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2019 – Uskallamme uudistua
Puheenjohtajien tervehdys

Viestintä kehittyy: huhtikuun 2019 työseminaarissa
yhdessä johtokunnan, pappien ja työntekijöiden kanssa
jatkettiin tiedotuksen uudistamista ja siihen liittyvien
muutosten valmistelua. Vuosien 2018 ja 2019 aluepäiviltä saadun palautteen mukaisesti johtokunta teki painettua Rengas-lehteä koskevat päätökset syyskuun kokouksessa. Lehti säilyy tärkeänä viestintäkanavana ja toimitetaan edelleen ilmaiseksi kaikille seurakuntiemme jäsenille. Lehden sivumäärän vähentäminen tuo huomattavia
säästöjä paino- ja postituskuluihin. Viestintää voimistetaan sähköisten uutiskirjeiden, nettisivujemme ja sosiaalisen median välityksellä.
Yhteistyö jatkuu: Itä- ja keski-alueen pappimme Päivi
Lukkarin valmisteleman esittelyn pohjalta keskusteltiin
työseminaarissa akuutista Berliinin suomalaisen sosiaalikuraattorin tarpeesta. Kevään ja kesän aikana käytyjen
keskustelujen ja valmistelujen tuloksena Hampurin merimieskirkon sosiaalikuraattorit aloittavat toiminnan vuoden 2020 alusta, aluksi projektiluontoisesti. Olemme
erittäin iloisia, että yhteistyö Hampurin merimieskirkon
kanssa on sujunut hyvin ja että toiminta on voitu aloittaa
näinkin lyhyen valmisteluajan jälkeen.
Berliinin suurlähetystö on itsenäisyyden juhlavuodesta
2017 lähtien ajanut voimakkaasti juhlavuoden moton
”yhdessä” jatkamista. Suomi-toimijat olivat koolla huhtikuussa Berliinissä pohtimassa yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia. Seurakuntien tasolla ”yhdessä” toteutuu jo
kiitettävästi, mistä muiden Suomi-toimijoiden – kielikoulujen, DFG:n, kauppakiltojen – kanssa järjestetyt yhteiset juhannus- ja itsenäisyyspäiväjuhlat, myyjäiset ja
muut tapahtumat ovat paras todiste.

pitkäjänteisen panoksensa ansiosta yhdistyksen hallinto
ja talousjärjestelmät ovat hyvässä kunnossa, ja tilinpäätökset ja talousarviot maallikonkin ymmärrettävissä. Tästä kaikesta Maurille suurkiitos! Pystyäksemme kompensoimaan tulevaisuudessa taloudellisten resurssien vähenemisen, olemme keskustelleet toiminnanjohtajan, työntekijöiden, pappien ja johtokunnan kanssa erilaisista
organisaatiomalleista. Keskustelujen tuloksen toteuttaminen edellyttää vuosikokouksen hyväksymän sääntömuutoksen, mutta mahdollistaa työntekijöiden toimenkuvan
laajentamisen, tehtävien uudelleen järjestelyn ja lisää
taloudellista säästöä. Keventämällä hallintoa pystymme
turvaamaan tulevaisuuden toimintaa.
Katsomme tulevaisuuteen: Suomalaisten seurakuntien
toiminta jatkuu virkeänä, jumalanpalveluksia ja hartaustilaisuuksia järjestetään säännöllisesti myös paikkakunnilla, joissa ei ole yhdistykseksi järjestäytynyttä seurakuntaa. Pidämme eräänä SKTK:n tärkeimmistä tehtävistä
mahdollistaa suomenkieliseen hengelliseen elämään
osallistumisen kaikille sitä janoaville. Yhtenä vuoden
2020 pääteemana on ystäväpalvelutoiminnan kehittäminen.
Kiitos kaikille aktiivisille seurakuntalaisille menneen vuoden panoksesta yhteisen toiminnan hyväksi! Toivomme,
että olette yhtä vahvasti mukana rikastuttamassa toimintaa ja edesauttamassa tapahtumien onnistumista myös
vuonna 2020.

Kuvat: privat

Suomi mainittu! Kuluneen vuoden aikana Suomi oli
näkyvästi esillä Saksassa: Suomi oli kumppanimaa
Berliinin kansainvälisellä vihreällä viikolla ja Saksan
liittopresidentin kansalaisjuhlassa sekä toisella vuosipuoliskolla EU:n neuvoston puheenjohtajana. Suomalaiset seurakunnat ovat aktiivistesti edesauttaneet positiivista näkyvyyttä omien tapahtumiensa
kautta.

Katriina Wegener
puheenjohtaja

Organisaatio muuttuu: Pitkäaikainen toiminnanjohtajamme Mauri Lunnamo jää eläkkeelle 1.4.2020. Hänen
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Essimari Kairisto
varapuheenjohtaja

Tähdenvälejä työstämme:
11.752 henkilökohtaista kohtaamista
Saksan suomalaispapit pitivät vuonna 2019
yhteensä 184 jumalanpalvelusta tai hartautta.
Niissä kävi 5.321 ihmistä.
Kirkollisten toimitusten kautta
tavoitettiin 2.650 henkilöä.
Saksan suomalaispapeilla oli yhteensä
298 sielunhoidollista keskustelua ja
134 koti– tai sairaalakäyntiä.
Sasu-rippikoululeireille osallistui 40
rippikoululaista ja 10 isosta.
Nuorisotyössä kohtaamisia oli
kaikkiaan 218.
Lapsityön ja Suomi-kouluvierailujen
kautta tavoitettiin 1.170 henkilöä.

Lahjoitusten kokonaissumma
vuonna 2019: € 49.068,83.
Lähetystön ja kansainvälisen
diakonian kohteisiin:
€ 17.406,33.

SKTK:n Instagram-tilin seuraajien
määrä kasvoi lähes 20 % ja Facebooksivun seuraajien määrä hieman yli 20 %.

Lähetyskannatus vuonna 2019 oli
2,23 € / seurakuntalainen.

Omaan toimintaan:
€ 31.662,50.
40 vuotta täyttivät Rengas-lehti
sekä Münchenin ja Nürnbergin
seurakunnat.
Tärkeitä teemoja seurakunnissa olivat
yhteistyö eri suomalaistoimijoiden
kanssa sekä ilmastokysymykset.
SKTK:n toimintakertomus 2019
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1. Keskusjärjestö tarjosi seurakuntatyölle vakaat puitteet
SKTK:n vuosikokous järjestettiin Hannoverissa.
Omaan toimintaan saatiin runsas 10 % edellisvuotta
enemmän lahjoituksia. Viestintä puhutti niin pappien
ja johtokunnan yhteisessä kokouksessa kuin aluepäivilläkin.

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Saksan suomalaisen kirkollisen työn strategian toteuttamisen varmistamiseksi tuodaan sen tavoitteita ja arvoja toistuvasti esille seurakuntien kanssa toimittaessa.
Antaa tietoa ja tukea seurakuntien toimintaan ja velvollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Edesauttaa seurakuntien jäsenhankintaa tiedotuksellisin keinoin.

1.1. Vuosikokous Hannoverissa
Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 16.3. hotelli HannsLilje-Hausissa Hannoverissa. Vieraanamme olivat Suomen kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko sekä
koordinaattori Päivi Vähäkangas. Pohjois-Saksan merimieskirkkoa edustivat Johanna Elo-Schäfer ja Valtteri
Salmi.
SKTK:n 18 jäsenestä 17 suomalaista seurakuntaa ja suomalais-saksalaisten nuorten yhteisö (GfdJ) olivat lähettäneet kokoukseen virallisen edustajansa. GfdJ:lla ei sääntöjensä mukaan ole äänivaltaa SKTK:n vuosikokouksessa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi pohjoisen
alueen pappina vuosina 2012-2018 ollut Päivi Vähäkangas.
SKTK:n sääntöjen mukaan yhdistyksen puheenjohtajan
toimikausi on rajoitettu kuuteen vuoteen, joten vuosina
2013-2018 puheenjohtajana toiminut Annaliisa Kühn ei
voinut asettua ehdolle johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaalissa. Puheenjohtajaksi valittiin ilman vastaehdokkaita Katriina Wegener (Frankfurt).
Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä Reetta Niemi
(Lyypekki) ja Maria Sabelus (Kiel) eivät asettuneet enää
ehdolle. Johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi kahdeksi
vuodeksi valittiin uudelleen Stella Weißenburg (Lyypekki)

sekä uutena Liisa Heinze (Karlsruhe). Tammikuussa
johtokunnasta eronneelta Mirja Raussilta vapautuneelle
varsinaisen jäsenen yhden vuoden paikalle valittiin Leena Nikula (München). Varajäseneksi valittiin Milja von
Fragstein (Lyypekki) kahdeksi vuodeksi.
Johtokunnassa jatkoivat varapuheenjohtaja Essimari
Kairisto (Düsseldorf), varsinainen jäsen Henna Thimiopoulos (München) sekä varajäsen Jari Stachon
(Köln).
Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Minna Schotten ja
Teija Wilms. Kummankin kotiseurakunta on Düsseldorf.
Johtokunnan ilmoitus valita toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo kassanhoitajaksi seuraavaan vuosikokoukseen
asti merkittiin tiedoksi. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti johtokunnan ehdotukset vuoden 2018 tilinpäätökseksi sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja kassanhoitajalle. Toimintakertomus 2018 hyväksyttiin yhdellä korjauksella, joka koski Stuttgartin suomalaisen seurakunnan tilintarkastajien nimiä. Vuoden 2019
toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
Vuosikokouksen aiemmin tekemän päätöksen mukaan
sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään pysyvästi
Hannoverissa. Seuraava vuosikokous päätettiin pidettäväksi 14.3.2020 hotelli Hanns-Lilje-Hausissa.
Mauri Lunnamo

Johtokunta 2019

Kuva: Ritva Prinz

Johtokunta 2019
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1.2. Johtokunta kokoontui viisi kertaa

1.3. Taloudenhoitajan kertomus

Johtokunnan käsittelyyn tulleet asiat valmisteltiin SKTK:n
molempien puheenjohtajien, pappien koordinaattorin ja
yhdistyksen toiminnanjohtajan muodostamassa työryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

Tilinpäätös osoittaa toimintakulujen olleen € 428.214,66
(edellisenä vuonna € 427.868,55) ja toiminnallisen tuloksen päätyneen alijäämäiseksi € -1.413,77 (vuonna 2018
€ -1.553,11). Kertomusvuoden talousarviossa oli varauduttu tulouttamaan omasta vapaasta pääomasta 17.200
euroa tuloksen nollaamiseksi, joten taloussuunnitelmaan
verrattuna toiminnallinen tulos oli budjetoitua 15.786,23
euroa parempi. Taseen arvo nousi € 605,82 päätyen
€ 213.955,12 loppusummaan.

Johtokunta piti neljä varsinaista kokousta ja käsitteli niissä 71 asialistan kohtaa. Suomalaispappeja edusti johtokunnan työskentelyssä pappien koordinaattori. Kokousten valmistelijana ja sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Johtokunnan ja pappien yhteinen vuosittainen tapaaminen pidettiin huhtikuussa Eisenachissa. Käsiteltävinä
aiheina olivat tiedotus ja viestintä sekä Berliinin suomalaisten toiveet ja tarpeet sosiaalikuraattorin palvelujen
suhteen.
Johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat olivat
luettavissa www.rengas.de -sivuilla samaan aikaan kuin
ne lähetettiin kokouksien osallistujille.
Johtokunnan kokoonpano sekä pappien ja toimihenkilöiden nimet löytyvät tämän kertomuksen sivulta 28.

Lahjoitusten kokonaissumma vuonna
2019: € 49.068,83.
Edelleen välitetty lähetystön ja kansainvälisen diakonian kohteisiin:
€ 17.406,33.
Lahjoituksia omaan toimintaan:
€ 31.662,50.

Seurakuntien omassa käytössä olevien toimintatilojen
vuokrakuluihin osoitetut avustukset olivat kertomusvuonna € 58.744. Vuokrakulut Frankfurtin, Hannoverin ja
Kölnin seurakuntien sekä Berliinin Suomi-keskuksen
tiloista olivat yhteensä € 83.895,20. Omarahoituksella
maksettavaksi jäi siis runsaat € 25.000.
SKTK:n oman varainhankinnan osuus oli € 47.484,99
(vuotta aiemmin € 45.223,02) eli 11 % kokonaistuloista.
Omarahoitus koostuu pääosin Renkaan mainostuloista
sekä seminaarien ja kurssien osallistumismaksuista.
Seurakuntatoimintaan panostettiin 40 % kaikista kuluista.
Taseessa siirrettiin diakoniavaraus € 4.074,55 omaan
vapaaseen pääomaan sekä tehtiin nuorisotoiminnan
loppuvuonna saamista € 2.332 lahjoituksista varaus
nuorten osallistumiseen 2021 kirkkopäiville.

Saadut lahjoitukset

2018 (€)

2019 (€)

muutos (€)

Alue- ja nuorisotoiminta

1.054,77

3.230,00

2.175,23

Kirkollinen työ

3.575,00

4.345,50

770,50

Rengas

23.978,50

24.087,00

108,50

Yhteensä

28.608,27

31.662,50

3.054,23

SKTK:n toimintakertomus 2019

Saksan suomalaisen kirkollisen työn rahoituksesta suurin osa saatiin edelleen kirkkojemme väliseen keskinäiseen sopimukseen perustuen Saksan evankeliselta kirkolta (EKD). Edellisiin vuosiin verrattuna luvuissa ei ole
tapahtunut muutoksia. SKTK:lle sekä pappien valtakunnallisten vastuualueiden palkkaukseen ja toimintakuluihin saatiin € 163.000. Lisäksi EKD korvasi maakirkoille
suomalaispappien työnantajakuluja € 466.513,36. Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta saamamme rahoitus
on laskenut pysyvästi ja oli toimintavuonna € 100.000.

