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Tilaisuus: Suomalainen kirkko Sveitsissä (SKS) yleiskokous
Aika: La 27.2.2016 klo 10:30
Paikka: Antonierkirche, Postgasse 62, Bern
Läsnä: Riitta Tanner, Pirkko Seiler, Anja Wirtz, Helena Romppainen, Päivikki Kaufmann, Satu Isotaulus,
Marianne Schmid-Paassilta, Maija Guggisberg, Maarit Gabriel, Markku Happonen, Aulikki Happonen, Maija
Zimmermann, Markku Lemola, Heini Häfliger, Helena Chautems, Pentti Haapiseva, Ritva Scherrer, Eila
Hertach, Teija Keinänen-Dudle Sari Wettstein, Pauli Immonen, Susanna Merikanto-Timonen, Pia Repo-Leine,
Maija Liisa Gaschen, Sirkka-Liisa Schwab, Maria Welti
Estyneet: Pia Heino, Seija Krebs ja Tuula Roininen
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Riitta Tanner, avasi kokouksen klo 10:45 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Alkuhartaus
Pastori Pia Repo-Leine toimitti alkuhartauden teemanaan paastonajan viesti ‘Rukous ja Usko’.
Laulettiin Uuusia Messulauluja kirjasta laulu No. 29.
Riitta toivotti Susanna Merikanto-Timosen, Suomen Ev. Lut. kirkon ulkoasiain osaston
ulkosuomalaistyön koordinaattorin, tervetulleeksi
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin kutsuminen
Puheenjohtajaksi valittiin Riitta Tanner ja sihteeriksi Maria Welti
4. Ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Markku ja Aulikki Happonen
5. Esityslistan hyväksyminen,
Ennalta lähetetty esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
6. Edellisen pöytäkirjan tarkastelu.
Tarkastajat olivat sen jo ennalta tarkastaneet ja se hyväksyttiin ilman muutoksia.
7. Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Valittiin Teija Keinänen-Dudle ja Maija Zimmermann
8. Toimintakertomukset vuodelta 2015
8.1 SKS (puh.joht. ja pappi)
Riitta Tanner luki SKSn toimintakertomuksen.(Liite 1) Susanna Merikanto-Timonen tarkensi, että Kaj
Engströmin, suomalaisen papin, työsopimus oli vain vuodeksi kerrallaan, ja hänen työsuhdettaan ei
enää jatkettu. Kajn toimintakertomus vuodelta 2015 puuttuu, useista pyynnöistä huolimatta.
Pia Repo-Leine esitti toimintakertomuksensa alkaen syyskuusta 2015, jolloin hän otti tehtävän
vastaan.(Liite 2). Pia on tehnyt töitä vapaaehtoisesti paljon yli 30 prosentin mandaattiinsa
tutustuessaan seurakuntiinsa ja jäsentäessään niiden tarpeita.
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8.2 Seurakuntaneuvostot (toiminta ja talous)
Seurakuntaneuvostojen puheenjohtajat esittivät kukin vuorollaan paikkakuntansa toimintakertomuksen.
(Liite No. 3)
Bern: Sari Wettstein kertoi Bernin aktiivisesta toiminnasta. Erityisimpinä tapahtumina hän mainitsi
äitienpäivän jumalanpalveluksen ja itsenäisyyspäivänaaton aaton harppukonsertin.
Rahaa tilillä: CHF 2,149 CHF
Itä-Sveitsi: Teija Keinänen-Dudle kertoi tapahtumista ja erikoisesti kiitti hyvästä yhteistyöstä SVFF:n
kanssa, joka avustaa seurakuntaneuvostoa myös rahallisesti.
Tilillä: CHF 600.00
Geneve: Pauli Immonen kertoi Geneven tapahtumista ja myös Genevestä maailman nopeimmin
kasvavana kaupunkina päivisin, jolloin rajan yli tullaan Geneveen töihin. Suomalaisiakin siellä on
runsaasti firmojen lähettäminä työntekijöinä, jotka maksavat veronsa Suomeen. Kirkollinen verotus
Genevessä on kielletty. Pauli myös painotti, että Geneven seurakuntaneuvosto haluaa olla mukana
SKS:n toiminnassa täysimääräisesti ilman kummankaanpuolista tunnetta eristäytymisestä.
Kassavaje: CHF -1,400 (?)
Lausanne: Pentti Haapiseva
Uusi seurakuntaneuvoston jäsen, suomen- ja ruotsinkielinen Kenneth Lundström, toi hyvän linkin
paikalliseen ruotsinkieliseen kirkkoon, jonka jäsen hän myöskin on ja jonka kanssa on myös
yhteistyötä. Erikoistapahtumana hän mainitsi Erkki Korhosen Sibeliuskonsertin.
Kassassa: CHF 422.50
Neuchatel: Helena Chautems kertoi, että heillä ei ole ollut joulukirkon lisäksi muuta toimintaa.
Basel: Aulikki Happonen kertoi aktiivisesta toiminnasta Baselissa. Heillä on hyvät suhteet SVFF:ään ja
paikalliseen ruotsalaiseen seurakuntaan.
Kassassa: CHF 1,100 (noin)
Luzern: Maarit Gabrieli kertoi Luzernin tapahtumista, joista hän mainitsi erikoisesti runotapahtuman
Sina Kujansuun ja Maila Böhmin kanssa.
Kassassa: CHF 644.00
Zürich: Satu Isotaluksella oli paljon kertomista aktiivisesta toiminnasta Zürichissä, jossa
vaikeuksiltakaan ei ole vältytty.
Rahatilanne: Ilmoitetaan myöhemmin rahastonhoitajan poissaolon takia.
Suomalainen Seurakunta Zürich: Marianne Schmid-Paasilta kertoi heidän toiminnastaan. Mainittiin
molemminpuolinen ilo nykyisestä yhteistyöstä SKS:n ja Suomalaisen Seurakunnan välillä.
Tessin: Riitta Tanner luki Tuula Roinisen lähettämän toimintakertomuksen.
Puheenjohtaja kiitti kaikkia seurakuntaneuvostoja aktiivisesta toiminnasta ja raporteista, jotka liitetään
pöytäkirjaan ja kotisivuille. Tietojen yhtenäistämisen vuoksi päätettiin jättää kunkin neuvoston
rahatilanne mainitsematta kotisivuilla. Toimintakertomukset on lähetettävä Riitalle. Pia laatii
toimintakertomuksista yhtenäisen pdf-tiedoston.

