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Yksi SSYL:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on Saksalainen kirjasto. Sak-
salaisessa kirjastossa Helsingissä, kauniin jugendtalon toisessa kerroksessa, kauppa-
torin ja sataman läheisyydessä, vain 500 metriä Saksalaiselta kirkolta, sijaitsee myös 
liiton toimisto. Kirjaston lukusalissa pidämme kokouksiamme, ja täällä järjestetään 
myös saksankielisten kirjailijoiden lukutilaisuuksia, pienempiä konsertteja ja 
teatteriesityksiä, kuten esim. Kasperle-teatteria. Suosittuja ovat myös literaariset 
viini-illat. Kirjaston johtajan Gabriele Schrey-Vasaran lisäksi Saksalaisessa kirjas-
tossa työskentelee vielä toinen työntekijä sekä vuosittain myös useita saksalaisia 
harjoittelijoita.

138-vuotiaan Saksalaisen kirjaston keulakuva on sen vuodesta 1967 julkaistu 
vuosikirja Jahrbuch für �nnisch-deutsche Literaturbeziehungen. 

Aluksi se julkaistiin kymmensivuisena nimellä Mitteilungen der Deutschen 
Bibliothek. Tuorein, vuosikirjan 50. juhlanumero (2018) kattaa 218 sivua. Vuosikirja 
esittelee suomalaista ja suomenruotsalaista kirjallisuutta saksan kielellä. Nykyään 
sisältö rakentuu kokoavien temaattisten painopisteiden ympärille. Uusimman, 50. 
numeron teemana on vesi, edellisessä numerossa käsiteltiin metsä-aihetta ja tämän-
vuotisessa vuosikirjassa punaisena lankana tulee olemaan taivas. Niteen painos on 
800 kappaletta, ja se jaetaan kaikille kirjastoyhdistyksen jäsenille, muille tilaajille 
sekä mm. lukuisille kirjastoille ympäri maailmaa. 

Sisällöltään vuosikirja on hyvin laaja-alainen, se tarjoaa mm. kaunokirjallisia 
esseitä, haastatteluja ja runoja. Tällä kertaa vanhimpana tekstinä mukana on Antti 
Mikaelinpoika Keksin yhä vielä ajankohtainen Keksin laulu jäänlähdöstä Tornion-
väylässä 1677 sekä 22 arvostelua saksankielisistä käännöksistä. Erityisen mielen-
kiintoisia ovat otteet vuonna 2017 Finlandia-palkinnon saaneista, Juha Hurmeen 
Niemi ja Riitta Kylänpään Pentti Linkola – Ihminen ja legenda -teoksista sekä myös 
vuoden 2017 Junior Finlandian saaneen Sanna Manderin Avain hukassa/ Nyckelkni-
pan. Hienoja virikkeitä saksalaiskustantajille julkaista näitä teoksia myös saksaksi. 

Vesi, ja myös jää, ovat Suomessa tällä hetkellä muutenkin ajankohtaisia aiheita, 
eivätkä pelkästään ulos katsottaessa. Kansallisoopperassa esitetään parasta aikaa   
Jaakko Kuusiston uutta, Ulla-Lena Lundbergin romaaniin pohjautuvaa Jää-ooppe-
raa. Vedenhenget ja luonnonvoimat, joita vastaan myös saaren pappi on voimaton, 
ovat musiikissa ja kuvastossa keskeisessä roolissa.

Myös tätä kautta jaetaan vaikutelmaa sinivalkoisesta Suomesta - kuten myös 
Saksalaisen kirjaston vuosikirjan 50. numerossa. 

            
             Luise Lie�änder-Leskinen 

                                 SSYL:n puheenjohtaja
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Die Deutsche Bibliothek hat den 50. 
Band des Jahrbuchs für �nnisch-

deutsche Literaturbeziehungen publiziert.
Einer der wichtigsten Kooperations-

partner des Verbandes SSYL ist die 
Deutsche Bibliothek. Im zweiten Stock 
des schönen Jugendstilhauses in der Nähe 
von Markthalle und Hafen – auch die 
Deutsche Kirche ist nur 500 m entfernt 
– be�ndet sich nicht nur die Deutsche 
Bibliothek, sondern auch das Büro des 
Verbandes SSYL. Im Lesesaal der Bib-
liothek halten wir gern unsere Sitzungen 
ab, hier �nden auch häu�g Lesungen von 
deutschsprachigen Autoren/innen statt 
oder kleine Konzerte und �eaterau�üh-
rungen, wie z.B. deutsches Kasperlethea-                                                               
ter. Sehr beliebt sind auch die litera-
rischen Weinabende. Neben der 
Bibliotheksleiterin Gabriele Schrey-
Vasara arbeiten noch eine Angestellte 
und immer wieder auch deutsche Prakti-
kanten/innen in der Bibliothek.

Das „Aushängeschild“ der Deutschen 
Bibliothek, die schon bald auf 138 Jahre 
Geschichte zurückblicken kann, ist das 
Jahrbuch für �nnisch-deutsche Litera-
turbeziehungen, das seit 1967 erscheint. 
Damals hieß es allerdings noch Mit-
teilungen der Deutschen Bibliothek und 
hatte einen bescheidenen Umfang von 
10 Seiten – zum Vergleich: der Band Nr. 
50 (2018) hat 218 Seiten. Das Hauptan-

 PÄÄKIRJOITUS / LEITARTIKEL

Finnische Literatur auf Deutsch...

liegen des Jahrbuches ist es, �nnisch- 
und schwedischsprachige Literatur aus 
Finnland auf Deutsch zu vermitteln. Seit 
einigen Jahren gibt es einen thematischen 
Schwerpunkt, um den sich die Texte 
ranken. Das �ema von Band Nr. 50 ist 
Wasser und Wassernatur. Bei Nr. 49 war 
der Schwerpunkt Wald und Band Nr. 51 
wird Himmel als roten Faden haben. Die 
Au�age des 50. Bandes beträgt 800 Stück 
und alle Mitglieder des Bibliotheksver-
eins erhalten ihn, sowie weitere Abon-
nenten und verschiedene Bibliotheken 
weltweit. Inhaltlich  bietet der Band eine 
große Breite – von literarischen Essays 
bis zu Interviews und Gedichten. Das 
älteste davon ist diesmal  das auch heute 
noch aktuelle Lied vom Eisgang auf dem 
Tornionjoki 1677 von Antti Mikkelin-
poika Keksi. Allein 22 Rezensionen zu 
neuen deutschen Übersetzungen aus den 
Landessprachen Finnisch und Deutsch 
�nden sich im Band. Besonders interes-
sant sind die übersetzten Auszüge aus 
zwei Büchern, die 2017 den Finlandia-
Preis erhielten, und zwar Juha Hurme: 
Niemi (Die Halbinsel) und Riitta Kylän-
pääs Biogra�e des konsequenten Um-
weltschützers und Naturaktivisten Pentti 
Linkola – ihminen ja legenda (Mensch 
und Legende). Dazu kommt noch der 
Artikel und Ausschnitt des Jugendbuches 
von Sanna Mander: Nyckelknipan/ Avain 

hukassa (Schlüssel verloren), das im 
gleichen Jahr den Finlandia Junior-Preis 
erhielt. Gute Anregungen für deutsche 
Verlage, die diese Bücher auf Deutsch 
herausbringen könnten.

Das �ema Wasser bzw. Eis ist auch 
sonst in Finnland z.Zt. sehr aktuell (nicht 
nur, wenn man nach draußen blickt), 
denn in der Nationaloper wird gerade die 
neue und  eindrucksvolle Oper Jää (Eis) 
von Jaakko Kuusisto, Libretto von Juhani 
Koivisto nach dem Roman von Ulla-
Lena Lundberg (Finlandia-Preis 2012) 
aufgeführt. Wassergeister und Naturge-
walten, gegen die auch der Inselpfarrer 
machtlos ist, spielen hier in Musik und 
Bild eine entscheidende Rolle.

Vermittelt wird ein Stück blau-weißes 
Finnland – ebenso wie im 50. Jahrbuch 
der Deutschen Bibliothek in Helsinki.

