulutunnelma?
Erilaiset jouluvalot ja kynttilät, sekä ystäväni savesta tekemä seimiase-
telma Jeesus-lapsesta.

Mikä on lempihahmosi jouluseimessä. Miksi? 
Hyvä kysymys! Jeesus on lempihahmoni seimessä. Se merkitsee mi-
nulle uuden alkua, Jumalan rakkautta ja toivoa.

Joulutervehdyksesi lukijoille: 
Pysähdytään joulun sanoman äärelle ja ollaan läsnä toinen toisillemme. 
Siunauttua joulua kaikille!
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Tervetuloa 
viittomakieliselle 

leirille!  
Sopii kaikenikäisille!
Milloin?  26-27.1.2019
Missä? Österhankmon leirikeskus- Kuxvägen 125, Österhankmo.
Yhteiskuljetus tilausbussissa!
Mistä kyse? Vietämme mukavaa aikaa yhdessä, työskentelemme tai-
teen parissa, saunomme, vietämme jumalanpalvelusta yms.
Teema:  Elämäni kuvissa. 
Leirivetäjät: Oscar Lönnholm, Maria Lindberg
 
HUOM! Omat lakanat ja pyyhe mukaan!   

Hinta: 70€ aikuinen  (kaikki ruokailut + yöpyminen+ kuljetus linja-autolla)
lapset 2-14 vuotta 35€
Laskutetaan myöhemmin.

Hinta koskee kaikkia, myös jos tulee omalla autolla.  
Jos hinta tuntuu kalliilta: Voit pyytää taloudellista tukea kotiseurakun-
nan diakoniatoimistolta.

 
Ilmoittautuminen viimeistään 14.1. Maria Lindbergille: 
puh: 0503427129, maria.lindberg@evl.fi. 
Ilmoita mahd. ruoka-aineallergiat ja dieetit. 

Ilmoita myös jos matkustat tilausbussissa!
 

Teksti ja kuva: Maria Lindberg
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Lauantai 26.1    

klo 8.45  Linja-auto lähtee Vaasan keskustasta, Senaatinkadulta. 
  Kaupungintalon ja kirkon väliltä.  
klo 9.30 Leiri alkaa
klo 10  Elämäni kuvissa. Oscar Lönnholm johtaa työskentelyä. 
klo 12.00 Lounas

Aikaa mennä omin huoneisiin, lähteä kävelylle yms. 

klo 13.30 Ohjelmaa ulkona (jumppaa, leikkejä, rastipolku  jne – 
  sisällä jos huono sää) 
klo 14.30  Iltapäiväkahvit

klo 15  Elämäni kuvissa. Oscar Lönnholm johtaa työskentelyä.
klo 17  Illallinen
klo 18  Leikkejä, Raamattuaiheinen tietovisa jne.
  Mahdollisuus saunoa. 

klo 20.30 Iltapala
  Iltahartaus                           

Sunnuntai 27.1

klo 8  Aamupala
klo 10  Viittomakielinen jumalanpalvelus
klo 11  lounas
klo 12.30  Kotiin

Takaisin Vaasassa n.  klo 13
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Haastattelussa  
Claus Terlinden

Olet töissä kehitysvammaisten pappina. Mitä teet työssäsi?
Periaatteessa teen samaa mitä ”tavallinen” pappikin tekee: pidän har-
tauksia, jumalanpalveluksia, rippikouluja, kirkollisia toimituksia. Vain 
”oma” seurakuntani on hieman erilainen koska siinä on kaikki Porvoon 
hiippakunnan kehitysvammaiset ihmiset. Maantieteellisesti se tarkoit-
taa, että seurakunta ulottuu Pietarsaaresta Ahvenanmaan kautta Lapin-
järvelle asti, Tamperetta unohtamatta. Sitä ei oikeastaan voi tarkalleen 
määritellä. Mutta Kårkulla ja  FDUV ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Toinen tehtäväni on innostaa työntekijöitä ja tukea paikallisseura-
kuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia heidän työssään niiden ihmis-
ten kanssa ja puolesta, joilla on erityistarpeita. Saan pohtia teologisia 
kysymyksiä liittyen vammaisuuteen ja työstää ideoita, materiaalia ja 
apuvälineitä työhön.  

