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Suomalainen kirkko Sveitsissä (SKS) yleiskokous
La 18.02.2017 klo 10:30
Antonierkirche, Bern
Läsnä: Pia Repo-Leine, Riitta Tanner, Pirkko Seiler, Maria Welti, Markku Lemola, Maija-Liisa
Gaschen, Helena Romppainen, Anja Wirtz, Aulikki Happonen, Markku Happonen, Pirjo Schwarz,
Maija Guggisberg, Helena Chautems, Maarit Gabriel, Seija Büchler, Sirkka-Liisa Schwab, Maija
Zimmermann, Satu Isotalus,Eeva Zwahlen, Ulla Gertsch, Arja Zahnd-Korhonen, Eila Hertach, Teija
Keinänen-Dudle, Pirkko Seiler, Erkki Korhonen
Suomen kirkon ulkosuomalaisosaston vieraat: Mauri Vihko ja Susanna Merikanto-Timonen
Estyneet: Kenneth Lundström, Lea Münger, Tuula Roininen

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus - Pienen teknisen ongelman takia Riitta Tanner aloitti kokouksen klo 10:45 ja
toivotti osallistujat tervetulleeksi, erikoisesti Mauri Vihkon ja Susanna Merikanto-Timosen, Suomen
Kirkon Ulkosuomalaistyön johtajan ja koordinaattorin.
2. Alkuhartaus – Pia pappi perusti hartauden Reformaation 500-juhlavuoteen. Hän siteerasi Lutherkalenterin tammik. 1 päivän sanomaa, joka kehoittaa esiintymään lujasti, määrätietoisesti, varmasti
ja pelkäämättä. Avaa suusi ja uskalla esittää asiasi ja sen sanottuasi lopeta pian. Tämän sanoman
kautta Pia haluaa kannustaa sitä kaikkea hyvää ja myönteistä mitä on vuoden aikana tapahtunut ja
jatkaa siitä edelleenkin. Laulettiin virsi 600 Erkki Korhosen säestäessä.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin kutsuminen - Puheenjohtajaksi kutsuttiin Riitta Tanner ja
sihteeriksi Maria Welti
4. Ääntenlaskijoiden valinta - Valittiin Maarit Gabriel ja Helena Chautems.
5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta - Valittiin Maija Zimmerman ja Teija Keinänen-Dudle
6. Edellisen pöytäkirjan tarkastelu – Hyväksyttiin sellaisenaan.
7. Esityslistan hyväksyminen - Hyväksyttiin sellaisenaan.
8. Yleiskatsaus
8.1. SKS:n osalta - Riitta mainitsi lyhyesti vuoden aikana tulleesta muutoksesta Pia papin ollessa 5 kk
äitiyslomalla jona aikana Juha Klaavu hoiti papin virkaa. Vuosi meni siitä huolimatta erittäin sujuvasti.
Loppuvuodesta Riitta käytti paljon aikaa Suomi 100 ja Reformaatio 500 juhlan organisointiin.
8.2. Papin kuulumiset äitiyslomalta – Pia papin tytär, Talvi Pauliina, syntyi 1. elokuuta minkä takia
Pia- oli seurakunnasta poissa 6 kk. (5 kk äitiysloma ja 1 kk vuosilomaa). Hän palaa kuitenkin
mielellään nyt töihin. Hän joutuu ottamaan vauvan mukaan elokuuhun asti keskellä viikkoa oleviin
tapahtumiin, joihin erikoisesti ’varamummot ja ukit’ ovat tervetulleita.
8.3. Suomen kirkon ulkosuomalaistyön uusi johtaja, Mauri Vihko, esitteli itsensä, toi Suomen kirkon
terveiset ja piti alustuksen kirkon toiminnasta. Hän kertoi mm. seuraavaa:
( Liite 1)
-Suomen kirkko tekee työtä noin 40 maassa.
-71.9 % suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon. 10 v. sitten luku oli vielä 80.2%. Nyt Suomessa
on yli 300,000 ulkomaalaista. Jäsenkato on aktivoittanut kirkkoa asettamalla uusia haasteita,
erikoisesti nuorison ja ulkomaalaisten keskuudessa. Vihko kiittikin Pia pappia nuorisotyön hyväksi
tehdystä työstä, jossa papin panos rippikoulutyön edistäjänä on ensiarvoisen tärkeä. Ensi kesän
rippileirille Pialla on jo 7 ilmoittautunutta. Tämän toivotaan lujittavan SKS:n tulevaisuutta.
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9. Toimintakertomusten katsaus vuodelta 2016
9.1 Puheenjohtajan ja papin toimintakertomus 2016 ( Liitteet 2 ja 3)
9.2 Seurakuntaneuvostojen kuulumiset (Liite 4).
o

o

o
o

Lisänä muutama erikoismaininta:

Satu Isotalus järjesti Zürichissä siellä toimivien ryhmien infopalaverin kesäkuussa
2016, jonne tuli kaikkien muiden kutsuttujen ryhmien paitsi SeniorFoorumin
edustajat, jotka olivat silloin lomalla. Kokouksen tarkoituksena oli koordinoida kaikki
vuoden 2017 tapahtumat. SenioriFoorumillakin on mielenkiintoisia tapahtumia,
joista olisi hyvä tiedottaa suuremmallekin suomalaiselle yleisölle. Satulle annettiin
tunnustus ja iso kiitos tälläisen kokouksen järjestämisestä.
Lokakuussa Baselin iltapäiväkahveilla oli esiintynyt Helena Maffli-Nissinen, pianisti
Montreux’n seudulta ja sellisti Jarmo Vainio aiheenaan ’Usko ja Musiikki’. Se oli
osoittautunut erittäin vaikuttavaksi ohjelmaksi, jota Aulikki suositteli muillekin
paikkakunnille.
Bernissä ongelmaksi muodostui puheenjohtajan puute loppuvuodesta, mutta silti
kaikki tarpeellinen tuli tehtyä.
Sama ongelma on myös Genevessä, mutta siellä neljä srk neuvoston jäsentä toimivat
demokratian periaatteella eli kaikki ovat vastuussa kaikesta.

10. Tilinpäätös SKS (Liite 5)
SKS oli ilman varsinaista rahastonhoitajaa viime vuonna kun uutta ei löytynyt, mutta Pirkko
Seiler hoiti laskut edelleen koko vuodelta ja teki myös tilinpäätöksen.
Pirkko Seiler esitti lyhyesti kirjanpidon ja totesi tämänhetkisen tiliensaldon seuraavasti:
SKS:n tililla rahaa 18.2.2017
CHF 9,506.41
Seminaarin tilillä 18.2.2017
CHF 945.47
Satu Isotaulus tarkasti tilit ja totesi kirjanpidon tarkasti tehdyksi.
Seurakuntaneuvostojen tilejä ei käyty läpi.
SKS:n tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2016 myönnettiin yksimielisesti.
Raha-asiossa selvittiin viime vuonna hyvin menojen pienennyttyä kokouskulujen vähyyden,
tapahtumien vähenemisen ja Tiedotuslehtisen menojen pienentymisen takia. Kokousmatkat
osallistujat maksoivat itse.
Tulevaisuudessa seminaarin tilinpito on parasta erottaa SKS:n kirjanpidosta sekaannusten
välttämiseksi.
Pia pappi muistutti etta kaikkien SRKneuvostojen toimintakertomukset ja tilinpäätökset
tulee lähettää Pialle mahdollisimman pian, jotta hän voi lähettää yhtenäisen
toimintakertomuksen Suomeen maaliskuun loppuun mennessä.