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 14.-15.2.2020 vuosikokouksen valitsemat
tilintarkastajat Minna Schotten ja Teija Wilms.
Tarkemmat tiedot yhdistyksen taloudesta löytyvät tilipäätöksestä ja taseesta 2019.
Mauri Lunnamo
(teksti ja grafiikat)
sivu 6

Suluissa tilinpäätöksen tilinumero

1.4. Aluepäivillä keskusteltiin jumalanpalveluksesta ja viestinnästä
Itä-keski ja pohjoisen seurakunnat tapasivat Bad Bevensenissä 26.-27.10. sekä etelän ja lounaan seurakunnat Frankfurtissa samana viikonloppuna. Lännen alueen seurakunnat kokoontuivat aluepäivään Kölniin 3.11. Seuraavan vuoden
toiminnan suunnittelun lisäksi keskusteltiin jumalanpalveluksesta ja pohdittiin, miten voimme viestiä eri kohderyhmien
tarpeita vastaavasti.
Ritva Prinz
SKTK:n toimintakertomus 2019
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2. Rengas-lehti oli edelleen tärkeä viestintäkanava

2.1. Rengas-lehti täytti 40 vuotta
Rengas-lehti ilmestyi vuoden 2019 aikana kuusi kertaa
painosmäärän ollessa keskimäärin 4.487 (4.533 vuonna
2018). Kaikki numerot lähtivät postiin aikataulun mukaisesti. Edellisvuosien tapaan seurakunnat ja kielikoulut
jakoivat loka-marraskuun ja joulukuun lehteä myyjäisissä
ja muissa joulunajan tilaisuuksissa (yhteensä 1.003 kpl).
Lehden taittajana toimi Marija Skara, päätoimittajana
yhdistyksen toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo ja toimittajana Ritva Prinz. Lehden kustannukset olivat € 2,43 painettua lehteä kohden (2018 € 2,35).
Rengas-lehden ensimmäinen numero ilmestyi marraskuussa 1979, eli lehti on ilmestynyt 40 vuotta. Vuosikokouksessa seurakunnat haastettiin juhlimaan tarjoamalla
kakkukahvit tms. ja julkaisemaan kuva tai video tapahtumasta aihetunnuksella #rengas40. Kuvia nostettiin sosiaaliseen mediaan ja nettisivuillemme.
Laajempia aihekokonaisuuksia käsiteltiin viidessä lehdessä: uskonto ja rauha (1-2 ja 3-4), kirkko ja suomalaisen seurakunnan jäsenyys (5-6), ehtoollinen (7-9) ja
Rengas-lehden historia (10-11). Teemojen kirjoon kuului
lisäksi esim. tekstittömien kuvakirjojen esittely, ilmastonmuutos ja kirkon ilmastostrategia, kirjeäänestys sekä
suomalaisten jouluperinteiden juuret. ”Vieraskynä”kuulumisia Suomen kirkosta julkaistiin lehdissä 1-2
(Maailman uskontojen parlamentti), 5-6 (Kirkon tulevaisuudennäkymiä) ja 7-9 (Urbaani hengellisyys). Sarja
luonnonyrteistä jatkui neljässä numerossa ja kahdessa
esiteltiin muita Saksan suomalaistoimijoita: kauppakilta
ja Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG).
Yhteistyö Suomi-koulujen kanssa jatkui entiseen tapaan
Suomi-koulujen tiedottajan (Sari Kiddle) koordinoimana.
Sekä suurlähetystö että Suomen Saksan-instituutti julkaisivat tiedotteen lehden joka numerossa. DFG:n tapahtumista tiedotettiin tarpeen mukaan seurakuntasivuilla.
Yhteistyö seurakuntien, niiden tiedottajien, pappien ja eri
yhteistyötahojen kanssa oli suunnitelmallista ja sujuvaa.
Lehden takakannessa ilmestyi maksettu koko sivun ilmoitus kahdessa numerossa. Mainosmyynnin tulos jäi n.
1.800 euroa alle tavoitteen, mikä johtui siitä, ettei vuosiilmoitusten määrää pystytty nostamaan ja takakannen
ilmoitukset jäivät vähäisiksi.
SKTK:n toimintakertomus 2019

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Rengas-lehti
Rengas-lehti täyttää lokakuussa 40 vuotta. Juhlavuosi huomioidaan
lehden loppuvuoden numeroissa ja tiedotuksessamme yleisesti.
Ilmestymissuunnitelman mukaisesti lehti ilmestyy kuusi kertaa. Tuotetaan monipuolista sisältöä, jossa otetaan huomioon eri ikäluokat ja
seurakunnat. Ainakin neljässä lehdessä on laajempi aihekokonaisuus
(ns. pääaihe). Aloitetaan ”vieraskynä”-palsta, jolla eri kirjoittajat kertovat Suomessa ajankohtaisesta ilmiöstä. Tavoitteena on kolme juttua
vuoden kuluessa.
Kielikoulujen kuulumisia julkaistaan jokaisessa numerossa yhteistyössä Saksan Suomi-koulujen neuvoston kanssa. Suurlähetystön ja
Suomen Saksan-instituutin tiedotteita julkaistaan lehden jokaisessa
numerossa, DFG:n tapahtumista kerrotaan seurakuntasivuilla tarpeen
mukaan. Aloitetaan Saksan suomalaistoimijoista kertova sarja, jonka
puitteissa joka lehdessä esitellään 1-2 yhteistyötahoamme.
Mainosmyynnin kokonaistavoite on 10.000,- euroa.
Sähköinen viestintä
Ajantasaisen tiedottamisen päävälineitä ovat kotisivut www.rengas.de
ja Facebook-sivu ”Suomalaiset seurakunnat Saksassa”. Sähköinen
uutiskirje lähetetään sen tilanneille 8-10 kertaa toimintavuoden aikana. Blogi ilmestyy edelleen kesätaukoa lukuun ottamatta joka toinen
viikko. Facebook-sivulla julkaistaan uutta sisältöä 3-4 kertaa viikossa.
Facebook-keskustelupalstoja seurataan ja keskusteluun osallistutaan
yhteistyössä pappien kanssa tarpeen mukaan. Instagramin päivittämistä jatketaan tiimityönä vuoroviikoin kanavalla @rengaszfka. Saksan suomalaisen kirkollisen työn YouTube-kanavalla julkaistaan 10
kertaa vuoden aikana itse tuotettu video (hartauksia ja tietoiskuja).
Muuta
Seurakuntien tiedottajille järjestetään vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaksi päivän mittaista koulutustilaisuutta, yksi Hannoverissa ja
toinen Frankfurtissa. Seurakuntia ja pappeja tuetaan tiedotuksellisissa tehtävissä.

Kuva: Hilkka Herbst

Rengas-lehti täytti 40 vuotta. Kuluneena vuonna tehtiin yhteistyötä eri tahojen kanssa Suomessa, mutta
myös Saksan suomalaistoimijat käyttivät lehteä mielellään viestinnässään. Sosiaalisessa mediassa osallistuttiin Suomen ja Saksan kirkon projekteihin.

Vuonna 2018 alkaneen suunnitteluprosessin perusteella
päätettiin, että Rengas-lehti ilmestyy vuoden 2020 alusta
lähtien 40-sivuisena. Sen lisäksi voimistetaan sähköistä
viestintää. Näin pyrimme vastaamaan sekä viestinnän
kentän muuttumiseen että taloudellisiin haasteisiin, kuitenkin niin, että tavoitamme jäsenemme edelleen säännöllisesti painetun lehden kautta.
Seurakuntien tiedottajille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta (Hannoverissa ja Frankfurt am Mainissa), joihin
osallistui edustaja 15 seurakunnasta ja Pohjois-Saksan
merimieskirkosta.
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2.2. Sosiaalisen median seuraajaluvut kasvoivat
Sähköinen uutiskirje ilmestyi 6 kertaa vuoden aikana.
Sillä oli n. 500 saajaa (vuonna 2018 470) ja avausprosentti ilahduttavasti hieman yli 50 %.
Blogi ilmestyi kesätaukoa lukuun ottamatta joka toinen
viikko. Kirjoittajatiimi vaihtui osittain yhden kirjoittajan
muutettua perheineen Suomeen. Blogia avattiin 4014
kertaa (vuonna 2018 4845).
Videoita julkaistiin Renkaan YouTube-kanavalla kaikkiaan yhdeksän. Ne sisälsivät mm. pappien kertomuksia
työstään, nuorten teesejä, adventtihartauden ja haastatteluja aiheesta ”Miksi olen suomalaisen seurakunnan
jäsen”. Kastevideon kuvaukset saatettiin päätökseen.
Facebook-sivullamme oli vuoden lopussa 580 seuraajaa
(vuonna 2018 478). Entiseen tapaan jatkettiin ”viikon
vinkkejä” ja jaettiin muuta sisältöä. Kiinnostavimmiksi
osoittautuivat uusista blogikirjoituksista kertovat postaukset, nuorten osallistuminen kirkkopäiville, joulumyyjäiset
ja ”Kauneimmat joululaulut” sekä Pohjoisen papin esittelyvideo.

Nuoret kertoivat kesän rippikoululeireiltä pappien ohjauksessa innokkaasti Instagramissa (sasu_team). Suomalaisen kirkollisen työn Instagram-tiliä (rengaszfka) päivittivät edelleen papit, johtokunnan jäsenet, ”riviseurakuntalaiset” ja viestintäkoordinaattori vuoroviikoin.
Tilaajia tilillä oli vuoden lopussa 280 (vuonna 2018 234).
Näkyvyyden lisäämiseksi käytettiin entistä enemmän
stoori-toimintoa.
Keväällä osallistuttiin Suomen kirkon projektiin #rauha
päivittämällä viikon ajan ”rauhan askeleita”. Marraskuun
alun isoskoulutuksessa nuoret askartelivat rauhankyyhkysiä, joista otetuilla kuvilla osallistuimme EKD:n someprojektiin #GemeinsamFriedenStiften. Erityisesti nuorten
Sasu-Instagramissa osallistuttiin myös Suomen kirkon
some-kampanjaan jaa#valoa loka-marraskuun vaihteessa.
Ritva Prinz

SKTK:n Instagram-tilin seuraajien määrä
kasvoi lähes 20 % ja Facebook-sivun
seuraajien määrä hieman yli 20 %.

3. Kirkollinen toiminta
3.1. Rippikoulu ja isoskoulutus (Sasu ja IsoSasu): Rippikoulu oli suosittu
Vuoden 2019 päätavoitteena oli rippikoulu- ja nuorisotyön sujuva jatkuminen sekä nuorten ja nuorten
aikuisten aktivoiminen mukaan yhteiseen seurakuntatyöhön. Lisäksi pyrittiin näkyvyyden lisäämiseen
mm. Instagramin avulla. Kaudelle asetetut tavoitteet
toteutuivat suurelta osin. Rippikoululaisten määrä
ylitti tavoitteen. Isoskoulutusten osallistujamäärät
jäivät hiukan tavoitetta vähäisemmiksi ja kirkkopäiväprojekti ei tänä vuonna saanut nuoria innostumaan. Instagramin käyttö lisääntyi edelleen ja sitä
hyödynnettiin molemmilla rippikoululeireillä ja informaatiokanavana nuorten tapahtumista tietoa jaettaessa. Huhtikuussa perustettiin nuorten yhteinen some-ryhmä WhatsAppiin, jonka tarkoituksena oli
koordinoida nuorten omia Instagram-julkaisuja Sasunuorten tilin kautta.

Rippikoulu

Sasu-rippikoululeireille osallistui 40
rippikoululaista ja 10 isosta.

Rippikoulun ohjaajien suunnitteluseminaari järjestettiin
toukokuussa Berliinissä ja siihen osallistuivat molempien
leirien kaikki ohjaajat sekä lisäksi suuren osan ajasta
myös Siuntion leirin apuohjaaja. Seminaarissa perehdyttiin intensiivisesti Suomen kirkon uuteen rippikoulusuun-

Nuorisotyössä kohtaamisia oli
kaikkiaan 218.
SKTK:n toimintakertomus 2019

SKTK:n järjestämille saksalaissuomalaisille rippileireille Ylöjärvellä
ja Siuntiossa osallistui vuonna 2019
yhteensä 40 rippikoululaista. Yhteensä leireillä oli mukana 10 isosena toiminutta nuorta ja
yksi apuohjaajana toiminut nuori aikuinen. Leirin ohjaajina toimivat Ylöjärvellä Hanna Savukoski ja Päivi Lukkari
ja Siuntiossa Katri Oldendorff ja Matti Nikkanen. Ylöjärven leirillä oli lisäksi samankokoinen ryhmä ylöjärveläisiä
rippikoululaisia, isosia ja ohjaajia ja Siuntion leirillä vastaavasti Malmin seurakunnan nuoria ja ohjaajia. Rippikouluun kuului yhteinen viikonlopun mittainen tutustumisjakso Oberurselissa helmikuussa 2019 sekä tutustumista
saksalaisen sekä suomalaisen seurakunnan toimintaan
väliajan tehtävien kautta.
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nitelmaan „Suuri ihme“, kuultiin sen soveltamisesta yhteistyöseurakunnissa ja linjattiin suunnitelman mukaisia
käytäntöjä Sasu-rippikouluissa. Lisäksi suunniteltiin kesän 2019 leirien ohjelmat.
Lokakuun JuureS-tapahtumaan Oberurselissa osallistui
52 nuorta, joista 15 Ylöjärveltä, sekä viisi ohjaajaa, joista
myöskin kaksi Ylöjärveltä. Riihimäen seurakunnan kanssa solmittiin yhteistyösopimus vuosille 2020-2022.
Isoskoulutus
Isoskoulutusviikonloppuja järjestettiin kaksi: 5.-7.4. Hampurissa ja 1.-3.11. Oberurselissa. Hampurin koulutukseen
osallistui 21 nuorta ja sen vetäjinä toimivat Katri Oldendorff ja Päivi Lukkari. Oberurselin koulutukseen osallistui
16 nuorta ja sen vetäjinä toimivat Päivi Lukkari ja Stella
Weißenburg. Koulutuksen yhteydessä tutustuttiin Frankfurtin Raamattumuseoon (Bibelhaus). Kokemus oli erinomainen ja otetaan jatkossa osaksi isoskoulutuksen kokonaissuunnitelmaa.
Muu nuorisotyö

Nuorisojärjestö GfdJ järjesti vuotuisen nuorisotapaamisensa, Jugendtreffin, Mannheimissa toukokuussa. Osallistujia tässä viikonlopputapahtumassa oli 16. Katri Oldendorff kävi tutustumassa GfdJ:n toimintaan ja viettämässä yhden illan nuorten kanssa.
Dortmundin kirkkopäiville kesäkuussa osallistui projektin
vetäjän Katri Oldendorffin lisäksi valitettavasti vain kolme
nuorta. Yksi syy vähäiseen kiinnostukseen lienee ollut
kirkkopäivien sijoittuminen Fronleichnam-viikonlopuksi.
Fronleichnam ja sitä seuraava perjantai eivät ole vapaita
läheskään kaikissa osavaltioissa. Kesäkuun lopussa nuorilla on usein luokkaretkiä, työharjoitteluja ja tenttikausia,
jolloin koulusta ja opiskeluista on vaikea irrottautua.