Missä olet fyysisesti töissä?
Minulla on työpöytä Helsingissä, Kirkkohallituksessa mutta myös Kår-
kullassa Paraisissa. Saan totta kai myös matkustaa paljon. 

Mikä on parasta/ mitä odotat työstäsi?
Parasta on saada kohdata paljon erilaisia ihmisiä ja eri lailla jakaa osan 
heidän elämästään heidän kanssaan. 

Nimi: Claus Gunther Terlinden
Syntynyt: Laudassa / Saksassa
Nykyinen asuinpaikka: Karjaa
Perhe: Naimisissa Vonnan (Yvonne) kanssa,  
lapset Jonathan, 22 vuotta, Johanna 19 vuotta.
Vapaa-ajan harrastukset: Partio, musiikki, maailman arvoituk-
sen ratkominen.
Lempiväri: vihreä
Lempiherkku: suklaa

Teksti: Maria Lindberg  Kuva: Yvonne Terlinden



Viitot tukiviittomia, vaikket ole ollut nykyisessä työssäsi kauan. 
Milloin ja missä opit viittomaan?
Aloin opiskella vähän viittomakieltä 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun 
alussa Karjaassa Kansalaisopistolla.  Olen hyvin kiinnostunut kielistä ja 
mielestäni viittomakieli on hyvin kaunis ja jännittävä kieli. Siksi olen 
käyttänyt tukiviittomia (enimmiten lauluissa) jumalanpalveluksissa ja 
aamunavauksissa. On hauskaa laulaa koko keholla. 

Haastattelu julkaistaan joulunumerossa. Pari jouluun liittyvää kysymystä.

Mitä teillä on tapana syödä jouluna?
Joskus ruoka on ollut perinteistä, kinkkua ja laatikoita, mutta nykyisin 
olemme kaikki lähes kasvissyöjiä, joten keksimme vähän uusia asioita 
jouluun. Lisäksi minulla on tapana tehdä saksalaisia joululeivonnaisia.  

Löytyykö joulukoriste jota ilman ei tule oikea joulutunnelma?
Ei minun mielestäni. Jonkin sortin adventtikynttelikkö ja jotain kuu-
sesta. Havunoksia tai joulukuusi. Ja joululyhde. Mutta mikään ei ole 
pakollista. 

Mikä on lempihahmosi jouluseimessä. Miksi?
Se pienin paimenista, joka ei koskaan näy, koska hän on niin ujo. (Sitä 
minäkin oikeastaan olen). 

Joulutervehdyksesi lukijoille:
“Vallitkoon nyt taivaan rauha maan yllä,
Rauha teoissa, ajatuksissa ja sanoissa.
Rauha kaikelle meidän luonnossamme,
Rauha ihmisille, kasveille ja eläimille. 
Rauha heille jotka hädän lieventää
ja antaa yltäkylläisyydestään.
Rauha jokaiselle naiselle ja miehelle
jotka tekevät sen hyvän johon pystyvät. 
Rauha jokaiselle maailman lapselle,
Jumala varjelkoon heidän elämän matkansa!
Rauha jokaiselle ihmissielulle,
Rauha sinulle,
Jumalaa tahtoo sinulle aina hyvää.”
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Seurakuntien diakoniatyöntekijöitä
Espoo
Annika Topio, vs.
Kirkkokatu 1, 02770 Espoo
puh. 040 531 1002
sähköposti annika.topio@evl.fi

Helsinki
Päivi Korhonen
Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki
puh. 09–2340 2544
matkapuh. 050 3019 619
fax 09–2340 2525
sähköposti paivi.korhonen@evl.fi
myös webkamera
Vastaanotto ajanvarauksella.

