SKS Yleiskokous 2018

Paikka: ev.lut.kirkko, Kurvenstrasse 39, Zürich
Aika: 10.02.2018, klo 11.00
Läsnä: 27 henkilöä (Pia Repo-Leine,Satu Isotalus,Eija Sutter,Heini Hafliger,Aulikki
Happonen,Markku Happonen,Marja-Liisa Gaschen,Markku Lemola,Maija Zimmermann,Anne
Vihma,Seija Büchler,Sirkka-Liisa Schwab,Pekka Vihma, Pauli Immonen,Lea Münger, Maarit
Gabriel,Riitta Tanner, Arja Zahnd-Korhonen,Helena Väisänen, Maija Guggisberg,Marianne
Schmid-Paassilta,Eila Hertach,Aulikki Bläsi-Hakala, Pirjo Gisin, Teija Keinänen Dudle,Iiro
Keitaanranta,Liisa Storchenegger)
Estyneet: rahastonhoitaja Pirjo Schwarz oli poissa sairauden vuoksi
PÖYTÄKIRJA
1.Kokouksen avaus
Satu Isotalus avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi vaihteeksi Zürichissä
pidettävään yleiskokoukseen.
2.Alkuhartaus
Pastorimme Pia Repo-Leine piti alkuhartauden ja siunasi kokouksen.
3.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Satu Isotalus ja sihteeriksi Teija Keinänen Dudle.
4.Ääntenlaskijoiden valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Tanner ja Maarit Gabriel.
5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iiro Keitaanranta ja Markku Happonen.
6. Edellisen pöytäkirjan tarkastelu
Yleiskokouksen kutsun liitteenä ollut vuoden 2017 pöytäkirja oli jo asianmukaisesti
tarkastettu pöytäkirjan tarkastajien toimesta ja se hyväksyttiin huomautuksella, että jatkossa
tulisi käyttää myös sukunimiä etunimien lisäksi.
7. Esityslistan hyväksyminen
Asialista/esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
8. Toimintakertomusten katsaus vuodelta 2017
8.1 Puheenjohtajan ja papin toimintakertomus 2017 & toimintasuunnitelma 2018
Pia Repo-Leine referoi papin ja puheenjohtajan yhdessä laatimasta,kutsun liitteenä
lähetetystä toimintakertomuksesta.
Vuosi oli työntäyteinen suurine tilaisuuksineen. Vuonna 2017 vietimme Reformaatio 500 ja
Suomi100-vuoden kunniaksi kirkkopyhää ja Sveitsissä järjestettiin rippikoulu.
Kaiken tavallisen tapahtuman lisäksi järjestettiin messuja, joissa tänä juhlavuonna oli todella
paljon kävijöitä. Lisäksi SKS (lähinnä Satu Isotalus ja Andreas Ruuska) järjesti
poikkeuksellisesti Suomalaisen Seurakunnan joulutorilla arpajaiset, joista saimme kiitettävän
tuoton kassaan. Juhlavuoden kunniaksi SKS järjesti tempauksen, jossa muistettiin
itsenäisyyspäivänä syntymäpäiviään viettäviä sveitsinsuomalaisia muumimukilla.
Tiedotuslehtinen lähetettiin juhlavuoden kunniaksi paperisena versiona kaikille SKS:n
postituslistalla oleville. Riitta Tanner toimitti juhlanumeron, ja jatkaa edelleen
Tiedotuslehtisen toimittamista tulevana vuonna.