8.3 Susanna Merikanto-Timosen terveiset Suomesta
Susanna kertoi Suomen kirkon ajankohtaisista asioista;
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•

Kirkossa on tapahtumassa rakennemuutos runsaan jäsenkadon takia, joka kuitenkin nyt näyttää
pysähtyneen, ja jopa jotkut ovat palanneet takaisin kirkon piiriin. Kuitenkin kirkolliset toimitukset ovat
vähentyneet, esimerkiksi lasten kastaminen, mutta rippikoulun kuitenkin käy edelleen 80-90 % nuorista.
Kirkossa eletään nyt ”säästökuurilla” ja kirkkoja ja seurakuntia yhdistetään. Hengellisyys ei kuitenkaan
ole kansasta kadonnut, mutta vallalla on ‘valintatalo mentaliteetti’ eli vaikutteita otetaan eri uskonnoista.
Niinpä kirkko joutuukin pohtimaan, mitä seurakuntalaiset toivovat ja kenelle ja miksi tapahtumia
järjestetään.

•

Pakolaiskysymys on toinen askarruttava asia. Pakolaisvirta on muuttanut ihmisten mielipiteitä vieraista
ja on ilmaantunut paljon kielteistä suhtautumista. Tästä keskustellaan aktiivisesti seurakunnissakin.

