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Rakkaamme Mamma, Mormor, Mummu

Thea Elisabet
MATTSSON
o.s. Norrback

s.   5.6.1925 Lappväärtissä
k. 17.9.2018 Kokkolassa

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,
uneen rauhaisaan sä silmäsi suljit.
Ei yllättäin, mutta äkkiä kuitenkin,
hiljeni sydän kultainen.
Muisto kaunis voimaa antaa,
surun raskaan hiljaa kantaa.

Rakkaudella kaivaten ja kiittäen
Eivor ja Markku
    Mikael ja Soile perh.
    Peter ja Saija-Leena perh.
Barbro ja Nils
    Stefan ja Renee perh.
    Linda ja Daniel perh.
    Kim
Christer ja Aila, Heidi perh.

Nuku hyvin, kaipaamme Sinua,
Lastenlastenlapset

Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaustilaisuus Kaarlelan kirkossa 6.10.2018 klo 10.00. 
Muistotilaisuus Mikael-salissa läheisten kesken.

Rakkaamme

Saara Anita
HÄGG
o.s. Uusitalo
s. 11.6.1935 Evijärvi
k. 26.9.2018 Kokkola

Kaivaten
Gustav
Susanna, Mikko

Ahto ja Altti
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Työpäiväsi pitkä päättyi,
kädet ahkerat levätä saa.
Muistosi meitä aina,
tiellämme johdattaa.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme
siunataan lauantaina 13.10. klo 12.00 Kaarlelan kirkossa.

Hautaan laskemisen jälkeen muistotilaisuus
seurakuntakodissa.

HAUTAKIVET
Suoraan valmistajalta T. Isokoski ja Pojat

Lisänimenkaiverrukset, kivien kunnostus ja kultaus
Kuokkasuontie 5, Kokkola, Linnusperä 

p. 040 702 2092, 050 500 2207 
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Rakas Tätimme

Sievä Maria
PELTOKANGAS
o.s. Iso-Markkola
s. 20.2.1924 Asikkala
k. 16.9.2018 Perho

Lämmöllä muistaen ja kiittäen
Heikki
Timo ja Päivi
Antti
Marjaana

Mira, Jarno, Jutta ja Mikko
Ystävät ja Tuttavat

Jää kaunis maa, elo täällä jää,
tien yllä tähtönen hohtaa,
ei kuolo voi olla määränpää,
sen portti ikuisuuteen johtaa.

Siunaus toimitettu. Kiitämme kaikkia osanotosta ja
Tunkkarin sairaalan sekä Perhon terveydenhoidon

henkilökuntaa, kotihoitoineen Sievän hyvästä hoidosta.

Lämmin kiitos
Teille kaikille, jotka

kunnioititte rakkaamme

TUUKKA TEIJO
SALMELAN

muistoa ja otitte osaa
suruumme. 
Omaiset

Rakkaamme

Sulo Aulis
KEROLA
s. 21.8.1928 Lohtaja
k. 9.9.2018 Kannus

Isää ja vaaria kaivaten
Juhani ja Pirjo
Harri ja Margit

Juho ja Marika
Marjut ja Eki

Jaana ja Sami
Susanna
Julius

muut sukulaiset ja ystävät

Me kutsumme häntä,
mutta hän ei käänny enää.
Hän on matkalla lapsuutensa
metsiin, sinisen kukan ja kultaisen
syksyn maahan.
Siellä laulavat toisenlaiset linnut.
(Sirkka Turkka)

Siunattu läheisten saattamana 29.9. Lohtajalla. Lämmin
kiitos osanotosta ja Kannuksen kotihoidon lähihoitajille ja
Kannuksen yleislääketieteen osastolle hyvästä hoidosta.

Surukiitos    1
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Seuraa meitä

o huhuilee 
paa ääntä

vaamalle alalle

vat hyvät, sillä kuten muuallakin teknologiateollisuudessa, osaavista ja kou-
assa. LEHTIKUVA/JYRKI NIKKILÄ

Mari Kela tekee työtään pää-
osin maan pinnalla, eikä hän 
ole urallaan kohdannut suku-
puoleen perustuvaa syrjintää. 

LEHTIKUVA/JYRKI NIKKILÄ

FAKTA

Tavoitteena kes-
kustelu naisten 
asemasta alalla

 ■ Women in Mining Suomi 
(WIM Suomi tai WIM Finland) 
perustettiin heinäkuussa.

 ■ Yhdistys on osa kansain-
välistä Women in Mining -ver-
kostoa.

 ■ WIM Suomi on ”verkostoi-
tumiskanava kaikille kaivos- 
ja kaivannaisaloilla toimiville 
naisille työtehtävistä ja koulu-
tustaustasta riippumatta”.

 ■ Verkostoitumisen ohel-
la yhdistys pyrkii lisäämään 
naisten osaamisen ja kou-
lutusarvon arvostusta sekä 
avointa keskustelua naisten 
asemasta ja mahdollisuuksis-
ta kaivosalalla.

 ■ Yhdistys myös kannus-
taa tyttöjä teknillisten ja 
luonnontieteellisten alo-
jen pariin sekä haluaa pa-
rantaa kaivosalan kiinnos-
tavuutta työllistäjänä.

mukaan ole.
– Työvoiman saaminen on 

haaste lähinnä alihankkijoil-
le ja silloin, kun perustetaan 
uusi kaivos.

Eniten Vasara on huolissaan 
siitä, etteivät nuoret hakeudu 
teknologia-alalle. Siksi myös 
hän toivottaa WIM Suomen 

lämpimästi tervetulleeksi.
– Ruotsissakin on huomat-

tu, että naiset yleensä aja-
vat arvokkaita kaivoskonei-
ta hellemmin, kestävämmin 
ja säästävämmin kuin monet 
miehet. On hyvä, että naisten 
mahdollisuuksia alalla noste-
taan esiin.

 1 Kuolleet
Heino Sakari Paavola
Kaustislainen Heino Sakari Paavola kuoli kotonaan 29.9.2018. 
Hän oli syntynyt 13.7.1963. Kaipaamaan jäivät puoliso, poi-
ka, äiti ja sisarukset sekä muut sukulaiset ja ystävät. 

HELSINKI (STT)
Suomen Partiolaiset käyttää 
presidentti Sauli Niinistön 
tukiyhdistykseltä saamansa 
lahjoitusvarat nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseen 
muun muassa hankkimal-
la leiri- ja retkeilyvarustei-
ta vähävaraisille lapsille ja 
nuorille.

Varoja käytetään myös 
leiri- ja tapahtumastipen-
deihin, joilla mahdolliste-
taan vähävaraisten lasten ja 
nuorten osallistuminen ke-
sän 2019 partiotapahtumiin.

Lisäksi varoja käytetään 
muun muassa metsä- ja 
luontokokemusten tarjoa-
miseen partion ulkopuoli-
sille lapsille ja nuorille.

Niinistön tukiyhdistys 
päätti kesäkuussa lahjoit-
taa presidentinvaalien vaa-
likampanjasta ylijääneet 
varat nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen. Yhdis-
tys kohdensi tästä rahasta 
80 000 euroa Suomen Par-
tiolaisille. Kirkon diako-
niarahasto sai tukiyhdis-
tykseltä 200 000 euroa.

Partiolaiset ehkäisee 
syrjäytymistä Niinistön 
lahjoitusrahoilla