Dr. Luise Lie�änder-Leskinen 
      Vorstandsvorsitzende des SSYL 

Luise Lie�änder-Leskinen (Foto: Paula Schuth)
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LYHYET JA INFO

Suomen ja Saksan välinen uusi verosopimus

Suomen ja Saksan välinen uusi vero-
sopimus on herättänyt keskustelua 

liiton jäsenistön ja Suomen saksalais-
yhteisön keskuudessa. Huolestuneita 
yhteydenottoja ja kommentteja on tullut 
liiton toimistoon pitkin vuotta. Saksan 
uuden verosopimuksen keskeinen muu-
tos koskee eläkkeiden verotusta. Vuoden 
2018 alusta voimaan tulleen uuden vero-
sopimuksen mukaan Suomella on oikeus 
verottaa Suomessa asuvan henkilön kaik-
kia Saksasta saamia eläkkeitä. Jos eläke 
voidaan verottaa myös Saksassa, kaksin-
kertainen verotus poistetaan Suomessa 
hyvitysmenetelmällä, jolloin Suomi 
vähentää eli hyvittää omasta verostaan 
Saksaan maksetun, verosopimuksen 

TEKSTI: VEROHALLINTO, SSYL

mukaisen veron. Monen Saksasta eläkettä 
saavan Suomessa asuvan kohdalla uuden 
verosopimuksen jälkeen käteen jää 
kuitenkin vähemmän kuin aiemmin. 

Myös julkisyhteisön palvelukseen 
perustuva eläke verotetaan Suomessa, 
jos eläkkeensaaja asuu Suomessa ja on 
Suomen kansalainen. Muussa tapaukses-
sa julkisyhteisön palveluksessa ansaittu 
eläke verotetaan vain Saksassa, mutta 
Suomen verotuksessa julkisyhteisön eläke 
otetaan huomioon laskettaessa verojen 
määrää muista tuloista. Tällöin Suomessa 
maksettavasta verosta vähennetään 
Saksan julkishallinnon eläkkeestä johtuva 
osa Suomen veroa. Vähennys laske-
taan riippumatta siitä, onko eläkkeestä 

maksettu Saksaan veroja tai minkä verran 
eläkettä on Saksassa verotettu. 

Verosopimusteksti on luettavissa val-
tiovarainministeriön verkkosivuilta.
www.�nlex.�/�/sopimukset/sopstek-
sti/2017/20170086

Verotukeen liittyvissä asioissa Suomessa 
ensisijainen yhteystaho on Verohallinto. 
Saksan suurlähetystö ei ota kantaa yksi-
tyishenkilöiden veroasioihin. Lähetystön 
verkkosivuilta löytyy mm. myös vero-
tukseen liittyvissä kysymykissä neuvo-
vien lakiasiantuntijoiden yhteystietoja.       
https://helsinki.diplo.de/�-de/service/

Am 26. Mai 2019 �ndet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. 
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben, können 
bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.

Für Ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass Sie
1.1 am Wahltag seit mindestens drei Monaten in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union1 eine Wohnung inneha-

ben oder sich mindestens seit dieser Zeit dort gewöhnlich au�alten (auf die Dreimonatsfrist wird ein unmittelbar vorausgehender 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland angerechnet)
oder
1.2 entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland 
eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurück-
liegt, oder aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik 
Deutschland erworben haben und von ihnen betro�en sind ;
2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der An-
trag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden.
Einem Antrag, der erst am 06. Mai 2019 oder später bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen 
werden (§ 17 Abs. 1 der Europawahlordnung).

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter sind online auf der Seite des Bundeswahlleiters (www.bun-
deswahlleiter.de) verfügbar. Sie können auch bei
- dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Postfach 170377, 53029 BONN, GERMANY oder
- den Kreis- und Stadtwahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden.

Weitere Auskün�e erteilt die deutsche Botscha� auf ihrer Internetseite www.hels.diplo.de.
        
         Botscha� der Bundesrepublik Deutschland
         Krogiuksentie 4 B
         FI-00340 Helsinki
         Ö�nungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr

Bekanntmachung für Deutsche zur Wahl zum Europäischen Parlament
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Eine Feier der Freundschaft zwischen zwei 
Frauen

TEXT: DR. LUISE LIEFLÄNDER-LESKINEN, BILD: S. FISCHER VERLAG

In diesem Briefroman, der sich über drei 
Jahre erstreckt (2009–2012), korrespondieren 
die besten Freundinnen Márta und Johanna 
miteinander, versuchen sich gegenseitig zu 
stützen und tauschen ihre Alltagserlebnisse 
aus.

„Die Schri�stellerin Márta lebt mit 
Mann und drei Kindern in einer deutschen 
Großstadt. Obwohl sie ihre Kinder über alles 
liebt, kämp� sie jeden Tag darum, in ihrem 
Leben nicht unterzugehen und ihre Arbeit ge-
gen die Zumutungen des Alltags zu verteidi-
gen. Ihre Freundin Johanna hingegen, mit der 
sie seit früher Kindheit eine innige Freund-
scha� verbindet, ist Lehrerin im Schwarzwald 
und kinderlos. Statt mit ihrer Doktorarbeit 
weiterzukommen, kämp� sie mit den Ge-                                                                              
spenstern ihrer Vergangenheit: mit dem 
Mann, der sie verlassen hat, mit einer schwe-

LESEECKE

Zsuzsa Bánk: Schlafen werden wir später (S. Fischer Verlag, 2017) 

Paula Schuth jatkaa 
vs. toiminnanjohta-
jana

VTM, medianomi Paula Schuth 
jatkaa SSYL:n vs. toiminnanjohta-

jana. Paula Schuth jatkaa liiton toimin-
nanjohtaja Paula Helinin hoitovapaan 
aikaista sijaisuutta toukokuuhun 2020 
saakka. Schuth aloitti toiminnajohtajan 
äitiyslomasijaisena 1.8.2017.  

Seuraava Silta-Brücke 
ilmestyy kesäkuussa. 
Aineistopäivä on 
12.5.2019.

Die nächste Silta-Brücke 
erscheint im Juni. 
Stichtag für das Material 
ist der 12.5.2019.

SSYL:n jäsenmatka 
“Saksalainen Helsinki” 2019

Vuoden 2019 jäsenmatka järjeste-
tään 8.–10. marraskuuta.
Ilmoittautuminen jäsenmatkalle 
alkaa 12.8. Ilmoittautua voi sähkö-
postitse, puhelimella tai postitse 
SSYL:n toimistoon. 
Jäsenmatkan tarkempi aikataulu ja 
ilmoittautumisohjeet julkaistaan lii-
ton verkkosivuilla toukokuun alussa 
sekä kesäkuun Silta-Brückessä. 
Ensisijaisesti otamme ilmoittautu-
misia jäseniltä, jotka eivät osallistu-
neet vuoden 2018 jäsenmatkalle.

Lisätiedot: info@ssyl.�

TEKSTI: SSYL

ren Krankheit, die sie gerade überwunden hat, mit ihrem Vater, der so jung gestorben 
ist.“ (http://www.zsuzsabank.de/site/zsuzsa_bank/home) 

Beide Frauen sind Anfang 40, haben das halbe Leben noch vor sich und versuchen 
herauszu�nden, was sie vom Leben noch wollen bzw. dieses mit ihnen noch vorhat.

Mich hat das immerhin  685 Seiten dicke Buch in seinen Bann gezogen mit seiner 
Lebensklugheit und der authentischen Sprache. Auch die Dichterin Annette von 
Droste-Hülsho� (1797–1848), �ema der Promotion von Johanna, und ihre Werke 
und Lebensorte wurden wieder sehr präsent in den Briefen Johannas.

Das Buch ist auf eine berührende Weise fast altmodisch, aber sehr faszinierend, 
wenn man sich einmal „festgelesen“ hat. Ich habe es als Geschenk von meiner Kind-
heitsfreundin bekommen und das macht sicher seinen besonderen Charme für mich 
aus…

TRANSPORT- UND UMZUGSERVICE 
Suchen Sie zuverlässige und günstige Umzugshelfer, 

regional und überregional? (Deutschland, Skandinavien) 
Dann Sind Sie bei uns richtig! 

Außerdem transportieren wir für Sie jegliche Art von Möbeln,  
Elektrogeräten, Baumaterialien, Ikea-Einkäufen! 