BELK.in maaliskuisessa vuosikokouksessa SKS:n asema virallistettiin ja SKS on nyt BELK:in
ulkojäsen.
Pienin sanamuutoksin korjattava toimintakertomus hyväksytään (Liite 1: SKS
Toimintakertomus 2017)
Pia kiitti johtotiimin jäseniä pienillä symbolisilla lahjoilla kuluneen vuoden työpanoksesta,
ennenkuin jatkoi tulevan vuoden suunnitelmista kertomista.
SKS:n ja papin tehtävien vuosikello alkaa nyt kahden vuoden työkokemuksen jälkeen
hahmottua Pialle. Pia jatkaa 30%:in virassaan, mutta pitää vuoden mittaan hiljaisempia
viikkoja, joiden tarkoitus on tasata viime vuonna kertyneitä ylityötuntimääriä. Papin työviikot
löytyvät liitteenä olevasta toimintasuunnitelmasta.Tulevan vuoden tavoitteina on mm
kotisivujen ja messukaavavihkosten uusiminen ja isoskoulutusmateriaalin työstäminen.
Isoskoulutuksen toteuttamiseen on papilla rajalliset resurssit, mutta hän on kehitellyt paketin,
jonka avulla isosiksi haluavat nuoret pystyvät kouluttautumaan tekemällä etätehtäviä ja
lisäksi osallistumalla SaSu-leirien (=saksansuomalaisten) isoskoulutusviikonloppuihin.
Muita tulevia kiintopisteitä ovat Vaduzissa järjestettävä BELK:in vuosikokous, SKS:n
rakenteen kehittäminen ja varainhankinnan oikeudenmukaistaminen sekä eri tahojen kanssa
tehtävän yhteistyön vahvistaminen, näistä mainittakoon mm. Bernin Suomikoulu, seminaari
ja Suomalainen Seurakunta Zürichissä, jonka kanssa käydään neuvotteluja
yhteenliittymisestä. BELK.in kanssa SKS:n papilla on jo läheistä yhteistyötä, ja tästä
yhteistyöstä kumpusi myöskin tarve selvittää luterilaisen identiteetin tärkeyttä suomalaisille.
Tätä selvittääkseen Pia on laatinut kyselyn, johon voi vastata netissä aina 13.huhtikuuta asti.
Markku Happonen pitää kyselyn työ-otsikkoa hieman harhaanjohtavana, ja Pia lupasi
muuttaa sen ”Kirkon kysely Sveitsin suomalaisille”-nimeksi.
Pauli Immosella on hallintotekninen kysymys koskien papin palkkausta. Suomessa pappi ei
koskaan saa erillistä korvausta tekemistään toimituksista. Sveitsissä ei makseta
kirkollisveroa joten tilanne ei ole vertailukelpoinen Suomen kanssa. Sveitsissä Pian mukaan
palkkauksen ratkaisee kyseessä olevan ihmisen/perheen kirjoillaolo-paikka.
Anne Vihma huomauttaa toimintasuunnitelmassa olevasta virheestä kohdassa 7.3 :
Suomalainen Seurakunta ei neuvottele yhdistymisestä Zürichin luterilaisen seurakunnan
kanssa, vaan nimen täytyisi olla „SKS:n seurakuntaneuvosto“. Nimi korjataan
toimintasuunnitelmaan.
Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa on pääsiäis-ja joulukirkkojen, kolmikielisten
jumalanpalvelusten ja muiden messujen lisäksi myös suunniteltu jokaiselle kielialueelle oma
alueellinen luontokirkko.
Toimintasuunnitelma hyväksytään.
(Liite 2: SKSToimintasuunnitelma 2018)

