Suomalaisen kirkollisen työn keskus

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Sisällysluettelo
Puheenjohtajien tervehdys ................................................................................................................................. 3
1. Keskusjärjestön toiminta ............................................................................................................................. 4
1.1. Vuosikokous ja luottamushenkilöt ............................................................................................................ 4
1.2. Johtokunta .............................................................................................................................................. 4
1.3. Talous ..................................................................................................................................................... 5
1.4. Alueelliset neuvottelupäivät ..................................................................................................................... 7

2. Tiedotus ........................................................................................................................................................ 8
2.1. Rengas-lehti ............................................................................................................................................ 8
2.2. Sähköinen viestintä ................................................................................................................................. 9
3. Kirkollinen työ .............................................................................................................................................. 9
3.1. Kristillinen kasvatus ................................................................................................................................. 9
3.2. Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia ................................................................................................... 11
3.3. Diakonia ja kriisituki ............................................................................................................................... 12
3.4. Pappien yhdys- ja tukihenkilö ................................................................................................................ 12
3.5. Seminaarit ............................................................................................................................................. 13
4. Seurakuntatoiminta .................................................................................................................................... 13
4.1. Paikallisseurakuntien toimitilat ............................................................................................................... 13
4.2. Alueet ja seurakunnat ............................................................................................................................ 14
4.2.1. Pohjoinen: Bremen, Hampuri, Kiel, Lyypekki ................................................................................... 14
4.2.2. Länsi: Düsseldorf, Köln, Münster, Ruhrin alue ................................................................................ 16
4.2.3. Lounas: Frankfurt, Karlsruhe, Rhein-Neckar .................................................................................... 18
4.2.4. Etelä: München, Nürnberg, Stuttgart ............................................................................................... 21
4.2.5. Itä ja keski: Berliini, Bielefeld, Dresden, Hannover .......................................................................... 23
Liitteet

Lähetyskannatus .............................................................................................................................................. 26
Johtokunta, papit, työntekijät ............................................................................................................................. 27
Jumalanpalvelustilasto ...................................................................................................................................... 28
Tilasto kirkollisista toimituksista ........................................................................................................................ 29
Seurakuntien jäsenmäärät ................................................................................................................................ 30
Suomalaiset Saksassa -tilasto ........................................................................................................................... 31

Kannen kuva: SKTK:n nuorisotyö

SKTK:n toimintakertomus 2016

sivu 2

Myös nuoret ovat vahvasti mukana suunnittelemassa tulevaisuutta
Puheenjohtajien tervehdys

Saksan suomalainen kirkollinen työ on kuluneenakin
vuonna sujunut suunnitelmien mukaisesti. Kehitystä haluttiin ja sitä on saatu: uutta strategiaa työstetään, nuoret
ovat ottaneet heille kuuluvan paikkansa ja tiedotus vain
paranee.
Saksan suomalaisen kirkollisen työn strategiatyöskentely
aloitettiin huhtikuussa Hannoverissa. Johtokunnan jäsenet, nuorten edustajat, papit ja toimiston työntekijät kokoontuivat kahden päivän ajaksi pohjustamaan strategiaa Raimo Turusen johdolla. Työn tulokset vietiin pohdittaviksi seurakuntiin sekä aluepäiville. Kentän mielipiteet, visiot, toiveet ja argumentit kerättiin yhteen, ja niitä
työstetään edelleen kevään 2017 kehittämissessiossa.
Tulevaisuus tuo mukanaan uusia haasteita. Meidän on
osattava varautua niihin ajoissa ja aktiivisesti.

Suomen kirkon ulkosuomalaistyön pitkäaikaisen johtajan
Ilkka Mäkelän jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen valittiin
elokuussa 2016 Kauniaisten entinen kirkkoherra Mauri
Vihko, jolla on omakohtaista kokemusta myös siirtolaistyöstä. Pääsemme tutustumaan häneen SKTK:n vuoden
2017 vuosikokouksessa, jonka puheenjohtajaksi hän on
lupautunut.
Kiitokset kaikille Saksan suomalaisen kirkollisen työn
työntekijöille, vapaaehtoisille ja tukijoille menneen vuoden yhteistyöstä!
Suomi 100 -juhlavuoden teema on ”yhdessä”. Suomalaisuus yhdistää, niin yhdistää myös yhteinen usko – kansallisuuteen katsomatta. Hyvää Suomen ja reformaation
juhlavuotta!

On kerrassaan ilahduttavaa, että nuorten edustajat ovat
nyt mukana koko Saksan kirkollisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Heidät on otettu kaikkialla myönteisesti mukaan ja heidän ääntään myös kuunnellaan.
Yksityishenkilön testamenttilahjoituksen turvin SKTK on
pystynyt perustamaan rahaston isos- ja nuorisotoiminnan tukemiseksi. Varoilla helpotetaan nuorten matka- ja
muita pakollisia kuluja ja taataan näin tasapuolisemmat
mahdollisuudet osallistumiseen. Yhteistyö eri ikäluokkien
välillä on tärkeää: hyvä esimerkki tästä on vuonna 2017
toteutettava Liekit-musikaali, jota SKTK tukee vahvasti.
Seurakunnissa valmistellaan täydellä tohinalla lukuisia
Suomi 100- sekä reformaation juhlavuoden tapahtumia.
Myös ne kokoavat yhteen paljon kaikenikäisiä ulkosuomalaisia ja heidän perheitään.

Annaliisa Kühn
puheenjohtaja

SKTK:n toimintakertomus 2016

Kuva: Mauri Lunnamo

Suuri ilonaihe ovat olleet uudet Saksan suomalaisen kirkollisen työn nettisivut. Ne ovat modernit ja nopeat käyttää ja palvelevat meitä paremmin kuin vanhat. Koska
käytämme nyt samaa julkaisujärjestelmää Suomen kirkon kanssa, olemme vuorovaikutuksessa myös Suomen
suuntaan: me löydämme helposti tietoa Suomen kirkosta
ja Suomessa asuvat meistä. Kiitos Suomen kirkolle tästä
meille avatusta mahdollisuudesta.

Essimari Kairisto
varapuheenjohtaja
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1. Keskusjärjestö tarjosi seurakuntatyölle vakaat puitteet
SKTK:n vuosikokous järjestettiin Hannoverissa.
Aloitettiin
Saksassa
tehtävän
suomalaisen
kirkollisen työn strategian laatiminen. Toiminnallinen
tulos parani edellisvuodesta.

1.1. Vuosikokous Hannoverissa
Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 19. maaliskuuta hotelli Hanns-Lilje-Hausissa Hannoverin keskustassa.
Vieraanamme olivat Suomen kirkon ulkosuomalaistyön
koordinaattori Susanna Merikanto-Timosen lisäksi
Pohjois-Saksan merimieskirkon edustajina Kaija Gaupp
ja Satu Oldendorff. SKTK:n kaikki 18 jäsentä eli 17
suomalaista seurakuntaa ja suomalais-saksalaisten
nuorten yhteisö (GfdJ) olivat lähettäneet kokoukseen
virallisen edustajansa. GfdJ:lla ei sääntöjensä mukaan
ole ääni valtaa SKTK:n vuosikokouksessa.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Susanna
Merikanto-Timonen.
Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaalissa puheenjohtajaksi valittiin ilman vastaehdokkaita Annaliisa Kühn
(Dresden). Kausi on poikkeuksellisesti vain yhden vuoden mittainen, koska edellinen puheenjohtaja KarlFriedrich von Knorre joutui luopumaan tehtävästään kesken kaksivuotiskauden sääntöjen mukaisten puheenjohtajan maksimivuosien tultua täyteen. Annaliisa Kühn on
toiminut SKTK:n johtokunnan varapuheenjohtajana vuosina 2013-2016. Vapaaksi jääneelle varapuheenjohtajan
paikalle valittiin yksimielisesti, ilman vastaehdokkaita,
vuoden SKTK:n tilintarkastajana toiminut Essimari Kairisto (Düsseldorf).
Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä Reettakaisa
Sofia Salo (Münster) ja varajäsen Antti Pfeiffenberger
(Hannover) eivät asettuneet enää ehdolle. Varajäsenenä
toiminut Anna-Liisa Diestelhorst (Bielefeld) valittiin varsinaiseksi jäseneksi kahdeksi vuodeksi kuten myös uutena
vaalissa mukana ollut Pirjo Friedrich (München). Johtokunnan jäsen Leena Nikula (München) valittiin varajäseneksi kahdeksi vuodeksi ja Anna-Liisa Diestelhorstilta
vapaaksi jääneelle vuoden varajäsenen paikalle valittiin
uutena Maria Sabelus (Kiel). Johtokunnassa jatkoivat eierovuorossa olleet varsinaiset jäsenet Eeva Moilanen
(Frankfurt) ja Felix Tölle (Köln).
Tilintarkastajana jatkaa Margareta Pyykkönen-Bloemer
ja varapuheenjohtajaksi valitun Essimari Kairiston paikalSKTK:n toimintakertomus 2016

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Aloittaa huhtikuussa pappien ja nuorten edustajien
kanssa yhteinen työskentely Saksan suomalaisen
kirkollisen työn strategian tarkistamiseksi.
Antaa tietoa ja tukea seurakuntien toimintaan ja
velvollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Edesauttaa seurakuntien jäsenhankintaa tiedotuksellisin
keinoin.
Jatkaa vuonna 2010 aloitettua aluekeskusten tukemista
vuosikokouksen päättämässä laajuudessa sekä vastata
niissä toimivien kolmen seurakunta-assistentin
työnantajavelvoitteista.
le toiseksi tilintarkastajaksi valittiin aiemmin 2011-2012
SKTK:n varapuheenjohtajana toiminut Minna Schotten.
Kummankin kotiseurakunta on Düsseldorf. Johtokunnan
ilmoitus valita toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo kassanhoitajaksi seuraavaan vuosikokoukseen asti merkittiin
tiedoksi.
Vuosikokous hyväksyi ilman muutoksia yksimielisesti
johtokunnan ehdotukset vuoden 2015 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja kassanhoitajalle.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan liittyen valittiin uudeksi yhteiseksi lähetystyön lahjoituskohteeksi Francistownin kummikoululaiset Botswanassa. Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan tällä lisäyksellä.
Vuosikokouksen aiemmin tekemän päätöksen mukaan
sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään pysyvästi
Hannoverissa ja viikonlopputapaamisen kestoa lyhennetään. Seuraava vuosikokous päätettiin pidettäväksi

1.2. Johtokunta kokoontui neljä kertaa
Johtokunnan käsittelyyn tulleet asiat valmisteltiin SKTK:n
molempien puheenjohtajien, pappien koordinaattorin ja
yhdistyksen toiminnanjohtajan muodostamassa työryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
Johtokunta kokoontui neljä kertaa ja käsitteli 69 asialistan kohtaa. Suomalaispappeja edusti johtokunnan työskentelyssä pappien koordinaattori. Kokousten valmistelijana ja sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Johtokunnan ja pappien yhteisen vuosittaisen suunnittelukokouksen aiheena oli Saksassa tehtävän suomalaisen kirkollisen työn strategia ja se pidettiin yhdessä
GfdJ:n edustajien kanssa huhtikuussa Hannoverissa.
sivu 4

Johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat olivat
luettavissa www.rengas.de-sivuilla samaan aikaan kuin
ne lähetettiin kokouksien osallistujille.

Mauri Lunnamo
Johtokunnan kokoonpano sekä pappien ja toimihenkilöiden
nimet löytyvät tämän kertomuksen sivulta 27.

1.3. Taloudenhoitajan kertomus
Tilinpäätös osoittaa toiminnallisten kulujen olleen
421.504,70 euroa (edellisenä vuonna € 430.535,36) ja
toiminnallisen tuloksen päätyneen 18.233,43 euroa (€
1.280,67) ylijäämäiseksi. Kertomusvuoden talousarviossa oli varauduttu tulouttamaan omasta vapaasta pääomasta € 15.688,- tuloksen nollaamiseksi, joten taloussuunnitelmaan verrattuna toiminnallinen tulos oli budjetoitua 8 % eli 33.92143 euroa (€ 16.928,91) parempi.
Taseen arvo nousi 39.028,91 euroa (- € 1.360,28) päätyen 225.299,57 euron (€ 186.270,66) loppusummaan.

Saksan suomalaisen kirkollisen työn rahoituksesta suurin osa saatiin edelleen kirkkojemme väliseen keskinäiseen sopimukseen perustuen Saksan evankeliselta kirkolta (EKD). Edelliseen vuoteen verrattuna luvuissa ei
tapahtunut muutoksia. SKTK:lle sekä pappien palkkaukseen ja toimintakuluihin osoitettiin 163.000,- euroa.
Lisäksi EKD korvasi maakirkoille pappien
työnantajakuluja 408.239,92 euroa.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rahoitus oli toimintavuonna yhteensä € 130.515,- (€ 122.411,-). Tästä
summasta kirjataan vuosittain vähennyksenä € 6.000,Frankfurtin seurakuntatilojen kalustamiseen vuonna

2007 Suomen kirkolta saatua rahoitusta, jota on vielä jäljellä € 2.000,-. Avustus sisältää myös Suomen kirkon
toimeksiannosta Kanarian saarille palkatun osa-aikaisen
ja osatoimisen turistipapin henkilöstökulujen korvauksen.
Seurakuntien omassa käytössä olevien toimintatilojen
vuokrakuluihin saadut avustukset olivat kertomusvuonna
samat kuin vuotta aiemminkin eli 63.744,- €. Vuokrakulut Frankfurtin, Hannoverin ja Kölnin seurakuntien sekä
Berliinin Suomi-keskuksen tiloista olivat yhteensä noin
90.000,- €. Omarahoituksella maksettavaksi jäi siis
runsaat 26.000 €.
Suomi-Seuran ulkosuomalaisten tiedotusvälineiden toimintaan ja järjestöjen tiedotukseen myöntämää avustusta saimme toimintavuonna € 600,- (€ 750,-).
SKTK:n oman varainhankinnan osuus oli € 45.549,65
(vuotta aiemmin € 46.395,95) eli 11 % kokonaistuloista.
Omarahoitus koostuu pääosin Renkaan mainostuloista
sekä seminaarien ja kurssien osallistumismaksuista. Menopuolella seurakuntatoimintaan (mm. pappien toimintakulut, rippikoulutyö, vapaaehtoisten koulutus) käytettiin
38 % (edellisvuonna 40 %) kaikista kuluista.
Saksan suomalaiset seurakunnat rahoittivat toimintansa
edelleen omalla varainhankinnallaan sekä saamillaan
lahjoituksilla.
Kirjanpito pidettiin ja tilinpäätös tehtiin yhdistyksen toimistossa toiminnanjohtajan toimiessa johtokunnan nimittämänä kassanhoitajana. Tilintarkastuksen toimittivat
Hannoverissa 10.-11.2.2017 vuosikokouksen valitsemat
tilintarkastajat Margareta Pyykkönen-Bloemer ja Minna
Schotten.