Verfügbar sind zwei Autos, Klein- und Großraumtransporter. 
 

Tel.: +358 45 133 0113 Eduard Tuhkanen (Fin/D) 
Tel.: +49 176 45909636 Ellen Tuhkanen (D) 

e.winter78@t-online.de 
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Wie blicken die Deutsche 
Botscha�, und Sie als 

Botscha�er, auf das beginnende Jahr 
2019 hier in Finnland?
2019 wird innen- und europapolitisch ein 
wichtiges Jahr für Finnland. In weni-
gen Monaten wird ein neues Parlament 
gewählt; im Mai gibt es Europawahlen 
und eine neue EU-Kommission wird 
gebildet. Im zweiten Halbjahr 2019 wird 
Finnland mit der EU-Ratspräsidentscha� 
eine wichtige und verantwortungsvolle 
Rolle in Europa übernehmen.
Vor diesem Hintergrund wollen wir 
an ein für die bilateralen Beziehungen 
außerordentlich erfolgreiches Jahr 2018 
anknüpfen. Nach dem Staatsbesuch des 
Bundespräsidenten, dem Arbeitsbesuch 

der Bundeskanzlerin 
und dem Besuch des 
Bundesaußenminis-
ters im vergangenen 
Jahr erwarten wir 
auch für 2019 einen 
intensiven Besuchs-
austausch aus Politik, 
Wirtscha� und den 
Bundesländern.

Hat die Botscha� 
in diesem Jahr 
besondere Schwer-
punkte?
Ein besonderer 
Schwerpunkt ist die 
Zusammenarbeit 
im Rahmen der EU, 
wenn am 1. Juli Finn-
land den Ratsvorsitz 
in der EU über-
nimmt.
Ein bedeutendes 
�ema für dieses Jahr 
ist die Förderung der 
deutschen Sprache. 
Die Mehrsprachig-
keit ist eine wichtige 
Grundlage für die 
Begegnung zwischen 

Deutsch-�nnische Schwerpunkte 2019

INTERVIEW: PAULA SCHUTH, BILD: DPA-PICTURE-ALLIANCE 

Botschafter Detlef Lingemann

den Menschen und ihren Kulturen. In 
Finnland wird ab dem Jahr 2020 bereits 
ab der ersten Klasse Fremdsprachenun-
terricht angeboten. Dies ist eine gute 
Gelegenheit, Deutschunterricht schon für 
Schulanfänger zu etablieren.
Zusammen mit den Botscha�en von Ös-
terreich und der Schweiz, dem Goethe-
Institut, dem Deutschlehrerverband und 
weiteren Partnern, wie der deutschen 
Wirtscha�, rühren wir krä�ig die Wer-
betrommel, um mit guten Argumenten 
möglichst viele Eltern zu überzeugen, 
ihre Kinder bereits ab der ersten Klasse 
Deutsch lernen zu lassen.  
Hier sehe ich auch eine große Rolle  
für die �nnisch-deutschen Vereine im 
ganzen Land: jeder kann  in seinem 

Botschafter Detlef Lingemann im Interview

Umfeld für die deutsche Sprache werben 
und erläutern, warum es gut ist, schon in 
jüngsten Jahren Deutsch zu lernen. 
Am 9. November diesen Jahres werden 
wir das 30-jährige Jubiläum des Berliner 
Mauerfalls begehen. Dieses historische 
Ereignis wird zum Jahresende ein          
Schwerpunkt unserer Ö�entlichkeitsar-
beit sein. 

Wie sehen Sie die aktuellen Bezie-
hungen zwischen Finnland und 
Deutschland, sowohl politisch als auch 
kulturell?
Die Beziehungen zwischen unseren 
beiden Ländern sind exzellent. In 
der Politik besteht ein enger und ver-
trauensvoller Meinungsaustausch auf 
höchster Ebene, aber auch unter hohen 
Beamten und Experten beider Seiten. 
Deutschland ist heute der wichtigste 
bilaterale Handelspartner für Finnland, 
zugleich ein attraktiver Standort für 
�nnische Investoren. Unter Studenten 
sind Deutschland und Finnland beliebte 
Studienstandorte. Viele junge Finnen und 
Deutsche machen von der Möglichkeit 
eines Studienaustauschs im Rahmen des 
Erasmus-Programms Gebrauch. 
Eine wichtige Rolle in den bilateralen 
Beziehungen spielen auch die vielen 
Partnerscha�en zwischen deutschen 
und �nnischen Städten. Ich möchte hier 
beispielha� die Partnerscha�en zwi-
schen Oulu und Leverkusen sowie Turku 
und Köln nennen. Der tägliche Kontakt 
zwischen Deutschen und Finnen ist das 
Fundament unserer guten Beziehungen 
– und die �nnisch-deutschen Vereine 
leisten dazu einen ganz wichtigen Bei-
trag. 

Was verbindet, was trennt uns?
Finnen und Deutsche verstehen einander. 
In unseren Mentalitäten gibt es viele 
Ähnlichkeiten. Auch die enge Verbun-
denheit der Finnen mit ihrer Natur ist 
etwas, was mir gleich zu Beginn meiner 
Tätigkeit in Finnland sehr positiv aufge-
fallen ist. Für Deutsche und Finnen sind 
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TEKSTI: PAULA SCHUTH

Saksan, Sveitsin ja Itävallan suurlähet-
tiläät ovat yhdistäneet voimansa sak-

san kielen aseman puolesta. Lähettiläät 
Detlef Lingemann, Maximilian Henning 
ja Heinrich Maurer ovat yhteistyössä 
Suomessa toimivien saksankielisten 
instituutioiden kanssa laatineet avo-
imen kirjeen ala-asteiden rehtoreille ja 
kuntapäättäjille tavoitteenaan vahvistaa 
saksan kielen asemaa suomalaisessa kou-
lutuskentässä.  

Tammikuusta 2020 alkaen, uuden 
kieltenopiskelun varhentamista määrit-
tävän lain astuessa voimaan, ensim-
mäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan 
jo alakoulun ensimmäisellä luokalla. 
Kirjeen tavoitteena on herättää koulujen 
johtoa ja kuntien edustajia siihen, että 
saksan kieltä olisi varhentamisen myötä 

Saksan, Sveitsin ja Itävallan suurlähettiläät yhdessä saksan 
kielen asialla 

Klima und Umwelt wichtige �emen.
Eine Herausforderung für jeden 
Deutschen ist die �nnische Sprache. 
Diese Hürde ist schwer zu nehmen. Zum 
Glück sind die Finnen sehr sprachbegabt 
und viele junge Menschen lernen auch 
die deutsche Sprache.

Worin sehen Sie die Schwerpunkte 
der deutsch-�nnischen Beziehungen 
untereinander, aber auch als Teil des 
vereinten Europa in den nächsten 
Jahren?
Es wird auch in Zukun� darauf ankom-
men, unsere Beziehungen weiter so 
zu gestalten, dass sie so breit und tief 
aufgestellt sind wie heute. Beim letztjäh-
rigen Staatsbesuch von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und seiner 
Ehefrau Elke Büdenbender standen die 
�emen Bildung und Digitalisierung 
im Vordergrund. Auch in diesem Jahr 
erwarten wir zahlreiche Delegationen, 
die sich für diese �emen, künstliche In-
telligenz oder das Gesundheitssystem in 
Zeiten der Digitalisierung interessieren. 
Deutschland und Finnland sind sich 
einig, dass Fragen der nachhaltigen Ener-
gieversorgung und -sicherheit sowie des 

Klimawandels in der Zukun� eine ent-
scheidende Rolle spielen werden, ebenso 
wie Bildung und soziale �emen. 
Bei seiner Rede zum 100-jährigen Beste-
hen des �nnischen Außenministeriums 
im vergangenen Jahr hat Bundesaußen-
minister Heiko Maas darauf hingewiesen, 
dass unsere Länder ein sehr ähnliches 
Verständnis von Europa haben. Gemein-
sam mit unseren �nnischen Partnern 
wollen wir daran arbeiten, den inneren 
Zusammenhalt der Europäischen Union 
zu stärken. 