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Vuonna 1983 alkaneen saksansuomalaisen rippikoulutyön jatkumisen
turvaaminen sekä tiivis yhteistyö nuorten ja nuorten aikuisten sekä
nuorisotyötä tekevien pappien välillä. Edelleen tahdomme aktivoida
nuoria ja nuoria aikuisia yhteiseen suunnitteluun ja SKTK:n seurakuntatoiminnan kehittämiseen. Panostetaan jatkossakin Instagramin
käyttöön viestintäkanavana sekä suunnitellaan ja toteutetaan nuorten
kanssa videomateriaalia.
Rippikoulu
Toimintavuonna pyritään tavoittamaan rippikoulun kautta vuonna
2004 tai sitä aikaisemmin syntyneitä nuoria henkilökohtaisen seurakuntayhteyden piiriin. Tavoitteena on 30 rippikoululaisen kokonaisryhmä. Rippikoululaisille järjestetään tutustumisviikonloppu Oberurselissa 22.-24.02.2019. Suomessa toteutettavia rippileirejä järjestetään
kaksi. Yhteistyökumppaneina ovat Ylöjärven seurakunta sekä uutena
Malmin seurakunta Helsingissä. Hyödynnetään uuden yhteistyöseurakunnan osaamista Suuri Ihme –rippikoulusuunnitelmaan syvemmin
tutustumisessa ja soveltamisessa.
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 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), joiden välissä nuoret tekevät itsenäisiä
tehtäviä sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman lähialueen
suomalaisen seurakunnan toimintaan. Aiempien vuosien tapaan
nuoria kutsutaan mukaan aluepäiville omassa kiintiössään. Nuoria
kannustetaan yhä enemmän kantamaan vastuuta Sasu-toiminnan
näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa monipuolisin tavoin. Nuoret
osallistuvat vuoden 2019 evankelisille kirkkopäiville Dortmundissa
nuorisotyöstä vastaavan papin johdolla ja avustavat ehtoollisella
kirkkopäivien päätösmessussa. Lokakuussa järjestettävä viikonloppuleiri (JuureS) Oberurselissa yhdistää juuri rippikoulun käyneitä ja
varttuneempia Sasu-nuoria. Leirin tavoitteena on tukea nuorten ja
nuorten aikuisten kristillistä kasvua, vahvistaa seurakuntayhteyttä ja
motivoida nuoria etsimään oma hengellistä identiteettiään ja paikkaansa seurakuntatoiminnassa. Paikallisia nuorteniltoja pyritään
järjestämään eri paikkakunnilla varttuneempien nuorten johdolla.

Nuorisotyötä järjestettiin myös alueellisesti. Nuorteniltoja
pidettiin vuonna 2019 seuraavasti: Hanna Savukosken
järjestämä nuortenilta toukokuussa Frankfurtissa ja rippikoulun apuohjaajana toimineen Benjamin Schlieperin
järjestämät nuortenillat syyskuussa ja lokakuussa Berliinissä. Nuoret on pyritty ottamaan mukaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun.
Kuva: Katri Oldendorff

Edellisten vuosien tavoin aluepäiville oli varattu kiintiöt
nuorten edustajille. Itä-keski–pohjoisen aluepäiville osallistui kaksi nuorten edustajaa ja lännen aluepäiville yksi.
Päivi Lukkari, Katri Oldendorff (10/2019 asti) ja
Anna-Maari Tölle (11/2019 alkaen)
SKTK:n toimintakertomus 2019

sivu 10

3.2. Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia: Keräystavoite saavutettiin
Seurakuntien lähetyskannatustavoite ylitettiin myös
vuonna 2019. ”Kävele Naiselle Ammatti” –tapahtuma
toteutettiin yhteensä 15 paikkakunnalla. Myös muihin
kohteisiin kerättiin menestyksekkäästi lahjoituksia.
Saksan suomalaiset seurakunnat olivat vuosikokouksessa asettaneet itselleen tutun lähetyskannatustavoitteen
vuodelle 2019: 2 € / seurakuntalainen. Tämä tavoite
ylitettiin, kun kokonaissumma oli 17.406,33 € ja seurakuntaisten lukumäärä vuoden lopussa 7.808. Kannatuksen määrä oli siten 2,23 € jäsentä kohden.
SKTK:n vuosikokouksen valitsemia tukikohteita olivat
Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Naisten Pankki ja Suomen
Lähetysseuran Botswanan Francistownin kummikoululaiset.
Botswanaan kerättiin kolehteja ja lahjoituksia vuonna
2019 € 6.076,05. Tällä summalla tuettiin Botswanan ev.
lut. kirkon Tsholofelong-ohjelmaa (= Toivon paikka), joka
on jo 30 vuoden ajan auttanut avun tarpeessa olevia.
Keskeisiä toimintamuotoja on koulutukseen, ravitsemukseen, ammatilliseen osaamiseen ja kuntoutukseen liittyvä tuki.
KUA:n Naisten Pankkia tuettiin seurakunnissa kolehdein,
tapahtumakeräyksin ja ”Kävele Naiselle Ammatti” -tempauksen voimin. Tempaus tuotti pääasiassa syyskuussa
toteutetuilla ulkoilu- ja kävelytapahtumilla 3.788,70 €.
Ammatteja käveltiin 15 paikkakunnalla ja kävelijöitä oli
163. Yhteensä saimme kokoon 126 ammattia. Naisten
Pankki tukee erityisesti naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita. Tutki-

Lahjoituksen kohde
Naisten pankki-Women's Bank
Botswana
Kirkon Ulkomaanapu
Muut
Yhteensä
Jäsenmäärä
Lahjoitukset jäsentä kohti / €
SKTK:n toimintakertomus 2019

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Lähetystyön tukikohde on Lähetysseuran kummilapsityö Botswanassa ja kansainvälisen diakonian tukikohde on Kirkon Ulkomaanavun
hallinnoima Naisten Pankki. 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 säännöllisesti 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 Viestinviejä-nettikoulutukseen.
Järjestetään Naisten Pankin ideoima ”Kävele Naiselle Ammatti” varainkeruutempaus syyskuussa 2019 viidessätoista kaupungissa.

musten mukaan tällä on suora vaikutus myös naisen
lähiympäristöön, hänen lastensa, perheensä ja sukunsa
sekä koko kyläyhteisön toimeentuloon.
Lisäksi kerättiin myös Kirkon Ulkomaanavulle ja Lähetysseuran ”Kauneimmille joululauluille” 2.324,90 €. Lähes
kaikilla seurakunnilla on myös muita, omia kolehti- ja
avustuskohteita, joihin kerättiin vuoden 2019 aikana runsaasti lahjoituksia.
Kolehtikohteista kerrottiin säännöllisesti jumalanpalvelusten yhteydessä. Lisäksi seurakunnille lähetettiin Botswanan hankkeen kummikirje ja muuta tietoa lähetyskohteista, mm. tiedotteita KUA:lta ja lähetyksestä vastaavan
papin infokirjeitä. Jokaisella seurakunnalla on lähetysvastaava, joka välittää näitä tietoja muille seurakuntalaisille. Rengas-lehdessä kerrottiin myös kansainvälisen
lähetyksen kuulumisia lukijoille.
Helena Eckhoff (10/2019 asti) ja
Katri Oldendorff (11/2019 alkaen)

2016 / €

2017 / €

2018 / €

2019 / €

Yhteensä / €

12.103

9.673

10.577

9.005

41.358

3.234

7.590

7.838

6.076

24.738

341

260

300

158

1.059

1.674

1.055

770

2.167

5.666

17.352

18.578

19.485

17.406

72.821

7.903

7.833

7.835

7.808

2,20

2,37

2,49

2,23
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Lähetyskannatus vuonna 2019
oli 2,23 € / seurakuntalainen.

3.3. Ystäväpalvelutiimit kohtasivat apua tarvitsevia seurakunnissa
Vuosi 2019 keskittyi ystäväpalvelutyöhön kussakin seurakunnassa. Jokaisella seurakunnalla oli ystäväpalvelusta vastaava vapaaehtoinen ja lisäksi muutaman henkilön
ystäväpalvelutiimi toteuttamassa lähimmäispalvelua seurakuntalaisten parissa. Ystäväpalvelulaisten tukena ja
työnohjaajina toimivat kunkin alueen oma pappi sekä
tarpeen mukaan ystäväpalvelun vastuupappi.
Ystäväpalvelun vastuuhenkilö vaihtui syksyllä ja on marraskuusta lähtien ollut pohjoisen alueen pappi Katri Oldendorff. Toimintavuodelle suunniteltua ”auttamistyön
oppaan” laadintaa ei ehditty käynnistää, joten tehtävä

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Säännöllinen yhteydenpito ystäväpalvelun vapaaehtoisiin tiivistyy
vuonna 2019.
Vapaaehtoiset vastuunkantajat verkostoituvat keskenään paremmin
ja osallistuvat säännöllisesti diakonisen vapaaehtoistoiminnan koulutukseen ja ohjaukseen omalla paikkakunnallaan.
Uusi auttamistyön opas otetaan käyttöön kaikissa seurakunnissa.

siirtyi seuraavalle vuodelle. Myös yhteydenpitotapojen
sekä -tiheyden tarkastelua siirrettiin tulevalle toimintavuodelle.
Matti Nikkanen (10/2019 asti) ja
Katri Oldendorff (11/2019 lähtien)

3.4. Pappien koordinaattori: Organisoimista ja edustamista
Vuoden 2019 aikana pappien kokoonpanossa koettiin
jälleen muutoksia. Tammikuussa Pohjois-Saksan uusi
aluepappi, Katri Oldendorff aloitti tehtävässään ja loppuvuonna 2019 Lännen alueen pappi, Anna-Maari Tölle
palasi äitiyslomalta. Lokakuun loppuun saakka Lännen
alueen tehtävistä vastasi pastori Helena Eckhoff.
Pohjois-Saksan uuden pastorin tehtävään perehdyttäminen järjestettiin tammikuussa Hannoverissa ja Frankfurtissa. Perehdyttämiseen osallistuivat rippikoulu- ja nuorisotyön osalta työalavastuussa ollut Päivi Lukkari,
SKTK:n hallinnollisten asioiden osalta SKTK:n toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo, viestintäkysymysten osalta
SKTK:n viestintäkoordinaattori Ritva Prinz sekä pappien
yhteisten tehtävien osalta koordinaattori Hanna Savukoski.
Vuoden 2019 aikana pappien puhelinpalavereja pidettiin
noin kerran kuukaudessa. Lisäksi papit kokoontuivat
yhteisiin työseminaareihin kaksi kertaa vuoden aikana,
keväällä Eisenachiin ja syksyllä Hannoveriin. Työseminaareissa keskusteltiin työalavastuista sekä suunniteltiin
työn linjauksia ja tavoitteita eri työalojen osalta. Lisäksi
papit kokoontuivat keväällä Hannoveriin ennen vuosikokousta, jonka yhteyteen oli järjestetty tapaaminen

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
 Pappien kokousten ja yhteisten työseminaarien järjestäminen,
valmistelu ja johtaminen
 Pappien puhelinpalaverit n. kerran kuukaudessa
 Pappien työseminaarit syksyllä sekä keväällä
 Pappien työkokous vuosikokouksen yhteydessä
 Pappien ja johtokunnan yhteinen seminaari huhtikuussa
Tiivis yhteistyö SKTK:n toiminnanjohtajan, johtokunnan ja työntekijöiden kanssa. Saksan suomalaispappien työn kehittäminen ja työolojen
edistäminen. Osallistuminen valmistelutyöryhmän sekä johtokunnan
kokouksiin pappien edustajana. Uusien pappien työhön perehdyttämisen järjestäminen. Yhteydenpito kirkon ulkosuomalaistyön toimistoon.
Suomalaispappien edustaminen eri tilaisuuksissa tarpeen mukaan.