Tulot 2016
Lahjoitukset
6%
Omarahoitus
11%

Edelleen
välitettävät tuet
23%
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Julkinen rahoitus
60%

sivu 5

SKTK:n toimintakertomus 2016

sivu 6

Kulut 2016
Hallinto,
investoinnit
-3%

SKTK:n
seurakuntatoiminta
-38%

Kiinteät kulut
-35%

Korvattavat kulut
-24%

Saadut lahjoitukset

EKD:n tuki pappien toimintaan

2015

2016

muutos

Alue- ja nuorisotoiminta

€ 1.948,00

€ 1.364,00

€ -584,00

Kirkollinen työ

€ 3.055,00

€ 2.653,00

€ -402,00

Rengas

€ 22.392,27

€ 23.169,00

€ 776,73

Yhteensä

€ 27.395,27

€ 27.186,00

€ -209,27

2015

2016

Pohjoinen (28010 *)

€ 6.918,88

€ 6.965,28

Länsi (38010)

€ 6.839,86

€ 6.932,54

Lounas (48010)

€ 7.561,74

€ 7.221,25

Etelä (58010)

€ 7.712,21

€ 8.289,34

Itä ja keski (68010)

€ 8.240,31

€ 7.971,59

Yhteensä

€ 37.273,00

€ 37.380,00

* suluissa olevat numerot
tarkoittavat tilipäätöksessä
esiintyviä kirjanpidon tilinumeroita

Tarkemmat tiedot yhdistyksen taloudesta löytyvät tilipäätöksestä ja taseesta 2016.
Mauri Lunnamo
(teksti ja grafiikat)

1.4. Aluepäivillä pohdittiin uskonnollista identiteettiä
Yhteisille aluepäiville kokoontuivat alueiden itä-keski ja pohjoinen seurakunnat 29.-30.10. Bielefeldissä ja etelän ja
lounaan seurakunnat samaan aikaan Frankfurtissa. Lännen alueen seurakuntien aluepäivä järjestettiin 30.10. Kölnissä.
Kaikilla päivillä pohdittiin uskonnollista identiteettiä ja suomalaisen seurakunnan roolia sen tukemisessa sekä työstettiin
Saksan suomalaisen kirkollisen työn strategiaa.
Ritva Prinz

SKTK:n toimintakertomus 2016
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2. Nettisivut uudistettiin
Sosiaalisen median merkitys tiedottamisessa
lisääntyi. Uusina sosiaalisen median kanavina
aloitettiin Instagram ja videoiden julkaiseminen
YouTuben kautta. Nettisivut saivat uuden asun
yhteistyössä Suomen ev.-lut. kirkon kanssa.

2.1. Lehden pääaiheita valotettiin myös
henkilöjuttujen kautta
Rengas-lehti ilmestyi vuoden 2016 aikana kuusi kertaa
painosmäärän ollessa keskimäärin 4.532 (4.575 vuonna
2015). Kaikki numerot saavuttivat lukijat aikataulun mukaisesti. Edellisvuosien tapaan seurakunnat ja kielikoulut
jakoivat loka-marraskuun ja joulukuun lehteä hyvällä menestyksellä myyjäisissä ja muissa joulunajan tilaisuuksissa (yhteensä 1155 kpl). Lehden taittajana toimi Marija
Skara, päätoimittajana yhdistyksen toiminnanjohtaja
Mauri Lunnamo ja toimittajana Ritva Prinz. Lehden kustannukset olivat € 2,45 painettua lehteä kohden (vuonna
2015 € 2,46).
Laajempia aihekokonaisuuksia käsiteltiin joka lehdessä:
identiteetti (1-2), ystäväpalvelu (3-4), tunteet (5-6), reilu
kauppa (7-9), kuolemaan valmistautuminen (10-11) ja
Raamatun kääntäminen (12). Henkilöjuttuja oli joka
numerossa yksi tai useampia, ja pääaiheita valotettiin
sekä asiantuntijan näkökulmasta että eri-ikäisten
henkilöiden omien kokemusten kautta. Ajankohtaisena
aiheena kerrottiin seurakuntien aktiivien ja pakolaisten
kohtaamisista. Kolmessa lehdessä ilmestynyt pakina toi
tuoreella tavalla tuulahduksen Suomesta. Vuoden aikana
kerrottiin seitsemän seurakunnan henkilöstä tai
kuulumisista sekä Kävele Naiselle Ammatti tapahtumasta ja Pohjois-Saksan merimieskirkosta. Monipuolisia kielikoulujen juttuja ilmestyi joka lehdessä Suomi
-koulujen tiedottaja Mari Aallon koordinoimana. Sekä
suurlähetystö että Suomen Saksan-instituutti julkaisivat
tiedotteen lehden joka numerossa. Yhteistyö seurakuntien, niiden tiedottajien, Saksan Suomi-koulujen neuvoston ja pappien kanssa oli suunnitelmallista ja sujuvaa.
Toimittaja vieraili Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivillä 18.9. Papit osallistuivat aktiivisesti materiaalin tuottamiseen kirjoittaen esim. lehden pääaiheeseen tai
omaan vastuualueeseensa liittyviä artikkeleja. DFG:n tapahtumista tiedotettiin tarpeen mukaan seurakuntasivuilla.
Lehden takakannessa ilmestyi maksettu koko sivun ilmoitus neljässä numerossa. Mainosmyynnin tulos oli
11.783,71 euroa, joten talousarviossa asetettu tavoite
ylittyi hieman.
SKTK:n toimintakertomus 2016

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Rengas-lehti
Rengas-lehti toimitetaan lukijoille vuosisuunnitelmassa
ilmoitettuina viikkoina kuusi kertaa vuoden aikana.
Tuotetaan monipuolista sisältöä (mm. juttuja henkilöistä
ja ajankohtaisista ilmiöistä), joka huomioi eri ikäluokat.
Ainakin neljässä lehdessä on laajempi aihekokonaisuus
(ns. pääaihe). Uutuutena julkaistaan kolme kertaa
vuoden kuluessa pakina ajankohtaisista suomalaisista
aiheista. Jokainen seurakunta tuodaan jossain
muodossa esille lehden artikkelisivuilla vähintään joka
toinen vuosi. Kielikoulujen tiedotteita ja kuulumisia
julkaistaan jokaisessa numerossa yhteistyössä Saksan
Suomi-koulujen neuvoston kanssa. Suurlähetystön
tiedotteita julkaistaan lehden jokaisessa numerossa,
Suomen Saksan-instituutin ja DFG:n tapahtumia
koskevia artikkeleita tarpeen mukaan. Toimintavuonna
Rengas-lehden takakanteen myydään neljään numeroon
maksullinen kokosivun ilmoitus.
Sähköinen viestintä
Ajantasaisen tiedottamisen päävälineenä ovat
kotisivumme (www.rengas.de). Vuoden 2016 syksyyn
mennessä sivut uusitaan Suomen ev.-lut. kirkon Lukkarikonseptia hyväksi käyttäen. Sivuilla julkaistuista
kiinnostavista aiheista tiedotetaan tarvittaessa
paikallisseurakuntien puheenjohtajille, tiedottajille,
johtokunnalle ja papeille. Renkaan ilmestymisestä
viestitään kielikoulujen puheenjohtajille ja Saksan Suomi
-koulujen neuvoston jäsenille.
Sähköinen uutiskirje lähetetään sen tilanneille 6-8 kertaa
toimintavuoden aikana. Blogin julkaisemista nettisivuilla
jatketaan joka toinen viikko.
Facebookin Saksan suomalaisten ryhmässä ja
Facebook-sivulla ”Suomalaiset seurakunnat Saksassa”
tiedotetaan Renkaan ilmestymisestä. Saksan
suomalaisten keskustelupalstoja seurataan ja
keskusteluun osallistutaan tarpeen mukaan. Facebooksivulla ”Suomalaiset seurakunnat Saksassa” vinkataan
noin joka toinen viikko tulevista tapahtumista tai muusta
kiinnostavasta. Kokeillaan Instagramin soveltuvuutta
nuoremman maahanmuuttajapolven tavoittamiseen.
Muuta
Seurakuntien tiedottajille järjestetään vuoden
ensimmäisellä puoliskolla päivän mittainen
koulutustilaisuus. Seurakuntia ja pappeja tuetaan
tiedotuksellisissa tehtävissä mm. mainostamalla
joulumyyjäisiä käytettävissä olevien kanavien kautta.
SKTK:n työstä julkaistaan uutta tietoa vähintään kaksi
kertaa vuodessa Suomen kirkon ulkosuomalaistyön
sivuilla sekä kerran suurlähetystön nettisivuilla.
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Seurakuntien tiedottajille järjestettiin kaksi
koulutustilaisuutta: 20.2. Frankfurtissa ja 27.2.
Hannoverissa. Näissä heitä perehdytettiin uusien
nettisivujen toimintoihin. Mukana oli tiedottaja melkein
joka seurakunnasta. Uudet nettisivut olivat aiheena myös
toimittajan ja pappien tapaamisissa näiden
työseminaareissa. Toimittaja keskusteli nettisivuuudistuksesta myös toiminnanjohtajan, pappien
koordinaattorin ja Suomi-koulujen neuvoston edustajan
kanssa Hannoverissa 6.2. Tiedotuksen työryhmä ei
jäsenten vaihtumisen takia kokoontunut, vaan vaihtoi
ajatuksia sähköpostin välityksellä.
DFG Rundschau julkaisi rippikoulutiedotteemme syksyn
numerossa. Rippikouluistamme kerrottiin myös Itävallan

2.2. Nettisivut saivat uuden ilmeen
Vuoden suurprojekti oli nettisivujemme uusiminen Suomen kirkon Lukkari-konseptin mukaan. Erityisesti kaksikielisyyden toteuttaminen osoittautui haasteelliseksi,
mutta sivut saatiin julkaistua vuodenvaihteessa
2016/2017.

Sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin viisi. Sähköpostilla viestittiin seurakuntien ja Suomi-koulujen vastuunkantajille
tarpeen mukaan. Blogi siirtyi kesätauon jälkeen uuteen
osoitteeseen (rengasblog.wordpress.com), koska Lukkari-julkaisujärjestelmä ei tässä vaiheessa tarjoa mahdollisuutta blogin julkaisemiseen.
Facebookissa tiedotettiin entiseen tapaan Rengaslehden ja blogin ilmestymisestä sekä julkaistiin muuta
työhömme liittyvää sisältöä ja jaettiin eri
suomalaistahojen julkaisuja. Parhaat postaukset
tavoittivat loppuvuodesta yli 2800 henkilöä. Facebookia
käytettiin apuna myös kesällä sattuneen Münchenin
ampumavälikohtauksen ja Berliinin joulukuisen terroriiskun kriisitiedottamisessa.
Rippikoululeireiltä julkaistiin ajantasaisia kuulumisia
nuorten Instagram-tilin kautta (sasu_team). Syksyllä
avattiin myös SKTK:n oma Instagram-tili (rengaszfka),
jota päivittävät papit, johtokunnan jäsenet, ”riviseurakuntalaiset” ja Renkaan toimittaja vuoroviikoin. Renkaan
YouTube-kanava otettiin käyttöön syksyllä. Ensimmäisinä kokeiluina siellä julkaistiin video Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumasta ja adventtihartaus. Hartauden katsoi reilut 100 ihmistä.
Ritva Prinz

3. Kirkollinen toiminta ulottui rippikoululaisista senioreihin
3.1. Rippikoulun käyneet innostuivat isoskoulutuksesta
Nuoret osallistuivat rippikoulun jälkeiseen
toimintaan innokkaasti. Johtokunta päätti tukea
nuorten osallistumista tapahtumiin entistä
enemmän. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Päätavoitteena on Saksan suomalaisen rippikoulutyön
sujuva jatkuminen sekä tiiviin yhteyden kehittäminen
nuorten ja nuorten aikuisten sekä nuorisotyötä tekevien
pappien välillä. Tämä toteutetaan järjestämällä yhteisiä
tapaamisia ja keskusteluja. Sähköistä mediaa
hyödynnetään mm. Instagramin, Facebookin sekä
blogien kautta.
Huomiota kiinnitetään erityisesti työn jatkuvuuteen
panostamalla Sasu-rippikoulumainontaan mm.
kehittämällä rippikouluinfo-materiaalia ja etsimällä uusia
yhteistyökumppaneita Suomesta vuodelle 2018.
Rippikoulu
Toimintavuonna pyritään tavoittamaan rippikoulun kautta
SKTK:n toimintakertomus 2016

vuonna 2001 tai sitä myöhemmin syntyneitä nuoria
henkilökohtaisen seurakuntayhteyden piiriin. Tavoitteena
on 30 rippikoululaisen kokonaisryhmä. Rippikoululaisille
järjestetään tutustumisviikonloppu Oberurselissa 19.21.2.2016. Suomessa toteutettavia rippileirejä
järjestetään kaksi: Yhteistyökumppaneina ovat Salon
seurakunta sekä Espoon Olarin seurakunta.
Oberurselissa järjestetään 7.-9.10.2016 Sasu-nuorten
viikonloppu (JuureS), jonka tavoitteena on motivoida
erityisesti vuoden 2016 rippikoululaisia mukaan
suomalais-saksalaiseen nuorten toimintaan.
Mahdollisuuksien mukaan papit kiertävät syksyllä
alueidensa kielikouluissa esittelemässä Sasurippikoulua.
Isoskoulutus ja muu nuorisotyö
Tavoite on, että isoskoulutukseen osallistuu vähintään
20 nuorta, joista 10 toimii kesän rippikoululeireillä isosen
tehtävissä. Varttuneemmat nuoret voivat toimia
apuohjaajina. Nuoret saavat isoskoulutuksessa
sivu 9