11. Toimihenkilöiden ero ja uusien valinta
Tässä yhteydessä Pia pappi kiitti Riittaa, Pirkkoa ja Mariaa kuluneesta hyvästä yhteistyöstä pienin
lahjoin ja kukkasin heidän nyt jättäessään tehtävänsä.
Riitta kiitti kaikkia yhteisistä työvuosista, joiden aikana hän on kokenut ja oppinut paljon ja
ennenkaikkea kaikista tuttavuuksista, joita hän on saanut solmia menneiden vuosien aikana.
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11.1 Puheenjohtaja
Koska ehdokkaita vapautuviin toimiin ei kokoukseen mennessä ollut löytynyt, keskusteltiin
mahdollisista syistä, ja kuinka näitä voitaisiin minimoida esimerkiksi delegoimalla tehtäviä
useammalle henkilölle. Toimista on tulossa toimenkuvat, jotka selkeyttävät tehtävien
laajuutta ja toimenhaltijoille annetaan uudet sähköposti osoitteet esim.
sks.tiedottaja@gms.ch mikä auttaisi jatkossa myös tehtävien siirtämistä henkilöltä
seuraavalle.
Klo 12:35 siirryttiin lounastauolle, jonka aikana keskusteltiin asiasta.
Klo 13:10 jatkettiin kokousta. Keskustelun jälkeen Satu Isotalusta ehdotettiin
puheenjohtajaksi, ja hänet valittiin yksimielisesti. Hänelle luvattiin, että hän voi todella
delegoida tehtäviä tarpeen mukaan. Satu Isotaluksen yhteystiedot:
sks.puheenjohtaja@gmail.ch puh. 079 663 33 52
Riitta Tanner hoitaa juhlavuoden kirkkopyhän koordinoinnin edelleen.
Pirjo Schwarz ja Teija Keinänen Dudle ilmoittautuivat antamaan puheenjohtajalle apuaan.
Riitta mainitsi keskustelleensa Anne Vihman kanssa, joka myös oli toivonut paljon
yhteistyötä ja resurssien jakoa SKSn kanssa.
11.2 Rahastonhoitaja
Pirjo Schwarz tarjoutui keskustelun jälkeen ottamaan rahastonhoitajan tehtävän vastaan,
mutta vasta toukokuun alusta alkaen. Pirkko Seiler lupautui siihen asti maksamaan laskut ja
huolehtimaan SKS:n tilistä kunnes Pirjo saa muutettua uuteen asuntoonsa ja siellä
tietokoneen toimimaan. Suuret kiitokset Pirjolle, joka teollaan osoitti, että Zürichin
seurakunta ja SKS voivat tehdä konkreettisesti yhteistyötä.
Pirkko lupautui myös hoitamaan seminaarin maksut kunnes uusi seminaarin rahastonjoitaja,
Risto Kantanen, saa avattua erillisen tilin.
11.3 Sihteeri – Valittiin Teija Keinänen-Dudle, joka jatkaa myös tiedottajana.
11.4 Tilintarkastaja, revisoori - Valittiin Maija Guggisberg, ja päätettiin että yksi reviisori riittää.
Pia jakoi uusille viranhaltijoille pienen tervetuliaislahjan.
12. TOIMINTASUUNNITELMAT 2017
12.1 SKS:n ja papin Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Suomalainen pappi jatkaa vuonna 2017 työtään 30% virassa.

Liite 6

Mauri Vihko ja Susanna Merikanto-Timonen poistuivat kokouksesta toivottamalla voimia itsekullekin
ja koko yhteisölle. Suurin mitä Jumala antaa on sisäinen ja ulkoinen rauha. Vihko siteerasi Paavalin
kirjettä Philippiläisille, ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen,
varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa”.
Seija Büchler ojensi heille muistoksi tekemänsä Kirkkopyhän rahoitukseksi myytävät Joroisten
kirkonkuva-magneetit.
12.2 Seurakuntaneuvostot; tulevaisuus ja vapaaehtoisten tilanne srk-neuvostoissa.
Keskusteltiin jo aiemmin ja näin ollen sivuutettiin
12.3 SKS:n Logo
Keskusteltiin halutaanko ottaa kokonaan uusi logo vaiko käyttää vanhaa joutsen logo kuvaa.
Suomen kirkko on antanut luvan vanhan joutsen kuvan käyttöön. Aänestettiin yksimielisesti
käytettäväksi vanhaa lentävää joutsenta SKSn kirjainten kanssa.
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Ulla Gertsch kysyy ,voisiko hänen miehensä lisätä SKS:n kirjaimet joutsen kuvan alle.