KUST:n ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihkon sekä
KUST:n ulkosuomalaistyön koordinaattori Päivi Vähäkankaan kanssa. Lisäksi koordinaattori osallistui valmistelutyöryhmän sekä johtokunnan kokouksiin pappien
edustajana.
Vuoden 2019 aikana koordinaattori edusti Saksan suomalaispappeja eri tilaisuuksissa muun muassa suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronden lähtöjuhlissa sekä uuden
suurlähettilään Anne Sipiläisen tulojuhlassa.
Hanna Savukoski

3.5. Naisten seminaari oli suosittu
Tammikuussa järjestettyyn naisten seminaariin osallistui
47 + 2 naista. Seminaarin teema oli ”Sieluni soljuvat sanat” ja sen vetäjinä toimivat kirjailija, kouluttaja Satu Reinikainen Nokialta ja pastori Päivi Lukkari.
Paikallistasolla järjestettiin teemaseminaareja, jotka käyvät ilmi seurakuntatoiminnasta kertovasta osiosta.
SKTK:n toimintakertomus 2019

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Tavoitteena on suomenkielisen perinteen ylläpitäminen ja syventäminen sekä hengellisen kasvun mahdollisuus. Papit toteuttavat seurakunnissa teemaseminaareja, jotka pyritään järjestämään jumalanpalveluksen, naisten aamiaisen tai muun tapahtuman yhteyteen. Lisäksi
toteutetaan viikonlopputapahtumana Naisten seminaari, johon on
tavoitteena saada 50 osallistujaa.
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4. Seurakunnissa panostettiin yhteistyöhön
4.1. Seurakuntien 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.
Suomen kirkon SKTK:lle maksamasta toimintaavustuksesta maksettiin Berliinin Suomi-keskukselle
vuokratukea € 18.000,-. Berliinin maakirkko (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 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 sen omavastuuosuutena.

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Mahdollistaa seurakuntien omien toimitilojen ylläpitäminen niiden
oman rahoituksen kausivaihteluista huolimatta.

vuokrasopimuksen haltijana vastaa kuukausittaisesta
vuokrasta ja Kölnin suomalainen seurakunta maksaa
sen ja tuen erotuksen SKTK:lle.
Hannoverin suomalaisen seurakunnan kokoontumistilan
1.500,- euron vuosivuokraan SKTK sai Hannoverin maakirkolta samansuuruisen avustuksen.
Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen esitti saksalainen
isäntäseurakunta jälleen pyynnön suomalaiselle seurakunnalle korvauksen maksamisesta sen tilojen käytöstä.
Tällä kertaa pyyntö kohtasi Bielefeldin suomalaisia. Yhdessä seurakunnan puheenjohtajan kanssa, käyttäen
hyväksi aikanaan EKD:lta saatuja dokumentteja, saimme isäntäväen vakuuttumaan siitä, ettei suomalaiselta
seurakunnalta tule periä käyttömaksuja.

Seurakuntayhtymä rahoitti 19.500,- eurolla Kölnin suomalaisten kokoontumistilojen vuokraa. Myös täällä SKTK

Mauri Lunnamo

4.2. Alueet ja seurakunnat

Seurakuntien omat toimintakertomukset löytyvät ao. seurakunnan kohdalta netistä (www.rengas.de)

4.2.1. Pohjoinen: Bremen, Hampuri, Kiel, Lyypekki
Toimintavuoden keskiössä oli uuden papin sisäänajo seurakuntien ja Pohjois-Saksan suomalaisen
merimieskirkon toimintaan, yhteisöihin ja verkostoihin. Seurakunnissa tutustuttiin vuoden aikana iltaseminaareissa ekoteologisiin teemoihin.
Hampuri
Jumalanpalveluksia pidettiin vuoden aikana 13 (keväällä
7), joista kaksi oli yhteispohjoismaisia messuja. Kielikoululaisille pidettiin molempien lukukausien alussa omat
jumikset, lisäksi pappi piti hartauspuheen kielikoulun
joulujuhlassa. Vuoden aikana toteutettiin veisukirkko,
Taizé-musiikkiin pohjautuva messu ja kansanlaulukirkko.
Kevätkauden ensimmäiset kaksi messua olivat luonteeltaan juhlamessuja, toinen oli Pohjois-Saksan merimieskirkon johtajan Satu Oldendorffin lähtömessu ja toinen
uuden johtajan Valtteri Salmen sekä Pohjois-Saksan
ulkosuomalaispapin Katri Oldendorffin tehtävään asettamismessu.
SKTK:n toimintakertomus 2019

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Hampuri 11 jumalanpalvelusta, joista yksi on Kansanlaulukirkko ja
yksi ulkoilmajumalanpalvelus ”Kävele Naiselle Ammatti” –tapahtuman
yhteydessä. Näiden lisäksi kielikoululaisille järjestetään kaksi jumalanpalvelusta lukukausien alussa. Pappi pitää kerran kuussa viikkohartauden ja osallistuu ”Nacht der Kirchen” –tapahtuman toteuttamiseen. Lisäksi järjestetään ”virsi ja viini” -iltoja ja vähintään yksi teemaseminaari.
Bremen 5 jumalanpalvelusta, joista yksi retkikirkko yhdessä Hannoverin seurakunnan kanssa. Joulukirkon jälkeen lauletaan kauneimpia
joululauluja. Yhden jumalanpalveluksen yhteydessä pidetään raamattu-/lauluseminaari. Pappi alustaa naisten keskusteluilloissa ja vierailee kielikoulussa.
Kiel 5 jumalanpalvelusta, joista yksi retkikirkko Lyypekin seurakunnan kanssa. Pappi osallistuu keskusteluaamiaisille ja järjestää mahdollisuuksien mukaan lauluillan keväällä ja syksyllä sekä muita teemailtoja. Joulukirkon yhteydessä lauletaan kauneimpia joululauluja.
Pappi vierailee kielikoulussa.
Lyypekki 5 jumalanpalvelusta, joista yksi retkikirkko Kielin seurakunnan kanssa. Pappi pitää kahdesti syksyllä ja kahdesti keväällä jonkin
teemaillaan. Joulukirkon lisäksi järjestetään erillinen ”Kauneimmat
joululaulut” –tilaisuus. Yhteistyötä kielikoulun kanssa syvennetään.
Lisäksi ylläpidetään yhteyksiä alueen keskeisiin yhteistyötahoihin
kuten suomalaisten kansalaispalvelupisteeseen Hampurissa, kunniakonsuleihin, DFG:hen, pohjoismaisiin kirkkoihin sekä muihin ekumeenisiin yhteistyökumppaneihin.
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Syyskuussa vietettiin ”Kävele Naiselle Ammatti“ -tapahtuma ja sen yhteydessä ulkoilmahartaus. Pappi piti
”Nacht der Kirchen“ -tapahtumassa kaksi hartautta Merimieskirkolla ja yhden Ökumenisches Forum HafenCityssä. Yhteensä ”Nacht der Kirchen” kokosi Merimieskirkolle
400 kävijää. Lisäksi vietettiin kaksi ekumeenista hartautta
St. Petri -kirkossa (1 kevätkaudella). Pappi oli mukana
toteuttamassa Hafengeburtstag-jumalanpalvelusta, johon
osallistui noin 1000 henkilöä.
Pappi piti 9 torstaihartautta, 4 hartautta Seniorikahvilassa, 2 viini- ja virsi-iltaa sekä kerran kuukaudessa raamattupiiriä. Marraskuussa pidettiin pyhäinpäivän hiljaisen
rukouksen tilaisuus sekä musiikkihartaus, joulukuussa
laulettiin ”Kauneimmat joululaulut”.
Yhteistyö ACKHn (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Hamburg), Ökumenisches Forum HafenCityn, ev.luth. Kirchenkreisverband Hamburgin, Konvent Hamburg
Mitte-Bergedorf, pohjoismaisten sisarkirkkojen ja muiden
merimieskirkkojen kanssa oli aktiivista, samoin myös
Suomi-koulun, DFG:n ja kunniakonsulaatin kanssa. Pappi
osallistui säännöllisesti Hampurin merimieskirkon työntekijä- ja kirkkotoimikunnan kokouksiin.
Bremen
Vuoden aikana pidettiin yhteensä 5 jumalanpalvelusta (3
kevätkaudella), joista yksi oli Hannoverin seurakunnan
kanssa toteutettu kulttuurikirkko (= retkikirkko). Syyskaudella vietettiin yhdessä kolmen paikallisen saksalaisen
seurakunnan kanssa saksankielinen reformaatiojumalan-

palvelus. Joulukirkon jälkeen laulettiin ”Kauneimmat joululaulut”. Pappi osallistui joulumyyjäisten suunnitteluun,
piti yhden ekoteologisen teema- ja yhden levyraati-illan.
Seurakunnan puheenjohtajana aloitti Kaarina Lindemannin seuraajana Kaija Früchtenicht. Pappi osallistui useampaan seurakunnan kirkkoraadin kokoukseen.
Lyypekki
Yhteensä pidettiin 5 jumalanpalvelusta (2 keväällä), joista yksi vietettiin yhdessä Kielin seurakunnan kanssa
toteutetun retkikirkon yhteydessä Trappenkampissa.
Vuoden aikana pappi osallistui muutamaan naisteniltaan
sekä kerran iltapäiväkahvitilaisuuteen. Pappi piti ekoteologiaillan, viini- ja virsi-illan ja osallistui seurakunnan,
Suomi-koulun ja DFG:n yhteiseen vappujuhlaan. Pappi
oli säännöllisesti mukana kirkkoraadin kokouksissa. Joulukuussa laulettiin yhdessä ”Kauneimpia joululauluja” ja
pappi vieraili Suomi-koulun joulujuhlassa.
Kiel
Vuoden aikana vietettiin 5 jumalanpalvelusta (2 keväällä), joista yksi oli retkikirkon yhteydessä Trappenkampissa. Pappi piti kaksi ekoteologiailtaa, yhden virsilauluillan,
yhden levyraadin ja osallistui kaksi kertaa seurakunnan
kuukausittaiseen aamukahvitilaisuuteen sekä säännöllisesti kirkkoraadin kokouksiin. Lisäksi hän vieraili kevätja syyskaudella Kielin Suomi-koulussa. Joulukirkon jälkeen laulettiin perinteiseen tapaan ”Kauneimmat joululaulut”. Molempiin tilaisuuksiin osallistui myös Kielin Suomen kunniakonsulaatin edustaja.
Katri Oldendorff

Kuva: Hampurin merimieskirkko

„Kävele Naiselle Ammatti“ -tempauksen osanottajia Hampurissa

SKTK:n toimintakertomus 2019
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Seurakuntien luottamushenkilöt ja kanttorit
BREMEN
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Kaija Früchtenicht

Varapj. – 2. Vorsitzende

Feetu Nyrhinen

Jäsenet – Mitglieder

Kirsti Lieske, Marjatta Steding, Tuula Schumann,
Leena Passiniemi

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Nadja Steding, Tiina Boese

Rengas, Internet

Hannele Järvinen

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Ulla Kostia-Mielke

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Kirsti Lieske

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

Kaija Früchtenicht

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Leena Passiniemi

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Anneli Toikka-Steudle, Pirjo Virtanen-Jaiteh

KIEL
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Pirjo Menges

Varapj. – 2. Vorsitzende

Maria Sabelus

Jäsenet – Mitglieder

Raili Stuhr, Tuire Spielvogel, Leena Paschen

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Ingrid Goertz, Mika Stuhr

Rengas, Internet
Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Maria Sabelus
Urkuri/Organist Dr. Hans Christoph Menges

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

Raili Stuhr

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Raili Stuhr

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Riikka Eriksson-Schulz, Torsten Schulz

LYYPEKKI — LÜBECK
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Reetta Niemi

Varapj. – 2. Vorsitzende

Milja von Fragstein

Jäsenet – Mitglieder

Eija Langhoff, Anu Korpi

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Heinz Peter Koop, Kirsti Ide

Rengas, Internet

Reetta Niemi

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Timo Schmidt

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Kirsti Ide

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

Milja von Fragstein

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Kirsti Ide

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Sirkka Houriez, Inkeri Kosunen-Bittner

SKTK:n toimintakertomus 2019
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4.2.2. Länsi: Düsseldorf, Köln, Münster, Ruhrin alue
Jumalanpalveluspaikkoja: Bochum, Dorsten, Hattingen

Seurakunnat tukivat SKTK:n yhteisiä lähetystyökohteita ja osallistuivat Münsterissä toukokuussa ja
Düsseldorfissa syyskuussa “Kävele Naiselle Ammatti” -tempaukseen. Yhteydet saksalaisiin ja kansainvälisiin seurakuntiin paikkakunnilla ovat hyvät ja
yhteistyö toimii. ”Kauneimmat joululaulut” laulettiin
jokaisessa seurakunnassa marras- tai joulukuussa.
Tiedotus on aktivoitunut sähköpostilistoilla, joilla
voidaan paria päivää ennen tapahtumaa muistuttaa
seurakuntalaisia tulevista tapahtumista. Kevään aikana tehtiin neljään Suomi-kouluun vierailu, joissa
työstettiin Suomen ja Saksan evankelisten kirkkojen
yhteistä teemaa ”rauha”.
Düsseldorfissa pidettiin 7 jumalanpalvelusta, joista yksi
oli perhejumalanpalvelus ja yksi toteutettiin helluntaimaanantaina ekumeenisena yhdessä saksalaisten yhteistyöseurakuntien kanssa. Seurakunnan kuoro oli mukana
lähes jokaisessa jumalanpalveluksessa tukien virsilaulua
tai esiintymässä. Kuoro vieraili myös DüsseldorfWerstenin kirjastossa esittäen oman ohjelmiston suomalaisista runoista ja kansanlauluista. Raamattu- ja keskustelupiiri kokoontui papin johdolla säännöllisesti kodeissa.
Lasten pyhäkoulua pidettiin keskiviikkoisin 5 kertaa alkuvuodesta sekä syyskaudella joulukuussa.
Kölnissä oli 10 jumalanpalvelusta, joista kiirastorstain
iltamessu toteutettiin yhdessä saksalaisen isäntäseurakunnan kanssa. Paastonaikana oli yksi iltahartaus Berriksellä ja kesäkuun messun jälkeen vietimme siellä kesäjuhlaa. Lokakuun messu toteutettiin yhdessä
workshop-tanssiryhmän kanssa. Aluepäivän messuun,
joka oli päivän työskentelyn tuloksena yhdessä valmisteltu, osallistui paitsi muiden alueen seurakuntien edustajia
myös paljon oman seurakunnan väkeä. Syyskuussa
vietettiin yhteistä jumalanpalvelusta konventin kansainvälisten seurakuntien kanssa. Perhepyhäkoulu toteutettiin keväällä 4 kertaa, mutta toiminta oli syyskaudella