Yleistä
Vuoden 2016 tavoitteisiin päästiin hyvin. Vuoden aikana
muutama seurakunta tuki nuoria taloudellisesti isoskoulutus- ja nuorisotyön viikonloppuihin osallistumisessa.
Vuoden 2016 lopulla SKTK sai perintölahjoituksen, jonka
johtokunta päätti osoittaa nuorisotyön tukemiseen nuorten osallistuessa SKTK:n järjestämiin tapahtumiin.
Instagramin käyttö lisääntyi ja sitä hyödynnettiin molemmilla rippikoululeireillä ja isoskoulutuksessa sekä
opetuksessa. Sosiaalisen median käyttö oli myös osana
keväällä järjestettyä isoskoulutusleiriä. Vuodelle 2018
löytyi yhteistyöseurakunta Ylöjärveltä.
Rippikoulu
SKTK:n järjestämille saksalais-suomalaisille rippileireille
Espoossa ja Salossa osallistui vuonna 2016 yhteensä 35
rippikoululaista. Lisäksi leireillä oli mukana yhteensä 10
isosena toiminutta nuorta, 2 nuorta aikuista apuohjaajina
sekä leirien ohjaajina Espoossa Päivi Lukkari ja Hanna
Savukoski ja Salossa Matti Nikkanen ja Anna-Maari
Ruotanen. Rippikouluun kuului yhteinen viikonlopun mittainen tutustumisjakso Oberurselissa helmikuussa 2016
sekä tutustumista saksalaisen ja suomalaisen seurakunnan toimintaan kirjallisten tehtävien kautta. Rippikoulunohjaajat osallistuivat lisäksi toukokuussa Kölnissä
pidettyyn suunnitteluseminaariin.
SKTK:n toimintakertomus 2016

Lokakuussa järjestettiin Oberurselissa kesän rippikoululaisille, isosille ja varttuneemmille nuorille yhteinen JuureS-leiri, jonka teemana oli ”Identiteetti”. Tapahtumaan
osallistui yhteensä 47 nuorta, joista 11 oli Espoosta.
Isoskoulutus
Isoskoulutusviikonloppuja järjestettiin Oberurselissa kaksi; 22.-24.4. sekä 4.-6.11. Isoskoulutuksen tehtävänä on
paitsi antaa nuorille valmiuksia toimia ryhmänohjaajina
myös tarjota heille mahdollisuus löytää oma paikkansa
paikallisseurakunnissa.
Isoskoulutusviikonloppujen välillä nuoria on pyritty innostamaan toimimaan omissa saksalaisissa sekä suomalaisissa kotiseurakunnissaan ja keräämään toimintaan
osallistumisesta merkintöjä ”Isosen pistepassiin”.
Syksyllä käyttöön otettiin vuoden 2016 aikana uusittu
”Isosen Survival Kit”. Isoskoulutukseen osallistui vuoden
2016 aikana 24 nuorta.
Muu nuorisotoiminta
Toukokuussa Hanna Savukoski vieraili GdfJ:n järjestämässä Jugendtreff-viikonlopussa Hampurissa. Viikonlopussa oli mukana 20 nuorta ja nuorta aikuista.
Syyskuussa Anna-Maari Ruotanen, Matti Nikkanen ja
Stella Weissenburg järjestivät yhdessä GdfJ:n kanssa
nuorten ja nuorten aikuisten vaellusviikonlopun Saksan
Alpeille. Retkelle osallistui yhteensä 13 nuorta ja nuorta
aikuista.
Nuorisotyötä pyrittiin kehittämään edelleen myös alueellisesti. Vuoden 2016 aikana nuorteniltoja järjestettiin Düsseldorfissa, Frankfurtissa ja Kölnissä.
Nuorten osallistamista SKTK:n toimintaan pyrittiin tavoitteiden mukaisesti lisäämään ja ylläpitämään. Keväällä
2016 kaksi nuorten edustajaa osallistui SKTK:n johtokunnan ja pappien strategiatyöhön Hannoverissa. Vuoden 2016 aluepäiville osallistui 6 nuorta sekä lisäksi
useita nuoria aikuisia. Useissa seurakunnissa nuoret olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa joulumyyjäisiä.
Anna-Maari Ruotanen ja Hanna Savukoski
Kuva. SKTK:n nuorisotyö, grafiikka: Marija Skara

valmiudet ryhmänohjaajana toimimiseen
rippikoululeireillä tai kielikoulujen motivaatioleireillä sekä
järjestötoiminnan taitoja ja valmiuksia itseohjautuvan
toiminnan organisointiin. Isoskoulutus painottuu pääosin
kahteen vuoden aikana järjestettävään viikonloppuleiriin
(huhti- ja marraskuu). Lisäksi isoskoulutukseen kuuluu
itsenäisiä tehtäviä ja oman lähialueen suomalaisen
seurakunnan toimintaan osallistumista. Nuorille tarjotaan
myös mahdollisuutta osallistua oman alueensa
aluepäiville. Isoset voivat olla mukana kehittämässä
Sasu-rippikoulutyön mainontaa sekä blogien,
Instagramin ja Facebookin kautta jakaa kokemuksiaan ja
mainostaa suomalais-saksalaista nuorisotyötä.
Lokakuussa järjestettävä viikonloppuleiri (JuureS) yhdistää juuri rippikoulun käyneitä ja varttuneempia nuoria.
Leirin tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua,
vahvistaa seurakuntayhteyttä ja motivoida nuoria etsimään omaa hengellistä identiteettiään ja paikkaansa
seurakuntatoiminnassa.
Nuorten iltoja tai teemaviikonloppuja järjestetään alueiden suurimmilla paikkakunnilla. Nuoria aikuisia kohdataan myös kantapöydissä.
Nuorisotyöstä vastaavat papit tekevät yhteistyötä GfdJ:n
kanssa. GfdJ:n identiteettiä SKTK:n nuorena seurakuntana pyritään vahvistamaan tukemalla nuoria löytämään
monipuolisia tapoja elää kristittynä moniarvoistuvassa
maailmassa. Vuonna 2016 tavoitteena on yhdessä
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3.2. Uusia kummilapsia Botswanassa
SKTK:n vuosikokouksessa valittiin Saksan
suomalaisten seurakuntien uudeksi
lähetyskohteeksi Suomen Lähetysseuran
kummilapsityö Botswanassa. Samalla nostettiin
keräystavoitetta 2 euroon / seurakuntalainen.
Naisten Pankin käynnistämä Kävele Naiselle
Ammatti -tempaus järjestettiin Saksassa 11
Seurakuntien lähetyskannatuksen tavoitetta nostettiin
SKTK:n vuosikokouksessa maaliskuussa 2 euroon / seurakuntalainen. Tavoite ylittyi heti samana vuonna – lähetyksen ja kansainvälisen diakonian tukikohteille kerättiin
yhteensä noin 17.300 €, mikä merkitsee 2,20 € / seurakuntalainen. Naisten Pankin osuus keräystuloksesta oli
noin 70 % eli 12.100 €, missä näkyy selkeästi Kävele
Naiselle Ammatti -tempauksen saama suosio.
Suomen Lähetysseuran hanke Nkurenkurun sisäoppilaitoksessa Namibiassa päättyi vuoden 2015 loppuun koulun saavutettua taloudellisen itsenäisyyden. Seurakuntien uudeksi lähetyskohteeksi valittiin Suomen Lähetysseuran kummilapsityö Botswanassa. Lahjoituksillamme
tuemme maan pääkaupungissa Francistownissa toimivaa Tsholofelong-ohjelmaa, jolla mahdollistetaan lasten
ja nuorten koulunkäyntiä. Vuonna 2015 tukea sai
koulumaksuihin, -pukuihin ja oppimateriaaleihin 147
lasta. Lisäksi lapsille järjestetään leirejä ja opetetaan
monenlaisia arkielämän taitoja kuten sairaan perushoitoja hygieniataitoja sekä ruoanlaittoa. Uudelle tukikohteelle
kerättiin ensimmäisen vuoden aikana jo yli 3.200 €.

Frankfurtissa järjestettiin helluntaimaanantain ekumeenisen juhlan puitteissa oma lähetyskoju sekä syksyllä lähetyslounas ja kirpputori. Berliinin ja Frankfurtin joulumyyjäisissä oli oma erillinen myyntipöytä lähetyksen hyväksi
ja Kölnin myyjäisissä tombolan tuotto osoitettiin Naisten
Pankille. Vakiintuneet keräykset toteutettiin entiseen tapaan. Jumalanpalvelusten kolehtien ja muiden keräysten
tulokset käyvät ilmi sivulla 26 olevasta taulukosta. Näiden lisäksi monilla seurakunnilla oli omia keräyskohteita
kotipaikkakunnalla tai ulkomailla, joille kerättiin huomattaviakin lahjoitussummia.
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia olivat säännöllisesti esillä Renkaassa. Uudesta tukikohteesta tiedotettiin
numerossa 5-6/2016 ja KNA-tempauksesta lehdessä
11/2016. Lähetyksen vastuuhenkilöille ja kirkkoraatien
puheenjohtajille lähetettiin vuoden aikana kaksi infokirjettä ja KNA-tempauksen vastuuhenkilöille lisäksi useampia
tiedotteita.
Päivi Lukkari

Kuvat: Toni Laaksonen, Ritva Prinz

Kävele naiselle ammatti -tempaus (KNA) järjestettiin
syyskuussa 10 paikkakunnalla ympäri Saksaa. Lisäksi
Münsterissä oli kävelty jo aiemmin. Tempaus liittyi Naisten Pankin jo seitsemättä kertaa järjestämään varainhankintatapahtumaan. Osa Saksan KNA-tapahtumista liittyi
seurakuntien retkikirkkoihin, osa järjestettiin erillisenä
perheiden ulkoilutapahtumana. Tempaus sai liikkeelle liki
150 ihmistä ja rahaa kertyi yhteensä noin 3.000 €, mikä
vastaa 100 ammattia.

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Kansainvälisen diakonian tukikohteena säilyy Kirkon
Ulkomaanavun hallinnoima Naisten Pankki. Kartoitetaan
mahdollisia lähetystyön tukikohteeksi sopivia kohteita
Nkurenkurun sisäoppilaitoksen tilalle (Suomen
Lähetysseura). Valitaan vuosikokouksen yhteydessä
uusi kohde. Tavoitteena on kerätä lähetyskohteille koko
Saksan alueella vuoden aikana 2 € / seurakuntalainen.
Nostetaan edelleen seurakuntalaisten itseymmärrystä
lähetyksen vastuunkantajina. Tiedotetaan kohteista ja
niissä tehtävästä työstä joka toisessa Renkaassa.
Päivitetään kohteiden tietoja jatkuvasti nettisivuille ja
toimitetaan seurakuntiin ajankohtaista infomateriaalia
sekä kummi- ja kiertokirjeitä. Seurakuntien
lähetysvastaaville lähetetään vuoden aikana kaksi
lähetyksen infokirjettä. Kannustetaan lähetystyön
yhteyshenkilöitä ja muita lähetyksestä kiinnostuneita
osallistumaan Naisten Pankin järjestämään Viestinviejänettikoulutukseen. Järjestetään Naisten Pankin ideoima
Kävele Naiselle Ammatti -varain-keruutempaus

SKTK:n toimintakertomus 2016
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3.3. Diakonia ja kriisituki uudistettiin
Tähänastinen naapuriapu muutti nimensä
ystäväpalveluksi ja toiminnan rakenteiden
uusiminen aloitettiin.
Kertomuskaudella toteutettiin diakoniaan ja kriisitukeen
liittyvä uudistus. Naapuriapu muutti nimensä ystäväpalveluksi. Uudistuksen pääasiallisena tarkoituksena oli niveltää suomenkielinen kirkollinen vapaaehtoinen avustustoiminta entistä selkeämmin osaksi evankelisen kirkon seurakuntadiakonian paikallisia rakenteita. Useimmissa seurakunnissa ystäväpalvelun vapaaehtoistyöntekijät ovat hakeutuneet entistä aktiivisemmin paikallisen
diakonian tarjoamien koulutus- ja ohjauspalveluiden piiriin. Kaikissa niissä seurakunnissa, joissa toimii ystäväpalveluryhmä, on kirkkoraati nimennyt ystäväpalvelun
yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön käytettävissä on seurakuntien hankkima puhelin, joka korvasi anonyymit naapuriapupuhelimet.