•

2017 vietetään reformaation 500-vuotisjuhlaa, teemalla ARMOA, ja myös Suomen 100-vuotisjuhlaa.
Ulkoministeriön ja valtiovarain kanslian kanssa Suomen kirkkokin kerää ideapankkia juhlien
järjestämiseksi. Tarkoitus on keskittää voimavarat juhlimalla molempia merkkivuosia yhdessä ja
yhteistyössä eri suomalaisryhmien ja yhdistysten kanssa. Nettisivuilla www.suomi100.fi ja
www.toolbox.finland.fi selvitellään mitä kaikkea juhlavuosi tarjoaa.

9. Tilinpäätös
9.1 SKS; tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015
Pirkko Seiler esitteli tilinpäätöksen (Liite No. 4) Vuoden tappio: CHF 2,591.34
Marja Leu ja Maija Zimmermann suorittivat tilintarkastuksen ja totesivat kirjanpidon tarkasti tehdyksi.
Kyseltiin miksi 1) seminaarin kulut ovat huomattavasti suuremmat kuin tulot 2) miksi seminaari on
ylipäätään SKS:n kirjanpidossa, jos se on erillinen organisaatio ja 3) miksi tulon ja menon erotus
seminaarin kohdalla ei ole sama kuin seminaarin tappiosumma.
1) Seminaaria varten on Seminaarin tilillä ollut rahaa, joka nyt käytettiin seminaarin menoihin, kun tulot
eivät riittäneet. Osa SKS:n kokonaistappiosta johtuu seminaarin tappiosta.
2) Sveitsin rahanpesulakiin nojaten organisaatioiden on vaikea avata omia tilejään pankeissa varsinkin,
jos ne ovat rekisteröitymättömiä. Vaikka SKS:kään ei ole rekisteröitynyt yhdistys, sillä on itsenäinen
pankkitili, jonka hoitajaksi on nimetty Pirkko Seiler. Seminaarilla on myös oma tili, mutta kirjanpito
hoituu kuitenkin SKS:n kautta. Seminaari on alun alkaen ollut osa kirkollista toimintaa. SKS on
avustanut rahallisesti aikaisempina vuosina seminaarin toimintaa, mutta viime vuoden taloudellisten
vaikeuksien takia tukea ei voitu maksaa.
3) Seminaarin kohdalla ei seminaarikustannuksissa näy SKS:n pankkipalvelumaksuja ja muita
kirjanpitokustannuksia (maksulappujen kuluja jne.) enempää kuin korkojakaan, mikä aiheutti eron
tuloissa ja menoissa verrattuna seminaarin tappioon. Päätettiin hyväksyä kirjanpito merkinnällä, että
korkotulot ja pankin palvelumaksut kirjataan ainoastaan SKS’n tilille, ei seminaarin tilille.
Rahastonhoitajalle myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus.
Pirkko Seiler kiitti hyvästä yhteistyöstä kuluneitten vuosien aikana erikoisesti Riitta Tanneria, joka
puolestaan kiitti Pirkkoa hyvästä kirjanpidosta monista vaikeuksista huolimatta. Laskujen epäselvyys on
aiheuttanut rahastonhoitajalle paljon lisätyötä. Laskut tulee kirjata kotisivulta löytyvään lomakkeeseen ja
kuitit liimata A4 kokoiselle paperille. On sovittu, että laskut lähetetään puheenjohtajalle
allekirjoitettaviksi.
Tässä vaiheessa pidettiin 15 min. kahvitauko ja kokousta jatkettiin alkaen klo 13:15.

