Iloinen ja luotettava ystäväpiiri
Ruhrin alueen seurakunta 30 vuotta

”Tuulikki Jäger ja Maija Kuhn perustivat vuonna
1981 Suomi-koulun Bochumiin”, kertaavat naiset
toiminnan alkua. ”Vähitellen Suomi-kouluun alkoi
tulla oppilaita, joiden opettajaksi tuli aluksi Kaija
Reichel. Tuulikki kuului Eppendorfin evankeliseen
seurakuntaan, ja sieltä järjestyi Suomi-koululle tilat. Äidit tapasivat opetuksen aikana kafeteriassa
ja tutustuivat toisiinsa. Kuitenkin tunnettiin myös
äitejä, joiden lapset olivat jo paljon vanhempia eivätkä siksi voineet tulla Suomi-kouluun. Niinpä
Airi Schlottmannin aloitteesta päätimme perus-

Tässä on tonttutytöt oikeat (vuosimallia 2006), hip hei!
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taa suomalaisen seurakunnan Ruhrin alueelle silloisen papin Risto Marttusen kanssa.”
Seurakunta perustettiin 29.11.1986. Perustajajäseniä olivat: Sinikka Airaksinen-Rade, Anja Exner, Marketta Göbel-Uotila, Tuulikki Jäger, Maija Kuhn, Johannes ja Johanna Part, Kaija Reichel,
Milja ja Ludger Schmitt, Hannele Schneider, Sirkka Stoor, Liisa Voßschmidt ja pastori Risto Marttunen. Heistä on toiminnassa edelleen mukana
puolet.
”Elävä, iloinen, toimiva”, ”koti, ystävyys, informaatio”, ”tuttu, turvallinen, luotettava” näillä
sanoilla työn konkarit luonnehtivat seurakuntaansa. Yhteisöllisyys on ollut tärkeää toiminnan alusta asti. Ensin motivaationa olivat lasten
tarpeet. Lasten kasvettua on ollut mahdollisuus
suunnata toimintaa lisääntyvässä määrin omia
toiveita vastaavaksi. ”Tunnen oloni seurakunnassamme kodikkaaksi, viihdymme toistemme kanssa, osallistumme mielenkiintoisiin toimintoihin ja
saamme virikkeitä uusien ja tuntemattomien asioiden opettelemiseen”, kertoo Anja Exner. Yhteisöllisyyden merkitystä painottaa myös Tuulikki
Jäger: ”On hauska tulla yhteen, naurua riittää,
iloitsemme toisistamme. Seurakunnan antamissa raameissa on hyvä kohdata.” Eri keskustelupiirien lisäksi naiset vaalivat yhteyttä kerran vuodessa myös viikonloppuseminaarissa.
Suomalainen seurakunta on tärkeä suomalaisen
identiteetin tuki. ”Suomalainen seurakunta on ollut minulle sen perustamisesta alkaen kappale kotimaata, suomen kielen puhuminen on tosi tärkeää”, toteaa Maija Kuhn. Tähän ajatukseen yhtyvät
muutkin ja korostavat myös suomenkielisten ju-
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Ruhrin alueen seurakunnan Kontaktipiiri
on kokoontunut seurakunnan perustamisesta
lähtien. Ennen pohdittiin ajankohtaisia aiheita kodeissa, nykyään keskustellaan seurakunnan tiloissa. Niinpä marraskuisena keskiviikkoiltapäivänä iloinen naisjoukko taas suuntaa
kohti Luther-kirkon seurakuntataloa. Nyyttikestien antimista nautittaessa on aikaa myös
muistella menneitä.

Hatut päähän ja raitille!
Hattukävely kevään kunniaksi on yksi
Ruhrin alueen naisten perinteistä.

malanpalvelusten merkitystä. Helena Kehrmann
lisää: ”Seurakunta on minulle toinen perhe. Se
on täällä lähempänä kuin se perhe, joka kerran
on jäänyt Suomeen.”
”Tarvitsemme toisiamme henkisenä tukena”,
siitä nämä ”sielun sisarukset” ovat yhtä mieltä
ja toivovatkin saavansa pysyä yhdessä hautaan
asti. Hyvä olisi heidän mielestään, jos seurakuntaan löytyisi ikääntyvien jäsenten rinnalle mukaan myös enemmän nuoria ihmisiä.
Mukana muistelemassa olivat Anja Exner, Anna-Liisa Hagenbusch, Tuulikki Jäger, Helena Kehrmann, Irma Koßmann, Irma Kröbel, Maija Kuhn,
Anja Maßel ja Airi Schlottmann.
Kokosi
RITVA PRINZ

Am Anfang war die Finnisch-Schule. Die Mütter
unterhielten sich, während die Kinder im Unterricht waren – und irgendwann kam die Idee auf,
eine finnische Gemeinde im Ruhrgebiet zu gründen. Mit Hilfe von Pfarrer Risto Marttunen war
es am 29.11.1986 soweit.
Viele der Gründungsmitglieder sind noch in der
Gemeinde aktiv. Neben finnischen Gottesdiensten trifft man sich zu diversen Gesprächskreisen, zum theologisch-philosophischen Eintopf
z. B. auch auf Deutsch.

Tervetuloa juhlimaan synttäreitä 28.01.
Lue lisää sivulta 54.
Sie sind herzlich zur Feier des 30-jährigen
Bestehens eingeladen. Weitere Informationen auf Seite 54.

Seurakuntalaisia pastori Risto Marttusen kanssa vuonna 1987.
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