3.4. Koordinaattori organisoi
pappien yhteistyötä
Saksan suomalaispappien koordinaattori valmisteli ja
johti pappien puhelinpalaverit, jotka pidettiin pääsääntöisesti kerran kuussa. Hän edusti pappien yhteistä näkemystä SKTK:n johtokunnan kokouksissa ja osallistui valmistelutyöryhmän palavereihin.
Sekä keväällä että syksyllä papit kokoontuivat työseminaariin. Huhtikuussa työseminaari järjestettiin Hannoverissa juuri ennen yhteistä ideaseminaaria johtokunnan
kanssa. Kevään työseminaarissa sovimme muun muassa sijaisjärjestelyistä, uudistimme ystäväpalvelun lomakkeita, suunnittelimme seuraavan vuoden kirkkopäiviä sekä perehdyimme uusien nettisivujen päivitykseen ja sisältöihin. Lokakuussa Kasselissa käytiin läpi monia käytännön järjestelyihin liittyviä kysymyksiä ja suunniteltiin
seuraavaa vuotta erityisesti budjetin ja Renkaan osalta
sekä Suomi 100 ja reformaatio 500 –juhlavuosien tapahtumia. Vuoden aikana käynnistyi suomalaisten seurakuntien uuden strategian työstäminen, mikä oli paljon esillä
sekä pappien yhteisissä tapaamisissa että aluepäivien
toteutuksessa.

Koordinaattori osallistui elokuussa kirkon ulkosuomalaistyön kesäseminaariin Karjaalla. Paikalla oli noin 80 ulkosuomalaistyön työntekijää tai ulkosuomalaisseurakuntien
aktiivijäsentä eri puolilta maailmaa.
Päivi Vähäkangas
SKTK:n toimintakertomus 2016

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Vuoden 2016 aikana seurakunnissa toteutetaan
siirtyminen uuteen ystäväpalvelun malliin. Mallin
mukaisesti diakoninen vapaaehtoistyö järjestetään siten,
että suomalaisseurakunnissa toimiva ystäväpalvelu
jäsentyy osaksi paikallista evankelisen kirkon
diakoniatyötä. Seurakuntien valitsemat yhteyshenkilöt
koordinoivat ystäväpalvelua yhdessä kirkkoraadin
kanssa. Yhteyshenkilöt vastaavat myös ystäväpalvelun
puhelinpäivystyksestä ja seurakunnat hankkivat tätä
varten puhelinliittymän. Tavoitteena on että vuoden 2016
kuluessa diakonisen vapaaehtoistyön vastuukysymyksiin
sekä koulutukseen ja ohjaukseen liittyvät käytännöt on
Vuoden aikana Münchenissä, Berliinissä ja eräillä muilla
paikkakunnilla yleisöön kohdistuneet väkivaltaiset iskut
aiheuttivat suomalaisten parissa jonkin verran tarvetta
keskusteluavulle. Myös sähköisen viestinnän merkitys
korostui yleistä hämmennystä ja turvattomuudenkokemusta synnyttäneissä tilanteissa. Havainnot otetaan
huomioon sielunhoidon suunnitelmissa sekä laadittaessa
kirkollisen työn kriisivalmiussuunnitelmaa.
Matti Nikkanen
Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Pappien työneuvottelujen ja -kokoontumisten
järjestäminen, valmistelu ja johtaminen

puhelinpalaveri 1-2 kertaa kuukaudessa

työseminaari keväällä ja syksyllä

vuosikokouksen yhteydessä työkokous

pappien ja johtokunnan yhteinen
suunnitteluseminaari huhtikuussa
Tiivis yhteistyö SKTK:n toiminnanjohtajan, johtokunnan
ja työntekijöiden kanssa. Saksan suomalaispappien työn
kehittäminen ja työolojen parantaminen. Osallistuminen
kaikkiin johtokunnan kokouksiin pappien edustajana.
Yhteydenpito Suomen kirkon ulkosuomalaistyön
toimistoon. Uusien pappien työhön perehdyttämisen
järjestäminen. Suomalaispappien edustaminen tarpeen
mukaan.

Saksan suomalaispapit: (ylärivi vas.) Anna-Maari Ruotanen, Matti Nikkanen,
Päivi Lukkari; (alarivi vas.) Hanna Savukoski, Päivi Vähäkangas
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3.5. Naisten seminaarin suosio kasvoi
Naisten seminaariin osallistui 50 osanottajaa.
Seurakuntaseminaareja pidettiin useilla
Tammikuussa järjestettyyn naisten seminaariin osallistui
50 + 2 naista. Seminaarin teema oli ”Tunteiden aallokossa – matkalla tyytyväisyyteen” ja sen vetäjinä toimivat
diakoni Terhi Lahdensalo Helsingistä ja pastori Päivi
Lukkari. Naisten seminaarien suosio on kasvanut viime
vuosina huimasti ja kuluneena vuonna onkin käyty vilkasta keskustelua siitä, millä tavalla voitaisiin mahdollistaa seminaariin osallistuminen kaikille kiinnostuneille. On
pohdittu mm. kahden seminaarin järjestämistä samasta
aiheesta.

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Tavoitteena on suomenkielisen perinteen ylläpitäminen
ja syventäminen sekä hengellisen kasvun mahdollisuus.
Papit toteuttavat seurakunnissa teemaseminaareja
yhdessä sovituista tai seurakuntalaisten toivomista
aiheista (esim. islam, juutalaisuus, Raamattu, Luther,
virret, ulkosuomalaisuus, vanheneminen, kasvatuksen
kysymykset, parisuhde). Teemaseminaarit pyritään
järjestämään jumalanpalveluksen, naisten aamiaisen tai
muun tapahtuman yhteyteen. Lisäksi toteutetaan
viikonlopputapahtumana Naisten seminaari, johon on
tavoitteena saada 50 osallistujaa.

seminaaripäiviä tai -iltoja järjestettiin Dresdenissä ja
Frankfurtissa.

Ruhrin alueen naisten kaksipäiväinen syysseminaari keräsi parikymmentä naista pohtimaan aihetta ”Äidistäsi
olet tullut ja äitiisi saatat myös tulla”.

15.10. järjestettiin Münchenissä parisuhdeseminaari aiheenaan monikielisyys ja -kulttuurillisuus parisuhteessa.
Siihen osallistui seitsemän paria eli 14 henkilöä.

Islam-aihe on edelleen ollut seurakunnissa pinnalla ja
”Abrahamin jälkeläiset tukkanuottasilla” -seminaari pidettiin keväällä Berliinissä ja syksyllä Bielefeldissä.

Muita seurakunnissa järjestettyjen seminaarien aiheita
olivat ”Suomen ev.lut kirkko 2016” sekä ”Suomen herätysliikkeet” (molemmat Ruhrin alueella), ”Martti Luther ja
Mikael Agricola – uskonpuhdistajien elämä ja elämäntehtävä” (Hannover). Osallistujia seminaareissa oli vaihtelevasti, 6-28 henkilöä.
Päivi Lukkari

Vuoden 2015 aluepäivien teema poiki identiteetti-aiheisia
seminaareja ja seurakuntailtoja Berliinissä ja Dresdenissä. Laajempaan SKTK:n strategiatyöskentelyyn liittyviä

Münchenin parisuhdeseminaarin osanottajamäärä korjattu vuosikokouksen palautteen mukaan/RP

4. Seurakuntatoiminnassa tavoitettiin tuoreilla ideoilla uusia ihmisiä
4.1. Paikallisseurakuntien toimitilat
Hessen-Nassaun evankelinen maakirkko avusti Frankfurtin seurakunnan toimitilojen vuokranmaksua 17.744,eurolla seurakunnan kerätessä omana varainhankintanaan lopun toimitilarahoituksen. SKTK siirsi saamansa
avustuksen Frankfurtin suomalaiselle seurakunnalle, joka hoitaa itse tilojensa kuukausittaisen vuokranmaksun.

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Mahdollistaa
seurakuntien
omien
toimitilojen
ylläpitäminen niiden oman rahoituksen kausivaihteluista
huolimatta.
Selvitetään yhdessä maakirkon ja Münchenin
suomalaisen seurakunnan kanssa mahdollisuutta saada
suomalaisille omat toimitilat Münchenin kaupungissa.

taisesta vuokrasta ja Kölnin suomalainen seurakunta
korvaa sen ja tuen erotuksen SKTK:lle.

Suomen kirkko maksoi SKTK:lle Berliinin Suomikeskuksen vuokra-avustusta 23.000,- euroa. Berliinin
maakirkko (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz) rahoitti 2.000,- eurolla pääkaupungin suomalaisten toimitilaa. SKTK hoiti edelleen Suomi-keskuksen kuukausittaisen vuokranmaksun ja sai
vuokran ja vuokratuen erotuksen Suomi-keskus ry:ltä.

Hannoverin suomalaisen seurakunnan kokoontumistilan
vuokraan (€ 1.500,-) SKTK sai Hannoverin maakirkolta
samansuuruisen avustuksen. Bielefeldin rovastikunta tuki kaupunkinsa suomalaisen seurakunnan toimintaa
edelleen 1.680,- eurolla.

Seurakuntayhtymä rahoitti edelleen 19.500,- eurolla Kölnin suomalaisten kokoontumistilojen vuokraa. Myös täällä SKTK vuokrasopimuksen haltijana vastaa kuukausit-

Seurakunta- tai kirkkotilojen käyttömaksupyyntöjä ei toimintavuonna saatettu allekirjoittaneen tietoon. Münchenin seurakuntatilojen hankinta ei vielä kertomusvuonna
käynnistynyt.
Mauri Lunnamo

SKTK:n toimintakertomus 2016

sivu 13

4.2. Alueet ja seurakunnat
4.2.1. Pohjoinen: Bremen, Hampuri, Kiel, Lyypekki
Hampurissa juhlittiin loppuvuonna näyttävästi
merimieskirkon 115-vuotista toimintaa ja 50vuotiasta kirkkorakennusta. Yksittäisistä
tapahtumista eniten innostusta viritti Kävele Naiselle
Ammatti –tempaus. Jumalanpalvelusten
kävijämäärät kasvoivat kaikilla paikkakunnilla
Bremen
Jumalanpalveluksia tai messuja pidettiin viisi kertaa, joista yksi oli retkikirkko Hannoverin seurakunnan kanssa.
Huhtikuun jumalanpalveluksen yhteydessä järjestettiin
teemaseminaari aiheesta suomalainen ja uskonnollinen
identiteetti. Syksyn ensimmäinen jumalanpalvelus oli
gospelmessu, johon saimme säestäjäksi kitaristin Hampurista. Syksyn molemmissa jumalanpalveluksissa oli
pitkästä aikaa mukana myös lapsiperheitä ja joulukirkon
yhteydessä toimitettiin myös kaste. Keväällä naistenillassa käsiteltiin myös identiteettiaihetta ja syksyllä vietettiin
levyraatia. Pappi vieraili kielikoulussa syksyllä.
Hampuri
Jumalanpalveluksia tai messuja järjestettiin 13 kertaa.
Niistä yksi oli kansanlaulumessu, yksi ilta-aikaan järjestetty gospelmessu (Ruokaturvamessu), yksi yhteistyöjumalanpalvelus unkarilaisen seurakunnan kanssa, yksi ulkoilmakirkko Kävele naiselle ammatti –tempauksen yhteydessä ja yksi yhteispohjoismainen messu ruotsin kielellä. Lisäksi kielikoululaisille järjestettiin oma jumalanpalvelus kevät- ja syyslukukausien alussa. Yhteen jumalanpalvelukseen saimme vieraaksi peräti kaksi kuoroa ja
joulukuun juhlamessussa avustajina toimi neljä merimieskirkon entistä pappia. Pappi ohjasi myös lasten näytelmän kielikoulun joulujuhlassa ja juonsi Kauneimmat
joululaulut. Pappi, merimieskirkon työntekijät sekä muutamat vapaaehtoiset pitivät säännöllisesti torstaihartauksia työkerhon väelle.
Viini- ja virsi-iltoja järjestettiin kaksi kertaa, syksyllä lauloimme etenkin lisävihkon uusia virsiä. Kesäkuun jumalanpalveluksen jälkeen pidettiin miniseminaari identiteettiaiheesta. Syyskuussa oli koko Hampurin alueella
„Nacht der Kirchen“ -tapahtuma, joka toi myös merimieskirkolle satoja kävijöitä. Tarjolla oli hartauksia, musiikkia
ja kirkon esittelyä. Kävele Naiselle Ammatti -tempaus
järjestettiin Stadtparkissa ja se keräsi runsaan
osanottajajoukon. Pappi osallistui säännöllisesti merimieskirkon kirkkotoimikunnan kokouksiin. Pohjoisen alueen ystäväpalvelun vastuuhenkilöt kokoontuivat merimieskirkolla vuoden aikana useamman kerran.
Pappi osallistui säännöllisesti Hampurin ulkomaalaisseurakuntien (FeGaSH) työntekijöiden kokouksiin. PohjoisSKTK:n toimintakertomus 2016