10. Yleiskatsaus
Pia kiitti sydämellisesti saamastaan lämpimästä vastaanotosta ja luottamuksesta. Hän on päässyt työssään
hyvään alkuun ja huomioinut seurakunnassa vallitsevan yleisen hyvän tunnelman. Hän myös muistutti, että
kaikkinainen palaute on papille tervetullutta. Vaikka hänen varsinainen työaikansa on 30 prosenttia, hän
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kuitenkin on antanut omaa aikaansa kuin olisi 50 prosenttisessa työssä. Pia toivoi ymmärrystä siihen että
välillä tehtävistä on ajallisista syistä myös pakko kieltäytyä.
Hän esitteli kehittämisideoita kuten
1. Tiedotuksen kehittämistä, jotta se vastaisi eri-ikäisten tarpeita ja yhteydenpitotapoja, niin että jokaiselle
löytyisi se itselleen sopiva tiedotuskanava. Joitakin on jo osaksi toteutettukin kuten
o Sähkoinen infokirje
o SKS:n facebook ryhmä ”SKS-Suomalainen kirkko Sveitsissä” perustettu.
o Seurakuntaneuvostojen puheenjohtajien postituslistat on yhtenäistettävä SKS:n sähköpostilistan
kanssa
2. SKS:n hallinnon juridisen tilan selvittäminen: eli SKS:n rekisteröityminen. Kuka on esim. juridisesti
vastuussa, jos rippikoululainen putoaa järveen ja hukkuu, tai joulukirkko palaa?
Päätettiin keskustella asiasta seuraavassa kirkkotoimikunnan kokouksessa ja tehdä selvitys
rekisteröitymisen eduista (jäsenmaksut, selvät säännöt, juridinen vastuu, pankkitili ym.) ja haitoista, ja
esittää asia seuraavassa yleiskokouksessa.
3. SKS:n materiaalin inventaario: Mistä löytyy SKS:n omaisuutta ja minkä verran? Pia lähettää
materiaalilistan SRK neuvostojen täydennettäväksi, johon tulisi merkitä kaikki kullakin paikkakunnalla
oleva SKS:n omaisuus esim. virsikirjat, koraalikirjat, muut laulukirjat ym.
4. Lapsiperheisiin panostaminen ja heidän tarpeisiin vastaaminen: Pia on suunnitellut pitää lastenkinkerit
6.-7. toukokuuta Vierwaldstättersee-järven rannalla. Pastori ja kouluttaja Kaisa Aitlahti
(seurakuntaopiston koulutuskeskus Agricola, Järvenpää) on lupautunut tulemaan Pian aisapariksi.
Genevessä ja Zürichissä ei ole enää pyhäkoulua eikä Genevessä anneta lapsille minkäänlaista
uskonnollista opetusta, mistä ajatus heräsi. Lasten kinkereille on ilmoittautunut yksi perhe Zürichistä ja
kaksi Genevestä. Osallistujamäärän minimi on viisi perhettä.
Pialle oli tullut kysymys, olisiko mahdollista myydä mainostilaa SKS:n tiedotuslehtisessä tai kotisivulla.
Kysymys, millaisia mainoksia voisimme hyväksyä julkaisuihimme, todettiin vaikeaksi, joten ainakin toistaiseksi
mainostilaa ei myydä. Asiaan voidaan palata myöhemmin.
PiispaTapio Luoma on lupautunut tulemaan suunniteltuun reformaation 500-vuotisjuhlan ja Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan merkeissä vietettävään valtakunnalliseen kirkkopyhään Sveitsiin 29. lokakuuta
2017 (paikka ilmoitetaan myöhemmin).
Pia kertoi olevansa raskaana ja saavansa lapsen heinäkuussa. Pian äitiysloman aikana sijaisena toimii pastori
Juha Klaavu. Tosin BELK:n on vielä hyväksyttävä Klaavun viransijaisuus. Klaavun saksankielentaito on vielä
sen verran heikko, että hän ei mielellään pidä kaksikielisiä jumalanpalveluksia.
Pia jakoi Saksan suomalaisten pappien kokoamaa teosta ‘Papiton Jumalanpalvelus’ seurakuntaneuvostoille
hätätapauksia varten, jos pappi onkin viime hetkellä estynyt tulemasta toimitukseen.
Riitta taas kertoi omasta puolestaan asioitten sujumisesta ja kiitti kaikista menneistä vuosista, vaikka ne
ovatkin joskus olleetkin stressisiä. Vuoden loppu ja alku ovat työntäyteisiä ja esim. tiedotuslehtisen tuottaminen
tapahtuu aina viime tingassa ja yleensä yötyönä.