8.2 Seurakuntaneuvostojen kuulumiset: 2017 & 2018
Toimintakertomukset on lähetetty ennen kokousta puheenjohtajalle.
Neuvostojen puheenjohtajat kertovat kukin vuorollaan lyhyesti alueensa kuulumiset.
Basel (Aulikki Happonen) Baseliin kuuluu hyvää, takana aktiivinen vuosi ja vuonna 2018
tiedossa on naistenkahvilan 20-vuotisjuhla.
Bern (Maija Zimmermann) Bernissä tämän vuotiset tapahtumat alkoivat helmikuun
iltapäiväkahveilla. Iltapäiväkahvitoiminta jatkuu, tosin määrällisesti vähempänä kuin
edellisvuonna. Neuchatelin joulukirkossa oli vain 6 osallistujaa.
Geneve (Pauli Immonen) Genevessä toiminta on hyvää ja elävää. Erilaisten tapahtumien
yhdistäminen on koettu hyväksi ratkaisuksi, koska Genevessä tilavuokrat ja toisaalta tilojen
koot ovat ongelmana.
Luzern (Maarit Gabriel) Luzernissa järjestettiin viime vuonna koko Sveitsin kirkkopyhä.
Lisäksi toimintana naistenkahviloita ja joulukirkko.
Itä-Sveitsi (Teija Keinänen Dudle) Toiminta on jatkunut edellisvuosien linjalla
naistenkahviloiden ja joulukirkon merkeissä.
Zürich (Satu Isotalus) Zürichissä on monimuotoista toimintaa ja yhteistyö Suomalaisen
Seurakunnan kanssa on lisääntynyt.
Lisäksi Pia kertoo lyhyesti kuulumiset Ticinosta ja Lausannesta, joiden edustajaa ei ole
kokouksessa. Molemmissa paikoissa järjestettiin viime vuonna kaksi tilaisuutta.