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Hampuri: 13 jumalanpalvelusta, joista vähintään yksi
musiikkimessu ja yksi yhteispohjoismainen
jumalanpalvelus. Kielikoululaisille järjestetään erikseen
kaksi jumalanpalvelusta. Pappi pitää säännöllisesti
viikkohartauksia ja osallistuu Nacht der Kirchen tapahtuman toteuttamiseen. Lisäksi järjestetään yksi
teemaseminaari ja viini– ja virsi-iltoja.
Bremen: 5 jumalanpalvelusta, joista yksi retkikirkko
yhdessä Hannoverin seurakunnan kanssa ja yksi
yhteistyössä isäntäseurakunnan kanssa. Yhden
jumalanpalveluksen yhteydessä pidetään raamattu-/
lauluseminaari. Pappi alustaa naisten keskusteluillassa
ja vierailee kielikoulussa säännöllisesti.
Kiel: 4 jumalanpalvelusta, joista yksi retkikirkko Lyypekin
seurakunnan kanssa. Pappi osallistuu
keskusteluaamiaisille ja järjestää kaksi lauluiltaa. Pappi
vierailee kielikoulussa säännöllisesti.
Lyypekki: 5 jumalanpalvelusta, joista yksi retkikirkko
Kielin seurakunnan kanssa. Vähintään yhden
jumalanpalveluksen yhteydessä toteutetaan kinkerit
(pieni-muotoinen teemaseminaari). Yksi messuista
pyritään järjestämään Suomi-Kodilla, jossa pidetään
my ös hartauks ia. Pappi alus taa naisten
keskusteluilloissa. Joulujumalanpalvelus toteutetaan
yhdessä kielikoulun kanssa.
Lisäksi ylläpidetään yhteyksiä alueen keskeisiin
yhteistyötahoihin kuten Hampurin suomalaisten
kansalaispalvelupisteeseen, kunniakonsuleihin,
DFG:hen, pohjoismaisiin kirkkoihin sekä muihin
ekumeenisiin yhteistyökumppaneihin.
mainen yhteistyö tiivistyi entisestään, kun sekä Tanskan
että Ruotsin kirkolla aloittivat työnsä uudet papit, jotka
toivat mukanaan uusia toimintaideoita. Pappi piti myös
totuttuun tapaan yhden ekumeenisen hartauden St. Petri
–kirkossa Hampurissa.
Kiel
Jumalanpalveluksia tai messuja pidettiin viisi kertaa.
Syyskuun jumalanpalvelus oli yhteinen retkikirkko Lyypekin seurakunnan kanssa Eutinin puutarhanäyttelyn alueella. Lokakuussa juhlittiin seurakunnan 35-vuotista taivalta jumalanpalveluksen ja urkukonsertin merkeissä.
Joulukirkon yhteydessä vietettiin joulujuhlaa ja laulettiin
kauneimpia joululauluja. Pappi vieraili syksyllä kielikoulussa ja osallistui keskusteluaamiaiselle keväällä ja syksyllä. Keväällä järjestettiin lauluilta, mutta syksyn virsi-ilta
jouduttiin perumaan sairastapauksen vuoksi.
sivu 14

Lyypekki
Jumalanpalveluksia tai messuja järjestettiin kuusi kertaa
ja niiden toteuttamiseen osallistui myös merimieskirkon
sosiaalikuraattori. Keväällä Suomi-Kodilla pidettiin Ruokaturvamessu, jota säesti kitaristi Hampurista. Kesäkuussa kokoonnuimme viimeistä kertaa Suomi-Kodille
yhteiseen messuun ja ”kuoppajaisiin” Suomi-Kodin sulkemisen johdosta. Syksyllä lyypekkiläiset osallistuivat

Kielin järjestämään retkikirkkoon Eutinissa. Joulukirkon
yhteydessä vietettiin joulujuhlaa. Pappi alusti keväällä
naistenillassa identiteettiteemasta ja syksyllä keskustelimme suomalaisten seurakuntien strategiasta. Maaliskuussa pidettiin levyraati, toukokuussa aamiaisseminaari
aiheesta kristityt ja muslimit ja lokakuussa tutustuimme
virsikirjan lisävihkoon viini- ja virsi-illassa.
Päivi Vähäkangas

Seurakuntien luottamushenkilöt
BREMEN
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Kaarina Lindemann

Varapj. – 2. Vorsitzende

Marjatta Steding

Jäsenet – Mitglieder

Hannele Järvinen, Leena Passiniemi, Kirsti Lieske

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Nadja Steding, Pirjo Virtanen-Jaiteh

Rengas, Internet

Hannele Järvinen, Kaarina Lindemann

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Ulla Kostia-Mielke

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Kirsti Lieske

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Anna-Liisa Kothe

Kassanhoitaja – Kassenwart

Leena Passiniemi

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Annikki Pleus, Eeva Siemer

KIEL
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Pirjo Menges

Varapj. – 2. Vorsitzende

Leena Paschen

Jäsenet – Mitglieder

Raili Stuhr, Tuire Spielvogel, Maria Sabelus

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Pirjo Kühn, Mika Stuhr

Rengas, Internet
Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Maria Sabelus
Urkuri/Organist Dr. Hans Christoph Menges

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Tuire Spielvogel, Leena Paschen

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Raili Stuhr

Kassanhoitaja – Kassenwart

Raili Stuhr

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Riikka Eriksson-Schulz, Torsten Schulz

LYYPEKKI — LÜBECK
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Milja v. Fragstein

Jäsenet – Mitglieder

Eija Langhoff, Kirsti Ide, Reetta Niemi

Varajäsenet – Ersatzmitglieder
Rengas, Internet
Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Anna Eklund, Sisko Struckmeyer
Reetta Niemi
Kirsti Ide

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Inga Sjölund

Kassanhoitaja – Kassenwart

Kirsti Ide

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Sirkka Houriez, Inkeri Kosunen-Bittner
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4.2.2. Länsi: Düsseldorf, Köln, Münster, Ruhrin alue
Jumalanpalveluspaikkoja: Bochum, Hattingen, Herne

Jumalanpalvelus muodosti seurakuntatoiminnan
keskuksen. Teemaillat ja tapahtumat, erityisesti
Kävele Naiselle Ammatti -tempaus kiinnostivat
monia. Düsseldorfissa ja Kölnissä kokoontui
aktiivinen pyhäkouluryhmä.
Düsseldorfissa jumalanpalvelusta vietettiin 6 kertaa. Jumalanpalveluksista yksi oli kansanlaulukirkko, yksi perhejumalanpalvelus sekä yksi kuoron ja orkesterin kanssa
toteutettu Tunturimessu. Seurakunta oli aktiivinen kirkossa käynnin suhteen ja jumalanpalvelukset muodostivat
seurakunnan toiminnan ytimen. Kuorotoiminta oli säännöllistä ja jumalanpalveluselämää rikastuttavaa. Muuta
hengellistä toimintaa seurakunnassa oli mm. papin johdolla 7 kertaa kokoontunut raamattu- ja keskustelupiiri,
sekä arki-iltapäivisin 8 kertaa vuoden aikana kokoontunut pyhäkoulu. Lisäksi pappi piti isänpäivän grillaustapahtuman yhteydessä yhden ulkoilmapyhäkoulun perheille. Pyhäkoulu ja sen yhteydessä kokoontuva äitipikkulapsi-piiri on ollut edelleen suosittu, keskimääräisesti pyhäkouluun osallistuu joka kerta 12-17 lasta. Näiden lisäksi seurakunnassa järjestettiin mm. virsiä&viiniäilta, Kauneimmat joululaulut -tapahtuma ja Kävele
Naiselle Ammatti -tempaus. Pappi järjesti kauden aikana
yhden nuortenillan. Sasu-rippikoulu- ja
nuorisotoiminnassa oli aktiivisesti mukana yhteensä 5
seurakunnan nuorta.

Kölnissä seurakunta kokoontui jumalanpalvelukseen toimintakauden aikana 10 kertaa; näistä maaliskuun jumalanpalvelus kiirastorstaina oli yhteistyössä isäntäseurakunnan kanssa, tammi-, touko- ja syyskuussa pidettiin
perhejumalanpalvelukset, kesäkuussa seurakunnan kesäjuhlan yhteydessä „Suvivirsimessu“, jossa lauloimme
Kirkon ulkomaanavun Suvivirsi-kampanjan puitteissa.
Lokakuun jumalanpalvelus toteutettiin Tunturimessuna
aluepäivän yhteydessä alueen kuorojen ja orkesterin johdolla. Perhepyhäkoulu kokoontui kerran kuussa sunnuntai-iltapäivisin yhteensä 7 kertaa. Kuoroon ja nuorten ai-

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Köln: 10 jumalanpalvelusta, joista kaksi on
perhejumalanpalvelusta, vähintään yksi toteutettuna
yhteistyössä isäntäseurakunnan kanssa ja yksi
musiikkipainotteinen erityismessu.
Düsseldorf: 6 jumalanpalvelusta, joista yksi on
perhejumalanpalvelus ja yksi erityismessu kuoron
kanssa toteutettuna.
Münster: 6 jumalanpalvelusta, joista yksi
perhejumalanpalvelus ja yksi erityisjumalanpalvelus,
kuten kansanlaulukirkko tai afrikkalainen gospelmessu.
Ruhrin alue: 5 jumalanpalvelusta, joista yksi toteutetaan
naisten syysseminaarin yhteydessä sekä yksi
retkikirkkona.
Muu hengellinen seurakuntatyö: Sekä Kölnissä että
Düsseldorfissa raamattupiirit kokoontuvat kerran
kuukaudessa. Säännöllinen pyhäkoulu yli 3-vuotiaille
jatkaa Düsseldorfissa kokoontumalla 10 kertaa vuoden
aikana. Perhepyhäkoulu Kölnissä kokoontuu kerran
kuukaudessa. Münsterissä pyhäkoulua vietetään ennen
jumalanpalvelusta, tavoitteena on vähintään 2
pyhäkouluhetkeä vuoden 2016 aikana. Kokeillaan
nuorteniltojen järjestämistä vuorotellen Kölnissä ja
Düsseldorfissa. Hartaustilaisuuksia, teemailtoja ja
seminaareja järjestetään tarpeen mukaan.
kuisten kantapöytään löytyi uusia alueelle muuttaneita
suomalaisia. Nuorteniltoja järjestettiin kaksi. Raamattupiiri ei kokoontunut kauden aikana osallistujien puutteen
vuoksi. Syyskuussa seurakunta oli mukana Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumassa. Vappupäivän jumalanpalvelus ja nyyttikestibrunssi oli yksi vuoden kohokohdista –
paikalla oli yli 80 henkeä, joista suuri osa lapsiperheitä ja
nuoria aikuisia. Loppuvuoden tärkeitä tapahtumia olivat
kuoron kanssa toteutettu Kauneimmat joululaulut -ilta sekä myyjäiset, joiden toteutuksessa päävastuu siirtyi onnistuneesti uudelle sukupolvelle. Kauden aikana pappi
edusti seurakuntaa myös kansainvälisen kirkollisen työn
komiteassa ja jumalanpalveluksissa. Huhti-kesäkuussa

Kuva: Minna Nieminen

Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuma Kölnissä.
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Kölnin seurakunnassa toimi papin ohjauksessa teologiharjoittelija Riki Kuivalainen, joka otti aktiivisesti osaa
seurakunnan tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen
sekä kiersi papin mukana myös muissa alueen seurakunnissa.
Münsterin suomalainen seurakunta vietti kertomusvuonna 6 jumalanpalvelusta. Jumalanpalveluksista yksi oli
perhejumalanpalvelus ja yksi kansanlaulukirkko. Jumalanpalvelukset keräsivät seurakunnan kokoon nähden
kiitettävän määrän osallistujia. Keväällä seurakunnassa
järjestettiin kävelypäivä Kävele Naiselle Ammatti -kampanjan puitteissa. Pyhäkoulutoiminta ei toteutunut
vuonna 2016 lapsien vähäisen määrän vuoksi. Lisäksi
seurakunta järjesti muutaman retken ja
seminaaritilaisuuden. Marraskuun lopussa järjestettiin
Kauneimmat joululaulut -tapahtuma. Vuosi huipentui
lämminhenkiseen joulu-jumalanpalvelukseen ja juhlaan.

Ruhrin alueella jumalanpalveluksia oli 4 (2 Bochumissa,
1 Hattingenissa sekä 1 Hernessä) ja niiden lisäksi mm.
kuukausittainen kontaktipiiri keskusteli ajankohtaisista aiheista. Alueen pappi oli mukana tammi-, kesä-, ja marraskuussa, jolloin aiheena olivat seminaarityyppisesti
mm. Suomen ev.-lut. kirkon ajankohtainen tilanne sekä
herätysliikkeet. Lokakuun naisten syysseminaari kokosi
lähes parikymmentä seurakuntalaista yhteen teeman
„Äidit ja tyttäret“ äärelle. Ensimmäisenä adventtiviikonloppuna vietettiin suurella joukolla adventtijumalanpalvelusta ja joulujuhlaa, molempien toteuttamisessa seurakunta ja kielikoulu tekivät hedelmällistä yhteistyötä.
Vuonna 2016 Ruhrin alueelta Sasu-rippikouluun ja nuorisotoimintaan osallistui aktiivisesti 4 nuorta, jotka seurakunnan iloksi ovat innostuneet avustamaan myös muissa
seurakunnan tilaisuuksissa, kuten jumalanpalveluksessa
ja seurakunnan syntymäpäiväjuhlassa.
Anna-Maari Ruotanen

Seurakuntien luottamushenkilöt
DÜSSELDORF
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Tuija Marttinen-Grote

Varapj. – 2. Vorsitzende

Anneli Born

Jäsenet – Mitglieder

Pirjo Mau, Tuula Ahonen-Giersch, Liisa Pütz, Essimari Kairisto

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Teija Wilms, Katriina Forsman

Rengas, Internet

Anneli Born

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Maria Saltykova, Kaija Nuoranne

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Tuula Ahonen-Giersch, Liisa Pütz

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Katriina Forsman

Kassanhoitaja – Kassenwart

Essimari Kairisto

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Margareta Pyykkönen-Bloemer, Hilkka Herbst

KÖLN
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Tiina Lehto-Steenblock

Varapj. – 2. Vorsitzende

Annika Ostendorf

Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Zoran Uroic, Iina Fischer, Johanna Ihme, Eija Eßer,
Riitta Sengebusch, Joonas Päivärinta
Hanni Fahrbach, Tia Grounsell

Rengas, Internet

Annika Ostendorf

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Dr. Stephan Pollok, Ville Enckelmann, Antti Koivisto, Sari Karjalainen

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Arja Pique, Ritva Pförtner, Johanna Ihme, Jari Stachon

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Tiina Lehto-Steenblock

Kassanhoitaja – Kassenwart

Riitta Sengebusch

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Jürgen Dietrich, Wilhelm Slawyk
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MÜNSTER
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Paula Dierig