Was ist Ihnen dabei als Botscha�er, 
aber auch als ein in Finnland lebender 
Deutscher und Europäer besonders 
wichtig?
Mir ist wichtig, dass wir uns bewusst 
sind, wie wertvoll die EU für uns alle 
ist. Viele junge Menschen nehmen die 
Errungenscha�en, die wir uns über die 
letzten Jahrzehnte in der Europäischen 
Union gemeinsam erarbeitet haben, als 
selbstverständlich hin: etwa die Freiheit, 
im Schengenraum ohne Grenzkontrollen 
reisen zu können, ohne in der Eurozone 
bei jedem Grenzübertritt Geld wechseln 
zu müssen, oder die Freiheit, innerhalb 

der EU studieren zu können, um nur 
einige ganz praktische Beispiele zu nen-
nen. 

Und wie sind Ihre persönlichen 
Eindrücke nach nun schon anderthalb 
Jahren hier im Norden? 
Meine Frau und ich fühlen uns in Finn-
land sehr wohl. Die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitscha� der Menschen in Finn-
land machen einem das Einleben leicht. 
Ich habe das erste Jahr genutzt, um das 
Land besser kennenzulernen und bin viel 
gereist. Finnland ist ein abwechslungs-
reiches Land und hat viel zu bieten. Ich 
freue mich hier zu sein. 

Ihr Gruß an die �nnisch-deutschen 
Vereine und deren Mitglieder in ganz 
Finnland für das Jahr 2019? 
Ich danke den Mitgliedern der �nnisch-
deutschen Vereine für ihren Einsatz für 
die deutsch-�nnischen Beziehungen. Mit 
ihrem Engagement tragen sie zu ihrer 
aktiven Gestaltung bei und füllen sie mit 
Leben. Dafür meinen ganz herzlichen 
Dank verbunden mit der Bitte, dieses 
großartige Engagement auch 2019 fort-
zusetzen. 

Herzlichen Dank für das Interview!

tarjolla jo ensimmäiseltä luokalta saakka 
mahdollisimman monessa kunnassa 
ja koulussa kattavasti koko Suomessa. 
Lähettiläät painottavat kirjeessään lisäksi 
moninaisia etuja, joita saksan kielen 
opetuksen aloittaminen ensimmäiseltä 
luokalta lähtien tuo tullessaan. Englan-
nin kielen ohella nykypäivänä myös 
muiden kielten, kuten esim. juuri saksan, 
osaaminen on oppilaille hyvin tärkeää. 
Lähettiläät ovat ottaneet kielikysymyksen 
esille myös useilla eri puolille Suomea 
suuntautuneilla vierailuillaan. 

Huoli saksan kielen taitajien vähe-
nemisestä yhdistää lähettiläiden lisäksi 
myös muita saksan kielen kanssa täällä 
Suomessa toimivia, ja lähetystöjen kirje-
tempaus on otettu ilolla vastaan.
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TEKSTI JA KUVA: PAULA SCHUTH

Vaihtarivuoden tuki ja turva 

DFG:n Heta Priiki on nuorille silta kahden maailman välillä

Heta Priiki on piipahtamassa vain 
lyhyesti Helsingissä. Priiki on 

tullut Helsinkiin pitämään vuosittain 
järjestettävää, SSYL:n ja DFG:n yhteistä 
oppilasvaihdon infotilaisuutta. Stuttgar-
tissa elävä Priiki on Deutsch-Finnische 
Gesellscha�in Baden-Württembergin 
alueen oppilasvaihtokoordinaattori. Op-
pilasvaihtokoordinaattorina hän vastaa 
sikäläisen opetushallituksen kanssa 
isäntäperheiden hankkimisesta Saksassa 
ja perheiden ja vaihto-oppilaiden val-
mennuksesta ennen vaihtoa. Samalla hän 
on myös koko lukuvuoden ajan suoma-
laisten vuosivaihto-oppilaiden ja heidän 
isäntäperheidensä tukihenkilö. 

DFG:n vapaaehtoistoimintaan Priiki 
on lähtenyt mukaan viisi vuotta sit-
ten. ”Hakeuduin oppilasvaihtokoor-
dinaattoriksi, koska tykkään nuorten 
kanssa toimimisesta. Tässä pääsee lisäksi 

Heta Priiki tukee suomalaisia vaihto-oppilaita ja heidän isäntäperheitään vaihtovuoden aikana. 

tekemään arvokasta ja hyvin konkreet-
tista työtä Saksan ja Suomen välisten 
suhteiden puolesta. Monesti ajatellaan, 
että maat ovat samanlaisia, mutta arjessa 
on yllättävän paljon eroja. Itse uskon, että 
elämä ulkomailla auttaa ymmärtämään 
muita ihmisiä. Sitä ymmärtää, että toinen 
voi ajatella ja elää toisin, mutta silti voi 
tulla hyvin toimeen ja elää sopusoin-
nussa. Taustalla on ajatus ymmärryksen 
lisäämisestä, niin yksittäisten ihmisten 
kuin laajemmalti myös kulttuurien 
välillä. Ja tässä pyrin auttamaan nuoria 
ja perheitä. Olen tässä vähän kuin silta 
kahden maailman välissä.”

Kulttuurien kohtaamisen lisäksi pal-
kitsevaa on myös itsenäistymässä olevien 
nuorten ja myös uuteen tilanteeseen jou-
tuvien isäntäperheiden valmentaminen 
ja tukeminen. ”Perheen oma dynamiikka 
muuttuu usein, kun siihen saapuu vaihto-

oppilas, perheen olemassa olevat roolit 
rikkoutuvat ja muovautuvat uudelleen. 
Tämä on erittäin hyvä oppi ihmisistä ja 
ihmissuhteista. Perheet kertovat usein, 
että ovat isäntäperheenä olemisen kautta 
oppineet itsestään ja toisistaan enem-
män kuin koskaan aiemmin. Se on usein 
nöyrä, mutta myös äärimmäisen rikastut-
tava kokemus - sekä vaihto-oppilaalle että 
isäntäperheelle”, Priiki kuvailee. 

Saksalla on suomalaisten vaihto-
oppilaiden kohdemaana pitkät perinteet. 
Maa on myös tällä hetkellä kiinnostava 
kohde monelle suomalaiselle. Saksaan 
lähdetään parantamaan kielitaitoa, op-
pimaan maan kulttuurista, kokemaan 
uutta ja itsenäistymään. Monella hakijalla 
on myös haave pidemmästä opiskelujak-
sosta Saksassa tulevaisuudessa. ”Saksa 
on talouselämän, mutta myös kulttuurin 
kannalta Suomelle hyvin mielenkiin-
toinen ja tärkeä maa. Tarvitsemme nyt 
ja jatkossa saksan kielen osaajia”, Priiki 
muistuttaa.

Oppilasvaihtokoordinaattorina Priiki 
on vuosien varrella nähnyt lukuisia on-
nistuneita vaihtoja, mutta myös yksit-
täisiä, joissa asiat olisivat voineet sujua 
paremminkin. ”Vaihtoa suunnittelevan 
nuoren kannattaa miettiä, kuinka hyvin 
kestää koti-ikävää, uusia tilanteita ja 
epävarmuutta. Sopeutumiskyky hyvin 
erilaisiin tilanteisiin ja ihmisiin sekä 
ennakkoluulottomuus ovat välttämät-
tömiä. Pitää olla avoin ja osata ottaa 
asiat sellaisina kuin ne tulevat vastaan, 
tuomitsematta ja sopeutuvaisena. Vaihto-
oppilas on kuitenkin aina vieras - ein 
Gastschüler.”

Haku SSYL:n ja DFG:n oppilasvaihtoon 
lukuvuodelle 2019–2020 on päättynyt. 
Haku lukuvuodelle 2020–2021 alkaa 
1.10.2019. 
www.ssyl.�/oppilasvaihto/
www.ssyl.�/isantaperheeksi/
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Ystävyysseurojen maantieteellisesti 
kattavan verkoston lisäksi suomalais-

saksalaisia suhteita edistetään Suomessa 
maanlaajuisesti myös ystävyyskunta- ja 
ystävyyskaupunkitoiminnan kautta.  
Suomalaisilla kunnilla ja maakunnilla 
on noin 1000 ystävyyskuntaa tai -aluetta 
noin 40 maassa. Eniten ystävyyskuntia 
on naapurimaissa ja lähialueilla, kuten 
Pohjoismaissa, Venäjällä ja Virossa.