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Seurakuntaelämän muokkaaminen vastaamaan yhä paremmin seurakuntalaisten tarpeita on työn painopiste. Tavoitteena on edelleen
panostaa etenkin perheiden kohtaamiseen ja tarjota mielenkiintoista
toimintaa ja osallistumisen mahdollisuuksia esimerkiksi Liekitprojektin myötä mukaan tulleille uusille seurakunta-aktiiveille.
Säännöllinen kuorotoiminta jatkuu Kölnissä, Düsseldorfissa sekä
Münsterissä. Seurakuntien välistä yhteistyötä ja kommunikointia
ideoidaan aluepäivässä. Panostetaan sielunhoidollisiin kohtaamisiin
ja ystäväpalvelutoimintaa kehitetään esimerkiksi järjestämällä avoimet ovet -päivystysiltapäiviä yhdessä vapaaehtoisen diakonin/
ystäväpalvelutukihenkilön kanssa. Pappi osallistuu kansainväliseen
työhön asemapaikkansa konventin istunnoissa sekä toteuttamalla
yhteisiä jumalanpalveluksia seurakuntiensa alueilla toimivien kristillisten tahojen kanssa. Pappi vierailee kauden aikana kaikissa alueen
kielikouluissa.
Köln: 10 jumalanpalvelusta, joista 2-3 on perhejumalanpalveluksia,
vähintään yksi toteutettuna yhteistyössä isäntäseurakunnan kanssa,
yksi musiikkipainotteinen erityismessu sekä yksi kansainvälinen jumalanpalvelus.
Düsseldorf: 7 jumalanpalvelusta, joista yksi on perhejumalanpalvelus ja yksi erityismessu kuoron kanssa toteutettuna sekä helluntaimaanantaina ekumeeninen jumalanpalvelus yhdessä isäntäseurakunnan ja alueen muiden kristillisten seurakuntien kanssa.
Münster: 6 jumalanpalvelusta, joista yksi on perhejumalanpalvelus ja
yksi erityisjumalanpalvelus, kuten kansanlaulukirkko tai gospelmessu.
Ruhrin alue: 5 jumalanpalvelusta, joista yksi toteutetaan naisten
syysseminaarin yhteydessä ja yksi retki-/kevätkirkkona,
Muu hengellinen seurakuntatyö: Düsseldorfissa raamattu– ja keskustelupiiri kokoontuu papin johdolla kerran kuukaudessa. Säännöllinen pyhäkoulu kahdessa ikäryhmässä yli 3-vuotiaille järjestetään
Düsseldorfissa 10 kertaa vuoden aikana ja perhepyhäkoulu Kölnissä
6-8 kertaa. Münsterissä tavoitteena on järjestää 1 pyhä kouluhetki
vuoden 2019 aikana esim. ennen jumalanpalvelusta. Kaikissa alueen
seurakunnissa pidetään ”Kauneimmat joululaulut” -tapahtuma. Muita
hartaustilaisuuksia, teemailtoja tai seminaareja järjestetään tarpeen
mukaan.

tauolla. Vanhenevien seurakuntalaisten ”Ikivihreät”ryhmä on suuri ja aktiivinen ja pappi on siellä tervetullut
osallistuja. Kuoro sai uuden ohjaajan syksyllä.
Münsterin seurakunnassa vietettiin kuusi messua. Kuoro toimi aktiivisesti ja lauloi jokaisessa jumalanpalveluksessa ja järjesti myös joululaulutilaisuuden marraskuussa. Pyhäkoulu ei toiminut tällä kaudella. Pappi järjesti
kerran keskusteluseminaarin ”rauha”-teemalla.

Kuvat: Sirkka Stoor

Ruhrin alueella jumalanpalveluksia järjestettiin 2 kertaa
Bochumissa, 1 Hattingenissa ja 1 Dorstenissa. Toiminnan keskus on Bochumissa, mutta alue on laaja ja toimintaa myös muualla. Lokakuussa oli Hattingenissa
naisten syysseminaarin päätteeksi jumalanpalvelus, jonka naisten ryhmä oli itse valmistellut. Dorstenissa vietetään kerran vuodessa joulujumalanpalvelusta.
Helena Eckhoff (10/2019 asti) ja
Anna-Maari Tölle (10/2019 alkaen)

Ruhrin alueen syysseminaarin ohjelmaa
SKTK:n toimintakertomus 2019
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Seurakuntien luottamushenkilöt ja kanttorit
DÜSSELDORF
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Essimari Kairisto

Varapj. – 2. Vorsitzende

Anneli Born

Jäsenet – Mitglieder

Tuula Ahonen-Giersch, Ulla Begemann, Katriina Forsman,
Nina Vieth

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Leena Wilms

Rengas, Internet

Anneli Born

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Kaija Nuoranne

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Tuula Ahonen-Giersch, Nina Vieth

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

Katriina Forsman

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Ulla Begemann

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Leena Kuparinen, Teija Wilms

KÖLN
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Tiina Lehto-Steenblock

Varapj. – 2. Vorsitzende

Iina Fischer

Jäsenet – Mitglieder
Rengas, Internet

Zoran Uroic, Tia Grounsell, Riitta Sengebusch, Dr. Annika Ostendorf,
Pirjo Ostendorf
Tiina Lehto-Steenblock

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

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

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Ritva Pförtner, Johanna Ihme, Jari Stachon

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

Tiina Lehto-Steenblock

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Riitta Sengebusch

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Jürgen Dietrich, Dr. Wilhelm Slawyk

MÜNSTER
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Paula Dierig

Varapj. – 2. Vorsitzende

Ulla Luhtanen

Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Ingrid Ranft, Heidi Yppärilä-Wolters, Mirja Schoon,
Tuula Herrmann
Riitta Rekola, Merja Lipka

Rengas, Internet

Ulla Luhtanen

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Liisa Hoffmann

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Tuula Herrmann, Mirja Schoon

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

Heidi Yppärilä-Wolters

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Ingrid Ranft

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Elizabeth Fry, Annmari Christersson-Wiegers

SKTK:n toimintakertomus 2019
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RUHRIN ALUE
Puheenjohtaja – Vorsitzende
Varapj. – 2. Vorsitzende

Helena Kehrmann
Maija Kuhn

Jäsenet – Mitglieder

Anja Maßel, Ritva Käpernick, Marjatta Szurawitzki, Irma Koßmann

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Anja Exner

Rengas, Internet

Terhi Varkila

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Ritva Käpernick

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Albrecht Winkler, Arja Geesmann

4.2.3. Lounas: Frankfurt, Karlsruhe, Rhein-Neckar

Jumalanpalveluspaikkoja: Freiburg, Gießen, Kassel, Ludwigshafen am Rhein, Niedergandern, Schotten

Vuoden 2019 aikana alueella keskityttiin perustyöhön, mutta myös uusia toimintamuotoja kokeiltiin ja
kehitettiin. Muutoksia koettiin useammassa seurakunnassa kirkkoraatien kokoonpanoissa. Tämä toi
mukanaan muutoksia ja uusia tuulia toimintaan.
Diakoniatyön lisääntyvä tarve näkyi vuoden 2019
aikana. Diakonisen tuen pyynnöt koskettivat laajasti
eri ikäisiä ihmisiä ja avuntarve näkyi niin ikääntyvien
seurakuntalaisten ja heidän omaistensa kuin myös
uusmuuttajien ja epävarman työllisyystilanteen
kanssa kamppailevien suomalaisten keskuudessa.
Yhteistyö muiden suomalaistahojen ja toimijoiden
kanssa tiivistyi vuoden 2019 aikana ja uusia yhteistyötapoja kehitettiin.
Frankfurtissa monet perinteeksi muodostuneet tapahtumat, kuten kirjallisuusseminaari, kulttuuri-iltamat, vappubrunssi, juhannusjuhlat, syyslounas sekä syksyllä Wiesbadeniin suunnannut seurakuntaretki kokosivat suomalaisia ja Suomesta kiinnostuneita yhteen sekä seurakunnan omiin tiloihin että seurakunnan ulkopuolelle suunnattuihin paikkoihin yhteisten retkien muodossa.
Ekumeeninen työ oli Frankfurtissa vahvasti esillä myös
vuonna 2019. Seurakunta isännöi helmikuussa RheinMain alueen kansainvälisen konventin vuosikokousta,
johon osallistui EKHN:n kirkkopresidentti Dr. Dr. h.c.
Volker Jung, EKHN:n ekumeenisen keskuksen johtaja
kirkkoneuvos Detlev Knoche sekä Frankfurtin ja Offenbachin alueen kaupunkidekaani Dr. Achim Knecht. Helluntaimaanantaina Frankfurtin Dominikanerklosterille
kokoontui suuri maahanmuuttajaseurakuntien joukko
toteuttamaan yhteistä helluntaijuhlaa, jossa myös suomalainen seurakunta oli aktiivisesti mukana niin suunnittelussa kuin totetuksessakin. Yhteistyötä kehitettiin myös
Dornbuschin seurakunnan kanssa. Yhdessä toteutettiin
SKTK:n toimintakertomus 2019

kesäkuun puolivälissä konsertti, jossa soitti suomalainen
trio KAH. Konsertin jälkeen seurakuntalaisilla oli mahdollisuus viettää iltaa Dornbuschin seurakunnan pihassa.
Heinäkuun alussa Rhein-Main alueen kansainvälinen
konventti järjesti perinteisen Mini-WM-tapahtuman Kelsterbachissa, jossa suomalainen seurakunta oli mukana
anglikaaniseurakunta Christ the Kingin sekä AltKatholische seurakunnan kanssa ekumeenisella yhteisjoukkueella ”go-Fast”.
Yhteistyö muiden Hessenin suomalaistoimijoiden kanssa
jatkui ja sitä kehitettiin vuoden 2019 aikana. Asetettu
tavoite kartoittaa aikatauluja, jotta isompia tapahtumia
voitaisiin toteuttaa yhdessä eikä päällekkäisyyksiä syntyisi, toteutui. Koordinoinnissa auttoi vuoden alussa pidetty yhteinen tapaaminen konsuli Minna Kurosen kanssa. Vuoden aikana yhteistyötä kauppakillan kanssa tehtiin Dornbuschin seurakunnan tiloissa ja pihapiirissä vietettyjen juhannusjuhlien merkeissä. Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelus ja sen jälkeen järjestetty gaala toteutettiin kaikkien suomalaistoimijoiden kanssa yhdessä
jo toistamiseen. Suomi-koulun kanssa yhteistyössä järjestettiin lisäksi mm. ”Kauneimmat joululaulut” -tilaisuus
ja glögihetki Bensheimissa joulukuun puolivälissä.
Joulumarkkinat ovat vuosittainen iso ponnistus, joka
kokosi vuonna 2019 noin 100 vapaaehtoista talkoisiin
seurakunnan toiminnan hyväksi. Vaikka Suomen postilakko vaikeutti valmisteluja, onnistui tapahtuma yli odotusten. Joulukuun lopulla kokoonnuttiin laulamaan yhdessä joululauluja ja kävijämäärä ylitti kaikki odotukset.
Myös seurakunnan viikkotoiminta pyöri aktiivisesti ja
uusia toimintamuotoja ja toimintaryhmiä syntyi. Keväällä
seurakunnalla käynnistyivät juttutupa-illat, jotka kokoavat
kerran kuukaudessa ihmisiä yhteen erilaisten teemojen
pariin haastattelujen ja yhteisen keskustelun merkeissä.
”Virsiä ja viiniä” -illat aloitettiin keväällä ja niitä pidettiin
kerran kuukaudessa. Syyskuussa seurakunnalla toiminsivu 18