Tiedotuslehtisen maksullisuudesta on aiheutunut nyt ainakin aluksi lisää työtä. Seuraavaksi ilmestyvä lehtinen
lähetetään paperisessa muodossa edelleenkin kaikille, jotka ovat antaneet avustuksen, mutta jatkossa vain
niille, jotka ovat sen tilanneet.
Puheenjohtajan työssä on myös paljon positiivista.
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11. Vaalit
Tehtäviin valitaan henkilö aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen jälkeen voi hyvällä omallatunnolla jättäytyä
tehtävästä myös pois. Koska mihinkään tehtävään ei tähän mennessä ole ehdokkaita, heitä voi jatkossa
suositella Pialle ja/tai Riitalle. Äänestettiin yksimielisesti Pialle ja Riitalle valtuus etsiä sopiva(t) henkilö(t) ja
kirkkotoimikunnalle oikeus päättää lopullisesti kun sellainen/sellaiset henkilöt löytyvät. Päätettiin myös laatia
selvät tehtävänkuvat kaikille toimihenkilöille, jo siinäkin toivossa, että ne helpottaisivat seuraajien löytymistä.
11.1 Puheenjohtaja (viime vuonna suostui vielä vuodeksi)
Esitettiin toivomus että puheenjohtajakandidaatti olisi jo mukana SKS:n tehtävissä oppiakseen ”talon
tavoille”. Jos jatkajaa ei nyt löydy, Riitta jatkaa vielä yhden vuoden, mutta sen jälkeen hän eroaa, oliko
seuraajaa tai ei. Riitta on valmis ottamaan myös vastaan co-puheenjohtajan ja äänestettiin
yksimielisesti, että hän saa valita sopivan henkilön rinnalleen, jos sellainen löytyy.
11.2 Rahastonhoitaja
Pirkko Seiler erosi jo vuosi sitten, mutta on jatkanut seuraajan puutteessa. Ehdotettiin ja Pirkko suostui
hoitamaan laskut ja pankkitilit huhtikuun loppuun saakka. Hän ei kuitenkaan aloita varsinaista
kirjanpitoa Excelissä, sillä hänen seuraajallaan on kenties oma kirjanpito-ohjelmansa. Satu Isotalusta
ehdotettiin tehtävään, mutta jo muiden töiden paljouden takia hän kieltäytyi. Rahastonhoitajalle
hankitaan kirjanpito-ohjelma SKS:n varoista, mikäli ei sellaista ennestään omista.
11.3 Tilintarkastajat (Marja Leu erosi tilintarkastajan tehtävästä )
Maija Zimmermann jatkaa edelleen. Ehdotettiin Satu Isotalusta, joka suostui tehtävään ja hyväksyttiin
yksimielisesti.
11.4 Tiedottaja
Teija Keinänen-Dudle on jo viime vuodesta vastannut tapahtumien viestinnästä ja tiedotuslehden Mitä,
missä, milloin sivustosta. Hänet valittiin nyt tehtävään virallisesti.
(Pia Heino vastaa tiedotuslehtisen postittamisesta)
.
11.5 Sihteeri
Maria Welti jatkaisi tehtäväänsä edelleenkin, mutta on muuttamassa tulevana kesänä Suomeen.
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
12.1. SKS ja pappi (Liite No 5)
Kokouksen aika alkoi loppua ja pappi ja puheenjohtaja kävivät seuraavat pykälät nopeasti lävitse. Osa
asioista käsiteltiin jo kohdassa 10. Tarkemmat tiedot selviää liitteistä.
o Seuraava Kirkkotoimikunnan kokous 30. huhtikuuta St. Gallenissa klo 11:00. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin. (Geneveenkin olisi joku kokous tervetullut)
o Seminaari on 28-30. lokakuuta Konolfingenissa.
o Lastenkinkerit, pe-la 6-7. toukokuuta
o Bernin joulumarkkinat, 12. joulukuuta
o Kirkon ulkosuomalaistyön seminaari 5.-7.elokuuta 2016 Karjaalla
Pauli Immosen mielipide on, että joulukirkot, pääsiäiskirkot, kirkolliset toimitukset (kuten rippikoulu,
kasteet, häät ja hautajaiset) ovat papin pääasiallisia tehtäviä, ja muihin tapahtumiin hän voi osallistua
30 % työaikansa rajoittamana.
13. Talous
13.1 SKS:n Taloussuunnitelma vuodelle 2016 (Liite No.3 ) Ajan loppumisen takia katsottiin vain
lyhyesti, seminaari Konolfingenissä puuttuu vielä. Hyväksyttiin kuitenkin sellaisenaan.
13.2 Varainhankinta (mm. joulumarkkinat, kolehdit ym.)