Maantieteellisesti tai poliittisesti 
erillään olevat kaupungit tai kunnat ha-
lutaan ystävyystoiminnalla tuoda lähem-
mäksi toisiaan ja näin syventää asukkai-
den ja alueiden suhteita toiseen maahan. 
Ystävyyspaikkakuntien valinnan kritee-
rinä on usein alueiden samankaltaisuus. 

Lähes 90 prosenttia Suomen kunnista 
on mukana ystävyyskuntatoiminnassa. 
Ystävyyskuntatoiminta on perinteisesti 
keskittynyt kulttuuri-, urheilu- sekä 
nuoriso- ja koulutusvaihtoihin. Viime 
vuosina toimintaa on kehitetty myös 
talouselämän saralla. 

Ystävyyskuntatoiminta on vanhin 
kuntien ja maakuntien kansainvälisen 
toiminnan muoto. Pohjoismainen ystä-
vyyskuntatoiminta alkoi 1940-luvulla 
ja se on yksi maailman vanhimmista 
kuntayhteistyön muodoista. Ystävyys-
kaupunki- ja kuntavalinnat ovat osin 
seuranneet kunkin aikakauden laajempaa 
maailmanpoliittista kehitystä. 1950-lu-
vuilla ystävyyskaupunkeja haettiin Neu-
vostoliitosta ja 1960-luvulla mm. Itä- ja 
Länsi-Saksasta. Useilla suomalaiskunnilla 
on tästä syystä yhä vieläkin Saksassa kak-
si ystävyyskaupunkia. Valtaosa kaikista 
ystävyyssopimuksista on solmittu 1980- 
ja 1990-luvuilla. Toiminta alkoi kuitenkin 
hiipua 2000-luvulla. Ystävyyskaupunki-
toiminta on ajan saatossa myös muut-
tanut muotoaan. Viime vuosikymmenenä 
sopimuksia on solmittu erityisesti Kiinan 
kanssa, tavoitteena etenkin kaupan ja 
koulutuksen yhteistyö. 

Suomen ja Saksan väliset perinteik-
käästi hyvät suhteet näkyvät myös   

Ystävyyskaupungit yhdistäjinä

TEKSTI: PAULA SCHUTH

Verkostot ja vierailut tuovat ihmiset yhteen

Oulu ja länsisaksalainen Leverkusen juhlivat 
viime vuonna näyttävästi 50-vuotista ystä-
vyyskaupunkitoimintaansa. Myös Itä-Saksan 
Halle on Oulun ystävyyskaupunki. 

ystävyyssopimusten määrässä. 56 suoma-
laisella kaupungilla tai kunnalla on tätä 
kautta yhteys Saksaan. Usein aloite kau-
punkien väliseen ystävyyteen tulee kiin-
nostuneilta kansalaisilta ja taustalla on 
usein henkilökohtainen suhde Saksaan.

Ensimmäinen Saksan ja Suomen 
välinen ystävyyssopimus solmit-
tiin Riihimäen ja Schleswig-Holsteinin 
osavaltiossa sijaitsevan Bad Segebergin 
välillä vuonna 1954. Suhteet Bad Sege-
bergiin ovat Riihimäellä yhä vahvat, 
kertoo Riihimäen Suomi-Saksa Yh-
distyksen puheenjohtaja Paula Suoja: 
“Johtavien luottamushenkilöiden ja                                                    
viranhaltijoiden tapaamiset ovat ajan 
mittaan vähentyneet. Tällä hetkellä 
pääpaino on enemmänkin aikoinaan 
syntyneiden ystävyyssuhteiden ylläpito. 
Ajankohtaista tällä hetkellä on yritys 
elvyttää lukioiden välistä oppilasvaihtoa. 
Ja kesäksi on suunnitteilla yhteinen 
matka ystävyyskaupunkiimme.” 

Ystävyyskuntien ja -kaupunkien 
merkityksen on pelätty vähenevän kan-
sainvälistymisen ja matkailumahdolli-
suuksien lisääntymisen takia. Ystävyys-
verkostot ovat kuitenkin yhä olemassa, 
paikoin hyvinkin vahvoina. 

Yhteyttä ystävyyskaupunkeihin 
pidetään eri tasoilla ja paikkakun-
nilla hyvin vaihtelevasti yllä. Mahdol-
lisuuksia yhteistyöhön kuitenkin olisi. 
Ystävyyskuntatoiminnan kautta kunnan 
toimijoiden, kuten koulujen ja kansalais-
järjestöjen, on mahdollista kansain-
välistyä ja verkostoitua oman alansa 
toimijoiden kanssa toisessa maassa. 
Lisäksi kansalaisten välisiä yhteyksiä on 
luotu mm. koululaisvaihdon ja yhteisten 
kulttuuritapahtumien kautta. Monelle 
tämä mahdollisuus on, niin työelämän 
kuin harrastustoiminnan piirissä, ollut tai 
on yhä vieläkin rikastuttava kokemus. 

Riihimäen ja Pohjois-Saksan Bad Segebergin 
välillä solmittiin ensimmäinen Saksan ja 
Suomen välinen ystävyyskaupunkisopimus 
vuonna 1954.

Ystävyyskaupungit Savonlinna ja Detmold 
ovat yhdessä aktiivisia mm. koululaisvaihdon 
saralla. Ystävyyskaupunkitoiminnassa näyt-
täytyy myös liiton jäsenyhdistysten ja DFG:n 
välinen yhteistyö paikallistasolla.
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TEXT: PAULA SCHUTH, BILD: ULF UND INGRID ANNEL

Das Schauspieler- und Autorenpaar 
Ingrid und Ulf Annel kommt im 

Frühling auf Vereinstournee nach Finn-
land. Mit ihrem vielseitigen Programm 
für Kinder und Erwachsene besuchen 
sie Ende März und Anfang April Oulu, 
Jyväskylä, Tampere, Helsinki, Joensuu, 
Savonlinna, Turku und Salo.
Nun habe ich die Freude, mich hier mit 
den Annels über ihr Programm, über 
Bücher, das Erzählen und den guten 
Draht zum Publikum zu unterhalten. 

Können Sie uns vorab schon etwas 
mehr über Ihr Programm hier in Finn-
land verraten (Die deutsche Sprache ist 
ein Witz und Der schillernde Friedrich)?
U.A.: Aber gern. Die deutsche Sprache ist 
ein Witz ist Buchstaben-Kabarett. Schon 
mit einzelnen Buchstaben kann man 
Spaß haben und machen. Ich werde den 
Beweis antreten, dass ein einziger Buch-
stabe die Welt verändern kann. Ab auf 
die Wortspielwiese! Die deutsche Sprache 
steckt nämlich voller witziger Überra-

schungen, also die Muttersprache meines 
Vaterlands. Herrlich! Und manchmal 
dämlich. Aber immer zum Lachen.
Der schillernde Friedrich ist ein Anek-
doten-Abend. Es wird sehr kurzweilig. 
Und das, obwohl wir über einen Klassi-
ker erzählen, über Friedrich Schiller. 
Der weit oben auf dem Sockel über uns 
allen stehende, bronzene Klassiker klet-
tert plötzlich herunter und stellt sich als 
Mensch aus Fleisch und Blut mit Stärken 
und Schwächen heraus, irgendwie als ein 
Mensch wie du und ich. Ganz nebenbei 
geben Ingrid und ich Einblicke in den 
Produktionsprozess unseres vierten 
gemeinsamen Kindes (dem weitere 
folgten – wir werden berichten). Ein sehr 
vergnügliches Programm.