nan aloitti nuorten aikuisten ryhmä, joka kokosi opiskelijoita ja muita nuoria aikuisia yhteen erilaisen toiminnan
kautta kerran kuukaudessa. Lokakuussa käynnistyi tenava-touhula-kerhoryhmä, jossa esikoulu- ja alakouluikäiset lapset kokoontuivat askartelemaan, oppimaan kristillisistä perinteistä ja viettämään hartautta kerran kuukaudessa. Lisäksi aikaisemmin jo paikkansa löytäneet toimintamuodot (Muksula, kuoro, 50-plus-ryhmä, naistenillat, pelastakaa miehet -ryhmä, avoimet ovet, kirjasto
sekä elokuvaillat) jatkuivat tuttuun tapaan.
Jumalanpalvelusten määrä kasvoi Frankfurtissa vuoden
2019 aikana. Suomenkielisiä jumalanpalveluksia järjestettiin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja lisäksi
kokoonnuttiin ekumeenisiin jumalanpalveluksiin. Kaiken
kaikkiaan jumalanpalveluksia vietettiin Frankfurtissa 14
kertaa. joista erityismessuja oli viisi. Huhtikuussa seurakunnan uusi kirkkoraati siunattiin tehtäväänsä, kesäkuussa vietettiin kansanlaulukirkkoa, lokakuussa kokoonnuttiin Afrikkalaisen Gospelmessun pariin ja joulukuussa pidettiin sekä itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus että ”Kauneimmat joululaulut” -messu. Ekumeenisten jumalanpalvelusten pariin kokoonnuttiin perinteeksi
muodostuneen tuhkakeskiviikon messun merkeissä,
joka järjestettiin maaliskuussa yhdessä Alt-Katholische
seurakunnan, anglikaaniseurakunta Christ the Kingin
sekä Frankfurtin ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Helluntaiperjantaina suomalainen seurakunta oli mukana
toteuttamassa Dornbuschin alueen eri seurakuntien ekumeenista jumalanpalvelusta ja iltamia ja helluntaimaanantaina perinteistä ekumeenista jumalanpalvelusta.
Ensimmäisenä adventtina kokoonnuttiin Dornbuschin
kirkkoon perhejumalanpalvelukseen laulamaan Hoosiannaa yhdessä Dornbuschin seurakunnan kanssa.
Gießenissä ei järjestetty jumalanpalvelusta vuoden
2019 aikana paikallisessa seurakunnassa tapahtuneen
papinvaihdoksen vuoksi.
Kasselissa, Niedergandernissa ja Schottenissa yhteistyö jatkui paikallisen seurakunnan sekä DFG:n välillä
tuttuun tapaan ja jumalanpalvelukset sekä niiden jälkeen
pidetyt yhteiset iltapäivät pidettiin perinteiden mukaisesti.
Karlsruhessa järjestettiin vuoden 2019 aikana kuusi
jumalanpalvelusta, joista yksi toteutettiin syksyllä
”Kävele Naiselle Ammatti” –patikkakirkkona ja yksi yhdessä Lukas-seurakunnan kanssa. Syksyn patikkakirkkoon sekä joulujumalanpalvelukseen kutsuttiin erityisesti
alueen Suomi-koululaisia ja muita lapsiperheitä. Yhteistyö alueella DFG:n sekä Suomi-koulun ja seurakunnan
kanssa jatkui entiseen tapaan hyvin, mikä näkyi muun
muassa yhdessä järjestetyssä joulujuhlassa, joka pidettiin perinteiseen tapaan joulukuun puolivälissä.
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Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Papin tehtävänä on palvella hengellisissä ja sielunhoidollisissa asioissa kaikkia alueella asuvia suomalaisia ja saksalais-suomalaisia sekä
alueella vierailevia ja matkustavia. Lisäksi papin tehtävänä on tarjota
tukea ja apua eri elämäntilanteissa oleville suomalaisille sekä saksalais-suomalaisille.
Pappi suunnittelee ja on mukana toteuttamassa alueella olevaa toimintaa yhdessä seurakuntien kirkkoraatien sekä muiden vastuunkantajien kanssa.
Vuoden 2019 tavoitteena on kehittää olemassa olevaa viikkotoimintaa sekä pyrkiä jatkamaan yhteistyötä muiden alueen saksalaissuomalaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa (Suomi-koulu, DFG,
kauppakilta, kunniakonsulaatti). Lisäksi tavoitteena on lisätä seurakuntien näkyvyyttä ja seurakuntien toiminnasta informoimista mm.
uusien mediakanavien avulla.
Frankfurt
12 jumalanpalvelusta, joista kaksi toteutettuna yhteistyössä isäntäseurakunnan kanssa sekä yksi yhdessä Frankfurtin ruotsalaisen
seurakunnan, anglikaaniseurakunta Christ the Kingin sekä Frankfurtin
Alt-Katholische seurakunnan kanssa. Lisäksi osallistuminen kansainväliseen helluntaimaanantain tapahtumaan ja sen yhteydessä pidettävään jumalanpalvelukseen sekä jumalanpalvelus Schottenissa.
Lisäksi tavoitteena on uusien nuorten, nuorten aikuisten sekä alueelle
muuttaneiden perheiden tavoittaminen mm. Suomi-koulun ryhmissä
vierailujen sekä Muksulassa vierailun kautta. "Matalan kynnyksen"
toiminnan jatkaminen (pelastakaa miehet –ryhmä, naistenillat, toivelauluillat) sekä näiden lisäksi monipuolisen viikkotoiminnan ylläpitäminen.
Freiburg
2 jumalanpalvelusta, joista toinen joulun / adventin aikaan sekä toinen pääsiäisenä. Joulukirkon yhteydessä ”Kauneimmat joululaulut” tilaisuus ja joulujuhla yhteistyössä paikallisen DFG:n kanssa sekä
pääsiäisenä yhteinen pääsiäisjuhla. Lisäksi osallistuminen seurakunnan ja DFG:n yhteistyössä järjestämille patikkaretkille tai seurakuntapäivään syksyllä ja keväällä.
Gießen
Tavoitteena yhteistyön uudelleen käynnistäminen Gießenissä uuden
papin aloittamisen jälkeen. Yksi yhteinen kaksikielinen jumalanpalvelus.
Karlsruhe
7 jumalanpalvelusta, joista yksi patikkakirkkona syksyllä sekä yksi
jumalanpalvelus yhteistyössä Lukasgemeinden kanssa. Pyrkimyksenä on järjestää naisten aamupiiri muutaman kerran sekä kevään että
syksyn aikana sekä vierailla käsityöillassa muutaman kerran vuoden
2019 kuluessa. Lisäksi pappi osallistuu yhteisten retkien suunnitteluun ja toteutukseen. Karlsruhessa tavoitteena on jatkaa hyvää yhteistyötä sekä DFG:n että Suomi-koulun kanssa.
Kassel
2 jumalanpalvelusta, joista toinen Kasselissa jouluna ja toinen yhteistyössä DFG:n kanssa toteutettuna keväällä Niedergandernissa.
Joulujumalanpalveluksen yhteydessä ”Kauneimmat joululaulut” -tilaisuuden sekä yhteisen joulujuhlan järjestäminen paikallisen DFG:n
kanssa.
Ludwigshafen / Mannheim
4 jumalanpalvelusta / hartaustilaisuutta, joiden yhteydessä kirkkokahvit ja seurakuntatapaaminen.
Rhein-Neckar
6 jumalanpalvelusta, joista kaksi toteutettuna yhteistyössä isäntäseurakunnan sekä paikallisen katolisen seurakunnan kanssa, toinen
kolmantena adventtina ja toinen pääsiäisaamuna. Erityisenä tavoitteena on vakiinnuttaa keskustelupiirin toiminta sekä kehittää viikkotoimintaa, joka tavoittaisi alueella asuvia eri-ikäisiä ihmisiä. Papin päivystystoiminnan aloittaminen Mannheimin keskustassa olevassa
kahvilassa noin joka kuudes viikko aktiivisen toimintakauden aikana
(helmi-toukokuu sekä loka-joulukuu). Lisäksi tavoitteena on uusien
lapsiperheiden tavoittaminen sekä perheiden tukeminen.
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Rhein-Neckarissa oli muutosten vuosi, sillä kirkkoraadin pitkäaikainen puheenjohtaja luopui tehtävästä ja uusi
kirkkoraati aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Toimintaa pyrittiin vuoden 2019 aikana miettimään ja suunnittelemaan yhdessä uuden kirkkoraadin kanssa mm.
järjestämällä säännöllisesti kirkkoraadin kokoukset.
Vuoden 2019 aikana jumalanpalveluksiin kokoonnuttiin
kuusi kertaa. Kaksi jumalanpalveluksista toteutettiin yhdessä Thomas-seurakunnan sekä paikallisen katolisen
seurakunnan kanssa. Keskustelupiiri (seminaari-illat)

löysi paikkansa seurakunnan säännöllisessä toiminnassa ja niitä pidettiin vuoden 2019 aikana eri teemoilla
viisi kertaa (mm. virret osana jumalanpalvelusta, ekopaasto, jumalanpalvelus ja miksi sitä vietämme).
Mannheimin alueella toimintaa jatkettiin LudwigshafenRheingönheimin jumalanpalvelusryhmän kanssa, viettämällä hartaushetkiä suunnitelmien mukaisesti neljä.
Hartauksia pidettiin Mannheimin lisäksi Weinheimissa
sekä Ladenburgissa.
Freiburgissa toiminta on vakiintunut ja
uusia seurakuntalaisia on tullut mukaan.
Suomalainen kuoro on aktiivinen ja yhteistyö DFG:n kanssa toimii hyvin. Vuoden
2019 aikana jumalanpalveluksia järjestettiin suunnitelmien mukaan kaksi, joista
toinen pääsiäisenä ja toinen jouluna. Jumalanpalvelusten yhteydessä vietettiin
perinteeksi muodostuneen tavan mukaisesti pääsiäis- ja joulujuhlaa yhteisen kahvittelun sekä yhteislaulujen merkeissä.

Kuva: Mikko Olli

Jumalanpalvelusten, toimitusten sekä viikkotoiminnan lisäksi alueen pappi toimi Hessen-Nassaun, Kurhessenin, Waldeckin,
Pfalzin sekä Badenin maakirkkojen alueella asuvien suomalaisten ja heidän
perheidensä tukena eri elämäntilanteissa.

Suomalaistoimijat koolla itsenäisyyspäiväjuhlassa Frankfurtissa.

Hanna Savukoski

Seurakuntien luottamushenkilöt ja kanttorit
FRANKFURT
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Katriina Wegener

Varapj. – 2. Vorsitzende

Petronella Willberg

Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Riika Honkaharju, Markus Miettinen, Päivi Kantti, Iris Dagbagli,
Axel Stöver, Christian Illner
Riitta Hartikainen-Weder, Alisa Pulkkinen

Rengas, Internet

Markus Miettinen

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Sabine Laakso, Hanna Purho, Sirpa Vouri, Anna-Maija Zein

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Irja Six

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

Elina Oldenbourg

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Päivi Kantti

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Kalervo Laakso, Kari Eskelinen
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KARLSRUHE
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Liisa Heinze

Varapj. – 2. Vorsitzende

Pirjo Polletin

Jäsenet – Mitglieder

Eila Greschner, Ritva Rudisch

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Arja Agamah-Ahola, Leena Schröter

Rengas, Internet

Liisa Heinze

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Sofia Kallio, Anu Rautakoski, Anu Nalbach, Janne Tervo

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Pirjo Polletin

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Anne Wendelgaß, Hilkka Vogel

RHEIN-NECKAR
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Dr. Martin Völkert

Varapj. – 2. Vorsitzende

Jenni Kempcke

Jäsenet – Mitglieder

Marjo Länsitalo, Dr. Hanna Meyer-Schraml

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Natalie Arndt, Dr. Jade Kirscht

Rengas, Internet

Jenni Kempcke

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Claudia Schwabe (-14.10)

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Dr. Hanna Meyer-Schraml

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Dr. Emil Völkert, Hartmut Mayer

4.2.4. Etelä: München, Nürnberg, Stuttgart
Jumalanpalveluspaikkoja: Augsburg, Konstanz, Ulm

Sekä Münchenin että Nürnbergin suomalainen seurakunta täytti 40 vuotta. Liikunnallisuus yhdistyi taiteen katsomiseen Münchenissä järjestetyillä museokävelyillä. Nürnbergissä järjestettiin suomalaisyhteisöjen yhteinen juhannustapahtuma.
Münchenin suomalaisen seurakunnan kokoontumispaikkana oli Evangelisch-Lutherische Dankeskirche Milbertshofenin kaupunginosassa. Jumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä yksitoista. Lisäksi seurakunnan muun
toiminnan yhteydessä järjestettiin hartauksia. Ensimmäisenä adventtina pidettiin Milbertshofenissa kaksipäiväiset myyjäiset. Uutena toimintana Münchenin seurakunnassa aloitettiin sanataidepiiri. Taiteen katsomisen ja
liikkumisen yhdistävä Museokävely muodostaa uudenlaisen tavan hyödyntää kaupungin monipuolista kulttuuritarjontaa seurakunnan toiminnassa. Seurakunnassa
järjestettiin säännöllisesti ”Virsiä ja viiniä” -iltoja ja yleensä kuukausittain järjestetyillä Kulttuuritreffeillä osallistujat
saivat tutustua suomalaisen kulttuurin ajankohtaisiin
virtauksiin monipuolisen, vapaaehtoisvetoisen ohjelman
SKTK:n toimintakertomus 2019