Varapj. – 2. Vorsitzende

Ulla Luhtanen

Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Ingrid Ranft, Reettakaisa Sofia Salo, Mirja Schoon,
Tuula Herrmann
Christoforo Schweeger, Merja Lipka

Rengas, Internet

Ulla Luhtanen

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Liisa Hoffmann

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Tuula Herrmann, Mirja Schoon

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Reettakaisa Sofia Salo

Kassanhoitaja – Kassenwart

Ingrid Ranft

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Werner Henke, Hubert Paul

RUHRIN ALUE
Puheenjohtaja – Vorsitzende
Varapj. – 2. Vorsitzende

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Helena Kehrmann
Aira Kaun
Anja Maßel, Ritva Käpernick, Marjatta Szurawitzki, Terhi Varkila,
Irma Koßmann
Anja Exner

Rengas, Internet

Terhi Varkila

Kassanhoitaja – Kassenwart

Ritva Käpernick

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Albrecht Winkler, Arja Geesmann

Jäsenet – Mitglieder

4.2.3. Lounas: Frankfurt, Karlsruhe, Rhein-Neckar

Jumalanpalveluspaikkoja: Freiburg, Gießen, Kassel, Ludwigshafen am Rhein, Niedergandern, Schotten
Frankfurtissa uudet työmuodot toivat mukaan uusia
eri-ikäisiä suomalaisia ja Suomi-taustaisia.
Perinteisiä patikka- ja retkikirkkoja järjestettiin
Freiburgissa ja Karlsruhessa. Rhein-Neckarissa
jatkettiin yhteistyösopimusta saksalaisen
Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Frankfurt: 10 jumalanpalvelusta, joista kaksi musiikkipainotteista, yksi perhekirkko ja yksi toteutettuna yhdessä isäntäseurakunnan kanssa. Dornbuschissa järjestettävien jumalanpalvelusten lisäksi osallistuminen neljään
Mainzissa järjestettävään musiikkimessuun sekä niiden
suunnitteluun ja ulkomaalaisseurakuntien yhteiseen helluntaimaanantain tapahtumaan.
Nuorteniltojen aloittaminen Dornbuschin tiloissa kaksi
kertaa keväällä ja syksyllä. ”Matalankynnyksen” naistentoiminnan kehittäminen ja uusien seurakuntalaisten tavoittaminen toiminnan kautta. Tämän lisäksi toimintaryhmissä vieraileminen säännöllisesti. Lisäksi yhteydenpito
SKTK:n toimintakertomus 2016

ja vierailut Rhein-Main-alueen kielikouluissa sekä yhteistyö kunniakonsulin ja Suomalais-saksalaisen kauppakillan sekä DFG:n paikallisosastojen kanssa.
Freiburg: 2 jumalanpalvelusta, joista toinen patikkakirkkona syksyllä.
Karlsruhe: 7 jumalanpalvelusta, joista yksi patikkakirkkona sekä yksi yhdessä Lukasgemeinden kanssa. Toimintaryhmissä vieraileminen sekä kantapöytätoimintaan
osallistuminen. Suomalaisuuden ylläpitäminen sekä vahvistaminen yhteistyössä DFG:n kanssa.
Kassel: 2 jumalanpalvelusta, joista toinen yhdessä Göttingenin kanssa Niedergandernissa ja toinen joululaulukirkko.
Ludwigshafen am Rhein: 4 jumalanpalvelusta, joista
yksi retki- tai ”luontokirkkona” ja yksi yhdessä Rheingönheimin protestanttisen seurakunnan kanssa.
Rhein-Neckar: 4 jumalanpalvelusta, joista yksi ekumeeninen adventtipalvelus. Raamattupiirin käynnistäminen
sekä toimintaryhmissä ja erityisesti äiti-lapsi-ryhmässä
vierailu kerran kevään ja kerran syksyn aikana.
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Frankfurtissa perinteiset juhlat ja tapahtumat toivat seurakuntalaisia yhteen vuoden 2016 aikana. Seurakunnan
omat tilat Dornbuschissa olivat entistä aktiivisemmassa
käytössä ja lisäksi mm. perinteeksi muodostuneeseen
seurakuntaretkeen ja museovierailuihin osallistui seurakuntalaisia ympäri Frankfurtin seurakunnan aluetta.
Kävijämäärät seurakunnan eri tilaisuuksissa vakiintuivat
vuoden 2016 aikana. Uudet aloitetut toimintamuodot saivat hyvän vastaanoton ja seurakunnan toimintaan tuli
mukaan uusia, eri-ikäisiä alueella asuvia ihmisiä. Vuoden 2016 aikana seurakunnalla järjestettiin monta perinteeksi muodostunutta tapahtumaa; kirjallisuusseminaari,
kulttuuri-iltamat, vapputanssit, keväinen lauluilta, perheiden juhannusjuhlat, itsenäisyyspäivän juhlat sekä Kauneimmat joululaulut kokosivat alueella asuvia suomalaisia seurakunnan tiloihin vaalimaan suomalaisia perinteitä. Kesäkuussa seurakunnan tiloissa järjestettiin lisäksi
yhteistyössä Frankfurtin Suomi-koulun kanssa Sibeliusnäyttely.
Vuoden 2016 aikana Frankfurtissa järjestettiin useita lähetystapahtumia; keväällä seurakunta oli järjestämässä
helluntaimaanantain ekumeenista tapahtumaa Frankfurtin dominikaaniluostarissa, syyskuussa osallistuttiin Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumaan ja lokakuussa seurakunnalle kokoontui noin 50 henkeä ”lähetyslounas ja
kirpputori” -tapahtumaan. Uusina toimintamuotoina
Frankfurtissa aloitettiin vuoden 2016 aikana naistenillat,
joita järjestettiin kevään ja syksyn aikana noin joka
toinen kuukausi. Vuonna 2016 seurakunnalla jatkettiin
nuorteniltojen pitämistä.
Yhteistyötä eri suomalaistoimijoiden kanssa jatkettiin ja
erityisesti yhteistyötä Suomi-koulun kanssa pyrittiin kehittämään. Lisäksi yhteistyötä Kansainvälisen konventin jäsenseurakuntien kanssa kehitettiin ja yhteistyötä ruotsalaisen ja paikallisen anglikaaniseurakunnan kanssa jatkettiin.

Rhein-Neckarissa yhteistyö jatkui hyvin. Toiminta pyrittiin vakiinnuttamaan säännöllisten jumalanpalvelusten
kautta. Yhteistyö paikallisen Thomasgemeinden kanssa
jatkui ja uusi yhteistyösopimus allekirjoitettiin keväällä
2016. Lisäksi Rhein-Neckarissa pidettiin vuoden 2016
aikana kaksi ekumeenista jumalanpalvelusta paikallisen
katolisen seurakunnan sekä Thomasgemeinden kanssa.
Mannheimin alueella toimintaa jatkettiin suunnitelman
mukaan myös Ludwigshafen-Rheingönheimin jumalanpalvelusryhmän kanssa.
Freiburgissa uudelleen käynnistettyä toimintaa pyrittiin
kehittämään entisestään. Yhteistyö paikallisen suomalaisen jumalanpalvelusryhmän ja DFG:n välillä oli aktiivista.
Vuonna 2016 Freiburgissa järjestettiin kaksi jumalanpalvelusta, toinen pääsiäisenä ja toinen joulukirkkona. Lisäksi pappi oli mukana perinteisellä syysvaelluksella sekä marraskuussa pidetyssä seurakuntapäivässä.
Gießenissä, Kasselissa, Niedergandernissa sekä
Schottenissa jumalanpalvelukset pidettiin sopimusten
mukaan. Lisäksi yhteistyö Gießenin ystävyysseurakunnan kanssa näkyi kesäkuussa Frankfurtissa pidetyssä jumalanpalveluksessa, jossa Gießenin ystävyysseurakunnan kuoro oli mukana jumalanpalveluksen toteuttamisessa.
Suunnitellun toiminnan lisäksi alueen pappi toimi Hessen
-Nassaun, Kurhessenin, Waldeckin, Pfalzin sekä Badenin maakirkkojen alueella asuvien suomalaisten ja heidän perheidensä tukena eri elämäntilanteissa.
Hanna Savukoski

Karlsruhessa yhteistyö seurakunnan, DFG:n sekä kielikoulun välillä toimi entiseen tapaan hyvin. Yhteisesti järjestettyjen tapahtumien kautta oli mahdollisuus kohdata
seurakuntalaisia myös laajemmin. Kesälle suunniteltu
retki jouduttiin jättämään väliin sairastumisten vuoksi,
mutta muuten toiminta toteutettiin suunnitelmien mukaan. Perinteinen patikkakirkko toteutettiin myös kertomusvuonna. Joulukuussa järjestetty jumalanpalvelus ja
sen jälkeen pidetty Kauneimmat joululaulut –tilaisuus sekä seurakunnan ja DFG:n yhteistyössä järjestämät joulujuhlat kokosivat jälleen suuren joukon alueella asuvia
suomalaisia ja suomenkielestä innostuneita ihmisiä yhteen.
Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys 40 vuotta —
Sibelius-nayttelyn avajaiset
Kuva: Ritva Prinz
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Seurakuntien luottamushenkilöt
FRANKFURT
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Katriina Wegener

Varapj. – 2. Vorsitzende

Eeva Moilanen

Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Riitta Hartikainen-Weder, Petronella Willberg, Markus Miettinen,
Päivi Kantti
Jutta Gonder, Iris Dagbagli

Rengas, Internet

Markus Miettinen

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik
Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Hanna Purho, Katri Laakso, Sabine Laakso, Anna-Maija Zein,
Kirsi Savolainen, Helena Harju
Irja Six, Riitta Hartikainen

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Elina Oldenbourg

Kassanhoitaja – Kassenwart

Päivi Kantti

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Kalervo Laakso, Kari Eskelinen

KARLSRUHE
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Liisa Heinze

Varapj. – 2. Vorsitzende

Pirjo Polletin

Jäsenet – Mitglieder

Eila Greschner, Ritva Rudisch

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Arja Agamah-Ahola, Leena Andreller

Rengas, Internet

Liisa Heinze

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Sofia Kallio, Anu Rautakoski, Anu Tervo, Janne Tervo

Kassanhoitaja – Kassenwart

Pirjo Polletin

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Anne Reichle, Hilkka Vogel

RHEIN-NECKAR
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Armi Korja-Mayer

Varapj. – 2. Vorsitzende

Natalie Arndt

Jäsenet – Mitglieder

Mirja Raussi, Olavi Sandell

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Dr. Martin Völkert, Dr. Jade Kirscht

Rengas, Internet

Natalie Arndt

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Claudia Schwabe

Kassanhoitaja – Kassenwart

Olavi Sandell

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Dr. Emil Völkert, Hartmut Mayer
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4.2.4. Etelä: München, Nürnberg, Stuttgart
Jumalanpalveluspaikkoja: Augsburg, Konstanz, Ulm