Bernin SKS;n joulumarkkinat ovat tähän asti olleet melkeinpä Riitan joulumarkkinat varsinkin SKS:n
myyntipöydän suhteen. Hän haluaa nyt lopettaa yksintekemisen ja ehdottaa vähintään 3 hengen tiimiä.
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Markkinat on suosittu tapahtuma, ja on toivottavaa jatkaa niitä edelleenkin. Teija Keinänen-Dudle
lupautui olemaan jo yksi ryhmän jäsen Riitan lisäksi joka myös näin ollen lupautui jatkamaan ryhmässä.
Zürichin suomalaisen seurakunnan kiireisillä joulumarkkinoilla olisi toivottavaa olla myös SKS:llä oma
pöytänsä.
Esim. kirpputorit ovat tuottaneet erittäin hyvin ja niitä suositellaan järjestettäväksi eri puolilla Sveitsiä.
Zurichin suomalaisen seurakunnan kevättorille 19. maaliskuuta ovat kaikki pöydät jo varattu.
Geneve yhdistää tänä vuonna joulukirkon, kahvit, joululaulut ja glöginsamalle päivälle bazaarin kanssa.
Geneve joutuu maksamaan kirkosta ja keittiön käytöstä vuokran. Tänä vuonna heille annettiin kirkko
käyttöön pääsiäisjumalanpalvelusta varten ilmaiseksi.
Pauli ehdotti yhteisen rahaohjeen laatimista, jotta tuettaisiin toinen toistemme neuvostoja. Riitta
täsmensi nykyistä käytäntöä seuraavasti:
Kolehdit jumalanpalveluksista ovat jääneet sopimuksen mukaan viime vuosina paikallisille
seurakuntaneuvostoille heidän tarpeisiinsa, mutta tänä vuonna lähes kaikista joululaulutilaisuuksien kolehdeista maksettiin 50% SKS:lle ja 50% Suomen lähetysseuralle, josta saamme
joka vuosi ilmaiseksi joululauluvihkoset. Jos paikkakunnalla on ollut vain joulujumalanpalvelus
eikä muuta toimintaa ole suunnitteilla on kolehtitulot maksettu SKS:n kassaan.
Kaikista myyjäistuloista, joissa järjestäjänä tai toteuttajana on SKS, maksetaan nettotuloista
SKS:lle 50% ja loppu jää paikalliselle seurakuntaneuvostolle. Zürichin ev.lut. kirkon basaarista,
jossa suomalaisetkin ovat mukana, tulot menevät Zürichin ev.lut. kirkolle. Bernin joulumarkkinat
ovat SVFF:n, Suomi-koulun ja SKS:n järjestämät, joista pöytämaksujen tulot jaetaan näiden
kesken ja kunkin ryhmän järjestämistä myyntipöydistä, kahvilasta, glögistä ym. tulot menevät
itse kullekin ryhmälle.
Jos raha ei jollain paikkakunnalla riitä, aina voi lähettää SKS:lle laskun, ehtona on, että
SKS:lle on lähetetty selvitys seurakuntaneuvoston rahatilanteesta.
12.2 Seurakuntaneuvostot
Suunnitelluista tapahtumista, joissa tarvitaan pappia tulee lähettää hänelle tieto mahdollisimman
hyvissä ajoin.
Päällekkäisyyttä tapahtumissa pitäisi välttää niin, että SKS:n pappi voisi osallistua mahdollisimman
moneen tapahtumaan.
Suunnitelluista tapahtumista tulee lähettää myös Teijalle tieto kotisivun kautta linkistä “ehdota
tapahtumaa” niin, että hän voi ladata ne sinne.
12.3 SKS:n Logo
Logoehdotuksia on tullut 15. Pirkko Seilerin poika, joka on graafikko, on tehnyt ne, mutta hän voi niitä
myös muokata toivomusten mukaan. Riitta lähettää logoehdotukset kirkkotoimikunnalle, joka valitsee
omat suosikkinsa. Kirkkotoimikunta päättää, kuinka asiassa edetään. Ehdotuksena tuli parhaimpien
logojen kilpailuttaminen seuraavassa tiedotusolehtisessä tai nettisivuilla. Logoa tullaan käyttämään
kaikenlaiseen SKS:n viestintään, nettisivuista käyntikortteihin.
14. Tiedottaminen – kts. kohta 10. – Pian yleiskatsaus
14.1 Kotisivu www.kirkkosveitsissa.com
14.2 Tiedotuslehti 2 x vuodessa (paperi- ja sähköinen lehti)
14.3 „Sähköinen infokirje“
14.4 Facebook (SKS-suomalainen kirkko Sveitsissä)
14.5 Saksankielisten ev.lut. kirkkojen Infoblatt Bernissä, Zürichissä ja Baselissa
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15. Muut esille tulevat asiat
•