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Vuonna 2019 yhteistyötä Suomi-koulujen kanssa tiivistetään. Pappi
vierailee säännöllisesti koko alueen Suomi-koulujen tapahtumissa.
Jumalanpalveluselämää monipuolistetaan lisäämällä yhteistä suunnittelua seurakuntalaisten kanssa. Kirkkoraadit selvittävät, miten seurakuntien näkyvyyttä kirkollisissa toimituksissa voitaisiin parantaa. Yhteistoimintaa maakirkkojen ja ekumeenisten kumppanien kanssa
kehitetään osallistumalla aktiivisemmin kirkkojen yhteisiin hankkeisiin.
München Münchenissä järjestetään 11 jumalanpalvelusta. Ensimmäisenä adventtina ja vappuna järjestetään isommat kaikenikäisille
suunnatut tapahtumat. Seurakunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa kehitetään edelleen. ”Liikkuva seurakunta” –projektin näkyvyyttä
parannetaan ja sille hankitaan paikallisia yhteistyökumppaneita.
Omien tilojen hankkimista ja yhteistyötä Evangelisch-Lutherische
Dankeskirchen kanssa selvitetään edelleen yhdessä maakirkon kanssa.
Nürnberg Erlangenissa järjestetään viisi jumalanpalvelusta ja Nürnbergissä yksi. Seurakunnassa järjestetään enemmän lapsiperheille
suunnattua toimintaa.
Stuttgart Fellbachissa järjestetään kahdeksan jumalanpalvelusta ja
Stuttgartissa yksi. Seurakunnan tiedotus-toimintaa kehitetään erityisesti sosiaalisen median osalta. Yhteistyötä Fellbachin evankelisen
seurakunnan kanssa syvennetään.
Augsburg, Konstanz, Ulm
Augsburgissa järjestetään adventtihartaus. Konstanzissa ja Ulmissa
järjestetään kesähartaus ja adventtihartaus.
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Nürnbergin suomalainen seurakunta kokoontui Erlangenissa Evangelisch-Lutherische Thomasgemeinden
tiloissa. Jumalanpalveluksia järjestettiin Erlangenissa
neljä; lisäksi järjestettiin adventtihartaus Nürnbergin Jakobskirchessä. Laskiaisen tienoilla järjestettiin yhteistyössä Nürnbergin Suomi-koulun kanssa Talvirieha Entenbergissä. Juhannuksena järjestettiin yön yli kestävä
suomalaisyhteisöjen kesätapahtuma Trautskirchenissä.
Nürnbergin suomalainen seurakunta vietti 40vuotisjuhlaa 24.11. Erlangenissa juhlajumalanpalveluksen merkeissä.
Stuttgartin suomalainen seurakunta kokoontui Fellbachin Johannes-Brenz-kirkossa. Jumalanpalveluksia
järjestettiin Fellbachissa yhdeksän. Lisäksi toteutettiin
adventtihartaus ja myyjäiset yhteistyössä Suomi-koulun
kanssa. Helmikuussa seurakunta järjesti papittoman

jumalanpalveluksen Johannes Brenz -kirkossa. Jouluaattona vietetyn sanajumalanpalveluksen Stuttgartin Haigstkirchessä toimitti Matti Nikkasen kanssa pastori Paul
Murdoch. Seurakunta jatkoi keskusteluja Fellbachin
evankelisen seurakunnan, Württembergin evankelisen
maakirkon ja SKTK:n kanssa yhteistyön muodoista tulevaisuudessa. Maakirkko ehdotti syyskuussa suomalaisen seurakunnan muuttamista maakirkkoon kuuluvaksi
henkilöseurakunnaksi, joka samalla olisi SKTK:n jäsen.
Lisäksi suomenkielistä toimintaa oli Konstanzissa
(Petrus- und Paulusgemeinde / Badenin evankelinen
maakirkko), Ulmissa (Evangelische Lukaskirchengemeinde) ja Augsburgissa (Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Diedorf-Fischach). Paikkakunnilla järjestettiin adventtihartaus; Konstanzissa järjestettiin lisäksi kesäjumalanpalvelus.
Pappi vieraili kertomuskaudella Suomi-koulujen ja DFG:n
tilaisuuksissa ja ohjasi ystäväpalveluryhmien toimintaa.
Matti Nikkanen

Kuvat: Eija Kassner, Henna Thimiopoulos

muodossa. Vuoden 2019 kohokohta oli Münchenin suomalaisen seurakunnan 40-vuotisjuhla 19.10., jolloin Dankeskirchessä järjestettiin Lasse Heikkilän musiikkiin perustuva Suomalainen messu.

Kuvia Münchenin ja Nürnbergin
seurakuntien 40-vuotisjuhlista
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Seurakuntien luottamushenkilöt ja kanttorit
MÜNCHEN
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Leena Nikula

Varapj. – 2. Vorsitzende

Maria Vuori (-11.2.), Henna Thimiopoulos (11.2.-)

Jäsenet – Mitglieder

Leena Niemi, Nella Ristiluoma, Annemaria Suomalainen (3.2.-)
Henna Thimiopoulos (-11.2.), Maria Vuori (11.2.-), Katri Wessel
*korjaus sähköpostilla Matti Nikkanen 26.9.2020
(3.2.-)*

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Merja Niemi, Anna-Mari Nikkilä, Katri Wessel (-3.2.)*

Rengas, Internet

Henna Thimiopoulos

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Walter Heimerl

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Maria Vuori

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

Nella Ristiluoma

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Leena Niemi

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Petri Mikkonen, Eva Otremba

NÜRNBERG
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Tea Jouhki

Varapj. – 2. Vorsitzende

Eija Kassner

Jäsenet – Mitglieder

Marjukka Cassaro, Riitta Harres, Eija Carlsson

Rengas, Internet

Eija Kassner

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Eija Carlsson

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Marjukka Cassaro

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Walter Aust, Horst Neuhoff

STUTTGART
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Miina Zander

Varapj. – 2. Vorsitzende

Anu zu Dohna

Jäsenet – Mitglieder

Katja Götz, Juulia Ruha, Heidi Sahlhofen-Häyry,
Sari Laukkanen-Wolfer

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Katarina Bürger

Rengas, Internet

Juulia Ruha

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Gabriele Bäuerle

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Ritva Spindler

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Katja Götz

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Arja Ellsässer, Manfred Maaß
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4.2.5. Itä ja keski: Berliini, Bielefeld, Dresden, Hannover
Jumalanpalveluspaikkoja: Braunschweig, Göttingen, Praha

Merimieskirkon kanssa sovittiin sosiaalikuraattorien
työn laajentamisesta Berliiniin kokeiluluontoisesti
vuonna 2020. ”Kävele Naiselle Ammatti” -tempauksia järjestettiin kaikissa seurakunnissa. Teemaseminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa pohdittiin ympäristökysymyksiä.
Berliinissä järjestettiin kertomusvuonna yhdeksän jumalanpalvelusta. Tapaninpäivän jumalanpalvelus toteutettiin yhteistyössä isäntäseurakunnan kanssa. Palmusunnuntaina pidettiin mukulamessu, johon osallistui 22 ihmistä. Pääsiäisjumalanpalveluksen toteutukseen osallistui vanhoja Sasu-nuoria, sillä jumalanpalvelus oli osa
Punkaharjun vuoden
1999 Sasu-riparin 20vuotistapaamista. Syyskuun ”Kävele Naiselle Ammatti” (KNA) -tempauksen yhteydessä järjestettiin sekä muskarijumis yhdessä musiikkipedagogi Ulla Piispasen
kanssa että aikuisten jumalanpalvelus. Kummankin osallistujamäärät jäivät erittäin pieniksi. KNA-tapahtuma järjestettiin yhdessä perhekerhon äitien ja DFG:n kanssa
siten, että tarjolla oli puuharatoja lapsille ja pidempi kävelyretki aikuisille. Koko tapahtuman osallistujamäärä jäi
kuitenkin harmillisen vähäiseksi.
Tapahtumat: Perheleiri ei toteutunut. Myyjäiset järjestettiin taas yhdessä Suomi Keskus ry:n, Berliinin suomalaisen kielikoulun ja DFG:n kanssa. Yhteistyöseurakuntamme mahdollisti myyjäisten järjestämisen Suomikeskuksen alakerran ja takapihan lisäksi kirkkosalissa.
Kävijöitä oli useampi tuhat ja tunnelma oli sekä mukava
että jouluinen. Myös myyjäisten tulos oli erinomainen.
Joulukuussa järjestettiin hyväntekeväisyyskonsertti suomalaisen musiikin päivänä yhdessä Suomi Keskuksen
kanssa. Konsertissa esiintyi Berliinissä asuvia suomalaisia muusikoita ja sen tuotto jaettiin Hyttyspönttöprojektin
ja Suomi Keskus ry:n kesken. Kuulijoita oli lähes 100.
Lisäksi järjestimme ”Kauneimmat joululaulut” -tilaisuuden, joka keräsi noin 130 laulajaa.
Toimintaryhmät: Muskaritoiminta on ollut erittäin vilkasta ja sitä järjestettiin neljässä ryhmässä keskiviikkoisin,
torstaisin ja lauantaisin. Pannu on ollut kuumana kerran
kuussa. Pannun ollessa kuumana samaan aikaan muskarien ja kuoroharjoitusten kanssa kävijöitä oli noin 30,
muina torstaina vähänlaisesti. Naistenillat kerran kuussa
aloitettiin syyskuussa uudelleen. Temaattisia aamupäivätapaamisia järjestettiin vuoden aikana kahdeksan.
Tutustuimme mm. sosiaalisen median ja älypuhelinten
maailmaan, Suomen ilmasto-ohjelmaan ja sukututkimukseen. Kävijöitä oli vaihdellen 3-8.
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Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet olivat:
Berliini 7 jumalanpalvelusta, joista yksi musiikkimessu ja yksi retkikirkko yhdessä Berlin-Brandenburgin DFG:n kanssa. Joulu- ja pääsiäisjumalanpalvelukset pidetään yhdessä saksalaisen yhteistyöseurakunnan kanssa. Yksi jumalanpalvelus toteutetaan yhdessä Berliinin
ruotsalaisen seurakunnan kanssa tai yhteispohjoismaisena jumalanpalveluksena. Lokakuussa järjestetään perheleiri yhteistyössä suomalaisen kielikoulun kanssa. Tavoitteena on 70 osallistujaa. Osallistutaan ”Kävele Naiselle Ammatti” -tempaukseen, johon haastetaan
mukaan lapsiperheitä ja suomalaisen kielikoulun väkeä. Osallistutaan
yhteistyöseurakunnan järjestämään helluntain uskontojenväliseen
rukoushetkeen. Lisäksi järjestetään ”Kauneimmat joululaulut” sekä 7
temaattista aikuisten aamupäivätapaamista. Perhekerholaisten kanssa pyritään kevätkaudella toteuttamaan perhemessu. Hyttyspönttöprojektia jatketaan ja pyritään uudistamaan.
Bielefeld 5 jumalanpalvelusta, joista kesäjuhlakirkko ja joulujumalanpalvelus toteutetaan yhdessä Suomi-koulun kanssa. Pyritään järjestämään yksi tapahtuma yhdessä isäntäseurakunnan kanssa, esimerkiksi ”Kävele Naiselle Ammatti” -tempaus. Lisäksi seurakuntaseminaaripäivä sekä ”virsiä ja viiniä” -ilta.
Braunschweig 2 jumalanpalvelusta, joista yksi retkikirkko ja toinen
joulujumalanpalvelus, joka toteutetaan yhdessä Suomi-koulun kanssa. Retkikirkko on samalla ”Kävele Naiselle Ammatti” -tempaus. Suomikoululaisten pyhäkoulu kaksi kertaa vuoden aikana. Lisäksi iltapäiväseminaari naisten iltapäivätapaamisen yhteydessä.
Dresden 2 jumalanpalvelusta, joista toinen yhdessä saksalaisen
yhteistyöseurakunnan kanssa ja toinen vaelluskirkko, jonka yhteydessä kävellään naisille ammatteja. Joulukuussa järjestetään suomalainen joulukonsertti ja -hartaus. Lisäksi uskonpuhdistuksen tematiikkaan liittyvä seurakuntaseminaari.
Hannover 7 jumalanpalvelusta, joista yksi Hannoverin seurakunnan
järjestämä vaelluskirkko yhdessä Bremenin seurakunnan kanssa ja
yksi musiikki- tai tangomessu. Joulujumalanpalvelus ja pikkujoulujuhlat pidetään yhdessä Hannoverin suomalaisen kielikoulun kanssa
jonakin adventtiviikonloppuna. Kahden jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään raamattuseminaari. Joulukuussa järjestetään Rakkaimpien joululaulujen laulutilaisuus. Osallistutaan Hannoverin kansainvälisen konventin järjestämän jumalanpalveluksen toteuttamiseen. Suomikoululaisten pyhäkoulu 3-4 kertaa. Lisäksi ”virsiä ja viiniä” -ilta.
Rostock Tavoitteena löytää yhteyshenkilö. Yksi hartaustilaisuus,
retki tai ”Kauneimmat joululaulut”.
Leipzig Järjestetään yksi suomalais-saksalainen jumalanpalvelus tai
muu tilaisuus yhdessä Leipzigin DFG:n kanssa. Tilaisuuteen kutsutaan myös Dresdenin seurakuntalaisia.
Lisäksi ylläpidetään aktiivisesti kontakteja alueen keskeisiin yhteistyötahoihin kuten Suomen suurlähetystöön, Finnland- instituuttiin, saksalaisiin yhteistyöseurakuntiin, DFG:hen, alueen neljään Suomikouluun, Ökumenischer Rat der Kircheniin, Berliinin ja Hannoverin
Internationaler Konventeihin sekä Hannoverin kunniakonsuliin.

Muuta: Keväällä SKTK:n johtokunnalle esitettiin avunpyyntö, koska diakonisen ja sosiaalisen avun tarve on
lisääntynyt siinä määrin, ettei se ole Ystäväpalvelun voimin hallittavissa. Merimieskirkon kanssa käynnistettiin
neuvottelut, joiden tuloksena Pohjois-Saksan merimieskirkko laajentaa sosiaalikuraattoriensa toimintaa Berliiniin kokeiluluontoisesti tammikuusta toukokuuhun 2020.
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Braunschweigissa järjestettiin vaelluskirkko sekä joulujumalanpalvelus. Vaelluskirkko oli osa ”Kävele Naiselle
Ammatti” -tempausta ja siihen osallistui 29 ihmistä. Hannoverista oli mukana useampi lapsiperhe. Joulujumalanpalvelus toteutettiin yhdessä suomikoululaisten kanssa
ja siihen osallistui 72 henkilöä. Pyhäkoulua pidettiin Suomi-koulun yhteydessä kaksi kertaa, jolloin tavoitettiin
molempien ryhmien lähes kaikki lapset. Helmikuussa
pidettiin temaattinen naisten iltapäivätapaaminen, jossa
tutustuttiin Suomen ja Saksan kirkkojen ympäristöohjelmiin ja keskusteltiin niiden soveltamisesta.
Dresdenissä järjestettiin kertomusvuonna yksi jumalanpalvelus yhteistyössä saksalaisen seurakunnan kanssa
(57) sekä toinen ”Kävele Naiselle Ammatti” -tapahtuman
yhteydessä. Lisäksi pidettiin kaksi seurakuntaseminaaria, joihin osallistui 8-10 ihmistä: maaliskuussa jatkettiin
aiheesta ”Väkivallaton vuorovaikutus” ja marraskuussa
tutustuttiin kirkkojen ympäristöohjelmiin ja pohdittiin niiden merkitystä sekä meidän vastuutamme ja vaikutusmahdollisuuksiamme. Syyskuun vaelluskirkon yhteydessä järjestettiin jo perinteiseen tapaan Naisten Pankin
”Kävele Naiselle Ammatti” -tempaus, tällä kertaa vesisateesta huolimatta 14 hengen voimin. Joulukuussa järjestettiin perinteinen joulukonsertti, joka sisälsi paljon yhteislaulua, ja jossa esiintyi Tuomas Pursio Leipzigista.
Osallistujia oli noin 90.