Seurakuntien toiminnan keskiössä oli
jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluksia ja
hartauksia järjestettiin myös keskustaajamien
ulkopuolella. Münchenissä toteutettiin perheiden
kirkko-camping, joka sai hyvän vastaanoton.
Baijerin evankelis-luterilaisen kirkon ja Württembergin
evankelisen maakirkon kattavalla alueella asuu yli kolmetuhatta suomalaista ja suomalaistaustaista. Kertomuskaudella alueen suomalaisena pappina toimi pastori
Matti Nikkanen. Toiminta keskittyy Münchenin, Nürnbergin ja Stuttgartin suuralueille, joissa kussakin toimii suomalainen seurakunta. Münchenin seurakunnan kokoontumispaikkana oli Evangelisch-Lutherische Dankeskirche
Milbertshofenin kaupunginosassa. Nürnbergin seurakunta kokoontui Erlangenissa Evangelisch-Lutherische Thomasgemeinden tiloissa ja Stuttgartin seurakunta Fellbachin Johannes-Brenz-Kirchessä. Lisäksi toimintaa oli
Augsburgissa (Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Diedorf-Fischach), Konstanzissa (Petrus- und Paulusgemeinde/Badenin evankelinen maakirkko) ja Ulmissa
(Evangelische Lukaskirchengemeinde). Kaikkien seurakuntien jumalanpalvelusten musiikista vastasivat vakituiset kanttorit (Walter Heimerl/München, Johanna Götz/
Erlangen ja Gabriele Bäuerle/Fellbach).
Kevätkaudella 2016 järjestettiin suomalaisia jumalanpalveluksia Münchenissä viisi, Fellbachissa neljä ja Erlangenissa kolme. 29.-30.4. järjestettiin Münchenin seurakunnassa kirkko-camping perheille. Tilaisuuteen osallistuneet yöpyivät kirkossa. 19.6. toimitti pastori Hanna Savukoski jumalanpalveluksen Münchenissä. Kesähartauksia järjestettiin Trautskirchenissä (Franken) ja Münchenissä. Syyskaudella jumalanpalveluksia oli Münchenin ja Stuttgartin seurakunnissa neljä kummassakin ja
Nürnbergin seurakunnassa kaksi. Jouluaattona vietetyssä sanajumalanpalveluksessa Stuttgartin Haigstkirchessä saarnasi pastori Paul Murdoch Tübingenistä. Adventtihartaudet järjestettiin Augsburgissa, Fellbachissa, Münchenissä, Nürnbergissä ja Ulmissa. Münchenin seurakunta järjesti vappunaattona kirpputorin ja ensimmäisenä
adventtina myyjäiset Milbertshofenissa. Stuttgartin ja
Nürnbergin seurakunnat järjestivät pienimuotoisemmat
myyjäiset kirkkotilaisuuksien yhteydessä.
Kertomuskaudella järjestettiin lisäksi muuta seurakuntatoimintaa varsinkin Münchenin ja Stuttgartin suuralueilla.
Pappi vieraili Suomi-koulujen ja DFG:n tilaisuuksissa ja
ohjasi ystäväpalveluryhmien toimintaa.
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Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Mün ch en: Mü nc he n issä j är j est etä ä n 11
jumalanpalvelusta, joista kaksi yhdessä EvangelischLutherische Dankeskirchen kanssa. Jumalanpalveluksia
uudistetaan siten että maallikoilla on näkyvämpi rooli
jumalanpalveluselämän toteuttamisessa.
Jumalanpalveluksien yhteydessä järjestetään
säännöllisesti pyhäkoulu. Seurakunnan tiedotustoimintaa
kehitetään. Oman tilan hankkimiseksi aloitetaan
neuvottelut keskeisten osapuolten kanssa.
Nürnberg: Erlangenissa järjestetään viisi
jum al an pa lv e lus t a ja N ürn be rg is s ä y k s i.
Jumalanpalveluselämää aktivoidaan pyhäkoulutoimintaa
vireyttämällä ja jumalanpalvelusta uudistamalla.
Seurakunnan yhteistyötä Frankenin alueen
suomalaisyhteisöjen kanssa tiivistetään
tapahtumaprojekteilla. Seurakunnan kirkkomuusikko
vaihtuu kevätkaudella.
Stuttgart: Fellbachissa järjestetään kahdeksan
jumalanpalvelusta ja Stuttgartissa yksi. Myös Stuttgartin
seurakunnassa kiinnitetään toimintavuonna erityistä
huomiota kirkkoraadin
ja
muiden
maallikkovastuunkantajien rooliin jumalanpalvelusten
suunnittelussa ja toteutuksessa. Schlupfwinkeldiakoniaprojektia laajennetaan, jotta seurakunta olisi
entistä ulospäin suuntautuneempi. Myös seurakunnan
kuorotoimintaa kehitetään uuden kuoronjohtajan kanssa.
Augsburg, Konstanz, Ulm: Augsburgissa järjestetään
pääsiäis- ja adventtihartaudet yhteistyössä DFG:n
paikallisosaston kanssa. Ulmissa ja Konstanzissa
järjestetään kesäjumalanpalvelus ja adventtihartaus.
Suunnitelmavuotta leimaa suomenkielisen perhetyön ja
diakonian korostuminen säännöllisillä
jumalanpalveluspaikkakunnilla. Teemoihin liittyen
järjestetään seurakuntaseminaareja. Lisäksi
seurakunnissa panostetaan suunnitelmavuonna
yhteistyöhön saksalaisen seurakunnan kanssa siten, että
suomalaiset kirkkoraadit järjestävät vuoden aikana
Etelä- ja Lounais-Saksan suomalaisten seurakuntien
aluepäivät järjestettiin 29.-30.10. Frankfurtissa. 24.4. pidettiin Stuttgartin suomalaisen seurakunnan ylimääräinen seurakuntakokous Fellbachissa. 18.9. järjestettiin
Nürnbergin suomalaisen seurakunnan kirkkoraadin ja Erlangenin Thomasgemeinden kirkkoneuvoston yhteiskokous.
Matti Nikkanen
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Seurakuntien luottamushenkilöt
MÜNCHEN
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Leena Nikula

Varapj. – 2. Vorsitzende

Mia Harju

Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Pirjo Friedrich, Jussi Järvenpää, Maria Vuori-Brodowski,
Katri Wessel
Marjatta Häyhä, Anna-Mari Nikkilä

Rengas, Internet

Pirjo Friedrich

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Mia Harju, Maria Vuori-Brodowski

Kassanhoitaja – Kassenwart

Eva Otremba

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Päivi Forsblom, Anneli Pazurek

NÜRNBERG
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Tea Jouhki

Varapj. – 2. Vorsitzende

Marjukka Cassaro

Jäsenet – Mitglieder

Eija Kassner, Riitta Harres, Eija Carlsson, Tea Jouhki,
Arja Pyykkönen-Betker

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Paula Aust

Rengas, Internet

Eija Kassner

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Eija Carlsson

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie

Arja Pyykkönen-Betker

Kassanhoitaja – Kassenwart

Eija Carlsson

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Iira Walberer, Virpi Meier

STUTTGART
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Tytti Maaß

Varapj. – 2. Vorsitzende

Anu zu Dohna

Jäsenet – Mitglieder

Katja Götz, Terttu Jauss

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Miina Zander

Rengas, Internet

Anu zu Dohna

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Gabriele Bäuerle

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Ritva Spindler

Kassanhoitaja – Kassenwart

Terttu Jauss

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Wolfgang Widlewski, Horst Maess
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4.2.5. Itä ja keski: Berliini, Bielefeld, Dresden, Hannover
Jumalanpalveluspaikkoja: Braunschweig, Göttingen

Vuonna 2016 katseet suuntautuivat monessa
mielessä jo seuraavaan vuoteen. SKTK:n
strategialuonnokseen tutustuttiin aluepäivillä ja
seurakuntien kirkkoraadeissa. Strategiatyöskentelyä
pidettiin tärkeänä ja sitä suunniteltiin jatkettavan
seuraavana vuonna. Kaikissa seurakunnissa
käynnistettiin Suomi 100 -juhlavuoden suunnittelu.
Päätettiin, että reformaation merkkivuoden kunniaksi
järjestetään tapahtumia pääsääntöisesti
yhteistyössä isäntäseurakuntien kanssa.
Suunniteltiin Berliinin kirkkopäivien järjestelyitä ja
Berliinissä järjestettiin kertomusvuonna yhdeksän jumalanpalvelusta. Jumalanpalveluksista yksi toteutettiin musiikkimessuna Berliinin suomalaisen kuoron kanssa ja
yksi kansanlaulukirkkona juhannusjuhlien yhteydessä.
Berlin-Brandenburgin DFG:n kanssa järjestetty vaelluskirkko suuntautui reformaation juhlavuoden kynnyksellä
Wittenbergiin ja keräsi ennätysmäisen paljon väkeä. Lokakuun alun ja tapaninpäivän jumalanpalvelukset toteutettiin yhteistyössä isäntäseurakunnan kanssa. Syyskuussa osallistuttiin kansainvälisen konventin järjestämään ekumeeniseen katutapahtumaan ”Fest der Völker”. Lisäksi osallistuttiin helluntaimaanantain uskontojenväliseen rukoushetkeen.
Marraskuussa seurakunta osallistui Suomi-keskuksen
järjestämien kaksipäiväisten joulumyyjäisten toteuttamiseen. Kävijöitä oli karkeasti arvioiden jälleen kerran nelisen tuhatta. Joulukuussa järjestettiin Esa Ruuttusen ja
Sami Väänäsen hyväntekeväisyyskonsertti sekä Kauneimmat joululaulut. Molemmat keräsivät Passiokirkkoon yli 90 osallistujaa.
Helmikuusta kesäkuun loppuun seurakunnassa ja Suomi
-keskuksessa työskenteli harjoittelijana sosionomiopiskelija Teija Vehanen. Toteutimme yhdessä harjoittelijan
kanssa Berliinissä asuville suomalaisille ja suomalaistaustaisille perheille suunnatun kyselyn, jossa tutkittiin
heidän tarpeitaan ja toiveitaan suomalaistoimintaan liittyen. Kysely toisaalta vahvisti joidenkin jo tiedostettujen
tarpeiden todenperäisyyden ja monien toimintamuotojen
tarpeellisuuden; toisaalta se antoi uudenlaisia suuntaviivoja siitä, mihin suuntaan toimintaa tulisi kehittää. Kyselyn myötä mukaan on tullut muutama uusi toimija ja toimintaa on lähdetty kehittämään. Kysely ja sen tulokset
herättivät innostuksen toteuttaa kysely myös muissa
isoissa seurakunnissa.
Vuodelle 2016 suunnitellun perhepyhäkoulun konseptia
muokattiin, ja jo syksyllä 2015 pääsi aloittamaan toimintansa Lasten KulttuuriKopla LAKUKO, jonka tarkoituksena on välittää lapsille ja heidän vanhemmilleen suomalaista lastenlaulu- ja kansanlauluperinnettä sekä RaamaSKTK:n toimintakertomus 2016

Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet olivat:
Berliini: 7 jumalanpalvelusta, joista yksi musiikkimessu
ja yksi retkikirkko yhdessä Berlin-Brandenburgin DFG:n
kanssa. Juhannuksena järjestetään juhannusjuhlat ja
perhekirkko yhdessä Suomi-koulun ja DFG:n kanssa.
J oulujum alanpalv elus yhdes s ä s aks alais en
yhteistyöseurakunnan kanssa. Osallistutaan Berliinin
kans. väl. konventin järjestämään Fest der Völker katutapahtumaan sekä helluntain uskontojenväliseen
rukoushetkeen. Lisäksi 2 viiniä ja virsiä –iltaa,
Kauneimmat joululaulut sekä 8 temaattista aikuisten
aamupäivätapaamista. Pyritään käynnistämään
perhepyhäkoulu, joka kokoontuisi 4-6 kertaa vuodessa.
Käynnistetään reformaation ja Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden 2017 tapahtumien sekä Berliinin
kirkkopäiville osallistumisen suunnittelu.
Bielefeld: 5 jumalanpalvelusta, joista kesäjuhlakirkko ja
joulujumalanpalvelus yhdessä Suomi-koulun kanssa.
Lisäksi seurakuntaseminaaripäivä ja viiniä ja virsiä -ilta.
Jumalanpalvelus- ja seminaariviikonloppuina pidetään
myös nuorten ilta ja suomikoululaisten pyhäkoulu.
Braunschweig: 2 jumalanpalvelusta, joista yksi
retkikirkko ja toinen joulujumalanpalvelus, joka
toteutetaan yhdessä Suomi-koulun kanssa.
Suomikoululaisten pyhäkoulu kaksi kertaa vuoden
aikana. Lisäksi yksi iltapäiväseminaari naisten
iltapäivätapaamisen yhteydessä.
Dresden: 2 jumalanpalvelusta, joista toinen yhdessä
saksalaisen yhteistyöseurakunnan kanssa ja toinen
vaelluskirkko. Joulukuussa suomalainen joulukonsertti,
jossa hartaus. Lisäksi kaksi seurakuntaseminaari-iltaa.
Hannover: 7 jumalanpalvelusta, joista yksi vaelluskirkko
yhdessä Bremenin seurakunnan kanssa ja yksi
musiikkimessu. Joulujumalanpalvelus pidetään yhdessä
saksalaisen yhteistyöseurakunnan kanssa. Kahden
jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään
raamattuseminaari. Osallistutaan Hannoverin
kansainvälisen konventin järjestämän
jumalanpalveluksen toteuttamiseen. Lisäksi Kauneimmat
joululaulut. Suomikoululaisten pyhäkoulu 3-4 kertaa.
Praha: Jouluhartaus ja Kauneimmat joululaulut.
Rostock: Tavoitteena löytää yhteyshenkilö. Yksi
hartaustilaisuus, retki tai Kauneimmat joululaulut.
Leipzig: Pyritään käynnistämään yhteistyö paikallisen
DFG:n kanssa. Tavoitteena järjestää yksi suomalainen
tai suomalais-saksalainen tilaisuus, jota pappi on
mukana toteuttamassa.
Lisäksi ylläpidetään aktiivisesti kontakteja alueen
keskeisiin yhteistyötahoihin kuten Suomen
suurlähetystöön, Finnland-instituuttiin, saksalaisiin
yhteistyöseurakuntiin, DFG:hen, alueen neljään Suomisivu 23

tun kertomuksia. Vuonna 2016 Lakuko kokoontui keväällä viisi kertaa ja syyskaudella kolme kertaa keräten kokoon 4-8 perhettä / kerta.
Viiniä ja virsiä -iltoja ei Berliinissä järjestetty. Temaattisia
aamupäivätapaamisia järjestettiin vuoden aikana kahdeksan. Huhtikuussa toimintansa aloitti ”Pannu kuumana!”. Kyseessä on avointen ovien seurakuntailtapäivä,
joka tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden yhdessäoloon ja suomenkieliseen juttuseuraan. Tämä mahdollisuus on otettu vastaan innokkaasti – paikalla on käynyt
viikoittain noin 10-30 ihmistä, joista suuri osa noin 20-35vuotiaita, jotka eivät muuten ole osallistuneet suomalaistoimintaan. ”Pannu kuumana!” -iltapäivien puitteissa pappi päivystää Suomi-keskuksessa säännöllisesti kerran
kuussa.
Marraskuussa pidettiin ensimmäinen naistenilta saunomisen ja suomipopin parissa. Paikalla oli 13 noin 20-40vuotiasta naista, joista lähes puolet oli ensimmäistä kertaa Suomi-keskuksessa. Iltoja tullaan jatkossa järjestämään kerran kuussa.
Bielefeldissä pidettiin viisi jumalanpalvelusta, joista yksi
oli kansanlaulukirkko. Syyskuun jumalanpalvelus toteutettiin yhdessä saksalaisen isäntäseurakunnan kanssa.
Lokakuussa pidettiin itä-keski- ja pohjoisen alueiden yhteisten aluepäivien yhteydessä rukoushelmimessu. Suomikoululaiset vanhempineen esittivät joulujumalanpalveluksessa joulukuvaelman. Muu pyhäkoulu- ja nuorteniltatoiminta on valitettavasti kävijöiden puuttuessa toistaiseksi lopetettu. Huhtikuulle suunniteltu seurakuntaseminaaripäivä aiheesta islam pidettiin syyskuussa naisten illan yhteydessä.
Braunschweigissa järjestettiin vaelluskirkko sekä joulujumalanpalvelus. Vaelluskirkko oli osa Kävele Naiselle
Ammatti -tempausta ja joulujumalanpalvelus toteutettiin
yhdessä suomikoululaisten kanssa. Pyhäkoulua pidettiin