Susanna ilmoitti kirkon ulkosuomalaistyön seminaarista 5.- 7. elokuuta Karjaalla, jossa on aiheena:
”Minun usko = kirkon usko”. Matkat on maksettava itse, mutta ylläpidosta huolehtii KUST.

•

Susanna jakoi osallistujille Kirkon ulkosuomalaistyon Kriisiohjeistus lehtisen, tukiverkosto paikallisella
tasolla.

•

KUST tarjoaa uudet yhteiset websivut ‘Lukkari’, joihin tekninen tuki tulee Suomesta toistaiseksi
maksutta. Sivut helpottavat seurakuntien löytymistä ja tunnettavuus maailmalla lisääntyy. KUST toimii
37 eri maassa. Kukin seurakunta vastaa omista päivityksistään. Evl.fi/ulkosuomalaiset

•

BELK’in johtokuntaan etsitään maallikkoedustajaa SKS:n piiristä. Mahdollinen ehdokas olisi Jukka
Väinölä, suomalainen fyysikko Genevestä (kokous pidetään 2 x vuodessa). Pauli ilmoittaa Riitalle,
suostuuko Jukka hoitamaan tehtävää.

•

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) kokous Rotterdamissa 5-6. huhtikuuta, 2016.
Riitta ei ole saanut antamistaan yhteistiedoista huolimatta USP:ltä mitään tietoja asiasta, mutta hän on
tiedustellut asiaa Suomi-Seuralta.
Kuka haluaa osallistua kokoukseen SKS:n edustajana, voi ilmoittautua Riitalle.
7.9. pidetään jokavuotinen kenttähartaus lentäjien muistomerkilla Zollikonissa. Tämä tapahtuma on
esimerkki ‘Muut tapahtumat’ otsikon alla olevista tapahtumista, joihin pappi voi osallistua mahdollisuuksiensa puitteissa.

16. Kokouksen päätös ja loppurukous
Pia toimitti kokouksen päätöksen kelttiläisellä ilmansuuntarukouksella.
Riitta kiitti osallistujia pitkäjännittyneisyydestä ja asioiden eteenpäin hoitamisesta.
Kokous päättyi klo 15:50.

Luzern/Eriswil 10.3.2016

Riitta Tanner, puheenjohtaja

Maria Welti, sihteeri