Und auch für die Kinder gibt es ein 
ganz besonderes Programm (Dorn-
röschen und das kleine Gespenst und 
Esel Erasmus unterwegs im sagenha�en 
Erfurt)?
I.A.: Dornröschen und das kleine Gespenst 

richtet sich an Kinder ab etwa 5 Jahren. 
In diesem Erzähltheater-Programm trete 
ich als Küchenmagd auf und habe eigent-
lich alle Hände voll zu tun, um Dorn-
röschens Hochzeit vorzubereiten. Aus 
aller Welt kommen die Hochzeitsgäste 
angereist, die berühmtesten aller Mär-
chen�guren sind ebenfalls eingeladen. 
Und jeder wünscht sich etwas anderes zu 
essen. Nebenbei erzähle ich (unter Ein-
beziehung der Kinder), wie Dornröschen 
eingeschlafen und wieder aufgewacht ist 
– und mit ihr das gesamte Schloss. Auch 
das kleine Gespenst. 
In Esel Erasmus im sagenha�en Erfurt 
entführe ich die Zuhörer ins späte Mittel-
alter. In dieser Zeit waren viele berühmte 
Leute in Erfurt: Till Eulenspiegel, Martin 
Luther, Hans Sachs, der Gelehrte und 
Magier Dr. Faust und Adam Ries. Über 
all diese Leute wurde vieles berichtet, 
manches in Form von Sagen. Esel Eras-
mus, der bei Till Eulenspiegel heimlich 
das Lesen gelernt hat, wandert über 
zwei Jahrhunderte durch die Stadt und 
begegnet all diesen Berühmtheiten und 
anderen Sagengestalten. Geduldig hört er 
ihnen zu und erlebt mit, wie es den Men-
schen in der damaligen Zeit erging.   

Ihr Publikum und die Leser Ihrer 
vielen Werke sind in erster Hand 
Kinder und Jugendliche. Was bewegt 
die Kinder heute, was wollen Sie den 
Kindern erzählen?
I.A.: Was Kinder heute bewegt? Auf diese 
Frage gibt es sicher so viele Antworten, 
wie es Kinder gibt. Das wird wohl nie-
mand pauschal beantworten können. 
Ich möchte Kinder generell für Bücher 
und fürs Lesen begeistern. Sollte mir das 
mit meinen eigenen Büchern gelingen – 
umso besser. Geschichten zu lesen oder 
zu hören, ist ein unglaublich wichtiges 
Training für die Entwicklung von Phan-
tasie und Empathie. 

Man spricht von der heutigen Zeit 
als einer Zeit, in der das Lesen und Vor-
lesen immer weniger wird. Wie sehen 

Ab auf die Wortspielwiese!
Ingrid und Ulf Annel im Frühling auf Vereinstournee
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Sie die Situation in Ihrem Umfeld?
I.A.: Bei uns gibt es viele Bücher im 
Haus, in fast jedem Zimmer stehen 
Bücherregale. Wir lesen viel, auch unsere 
inzwischen erwachsenen Kinder. Und 
die Enkeltochter, die gerade in die Schule 
gekommen ist, sitzt gern bei Oma oder 
Opa und lässt sich Geschichten vorlesen. 
Doch inzwischen hat sie ruck, zuck 
lesen gelernt. Wobei es sehr wichtig ist, 
auch Lese-Anfängern weiterhin Bücher 
vorzulesen.

Sie sind seit Jahren beim Kabarett 
Die Arche in Erfurt als Autor und Ka-
barettist tätig und nun bald auf Tour-
nee in Finnland. Was für Erwartungen 
haben Sie an Kabarett, Witz und das 
Publikum hier im Norden?
U.A.: Ich bin überhaupt das erste Mal 
in meinem Leben in Finnland. Ich bin 
neugierig. Und mit den Erwartungen ist 
es immer so eine Sache. Lieber lasse ich 
mich überraschen.

Was macht für Sie selbst ein gutes 

Kabarett, ein gutes Kinderbuch oder 
eine gute Lesung aus?
I.A.: Im Deutschen sagt man, dass man 
gern „einen guten Draht“ zum Publikum 
hat. Das klingt ein bisschen elektrisch. Ist 
es auch irgendwie, denn am besten wird 
es, wenn „der Funke überspringt“. Wenn 
zwischen Publikum und Bühne ein Ge-
ben und Nehmen entsteht, geistiger und 
emotionaler Austausch, dann wird es gut.
Jedes Kinderbuch, das von Kindern 
gelesen wird und sie nicht langweilt, ist 
auf seine Weise ein gutes Buch. Wobei 
ich (Ingrid) Bücher bevorzuge, die 
nicht zum Schmöker-Fastfood gehören, 
sondern sich durch eine ganz besondere 
Geschichte,  eine originelle Idee und 
durch eine poetische, witzige, pointierte 
Sprache auszeichnen. Sprache ist über-
haupt ganz wichtig für mich, sie ist der 
Sog, der mich in eine Geschichte zieht.

Hinter Ihnen beiden liegen mehrere 
Jahre erfüllt mit erfolgreichem Kaba-
rett, Lesungen, Schri�en, Büchern und 

Erzählungen, woher nehmen Sie die 
ganzen Ideen, und immer wieder aufs 
Neue?
I.A. und U.A.: Jeden Tag passiert etwas 
Neues, jeden Tag kann man Neues en-
tdecken (wenn man neugierig ist), man-
chmal muss zu einem Termin etwas fertig 
werden – Termindruck kann ein guter 
Motor für Ideen sein. Aber auch sonst ist 
das Gehirn ja nicht ausgeschaltet, und so 
manche Idee blitzt auf und will aufs Pa-
pier – oder erst einmal in den Computer. 
Wenn man dem Gehirn immer mal eine 
Erholungspause gönnt, produziert es 
manchmal ganz von allein.
Wenn der Geist spielerisch ist und bleibt, 
kann jede noch so kleine Begebenheit, 
jedes Bild, sogar ein falsch geschriebenes 
Wort der Anfang für eine neue Geschich-
te sein. 

Herzlichen Dank für das Interview – 
und bis bald!

INGRID UND ULF ANNEL – VEREINSTOURNEE
Aktualisierte Tourdaten �nden Sie unter www.ssyl.�.
Mi 27.3. OULU
Der schillernde Friedrich
Stadtbibliothek Oulu, 17.30 Uhr
Do 28.3. JYVÄSKYLÄ
Dornröschen und das kleine Gespenst 
Esel Erasmus in Erfurt
Puistokadun päiväkotikoulu, Puistokatu 7-9, 16.15 Uhr
Fr 29.3. TAMPERE, Der schillernde Friedrich
Kulttuuritalo Laikku, Musiksaal, Keskustori 4, 18 Uhr
Sa 30.3. HELSINKI, Dornröschen und das kleine Gespenst
Deutsche Bibliothek, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 11 Uhr
Sa 30.3. HELSINKI, Die deutsche Sprache ist ein Witz
Deutsche Schule Helsinki, Malminkatu 14, 18 Uhr
So 31.3. JOENSUU, Der schillernde Friedrich
Karelia-ammattikorkeakoulu, Karjalankatu 3, 18 Uhr
Mo 1.4. SAVONLINNA, Der schillernde Friedrich
Pääkirjasto Joeli, Asemantie 5, 17.30 Uhr
Di 2.4. TURKU, Ringelnatzabend
Kapellengemeinde Turku, Kaskenkatu 1, 18.30 Uhr
Mi 3.4. SALO, Die Deutsche Sprache ist ein Witz 
Salon kansalaisopisto, Ylhäistentie 2, 17 Uhr

Die Tournee von Ingrid und Ulf Annel wird von dem Verband der 
Finnisch-Deutschen Vereine e.V. in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bibliothek veranstaltet und von der Aue-Sti�ung unterstützt.

Herzlich willkommen – Eintritt frei!

WER FREMDE 
SPRACHEN NICHT 
KENNT, WEISS NICHTS 
VON SEINER EIGENEN*. 
J.W. von Goethe
*Joka ei osaa vieraita kieliä, ei tiedä mitään omastaan.