Iisalmi
Raija Autio
Ilvolankatu 14, 74100 Iisalmi
matkapuh. 044–7335 224
sähköposti raija.autio@evl.fi

Joensuu
Tuula Mertanen
Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
matkapuh. 050 366 0892 
 (vain tekstiviestit)
sähköposti tuula.mertanen@evl.fi

Jyväskylä
Päivi Lehtinen
PL 103, käyntiosoite Tellervonkatu 5 
40100 Jyväskylä
puh.  0505497012
sähköposti  paivi.lehtinen@evl.fi
päivystys:  ti klo 9-12 ja ke klo 9-11
webkamera-aika: ke klo 11-12  
paivi.lehtinen@evl.fi

Kouvola
Ulla Torniainen
Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA
matkapuh. 040–7463 444
sähköposti ulla.torniainen@evl.fi

Kuopio
Anna-Sofia Olkkola 
Diakoniakeskus, Vuorikatu 21
puh. 040 484 8467
sähköposti anna-sofia.olkkola@evl.fi

Lahti
Päivi Rask
Käyntios. Vapaudenkatu 6, 1. krs,
15110 Lahti
puh.   044–7191 264
sähköposti  paivi.rask@evl.fi
vastaanotto joka toinen ke klo 12.15-15, 
parittomina viikkoina

Lappeenranta
Katri Smolander
Koulukatu 10 B, PL 45, 
53101 Lappeenranta
matkapuh. 040 3126 322
sähköposti katri.smolander@evl.fi

Mikkelin rovastikunta
Anne Pöyry
matkapuh. 0400 143 419
sähköposti anne.poyry@evl.fi

Oulu
Anne-Mari Kyllönen
diakonissa/ Kuulovammaistyö
Keskustan seurakuntatalo, 
os. Isokatu 17, 1. krs.
puh.  040-591 2657
sähköposti  anne-mari.kyllonen@evl.fi
vastaanotto ma ja to klo 9-11
Skype  ti klo 9-11 kannemari

Pori
Minna Taimi
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs., 28100 Pori
matkapuh. 0400–309 761
sähköposti minna.taimi@evl.fi

mailto:annika.topio@evl.fi
mailto:paivi.lehtinen@evl.fi
mailto:paivi.lehtinen@evl.fi
tel:+358404848467
mailto:anna-sofia.olkkola@evl.fi
mailto:anne-mari.kyllonen@evl.fi
https://www.kirkkoporissa.fi/yhteystiedot/-/contact/person/NdOAYzKOva
tel:+358400309761
file:///C:/01_Tyot_Jouni/30868524_Hiljainen_seurakunta_2_2018_taittotyo/Premedia/Asiakkaan/osa5/vs99tglox1jzyirnuiyv7cjt6vzvng99tglox1jznaavz:bgyvnz
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Savonlinnan rovastikunta
Jukka Rahikainen
matkapuh. 044–776 8011
sähköposti jukka.rahikainen@evl.fi

Seinäjoki
Tanja Salo
Ala-Kuljunkatu 1 A, 60100 Seinäjoki
puh. 06 4184 272
matkapuh. 050–570 6152
sähköposti tanja.salo@evl.fi

Tampere
Sirpa Toivo
Diakonia ja yhteiskuntavastuu
PL 226, Näsilinnankatu 26, 
33101 Tampere
matkapuh. 050–561 1028
sähköposti sirpa.toivo@evl.fi
vastaanotto: ti klo 10-12

Tampere
Taru Varpenius
sairaalapastori
TAYS
matkapuh. 050–5702 079
sähköposti taru.varpenius@evl.fi

Tornio
Toini Pieskä
Vammaistyön toimisto, Kirkkokatu 13, 
95400 Tornio
matkapuh. 040–5930 760
sähköposti toini.pieska@evl.fi
päivystys ti klo 9.00-11.00

Turku
Kristiina Wallenius-Penttilä
Diakoniakeskus
matkapuh.  040–341 7279
sähköposti  kristiina.wallenius@evl.fi
päivystys  ti klo 11-13 ja to klo 13-15