Lisäksi Pia toivoo neuvostojen lähettävän kokouksiensa pöytäkirjat hänelle informaation
lisäämiseksi.
9. Tilinpäätös SKS
Rahastonhoitaja Pirjo Schwarz on estynyt sairauden takia, ja tämän takia puheenjohtaja käy
lyhyesti läpi selkeästi tehdyn kirjanpidon. Pauli Immonen huomauttaa kirjanpidon
ensimmäisen sivun olevan ainoastaan saksankielellä (Eigenkapital, Gewinn)
Tänä vuonna tilinpäätöksen lisänä on erillinen selvitys kirkkopyhän tuloista ja menoista.
Huomattavaa on, että kiitos lukuisten lahjoitusten ja laskuttamatta jätettyjen menojen takia
kirkkopyhän SKS:lle tulleet menot olivat ainoastaan SFr. 400,- ! Se on hieno suoritus ja siitä
kuuluu kiitos kaikille mukana olleille vapaaehtoisille.
Tilintarkastaja Maija Guggisberg kehuu kirjanpitoa erittäin hienoksi työksi, jossa ei
tilintarkastajalla ollut mitään huomauttamista. Kiitos Pirjolle hyvin tehdystä työstä!
Kokous hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää täten rahastonhoitajalle vastuuvapauden.
10. Toimihenkilöt ja 12. SKS:n maksamat palkkiot
SKS:n johtotiimi koostuu papin lisäksi puheenjohtajasta (Satu Isotalus),
varapuheenjohtajasta (Markku Happonen), rahastonhoitajasta (Pirjo Schwarz) ja
sihteeri/tiedottajasta (Teija Keinänen Dudle). Kaikki edellämainitut ovat valmiita jatkamaan
tehtävässään.
Ehdotus ,että myös sihteeri/tiedottajalle maksettaisiin kulukorvaus eli SFr. 200,Sihteeri/tiedottajan tehtäviin kuuluu mm. kirkkotoimikunnan ja johtotiimin kokousten
pöytäkirjat, kotisivujen hoito ja päivitys, infokirjeiden lähettäminen ja muu tiedotus (Facebook
ym.) Pia ehdottaa, että sihteerille maksettaisiin sama kulukorvaus kuin rahastonhoitajalle,
varsinkin kun tänä vuonna kotisivujen Lukkariin siirtämisestä kertyy paljon työtunteja.
Syntyi kysymys, asettaako tämä käytäntö neuvostojen puheenjohtajat eriarvoiseen asemaan.
Äänestyksessä kaksi pidättäytyi, muuten ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tarvittaessa ja rahatilanteen näin salliessa voivat neuvostot korvata omien
toimihenkilöidensä kulut itse.
11. SKS:n edustus
- USP eli Ulkosuomalaisparlamentti Seija Büchler on useana vuonna osallistunut
Ulkosuomalaisparlamentin kokouksiin, mutta haluaisi nyt jättää tämän tehtävän. Kokouksiin
osallistuminen SKS:n edustajana tapahtuu SKS:n suosituksella, mutta jokaisen osallistujan
omakustanteisesti. Päätämme etsiä uutta edustajaa parlamenttiin. Huhtikuussa pidetään
Hampurissa vuoden 2019 kokouksen valmisteleva kokous, josta Seija antaa mielellään
lisätietoja halukkaille. Koska SKS:n USP-edustajan tulisi olla SKS:n hyväksymä, olisi hyvä
jos SKS:n pappi ja puheenjohtaja jatkossa saisivat tietoa USP:n tapahtumista järjestäviltä
tahoilta.
- BELK (Bund Evangelisch-Lutherischer Kirchen) vuosikokous pidetään Vaduzissa 17.3.2018
kello 10-16. Kokoukseen osallistuu pastori sekä yksi SKS-maallikkoedustaja. Edustajaksi
valitaan Pirjo Gisin ,ja hänen varalleen Iiro Keitaanranta.
Ennen ruokataukoa kunnioitimme edesmenneen eläkkeellä olleen kirkon ulkosuomalaistyön
johtajan Ilkka Mäkelän muistoa pitämällä hiljaisen minuutin ja kirjoitimme nimet Suomeen
lähetettävään adressiin.
13. Tiedotus
13.1 Lukkari. Teija Keinänen Dudle kertoo Lukkarista ja kotisivujen sinne siirtämisestä.
Lukkari on Suomen kirkon tarjoama kotisivu-pohja,joka lisää seurakuntien näkyvyyttä
kokoamalla kaikki yhteen samalle sivustolle. Lukkari-sivuston käyttö on maksutonta, kun taas
nykyinen kotisivu maksaa SFr. 600,-/vuosi. SKS:n kotisivut siirretään Lukkariin elokuuhun
mennessä papin ja tiedottajan toimesta.
Pia kertoo myös lakkautusuhan alla olevista suomenkielisistä sivuista Bernin ja Baselin
luterilaiskirkkojen seurakuntalehdissä. Saksankieliset seurakunnat ovat jo pidempään
tiedustelleet, lukeeko suomen kielisiä sivuja kukaan ja ovat siksi esittäneet epäilynsä suomen
kielisten sivujen ylläpitämisen kannattavuudesta. Pia lupasi selvittää tilannetta ja on
tiedustellut lehdessä lukijoiden määrää. Responssi on ollut erittäin vähäistä. Päätettiin
kuitenkin ehdottaa saksankielisille kirkoille että he jatkossa varaisivat pääsiäis- ja