Die e-Bibliothek des Goethe-Instituts 
(Onleihe) bietet über 20.000 überwie-
gend deutschsprachige Medien und viel 
Material für das Deutschlernen.
goethe.de/finnland/onleihe

ONLEIHE. IMMER UND ÜBERALL. KOSTENLOS.
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Liiton hallitus vuodelle 2019 esittäytyy

KOONNUT: PAULA SCHUTH

Hallitusjäsenet kertovat Saksa-suhteestaan ja yhdistysten voimasta

Puheenjohtaja Luise 
Lie�änder-Leskinen, 
saksan kielen profes-
sori emerita,
Savonlinnan SSY  

“Kiinnostus suomalais-saksalaiseen kult-
tuurivaihtoon heräsi jo heti alkuaikoi-
nani Suomessa. Muutin Suomeen, koska 
aloitin työni saksakielen lehtorina Oulun 
yliopistossa. Jo muutama vuosi Suomeen 
saapumiseni jälkeen, vuonna 1980, minut 
valittiin Oulun Suomi-Saksa Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi. Eri tehtävissäni olen 
voinut vaikuttaa monella tapaa suomen 
ja saksan suhteisiin. Liiton yksi tärkeä 
tehtävä on varsinkin juuri nyt vah-
vistaa saksan kielen asemaa Suomessa. 
Tämä tapahtuu yhteistyössä eri kump-
panien kanssa, monipuolisia tapahtumia 
järjestämällä, jäsentapaamisten sekä 
ennen kaikkea myös oppilasvaihdon 
kautta.”

Varapuheenjohtaja 
Marjaliisa Hentilä, 
VTT, dosentti,
Helsingin SSY

“Suomalais-saksalaiset suhteet ovat 
tärkeitä useilla tahoilla: virallisella tasolla, 
kansalaisjärjestöjen tasolla ja myös 
yksilöiden tasolla. Saksan ja muidenkin 
saksankielisten maiden viralliset edusta-
jat pitävät tiivistä yhteyttä SSYL:ään ja 
sen yhdistyksiin. Se tuo arvostusta ja 
tilaisuuksiin arvokkuutta. SSYL:n suhteet 
Suomessa oleviin yhteistyökumppanei-
hin kuten Saksalaiseen seurakuntaan, 
Aue-säätiöön ja muihin ovat erinomaiset. 
SSYL:n suhde saksalaiseen sisarjärjestöön 
DFG:hen on pitkäaikainen ja hyvä. 
Yhdessä järjestämme tärkeää koulu-
laisvaihtoa. Siinä näen myös SSYL:n 
tulevaisuuden, kun kasvatamme Saksan 
kielen ja kulttuurin tuntijoita ja osaajia.”

Varapuheenjohtaja 
Gottfried E�e, 
saksan opettaja, 
kääntäjä (eläk.),
Oulun SSY, pj.

“Saksa ja Suomi ovat olleet tiiviissä 
monivivahteisissa suhteissa vuosisatoja. 
Suomalais-saksalaisia suhteita edistetään 
parhaiten edistämällä kieli- ja kulttuu-
ritaitoja, järjestämällä eri alojen tilai-
suuksia, vaalimalla ystävyyskaupunki-
toimintaa, kasvattamalla liikkuvuutta ja 
myös tukemalla kotouttamista. Oulun 
yhdistyksen puheenjohtajana yhdistys-
toiminta on minulle todella tärkeää. 
Antoisinta on mahdollisuuksien tarjoa-
minen kansainväliseen kulttuurien ym-
märtämiseen ja vuoropuheluun kaikilla 
elämän alueilla. Oma suhteeni Suomeen 

juontuu 1970-luvun alusta, ja olen myös 
toisessa avioliitossa suomalaisen kanssa.” 

Kirsi Aaltonen-
Kiianmies, 
saksan- ja englannin-
opettaja,
Tampereen SSY, 
sihteeri

“Saksanopettajana haluan edistää saksan 
kielen ja kulttuurin asemaa Suomessa. 
Rakastan Saksan kielen ja kulttuurin 
opettamista! Haaveenani on mahdollistaa 
aktiivinen ja mutkaton yhteistyö saksan-
opettajien ja Suomi-Saksa -yhdistysten 
välillä kaikilla yhdistyspaikkakunnilla. 
Yhdistystoiminnassa tärkeintä on kuun-
nella jäseniä ja luoda aktiivinen ja avoin 
ilmapiiri. Yhteiset tapahtumat, retket, 

illanvietot ja kokemukset luovat yhteen-
kuuluvuutta. Tampereen saksalainen 
kulttuurikeskus ja yhdistyksemme ovat 
toimineet yhdessä toisiaan tukien jo yli 
20 vuoden ajan.”

Maiju Boenisch, 
arkkitehti (eläk.),                      
Loimaan SSY, pj.

“Olen asunut Stuttgartissa ja lähiseudulla 
20 vuotta. Siellä toimin aktiivisesti myös 
DFG:ssä. Minulle ystävyysseuratoiminta 
on aina ollut tärkeää molempiin suun-
tiin. Haluan nyt olla mukana tukemassa 
erityisesti saksan kielen asemaa. Olen 
jo nuoresta asti toiminut erilaisissa 
yhdistyksissä. Siten pääsee mukaan 
vaikuttamaan itselleen läheisiin asioihin. 
Suomi-Saksa Yhdistysten toiminnassa 
liiton tehtävä on tärkeä yhdistysten 
yhteistyöfoorumina ja tukijana. Yhdistys-
ten jäsenille järjestetyt tapaamiset ovat 
hieno mahdollisuus verkostoitua ja tutus-
tua helsinkiläisiin instituutioihin.”

Erkki Immonen, 
insinööri (eläk.)
Kouvolan SSY, pj.

“Pidän suomalais-saksalaisia suhteita 
kaikilla tasoilla erittäin tärkeinä koko 
Suomen kannalta. Henkilökohtaiset 
suhteet saksankielisten kanssa auttavat 
ja ovat sujuvoittaneet omaa asioimista 
saksaksi. Kulttuurin, kirkon, tekniikan, 
lääketieteen, kaupan ja muiden alojen 
sekä kaiken muunkin kehityksen kärjessä 
ja huippuesimerkkinä Suomelle Saksa on 
aina “eine Reise wert”.
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Tuija Särkkä-Wirth,
FM, lehtori,       
Mikkelin SSY, pj.

“Asuin Berliinissä 17 vuotta. Berliini on 
toinen kotikaupunkini ja sinne täytyy 
päästä ainakin kerran vuodessa. Työssäni 
saksan kielen lehtorina olen saanut 
toteuttaa monta koululais- ja opettaja-
vaihtoa Mikkelin ystävyysmaakunnan 
Itä-Holsteinin kanssa. Nämä vaihdot ovat 
poikineet myös muuta kulttuurivaihtoa ja 
luoneet ystävyyssuhteita maiden välille. 
Haluaisin nuoria ihmisiä yhdistyksemme 
toimintaan mukaan, mutta yhdistystoi-
minta ei ikävä kyllä ole “muodikasta” 
tällä hetkellä.”

Eero Pajula, 
upseeri evp,
Napapiirin SSY, 
sihteeri 

“Saksassa vietettyjen vuosien jälkeen olen 
toiminut mm. Rovaniemen kaupungin ja 
varuskunnan saksan kielen tulkkina, op-
paana ja matkanjohtajana Lapissa. Olen 
toiminut toistakymmentä vuotta Volks-
bund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
-yhteyshenkilönä ja hoitanut saksalais-
sotilaiden hautausmaata Norvajärvellä. 
Minulle on myönnetty tästä työstä Ver-  
dienstkreuz I Klasse des Verdienstordens 
der BRD -kunniamerkki.
Haasteena kaikessa vapaaehtoistoimin-
nassa tuntuu olevan nuorten halut-
tomuus sitoutua toimintaan. Vaikuttaa 
siltä, että omaa aikaa ei haluta uhrata 
yhteisen hyvän eteen. Tämän ongelman 
suhteen olen yrittänyt olla aktiivinen. 
Siinä on haastetta jokaiselle meistä!”

Kirsi Peränen, 
datanomiopiskelija,
Jyväskylän SSY

“Haluaisin edistää Saksan kieltä ja kult-
tuuria tuomalla Saksan kieltä esimerkiksi 
myös ammattikouluun, sillä ammattitai-
toisille, ammattikielen osaajille on kova 
kysyntä Saksassa. Itse olen ihan rakas-
tunut Saksaan, käyn vähintään kerran 
vuodessa Saksassa ja minulla on siellä 
sukulaisia.”

Anne Vanhala,            
tietojenkäsittely-
tieteen FM,
Lahden SSY, pj.