Suomi-koulun yhteydessä kaksi kertaa, jolloin tavoitettiin
molempien ryhmien kaikki suomikoululaiset, 10-12 lasta.
Toukokuussa pidettiin temaattinen naisten iltapäivätapaaminen.
Dresdenissä pidettiin kertomusvuonna kaksi seurakuntaseminaaria, joihin osallistui 8-11 ihmistä: maaliskuun
aihe oli ”Identiteetti”; marraskuussa puhuttiin seurakuntatyöstä ja strategiasta. Syyskuun vaelluskirkon yhteydessä järjestettiin jo toistamiseen Naisten Pankin Kävele
Naiselle Ammatti -tempaus. Joulukuussa Esa Ruuttusen
ja Sami Väänäsen joulukonserttia ja –hartautta kokoontui
kuuntelemaan täysi konserttisalillinen, eli n. 160 ihmistä.
Hannoverissa toimitettiin seitsemän jumalanpalvelusta,
joista yksi oli yhdessä Bremenin seurakunnan kanssa
järjestetty retkikirkko ja yksi joulukuussa toteutettu Internationale Konventin kansainvälinen jumalanpalvelus.
Joulujumalanpalvelus toteutettiin yhdessä isäntäseurakunnan kanssa. Helmikuussa pidettiin viiniä ja virsiä -ilta,
joka sai innostuneen vastaanoton. Huhtikuun seurakuntaseminaari jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän tähden. Lokakuun seurakuntaseminaarissa tutustuttiin Saksan ja Suomen reformaattorien Martti Lutherin ja Mikael Agricolan elämään ja elämäntyöhön. Joulukuussa järjestettiin Rakkaimmat joululaulut –tilaisuus,
joka keräsi Kreuzkirchen täyteen suomalaista ja saksalaista väkeä (arviolta 220 ihmistä). Suomikoululaisille pidettiin pyhäkoulu kerran kevät- ja kaksi kertaa syyskaudella. Joulukuun alussa seurakunta ja Hannoverin Suomi
-koulu järjestivät yhteisen joulujuhlan.
Göttingenissä pidettiin Göttingenin ja Kasselin yhteinen
retkikirkko jo perinteiseksi käyneeseen tapaan.
Prahassa ei kertomusvuonna järjestetty suomalaista kirkollista toimintaa.
Päivi Lukkari

Seurakuntien luottamushenkilöt
BERLIINI — BERLIN
Puheenjohtaja – Vorsitzende
Varapj. – 2. Vorsitzende

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Kati Jauhiainen
Hanna Harjunpää
Marja Kähling, Satu Poikonen, Kosti Heiskanen, Leena Kratzer,
Terhi Nebelung
Eija Kaarakainen-Nacke
Satu Poikonen
Sami Väänänen, Annemari Moilanen, Reinhard Hoffmann, Terhi Dostal
Varpu Seper

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie
Kassanhoitaja – Kassenwart
Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Satu Poikonen
Marja Kähling
Orvokki Mette, Oili Much

Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder
Rengas, Internet
Kirkkomusiikki – Kirchenmusik
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BIELEFELD
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Maria Baier

Varapj. – 2. Vorsitzende

Raija Stuke

Jäsenet – Mitglieder

Riitta Röthemeyer, Tuija Johansson, Leena Hanisch,
Soile Vainio-Tölle

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Julian Eckhardt, Tarja Welschlau

Rengas, Internet

Johanna Schwartz

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Leena Hanisch

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Lea Gartmann

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie Maria Baier
Kassanhoitaja – Kassenwart

Raija Stuke

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Kielo Haubrok, Marja Schleef

DRESDEN
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Annaliisa Kühn

Varapj. – 2. Vorsitzende
Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder
Rengas, Internet
Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie
Kassanhoitaja – Kassenwart
Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Satu Kujawski
Miia Kajander, Elina Liukkonen
Terttu Schubert, Rafael Kraus
Satu Kujawski
Annaliisa Kühn
Miia Kajander
Henna Riemenschneider, Julia Fält-Nardmann

HANNOVER
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Leena Burandt

Varapj. – 2. Vorsitzende

Pirjo Riedl

Jäsenet – Mitglieder

Kaija Westendorf, Merja Herrmann, Tarja Kleinelsen,
Hanna Hosio, Riitta Seehausen

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Pia Kirk, Riitta Johansson

Rengas, Internet

Hanna Hosio

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Pia Kirk

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Eeva Korpela-Vehrenkamp, Pirjo Riedl, Riitta Seehausen

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie Pirjo Riedl
Kassanhoitaja – Kassenwart

Airi Schiefer

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Eeva Korpela-Vehrenkamp, Marja Kirkko-Jaakkola

SKTK:n toimintakertomus 2016
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Lähetykselle ja kansainväliselle diakonialle annetut lahjoitukset

2012 / €
Naisten pankki-Women's Bank

2013 / €

2014 / €

5.435,28

7.769,19

2015 / €
9.802,18

Botswana
Bangladesh

2016 / €

Yhteensä / €

12.103,44

35.110,09

3.234,12

3.234,12

4.651,81

Kirkon Ulkomaanapu

4.651,81

198,01

355,60

63,00

497,14

7.587,08

5.798,15

6.240,37

3.261,38

984,24

621,17

1.689,53

1.932,74

1.673,55

6.901,23

13.421,14

12.210,20

15.762,09

15.493,44

17.352,13

74.239,00

Jäsenmäärä

8.251

8.250

8.205

7.919

7.903

Lahjoitukset jäsentä kohti / €

1,63

1,48

1,92

1,96

2,20

Nkurenkurun koulu
Muut
Yhteensä

341,02

1.454,77
22.886,98

18.000 €
16.000 €
14.000 €
12.000 €
10.000 €
8.000 €
6.000 €
4.000 €

2.000 €
0€
2012
Naisten pankki- Women's Bank
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2013
Botswana

2014
Bangladesch
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2015
KUA

2016
Nkurenkuru Schule

Sonstige

Johtokunta, papit, työntekijät
JOHTOKUNTA - VORSTAND
Puheenjohtaja – 1. Vorsitzende/r
Varapuheenjohtaja – 2. Vorsitzende
Jäsenet – Mitglieder

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Karl-Friedrich von Knorre, Frankfurt (- 19.3),
Annaliisa Kühn, Dresden (19.3. -)
Annaliisa Kühn, Dresden (- 19.3.),
Essimari Kairisto, Düsseldorf (19.3. -)
Anna-Liisa Diestelhorst, Bielefeld (19.3. -)
Eeva Moilanen, Frankfurt
Leena Nikula, München ( - 19.3.)
Reettakaisa Sofia Salo, Münster ( - 19.3.)
Felix Tölle, Köln
Pirjo Friedrich, München (19.3. -)
Anna-Liisa Diestelhorst, Bielefeld (- 19.3.)
Antti Pfeiffenberger, Hannover (- 19.3.)
Leena Nikula, München (19.3. - )
Maria Sabelus, Kiel (19.3. -)

Tilintarkastajat - Kassenprüferinnen
Minna Schotten
Margareta Pyykkönen-Bloemer
PAPIT – PFARRERINNEN UND PFARRER

Itä ja keski – Ost und Mitte
Etelä – Süd

Päivi Lukkari
Matti Nikkanen

Lounas – Südwest
Länsi – West

Hanna Savukoski
Anna-Maari Ruotanen

Pohjoinen – Nord

Päivi Vähäkangas

SKTK:n TYÖNTEKIJÄT – MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER des ZfkA
Toiminnanjohtaja – Geschäftsführer
Toimistostoassistentti – Assistentin

Mauri Lunnamo
Anne Koskimaa

Jäsenpalvelut – Mitgliederbetreuung,
Rengas-toimittaja – Rengas-Redakteurin

Ritva Prinz

Seurakunta-apulainen - Gemeinde-Assistent/in

Berliini – Berlin
Frankfurt am Main

Hans Lydman
Eija Kärkäs

Köln

Zoran Uroic

SKTK:n toimintakertomus 2016
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Suomalaispappien toimittamat hartaudet ja jumalanpalvelukset

Seurakunnat

srk

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä

Berlin

19

15

15

32
33

yht.työ jp
Bielefeld
yht.työ jp
Bremen
Dresden
yht. työ jp
Düsseldorf

130
31

40

Frankfurt

18

30

21

25
22
28

30
30

24
17

12

43
30

20

elo

14

syys
9
25

loka marras joulu yhteensä
13

364

90
24

25

95
108
73
42

125

37
130

90
143

90
41
86*
70
38

355

185
130
95
49

1090

220
85
40
82
39
43
61

395

27
80
110

127
291

63

217

57

134
60

111
13

13

27
13

yht. työ jp
Hampuri

yht. työ jp
Hannover
yht. työ jp
Karlsruhe
Kiel
Köln
yht. työ jp
Lyypekki
München

32
44

29
15

40

12

19

36

11
61

18

16
20

27

39
63

15
40

22
27

17

18
13
19

71

68

19
57
28
26

90

87
18
45

62

16

5

42

21

31

30
44

21

21
10

23
10

23
14

31
13

40
18

37

40
34
13
30
35

16

10
25

14

75
20

21
15

197
93
435

21

80
17
17

55

19
13

Yhteistyöjumalanpalvelukset voivat olla ekumeenisia tai esim. saksal. yhteistyöseurakunnan kanssa järjestettyjä,
niitä ei ole laskettu yhteismääriin.
Sinisellä merkitty Kauneimmat joululaulut tmv.
*Frankfurtin jumalanpalveluksen osanottajamäärä korjattu vuosikokouksen palautteen mukaan/RP.
SKTK:n toimintakertomus 2016

363

89

yht. työ jp
Münster
Nürnberg
Rhein-Neckar
yht. työ jp
Ruhrin alue
Stuttgart
srk yhteensä

82
30

46
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57
23

156

114
320
4.913

Suomalaispappien toimittamat hartaudet ja jumalanpalvelukset

Muut jumalanpalveluspaikat

muut jp-paikat

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä

Augsburg
Braunschweig
Espoo (yht. työ jp)
Eutin
Freiburg
Gießen (yht. työ jp)
Kassel
Konstanz
Ludwigshafen
Niedergandern
Oberursel
Schotten (yht. työ jp)
Salo (yht. työ jp)
Ulm

elo

syys

loka marras joulu yhteensä
65
42

22
620
22
19

48
50
23
43
8
28

48

7

25

7
52

24

53
337
41

muut yhteensä

65
64
0
22
67
0
23
43
22
28
149
0
0
41
524

JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET YHTEENSÄ
Yhteistyöjumalanpalvelukset voivat olla ekumeenisia tai esim. saksalaisen yhteistyöseurakunnan kanssa järjestettyjä.
Niitä ei ole laskettu yhteismääriin.
Sinisellä merkitty Kauneimmat joululaulut tmv.

Suomalaispappien toimittamat kirkolliset toimitukset
määrä
Kasteet

28

884

avioliittoon vihkimiset ja siunaamiset

13

783

hautaan siunaamiset

7

455

2.122

Tavoitettuja henkilöitä yhteensä
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kävijöitä
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5.437

Seurakuntien omat toimintakertomukset vuodelta 2016
löytyvät ao. seurakunnan kohdalta netistä www.rengas.de

Seurakuntien jäsenmäärät
Seurakunta

Muutos 2015-2016

2013

2014

2015

31.12.2016

Änderung 2015-2016

Berlin
Bielefeld
Bremen
Dresden
Düsseldorf
Frankfurt
Hannover
Karlsruhe
Kiel
Köln
Lübeck
München
Münster
Nürnberg
Rhein-Neckar
Ruhrgebiet
Stuttgart
GfdJ

812
303
182
75
520
1.465
654
336
247
898
297
840
150
304
204
236
613
114

810
302
187
76
521
1.462
641
332
252
851
297
851
149
308
201
238
612
115

763
292
174
69
483
1.460
627
320
244
879
273
800
131
290
203
212
584
115

760
287
178
81
486
1.476
615
321
246
868
269
801
128
289
203
203
589
103

-3
-5
4
12
3
16
-12
1
2
-11
-4
1
-3
-1
0
-9
5
-12

Yhteensä/insgesamt

8.250

8.205

7.919

7.903

-16

314

317

320

313

-7

Gemeinde

Seemannskirche in Hamburg

Lähde / Datenquelle:

SKTK:n toimintakertomus 2016

SKTK:n jäsenrekisteri / Mitgliederregister des ZfkA 31.12. des jeweiligen Jahres
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Finnische Staatsangehörige nach Bundesländern am 31.12.2015 *)
Fläche
km2
Deutschland

insgesamt

357.030

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
MecklenburgVorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
*)

Finnische Staatsbürger (Anzahl)
männlich

weiblich

14.580

4.792

9.788

35.752
70.549
892
29.477
404
755
21.115

1.772
2.620
1.853
126
191
884
1.691

589
966
666
57
60
246
541

1.183
1.654
1.187
69
131
638
1.150

23.174

105

34

71

47.618
34.084
19.847
2.569
18.414
20.445
15.763
16.172

1.042
2.375
461
71
204
77
1.045
63

268
739
154
25
99
39
279
30

774
1.636
307
46
105
38
766
33

Ergebnisse des Ausländerzentralregisters.

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Finnen in Deutschland (31.12.)
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
SKTK:n toimintakertomus 2016

insgesamt
14.580
14.019
13.915
13.359
13.182
12.960
12.901
13.400
13.394
13.175
13.253
13.110
15.748
15.827
16.059
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männlich
4.792
4.510
4.445
4.135
4.013
3.856
3.790
3.987
3.986
3.837
3.875
3.763
4.763
4.844
4.961

weiblich
9.788
9.509
9.470
9.334
9.169
9.104
9.111
9.413
9.408
9.338
9.378
9.347
10.985
10.983
11.098

Suomalaisen kirkollisen työn keskus
Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover
0511-2796600, info@zfka.de, www rengas.de