joulunumeroon suomalaisille yhden sivun papin hartauskirjoitusta varten.(Jälkikirjoitus:
asiasta on jo sovittu: suomalaisille annetaan käyttöön yksi sivu)
13.2 Tiedotuslehtinen Seuraavaan numeroon, jonka dead-line on 23.2 , voi ilmoittaa tiedossa
olevat tapahtumat lokakuulle asti. Maksullisen paperisen lehtisen on tilannut 30 henkilöä, ja
muuten lehtinen ilmestyy elektronisen infokirjeen kautta sekä kotisivuilla. Riitta Tanner jatkaa
Tiedotuslehtisen toimittamista.
-13.3 Webropol-kysely Pia kertoo Webropol-kyselystä, jonka tarkoituksena on kartoittaa
Sveitsissä asuvien suomalaisten kirkollisia tarpeita iät ja asuinpaikat huomioon ottaen, sekä
selvittää kuinka paljon suomalaisilla on kiinnostusta tehdä yhteistyötä BELK:in kanssa.
Kysely sulkeutuu 13.4.2018. Itse kyselyn otsikkona on jo sen lopullinen nimi ”Kirkon kysely
Sveitsin suomalaisille” ja kyselyä mainostetaan infokirjeellä, kotisivuilla ja somessa.
14. Talous & Budjetti 2018
Pirjon laatima budjetti on erittäin selvälukuinen. Mainittavaa on, että tälle vuodelle on
myöskin budjetoitu rahaa rippikoulua varten, vaikka rippikoulu järjestetäänkin vasta vuonna
2019, jos osanottajia on tarpeeksi.
Selitys kohtaan 4210 : Pian Saksassa sijaitsevan asuinpaikan vuoksi SKS maksaa papin
toimintarahaa kuukausittain tilikustannusten välttämiseksi. (Ulkomailla asuvat sveitsiläistilin
omistajat maksavat tilimaksuja SFr. 30,-/kk)
Budjetti hyväksytään.
15. Sääntöihin tehtävät muutokset
Rahastonhoitajan vaihdon yhteydessä paljastui ,että ohjesäännöstämme puuttuu kohta
nimenkirjoitusoikeudesta. Tilin avaamista varten pankit vaativat, että ohjesäännöissä
määritellään nimenkirjoitusoikeus. Ohjesääntöihin lisätään lause:
SKS:n johtotiimin jäsenet (puheenjohtaja,varapuheenjohtaja,sihteeri,rahastonhoitaja) ja
pappi ovat oikeutettuja sitovasti allekirjoittamaan asioissa, jotka johtotiimi on yhdessä
sopinut. Lisäys ohjesääntöihin hyväksytään yksimielisesti.
Toinen suunniteltu lisäys osoittautui tarpeettomaksi, koska vastaava lause yleiskokoukseen
kutsumisen ajankohdasta onkin jo tehty vuoden 2013 yleiskokouksessa tehdyssä
lisäyksessä. Lisätään uusin versio ohjesäännöistä kotisivuille.

18. Zürichin seurakuntaneuvoston ja Suomalaisen seurakunnan yhdistyminen
Anne Vihman työvuoron alkamisen ja hänen kokouksesta poistumisensa vuoksi aikaistetaan
kohta 18 käsittelyä.
Anne kertoo tilannekatsauksen Suomalaisen Seurakunnan näkökulmasta. He ovat iloisia
lisääntyneestä yhteistyöstä. Fuusion toteuttaminen tulee viemään aikaa, ja sen
valmistelemiseksi on perusteilla työryhmä. Työryhmään toivotaan tämänhetkisten
henkilöiden lisäksi 1-2 ns. rivijäsentä molemmista osapuolista. Suomalaisen Seurakunnan
edustajina toimivat pj. Anne Vihma ja sihteeri Kristiina Pulkkinen. SKS:n edustajina toimivat
pastori Pia Repo-Leine ja pj. Satu Isotalus (kaksoisroolissa SKS:n puheenjohtaja sekä
Zürichin seurakuntaneuvoston puheenjohtaja). Lisäksi työryhmään kuuluu molempien
järjestysten rahastonhoitaja Pirjo Schwarz. Lisäksi tarvitaan vielä 1-2 rivijäsentä.
SKS toteaa ilolla ja tyydytyksellä Zürichin ryhmien lähenemisen ja toivottaa kaikkea hyvää
työryhmälle! Zürichissä on tällä hetkellä kolme eri kirkollista suomalaisryhmää, joka
hämmentää suomalaisia. SenioriFoorum ei ole SKS:n alainen ryhmä, vaan itsenäinen
yhteistyökumppani.
16. Seminaari
Johtotiimin ja seminaaritoimikunnan yhteistyö
Aulikki Bläsi-Hakala kertoo seminaarin toiminnasta yleisesti ja viime vuoden ohjelmasta.
Perinteikästä seminaaria on järjestetty jo 38 peräkkäistä kertaa. Majoittumistilojen
sopivuuden vuoksi seminaari on aina järjestetty Schloss Hünigenissä, joka pystyy
tarjoamaan tarpeellisen määrän yhden hengen huoneita. Viime vuoden seminaariin, joka