Vaasa
Sanna Ala-Välkkilä
PL 78, Vaasanpuistikko 3 E, 2. krs,
65101 Vaasa
puh.  06–3261 265
matkapuh.  044 4808 265
fax  06–3261 449
sähköposti  sanna.ala-valkkila@evl.fi
päivystys:  ti klo 9–11  
 Vaasanpuistikko 3 E

Vantaa
Seija Einola
PL 56, 01301 Vantaa
puh. 09–8306 280
matkapuh. 050–3386 212
fax 09–8361 099
sähköposti seija.einola@evl.fi
päivystys: ti klo 9-11 Tikkurilan 
 Diakoniakeskus, 
 Unikkotie 5 a A
 ja joka toinen torstai 
 (parillinen viikko) 
 klo 14-16 Myyrmäen 
 kirkko, Uomatie 1

Kuurojen Lähetys ry.
Mirva Kulmala
Läntinen Pitkäkatu 22 A 3, 20100 Turku
matkapuh.  045-318 6377
sähköposti  mirva.kulmala@kuurojenlahetys.fi
pankkiyhteys  Danske Bank FI62 8000 1500 2853 59

mailto:sirpa.toivo@evl.fi
tel:+358403417279
file:///C:/01_Tyot_Jouni/30868524_Hiljainen_seurakunta_2_2018_taittotyo/Premedia/Asiakkaan/osa5/vs99tglox1jzyirnuiyv7cjt6fhvaryynj99tglox1jznavvgfvex:bgyvnz
mailto:mirva.kulmala@kuurojenlahetys.fi
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Helsingin piiri
Janne Rissanen
Käyntiosoite: Helsingin seurakunta- 
yhtymä, Kolmas Linja 22B, 
00530 Helsinki
matkapuh. 050 3711314
 (tekstiviestit)
sähköposti janne.rissanen@evl.fi

Lapuan piiri
Marja Saukkonen
Lapuan hiippakunnan toimisto
Kauppakatu 19 C, 3. krs., 40100 
Jyväskylä
puh. 0400-241401
(videopuhelut vain Skypen kautta)
fax 014-211421
sähköposti marja.saukkonen@evl.fi
skype marja.kuurojenpappi
Facebook Marja Kuurojenpappi Saukkonen
Twitter Marja Kuurojenpappi
Vastaanotto toimistolla ja kotikäynnit  
sopimuksen mukaan.

Mikkelin piiri
Seppo Laukkanen
Kirkkokatu 10, PL 122, 50101 Mikkeli
matkapuh. 050-3559 819
sähköposti seppo.laukkanen@evl.fi

Oulun piiri
Päivi Liiti
Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu
puh. 044-7555554  
sähköposti paivi.liiti@evl.fi 
Kotisivut:  oulunhiippakunta.evl.fi/
tyoalat/viittomakielinen-tyo/ 
Vastaanotto ja kotikäynnit sopimuksen 
mukaan.

Porvoon piiri
Maria Lindberg
KCSA, Eteläranta 8, PL 210,  
00131 Helsinki
matkapuh. 050-342 7129
sähköposti maria.lindberg@evl.fi

Turun piiri
Petri Majatie
Hämeenkatu 13, 20500 Turku
puh. 02-2797 041
matkapuh. 0400-824 039
fax 02-2797 001
sähköposti petri.majatie@evl.fi
päivystys: tiistaisin klo 10.00-12.00

Kirkkohallitus
Maria Lindberg
KJY, Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
matkapuh.  050-342 7129
sähköposti maria.lindberg@evl.fi

Taitto ja paino: Grano Oy 
 
Aineisto seuraavaan lehteen toimitettava 
10.2.2019 mennessä: maria.lindberg@evl.fi.
(tekstit mielellään sähköpostissa, kuvat 
liitetiedostoina)

Kuurojenpapit

Osoitteenmuutos sähköpostitse: arja.kunnala@evl.fi 
tai osoitteella Arja Kunnala, PL 210, 00131 Helsinki.

mailto:paivi.liiti@evl.fi
mailto:maria.lindberg@evl.fi
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