Hannoverissa pidettiin seitsemän jumalanpalvelusta.
Ekumeenisia jumalanpalveluksia oli kertomusvuonna
peräti kolme: toukokuussa Tuomasmessu Steinhudessa,
syyskuussa perhemessu yhdessä saksalaisen yhteistyöseurakunnan kanssa sekä Kansainvälisen konventin
järjestämä jumalanpalvelus reformaation merkkipäivänä.
Perhemessuun osallistui noin 220 ihmistä, ja suomalaisiakin oli paikalla useampi kymmen. Konventin jumalanpalvelukseen osallistui noin 250 ihmisiä, mutta suomalaisia paikalla oli vähänlaisesti. Lokakuussa pidettiin
”lisävihkomessu” Vilja Riutamaan johdolla. Ensimmäisenä adventtiviikonloppuna järjestettiin adventin minijumalanpalvelus, johon osallistui parikymmentä ihmistä sekä
joulujuhla yhdessä Suomi-koulun kanssa. Suomikoululaiset esittivät juhlassa joulunäytelmän itämaan tietäjien
matkasta.
Maaliskuun seurakuntaseminaarissa tutustuttiin Suomen
ja Saksan kirkkojen ympäristöohjelmiin ja laadittiin niiden
ja seminaarissa käytyjen keskustelujen pohjalta
”Haasteet” suomalaisille seurakunnille ja Saksan suomalaisille. Haasteet julkaistiin toukokuun Rengas-lehdessä.
Lokakuun seminaarin aihe oli Paavali. Joulukuussa järjestettiin ”Rakkaimmat joululaulut” –tilaisuus, joka keräsi
Kreuzkircheen noin 180 ihmistä.
Toukokuussa alueen pappi oli mukana suomikoululaisten
kevätretkellä, joka kokosi yhteen 24 ihmistä. Hän osallistui leikkien järjestämiseen ja laulatti nuotiolauluja.
Göttingenissä pidettiin Göttingenin ja Kasselin yhteinen
retkikirkko jo perinteiseksi käyneeseen tapaan.
Leipzigissa järjestettiin kesäkuussa Kansanlaulukirkko
suomalaisten juhannusjuhlien yhteydessä. Ulkoilmajumalanpalvelukseen osallistui yli 80 ihmistä ja palaute oli
todella positiivista. Syyskuussa käveltiin naisille ammatteja kahdeksan ihmisen voimin ja marraskuussa pidettiin
jumalanpalvelus, johon osallistui 28 ihmistä. Kirkkokahveilla suunniteltiin kevätkauden toimintaa.
Päivi Lukkari

„Kävele Naiselle Ammatti“
Braunschweigissa ja Dresdenissä
SKTK:n toimintakertomus 2019
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Kuvat: Päivi Lukkari

Bielefeldissä pidettiin viisi jumalanpalvelusta. Toukokuun jumalanpalvelus oli kansanlaulukirkko, jossa suomikoululaiset esittivät saarnanäytelmän. Osallistujia oli
38. Syyskuun jumalanpalveluksen yhteydessä osallistuttiin ”Kävele Naiselle Ammatti” -tapahtumaan pienellä
mutta sitäkin avokätisemmällä porukalla. Joulujumalanpalveluksessa suomikoululaiset esittivät joulukuvaelman.
Väkeä jumalanpalvelukseen ja joulujuhlaan kokoontui
60. Marraskuun seurakuntaseminaari keräsi 9 ihmistä
tutustumaan Suomen ja Saksan kirkkojen ympäristöohjelmiin ja pohtimaan niiden soveltamista.

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

Hanna Harjunpää
Virpi Roikola

Jäsenet – Mitglieder

Marja Kähling, Leena Kratzer (-12.12.), Benjamin Schlieper,
Satu Poikonen
Eija Kaarakainen-Nacke, Terhi Nebelung (-12.12.)
Satu Poikonen
Sami Väänänen, Vilja Riutamaa, Jarkko Riihimäki, Eeva-Reetta
Laiho, Sebastian Sell

Varajäsenet – Ersatzmitglieder
Rengas, Internet
Kirkkomusiikki – Kirchenmusik
Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Varpu Seper

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

Satu Poikonen

Kassanhoitaja – Kassenwartin

Marja Kähling

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Orvokki Mette, Oili Much

BIELEFELD
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Anna-Liisa Diestelhorst

Varapj. – 2. Vorsitzende

Raija Stuke

Jäsenet – Mitglieder

Riitta Röthemeyer, Tuija Johansson, Maria Baier,
Soile Vainio-Tölle

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Leena Hanisch, Tarja Welschlau

Rengas, Internet

Johanna Schwartz

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Leena Hanisch

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

Raija Stuke

Tilintarkastajat – Kassenprüfer

Kielo Haubrok, Christoph Diestelhorst

DRESDEN
Puheenjohtaja – Vorsitzende
Varapj. – 2. Vorsitzende
Jäsenet – Mitglieder
Varajäsenet – Ersatzmitglieder
Rengas, Internet
Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie
Kassanhoitaja – Kassenwartin
Tilintarkastajat – Kassenprüfer

SKTK:n toimintakertomus 2019

Annaliisa Kühn
Satu Kujawski
Miia Kajander, Elina Lange
Johanna Barta, Jaana Hilgenfeld
Johanna Barta
Annaliisa Kühn
Miia Kajander
Henna Riemenschneider, Toni Laaksonen
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HANNOVER
Puheenjohtaja – Vorsitzende

Pirjo Riedl

Varapj. – 2. Vorsitzende

Riitta Seehausen

Jäsenet – Mitglieder

Pirkko-Liisa Friman, Hanna Hosio, Riitta Johansson,
Kaija Westendorf, Ritva Gerlach (-16.2.), Tuula Kurki (16.2.-)

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Pia Kirk

Rengas, Internet

Kaija Westendorf

Kirkkomusiikki – Kirchenmusik

Pia Kirk

Ystäväpalvelu – Besuchsdienst

Eeva Vehrenkamp, Pirjo Riedl, Riitta Seehausen

Lähetys- ja kv. diakonia – Mission und int. Diakonie Pirjo Riedl, Tuula Kurki
Kassanhoitaja – Kassenwartin

Riitta Johansson

Tilintarkastajat – Kassenprüferinnen

Pirjo-Liisa Seelaff, Anna-Maija Drews

Seurakuntien jäsenmäärät
Seurakunta

Muutos 2018-2019

31.12.2019

Änderung 2018-2019

772
282
191
79
481
1.372
594
320
254
873
München
266
829
139
284
198
203
590
108

766
285
191
84
473
1.365
586
310
254
888
268
833
135
281
185
201
595
108

-6
3
0
5
-8
-7
-8
-10
0
15
2
4
-4
-3
-13
-2
5
0

7.833

7.835

7.808

-27

309

304

305

1

2016

2017

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

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

765
287
184
80
488
1.390
596
321
250
861
268
808
139
287
204
203
595
107

Yhteensä/insgesamt

7.903
313

Gemeinde

Seemannskirche in Hamburg
Lähde / Datenquelle:
SKTK:n toimintakertomus 2019

2018

SKTK:n jäsenrekisteri / Mitgliederregister des ZfkA 31.12. des jeweiligen Jahres
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Johtokunta, papit, työntekijät

JOHTOKUNTA - VORSTAND
Puheenjohtaja – 1. Vorsitzende

Annaliisa Kühn, Dresden (-16.3.),
Katriina Wegener, Frankfurt /M. (16.3.-)

Varapuheenjohtaja – 2. Vorsitzende

Essimari Kairisto, Düsseldorf

Jäsenet – Mitglieder

Mirja Raussi, Rhein-Neckar (-16.1.), Jari Stachon, Köln (16.1.-16.3.)
Leena Nikula , München (16.3.-)
Maria Sabelus, Kiel (-16.3),
Liisa Heinze, Karlsruhe (16.3.-)

Varajäsenet – Ersatzmitglieder

Henna Thimiopoulos, München
Stella Weißenburg, Lübeck
Reetta Niemi, Lübeck (-16.3.), Milja v. Fragstein, Lübeck (16.3.-)
Jari Stachon, Köln

Tilintarkastajat - Kassenprüferinnen
Minna Schotten
Teija Wilms

PAPIT – PFARRERINNEN UND PFARRER
Itä ja keski – Ost und Mitte

Päivi Lukkari

Etelä – Süd

Matti Nikkanen

Lounas – Südwest

Hanna Savukoski

Länsi – West

Helena Eckhoff (-12.10.), Anna-Maari Tölle (13.10.-)

Pohjoinen – Nord

Katri Oldendorff

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

Mauri Lunnamo

Toimistostoassistentti – Assistentin
Viestintäkoordinaaattori –
Referentin für Kommunikation

Anne Koskimaa
Ritva Prinz

Seurakunta-apulainen - Gemeinde-Assistent/in
Berliini – Berlin

Hans Lydman

Frankfurt am Main

Eija Kärkäs

Köln

Zoran Uroic

SKTK:n toimintakertomus 2019
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Suomalaispappien toimittamat hartaudet ja jumalanpalvelukset
JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET
tammi helmi maalis huhti
23

18

22

touko

kesä

heinä

elo

14

syys

loka

14

32

marras joulu yhteensä
65

363

45
130
Bielefeld

22

Bremen

16
19

38
16

10

30

yht. työ jp

60

146

22

32

175

23

33

80

Dresden

14

yht. työ jp

57

Düsseldorf

30

48

39

32

38

90

104

67

298

44
yht. työ jp
Frankfurt

100
21

26

26

19

69

26

53

21

103

490

59
67
yht. työ jp

62

58

98

103
Hampuri

32

27

23

27

14

17

300

130

14

20

26

26

8

27

12

19

17

12

29

52

28

29

10

39

27

9

23

60

17
yht. työ jp

14

1000

8

32

60

110
Hannover

22

8

Karlsruhe

22
22

Kiel

180

249

21

51

129

12

31

101

220

18

17

yht. työ jp

210
20

14

yht. työ jp

1082

25
250

89
12

15

31
Köln

11

20

19

27

26

22

27

40

32

283

59
yht. työ jp

105

Lyypekki

30

26

10

28

27

141

20
München

15

25

13

45

14

6

7

109

40

15

420

75
56

Münster

24

Nürnberg

10

25

18

21

29

56

63

60

182

9
Rhein-Neckar

3
25

yht. työ jp

24

9

23

87

Ruhrin alue
Stuttgart

35

19

17
18

25

81
89

14
12

171

9

20

18

15

26

48

79

94

313

57
4807

srk yhteensä
SKTK:n toimintakertomus 2019
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Yhteistyöjumalanpalvelukset voivat olla ekumeenisia tai esim. saksal. yhteistyöseurakunnan kanssa järjestettyjä, niitä ei ole laskettu yhteismääriin.
Sinisellä merkitty Kauneimmat joululaulut tmv.

Seurakunnat

srk
Berlin

Suomalaispappien toimittamat hartaudet ja jumalanpalvelukset
JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET
tammi

helmi maalis huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras joulu

Bensheim
Braunschweig

29

Freiburg

31

31
101
38

42

Konstanz

20

Leipzig
Ludwigshafen

83
7

30

9

Niedergandern

7

7

30
32
54

68

68

Ulm

25

Malmi (yht.työ jp)

417

Ylöjärvi (yht. työ jp)

25
417

473

473

muut yhteensä

514

5.321

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

henkilökohtaista kohtaamista.

50
111

54

Schotten (yht. työ jp)

42

28

32

Oberursel

toimitusten määrä

henkilömäärä

kasteet

25

745

avioliittoon vihkimiset ja siunaamiset

11

781

hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet

30

1.124

Tavoitettuja henkilöitä yhteensä

2.650

Muut kohtaamiset
Diakonia
sielunhoitokeskustelut / tapaamiset
koti- / sairaalakäynnit

Seurakuntatyö
lapsityö ja kouluvierailut
nuorisotyö
aikuistyö

SKTK:n toimintakertomus 2019

yhteensä

72

38

Kassel

Yhteensä 11.752

Muut jumalanpalveluspaikat

muut jp-paikat

tapaamisten määrä
298
134
tapaamisten määrä
56
8
131
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henkilömäärä
336
181
henkilömäärä
1.170
218
1.876

Finnische Staatsangehörige nach Bundesländern am 31.12.2018 *)
Fläche

Finnische Staatsbürger (Anzahl)

km2
Deutschland

17.465

357.030

35.752
70.549
892
29.477
404
755
21.115
23.174
47.618
34.084
19.847
2.569
18.414
20.445
15.763
16.172

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

insgesamt

1.870
2.575
2.755
130
200
860
1.685
115
1.055
2.415
490
80
255
80
1.020
70

männlich

6.215

weiblich

11.250

680
955
1.035
55
65
250
570
40
300
795
170
30
120
40
285
30

1.190
1.620
1.720
75
135
610
1.115
75
755
1.620
320
50
135
40
735
40

Ergebnisse des Ausländerzentralregisters.

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2018
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Finnen in Deutschland (31.12.)
Jahr
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
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insgesamt
15.655
17.465
15.050
14.580
14.019
13.915
13.359
13.182
12.960
12.901
13.400
13.394
13.175
13.253
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männlich
5.420
6.215
5.040
4.792
4.510
4.445
4.135
4.013
3.856
3.790
3.987
3.986
3.837
3.875

weiblich
10.235
11.250
10.010
9.788
9.509
9.470
9.334
9.169
9.104
9.111
9.413
9.408
9.338
9.378

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