järjestettiin juhlavuoden kunniaksi teemalla Armoa!, osallistui 38 henkilöä. Pääpuhujana toimi
Antti Kylliäinen.
Henkilökohtaisten lahjoitusten, Suomiseuralta saadun avustuksen, sekä Suomalaisen
Seurakunnan toreilta saatujen kirjapöydän tuottojen turvin seminaarin osallistumismaksu
pystyttiin pitämään alhaisena. Vuoden 2017 kirjanpidon teki Pirjo Schwarz ,koska
seminaarille ei onnistuttu aukaisemaan omaa tiliä.
Yleiskokous kannattaa SKS:n johtotiimin ja seminaaritoimikunnan lisääntyvää yhteistyötä ja
kommunikaatiota. Seminaaritoimikunta voisi pohtia yhdessä SKS:n kanssa tulevia teemoja ja
ohjelmaa. Tähän mennessä pappi tai johtotiimi ei ole ollut tietoinen seminaarin sisällöistä tai
ohjelmasta, vaikka seminaari järjestetään SKS:n nimen alla.
( Liite 3: Seminaarin vuosikatsaus 2017)
17. Kaikkien seurakuntaneuvostojen yhteiset tavoitteet ja toimintatavat
-Seurakuntaneuvostojen struktuuri
Ennen junalle kiirehtimistään Pauli Immonen jätti pohdittavaksi muutamia ajatuksia
rakenteesta. Rakenteen tulisi palvella kirkkoa. Sveitsin monimuotoisuudesta johtuen
oikeudenmukaisuutta on vaikea jakaa, ja yhtä ainoaa oikeaa ratkaisumallia ei tulene
löytymään. Isoilla ja pienillä seurakunnilla on erilaiset tarpeet. Pauli nosti esille myös
vastuukysymyksen ja rekisteröitymisen tarpeellisuuden.
Päätettiin perustaa rakennetyöryhmä, johon lupautuivat Pauli Immonen, Markku Happonen ja
Riitta Tanner. Työryhmän tavoitteena on selkiyttää eri alueiden ja eri neuvostojen tarpeita ja
toiveita ja löytää ratkaisumalli oikeudenmukaiseen kulujen jakamiseen. Neuvostoilta
pyydetään heidän toiveitaan rakennekysymyksiin.
-Bernin joulumyyjäiset 24.11.2018
Tänä vuonna SKS saa järjestää myyjäisissä kahvion. Kahvion pyörittämiseen tarvitaan paljon
apua, jonka hankkiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Joulumyyjäisten paikka on vielä
auki.
-ZRH kevät- ja joulutori
Joulutori järjestetään 17.11.2018, jälleen samana päivänä kuin luterilaiskirkon basaari.

19. Muut asiat
Ei muita asioita.
20. Ensi vuoden kokouspaikan valinta
Päätetään kysyä kokouspaikaksi ensisijaisesti Geneveä, varalla Basel.
(Jälkikirjoitus: kokousajaksi ja -paikaksi varmistui 9.2.2019 Geneve )
21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.53 ja Pia-pappi lähetti kokouksen osanottajat
kotimatkalle irlantilaisen siunauksen saattelemana.
(Pöytäkirjantarkistaja Iiro Keitaanranta poistui kello 15.)

Liite 1:SKS Vuoden 2017 toimintakertomus
Liite 2: SKS Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Liite 3 :Seminaarin vuosikatsaus 2017

Herisaussa 19.helmikuuta 2018

Teija Keinänen Dudle
Sihteeri

Satu Isotalus
Puheenjohtaja

Markku Happonen

Iiro Keitaanranta