12.4 SKS:n edustus:
 USP:n juhlavuoden kokous Helsingissä 16.-17.6.2017, osallistujat: Seija Büchler SKS:n
edustajanaa ja Maria Welti tarkkailijana.
 BELK Bundesversammlung 25.3. Genevessä, Teija edustaa SKS:ää ja hänelle annettiin lupa
allekirjoittaa sopimuksen, jossa SKS:tä tulee BELKin tarkkailijajäsen.
 GEKEn (Gemeinschaft Europeischer Kirchen in Europa)konferenssi 10.-12.3.2017 Bern –
Seija Büchler edustaa
Riitta halusi ilmoittaa SKSn Suomiseuran jäseneksi, mutta se kaatui postiosoitteen
puutteeseen. Päätettiin että SKS:n virallinen osoite on puheenjohtajan osoite eli nyt Satu
Isotaluksen osoite ja sähköposti osoite sks.puheenjohtaja@gmail.com
13. Talous
13.1 SKS:n ja Kirkkopyhän Taloussuunnitelmat vuodelle 2017 (Liitteet 5 ja 7)
SKS saa tälle vuodelle Sfr. 4,000 avustusta Suomesta, mutta sitä vastoin pappi saa
vähemmän toimintarahaa. Kirkkopäivän budjetti näyttää nyt n. Sfr. 600 vajetta, mutta siinä
voi tapahtua vielä muutosta puoleen tai toiseen. SKS:n rahatilanne on näillä näkymin hyvä.
Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan.
13.2 Varainhankinta (mm. joulumarkkinat, kolehdit ym.)
Bernin joulumarkkinoilla SKS:llä on tänä vuonna vain myyntipöytä, Zurichin markkinoilla SKS
hoitaa arpajaiset, joka on erinomainen tulolähde. Satu Isotalus koordinoi ja haluaa, että jo
nyt aloitettaisiin palkintojen kerääminen joita tarvitaan 200 kappaletta. Palkintojen täytyy
olla sponsoroituja, mutta hyviä. Kaikkien srk neuvostojen keräämät palkinnot ovat
tervetulleita. Palkinto voi olla mitä tahansa laidasta laitaan ja niitä voi lähettää Satulle
varastoitavaksi.
14. Tiedottaminen
14.1 Kotisivu www.kirkkosveitsissa.com on siirtymässä tämän vuoden aikana Suomen kirkon
ylläpitämään Lukkari-kotisivustoon.
14.2 Tiedotuslehti 2 x vuodessa (paperi- ja sähköinen lehti)
22 henkilöa tilaa paperisen lehtisen. Ehdotettin tehtäväksi syksyllä 100-vuotis juhlanumero,
joka lähetettäisiin kaikille vanhassa osoitelistassa oleville henkilöille paperisessa muodossa,
jossa vielä selvästi mainittaisiin, että lehti on siirtynyt maksulliseksi. Riitta tekee apurahaanomuksen Suomi-seuralle juhlanumeroa varten. Markku ehdotti, että juhlanumero
tehtäisiin värillisenä. Pia laatii siihen artikkelin suomalaisuudesta ja luterilaisuudesta ja
pyytää Tapio Luomalta artikkelin. Siihen on suunnitteilla rippikoululaisten esittelytekstit,
seminaarin historiaa, jne.
14.3 „Sähköinen infokirje“ - Lähetetään 260 henkilölle. Teijä lähettää nykyisin kaikki
tapahtumat kaikille, mikä todettiin erittäin hyväksi käytännöksi.
14.4 Muu tiedotus: luterilaisten seurakuntien lehdet,
Suomi-seura, SVFF:n kulttuuritiedote
Facebook (SKS-suomalainen kirkko Sveitsissä) Nykyisin 115 jäsentä. Jokainen meistä
voi pyytää kavereitaan tykkäämään SKS:n sivuista, jotta sana leviäisi. Nuoriso käyttää
nykyisin enemmän WhatsAppia ja Instagrammia kuin Facebookia.

15. Muut esille tulevat asiat
15.1. BELK; Reformaation juhlajumalanpalvelus Genevessä 10.09.2017. Tämä on kaikkien
BELK kirkkojen juhlajumalanpalvelus, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi, ja he toivovat myös
suomalaisia osallistumaan. Paikat on rajattu, joten pitää ilmoittautua etukäteen.

SKS Yleiskokous 18.2.2017

5

15.2 Keskusteltiin seminaarin muusikoista ja kanttoreista ja heidän palkkioistaan.
Seminaarin jumalanpalvelus on kaikille avoin ja siksi kanttorin palkkio maksetaan SKS:n
tililtä.eikä seminaari tililtä. Kolehtirahat kuitenkin menevät kokonaisuudessaan seminaarin
hyväksi.
Äänestettiin yksimielisesti erottaa seminaari tili SKSn tilistä asioiden selkeyttämisen takia,
mutta seminaarit ovat edelleen SKS:n toimintaa, samalla tavalla kuin seurakuntaneuvostotkin.
Seminaari on korkeatasoinen tapahtuma, joka on avoin kaikille Sveitsissä asuville, jota on
vaikea järjestää muualla kuin Konolfingenissä, koska osallistujat haluavat enimmäkseen
yksityishuoneita. Paikkoja missä tämä on mahdollista on tarjolla vähän.
15.4 Erkki Korhonen kutsui kaikki tervetulleeksi Luther ooppera tapahtumaan Tapiolan
kirkkoon Espoossa kesäkuun alussa 2017
15.5 Erkki myös toivoi, että pian alettaisiin Sveitsissäkin käyttää Suomessa viime adventtina
käyttöönotettua virsikirjan lisävihkosta , jossa on paljon uusia virsiä ja vieläpä usealla eri
kielellä.
15.6. 14. Toukokuuta 2017 klo 17:00 on Winterthurissa Johanna Torikan urkukonsertti.
16. Kokouksen päätös ja loppurukous
Riitta kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16:00
Pia pappi toimitti loppurukouksen.

Bern/Eriswil 28. 2. 2017

Riitta Tanner, puheenjohtaja

Maija Zimmerman

Maria Welti, sihteeri

pöytäkirjan tarkastajat

Teija Keinänen-Dudle

