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16.04.2021 klo 18.05-19.26
Zoom-palvelu

Kokouksessa läsnä:
Nimi
Katriina Wegener
Reina Waissi
Jaana Hilgenfeld
Jukka Jokela
Jenni Kempcke
Henna Thimiopoulos
Liisa Heinze
Hanna Savukoski
Anne Koskimaa
Ritva Prinz

Tehtävä
Johtokunnan puheenjohtaja
Johtokunnan varapuheenjohtaja
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan varajäsen
Pappien koordinaattori
Hallinto- ja talousvastaava
Viestintäkoordinaattori

Tehtävä kokouksessa
Kokouksen puheenjohtaja

Kutsuttu vieras
Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:
23.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05.

24.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista ilman muutoksia kokouksen työjärjestykseksi.

25.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Hilgenfeld ja Jukka Jokela.

26.

Tiedoksi saatettavat asiat
Puheenjohtaja kertoi kahden viime kokouksessa 27.02.2021 päätettyjen kohtien
toimeenpanemisesta ja niiden johdosta tulleesta palautteesta.
Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

27.

Johtokunnan helmikuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 27.02.2021 pöytäkirja ilman muutoksia.

28.

Suomen kirkon koronatuen jakaminen
Frankfurtin ja Kölnin seurakunnat sekä Berliinin Suomi-keskus ovat toimittaneet vuoden 2020
tilinpäätökset. Niitä ei kuitenkaan vielä ole vahvistettu seurakuntakokouksissa, joten tietoja ei
julkisteta. Varainhankinnan onnistumiseen vaikuttivat alueittain erilaiset koronarajoitteet, mutta
missään myyjäis- tai muut myyntitulot eivät nousseet läheskään edellisvuosien tasolle, joten
kaikki kolme seurakuntaa tarvitsee apua.

Suomalaisen kirkollisen työn keskus

sivu 1

SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS
Johtokunta

Pöytäkirja 2/2021
16.04.2021

Frankfurtin seurakunta on saanut vuoden 2020 vuokratuen 17.700 EUR ja saa saman verran
myös vuonna 2021. Vuokra on vuodessa 24.120 EUR plus sähköt. Omavastuu on siis 6.420
EUR.
Kölnin seurakunnan vuokratuki vuodelle 2020 on 19.500 EUR, saman verran on luvattu myös
vuodelle 2021. Vuosivuokra on 25.686 EUR, eli omavastuu 6.186 EUR.
Berliinin Suomi-keskuksen vuosivuokra on 39.684 EUR. Vuokratuki vuonna 2020 oli 18.000 EUR
Suomen ev.lut. kirkolta ja 2.000 EUR maakirkolta. Tuki tulee säilymään samansuuruisena myös
vuonna 2021. Omavastuu on siis 19.684 EUR.
Päätös: Johtokunta päätti yksimielisesti, että Suomen ev.-lut. kirkolta saadun ylimääräisen tuen
jakoperusteeksi otetaan seurakuntien omien tilojen vuokrien omavastuuosuudet ja tuki jaetaan
seuraavasti:
Frankfurt
6.420 EUR
Köln
6.186 EUR
Berliini
12.394 EUR
yhteensä 25.000 EUR
Johtokunnan marraskuun pöytäkirjaan oli kirjattu:
”Varapuheenjohtaja ottaa yhteyttä Kölnin ja Frankfurtin seurakuntien tilojen vuokranantajiin
yhteistyössä ao. aluepappien ja kirkkoraatien kanssa.”
Frankfurtin kirkkoraati on ilmoittanut, ettei meidän tarjoamamme apu tällä hetkellä ole
ajankohtaista.
Kölnin kirkkoraadin toivomus on, että otamme vuokranantajaan yhteyttä. Tällä hetkellä tilanteemme
on Kölnin suhteen sikäli turvattu, että maakirkko maksaa täysimääräisen vuokratuen ja omavastuu
saadaan korvattua Suomen kirkon ylimääräisellä tuella. Puheenjohtajat eivät siksi näe akuuttia
tarvetta ottaa yhteyttä vuokranantajaan. Seuraamme tilannetta ja ryhdymme toimiin, kun siihen on
tarvetta.
29.

Kesän 2021 rippikoululeirien toteuttaminen
Papit ovat pohtineet aihetta, keskustelleet rippikoululeirien suomalaisten yhteistyöseurakuntien ja
leireille vetäjiksi suunniteltujen pappien esimiesten kanssa sekä tehneet yhteenvedon eri
toteutusmahdollisuuksista. Kuultiin pappien koordinaattorin selvitys asiasta. Tarkasteltiin eri
vaihtoehtoja ja keskusteltiin siitä, miten tärkeä ja ainutkertainen kokemus rippikoululeiri Suomessa
nuorille on. Toisaalta Suomessa on kuluneena vuonna paljon kehitetty online-rippikoulua ja talven
kuluessa Sasu-nuorisotyössä toteutetuista online-tapahtumista on tullut hyvää palautetta.
Pandemiatilanteen, matkustusrajoitusten ja karanteenimääräysten kehitystä ei voida arvioida.
Tärkein näkökohta on vastuu nuorten ja työntekijöiden terveydestä.
Päätös: Johtokunta päätti yksimielisesti, että saksalais-suomalaisia rippikoululeirejä ei kesällä
2021 Suomessa järjestetä, vaan rippikoululeiri toteutetaan verkon kautta Zoom-palvelun
välityksellä pappien esittämän suunnitelman mukaan.
Online-opetukseen osallistuminen on maksutonta. Jos nuori haluaa osallistua online-rippikouluun,
vanhemmille palautetaan rippikoulumaksu, josta pidätetään 100 euroa (= laulukirja, konseptiin
kuuluva JuureS-leiri lokakuussa Oberurselissa ja toimistokuluja).
Tänä vuonna rippikouluun ilmoittautuneet voivat siirtyä kesän 2022 leireille ilman lisäkustannuksia.
Heille annetaan etuoikeus ilmoittautua 30.6.2021 mennessä, ennen kuin ilmoittautuminen avataan
muille. Tänä vuonna tutustumisviikonlopusta ei veloitettu mitään, koska se toteutettiin verkon
välityksellä. Kesälle 2022 siirtyvät joutuvat siis maksamaan kevään 2022 tutustumisviikonlopusta
80 euroa, mikäli haluavat osallistua siihen. JuureS-leirin osallistumismaksu on samoin 80 euroa.
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Rippikouluun osallistumisen voi peruuttaa 31.5.2021 mennessä. Tällöin palautetaan koko maksu,
paitsi 20 euroa, jotka pidätetään toimistokuluina.
Pappeja pyydetään miettimään, olisiko mahdollista yhden tai useamman vuoden päästä toteuttaa
Suomessa saksalais-suomalaisten nuorten leiri, joka olisi avoin kaikille, mutta jota voitaisiin tarjota
erityisesti näille nuorille, jotka nyt jäävät Suomen leirikokemusta vaille.
30.

Seuraava kokous
25.9.2021 klo 11.30 koronatilanteen mukaan joko läsnäolokokouksena Frankfurtissa (Station
Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main) tai Zoomin välityksellä.

31.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.26.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 19.04.2021.
Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierroksella.

Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja
Ritva Prinz
Kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Jaana Hilgenfeld
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja
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Jukka Jokela
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja
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