“Henkilökohtainen suhteeni Saksaan pe-
rustuu 4,5 vuotta kestäneeseen työrupea-
maan �nanssialan konsulttiyrityksessä  
Saksassa. Saksa on tärkeä kauppakump-
pani Suomelle, mutta sen kielen osaajien 
ja opiskelevien määrä supistuu koko 
ajan. Yhdistystoiminta voi olla hauskaa ja 
antoisaa. Keräämällä mukava, samanmie-
linen ryhmä henkilöitä saadaan yhdessä 
paljon enemmän aikaiseksi!”

Varajäsen 
Alexandra Dziwis, 
FM, opintoneuvoja,
Turun SSY

“Suomalais-saksalaiset suhteet ovat 
olleet sydäntä lähellä jo 17-vuotiaasta 
asti, jolloin tulin ensimmäisen kerran 
Suomeen vaihto-oppilaana. Nykyään 
asun melko suomalaistuneena saksa-
laisena Turussa ja olen vuosien varrella 
myös yhdistyksemme toiminnan kautta 
huomannut, kuinka tärkeää Suomen ja 
Saksan välisten suhteiden vaaliminen on.  
Yhdistykset ovat myös tässä globalisoi-
tuneessa maailmassa edelleen siltoja 
paikallisen saksankielisen ja suomalaisen 
elämän välillä. Tulevaisuudessa tarvitaan 
yhdistyksiin lisää nuoria ja innokkaita 
jäseniä, ja haaste onkin, miten saisimme 
heidät mukaan toimintaamme.”

Stellvertretendes 
Mitglied Rainer 
Lahmann, Diplom-
Ingenieur,
Verein Helsinki, 
Vorsitzender 

“Durch Heirat nach Finnland gekom-
men. Seitdem versuche ich, im Rahmen 
meiner Möglichkeiten, die historisch 
gewachsene Verbindung zwischen 
Deutschen und Finnen zu fördern, 
sowohl in kultureller Sicht sowie auch im 
zwischenmenschlichen Bereich. Die heu-
tige Vereinstätigkeit hat sich gewandelt. 
Dies schlägt sich auch in der Vorstands-
arbeit nieder. War in den 60er Jahren 
eine wesentliche Aufgabe unter anderem, 
behil�ich in Wirtscha�sfragen zu sein, so 
ist es heute mehr die Kontaktp�ege unter  
den Mitgliedern mit der Vermittlung 
gegenseitiger kultureller Werte sowie der 
Sprache.

Varajäsen 
Paula Suoja, 
opinto-ohjaaja 
(eläk.) 
Riihimäen SSY, pj.

“Kesän 1968 Kasselin kielikurssista 
lähtien tiivis ystävyyssuhde silloisen 
isäntäperheeni samanikäiseen tyttäreen 
(”saksalainen sisareni”).  Toisaalta tiiviit 
ystävyyssuhteet muutamiin Riihimäen 
ystävyyskaupunkilaisiin, koska olen ollut 
useammankin kerran vuosien mittaan 
matkanjohtajana erilaisille ryhmille (niin 
nuorille, koululaisille kuin työtover-
eille). Vuosikaudet olin Riihimäen SSY:n 
passiivinen eli jäsenmaksunsa maksava 
jäsen. Aktivoiduin keskustelukerhomme 
mielenkiintoisten alustusten houkuttele-
mana ja Saksalaisten joulumarkkinoiden 
talkoolaisena.”
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PROGRAMM

Yhdistysten ohjelma kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin 
Programme der Vereine im kommenden Vierteljahr

Helsinki 
Stammtisch 7.3., 4.4., 2.5. und 6.6., 18 Uhr, 
Restaurant Zinnkeller, Meritullinkatu 25
13.3. Lesung: Christian Heydemann liest aus 
dem Buch Tagebuch von Adam und Eva von 
Mark Twain, 14 Uhr, anschliessend Ka�ee 
und Kuchen, Deutsches Seniorenwohnheim, 
Nuottapolku 2
30.3. Buchstabenkabarett mit Ulf Annel: Die 
deutsche Sprache ist ein Witz, 18 Uhr, Eintritt 
frei, Deutsche Schule Helsinki, Malminkatu 
14
16.4. Ritarihuone, Besichtigung mit Führung, 
16.30 Uhr, Ritarikatu 1, Anmeldung bis 9.4.
15.5. Strassenbahnmuseum, Besichtigung 
mit Führung ab 15.30 Uhr, Töölönkatu 51 A, 
Anmeldungen bis 7.5.
Programmanmeldungen und Infos Ursula 
Stenberg, Di 14–16 Tel.: 09 656 331, 
info@hssy.�, www.hssy.�.
Hämeenlinna
6.3., 3.4. ja 8.5. klo 18.30–20 Tre�punkt, Café 
Laurell, Sibeliuksenkatu 7
Stammtisch to 21.3., 18.4. ja 16.5. klo 18.30 
Ravintola Maja, Rauhankatu 11
suomisaksahameenlinna.blog
www.facebook.com/hameenlinnasuomisaksa
Joensuu
31.3. Kabarett Der schillernde Friedrich mit 
Ingrid und Ulf Annel, 18 Uhr, Karelia Am-
mattikorkeakoulu, Karjalankatu 3
www.jssy.�
Facebook: Deutsch in Nordkarelien
Jyväskylä
9.3. Spielgruppe mit �ema Haustiere, 10.15 
Uhr
13.3. Buchvorstellung, Sabine Gruber und 
Daldossi oder das Leben des Augenblicks, 18 
Uhr, Keski-Suomen Kirjailijatalo, Seminaarin-
katu 26 B
28.3. Erzähltheater und Lesestunde für Kin-
der mit Ingrid Annel, Dornröschen und Esel 
Erasmus um 16.15 Uhr, Puistokadun päiväko-
tikoulu, Puistokatu 7–9
13.4. Osterfest für die ganze Familie um 15 
Uhr, Äijälän Talo, Äijälänkuja 6
27.4. Spielgruppe mit Kasperletheater, Yrtti-
suon perhepuisto
9.5. Vortrag Religiöse Toleranz, Reisepastor 
Hans-Christian Beutel um 18 Uhr
www.suomisaksajkl.org
Kangasala 
25.3. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosiko-
kous klo 16.30, kahvila Novellia, Kangasalan 
pääkirjasto
25.3. Lauri Hokkisen esitelmä Lutherin kin-
tereillä - kuvakertomus reformaation syntysi-
joilta klo 17.30, Kangasalan pääkirjasto. 

13.4. Yhdistyksellä ständi Kangasalan kult-
tuuri- ja hyvinvointitorilla, Kangasala-talo
Kotka
12.3. Stammtisch, ravintola Venn, Hotelli 
Seurahuone, Kotka
14.5. Purjehdusretki perinnepurjealus M/aux 
Vivanilla Kymenlaakson edustalla (ennakkoil-
moittautuminen)
Lahti
14.3., 11.4., 9.5. Kantapöytä klo 18, Ravintola 
Sante Fé
9.3. Saksankielinen jumalanpalvelus, Mukku-
lan kirkko
14.3. Yhdistyksen vuosikokous klo 17, Ravin-
tola Santa Fé
19.3. Omien viinien ilta, NNKY
5.5. Mahdollisuuksien tori, Lahden satama
11.5. Saksankielinen jumalanpalvelus, Muk-
kulan kirkko
Mikkeli
27.3. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätko-
kous klo 17, kahvila Nanda, Savilahdenkatu 
12
27.5. Gottesdienst mit Kirchka�ee, 18 Uhr, 
Tuomiokirkko/krypta, Ristimäenkatu 2
Oulu
19.3. Deutschsprachiger Gottesdienst, 18 Uhr, 
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie 2
27.3. Kabarett Der schillernde Friedrich mit 
Ulf und Ingrid Annel (genauere Au�rittsda-
ten unter www.ssyl.�)
Riihimäki
Saksankielinen keskustelukerho kokoontuu 
5.3. alkaen 14.5. saakka parillisten viikkojen 
tiistaisin klo 18–19.30 (ei vappuaattona ) 
Riihimäen lukiossa
28.3. klo 18, Yhdistyksen vuosikokous, Vihreä 
talo
7.5. Kochen auf Deutsch mit Evelyn Rommel, 
Pohjolanrinteen koulun kotitalousluokka
18.5. Koko perheen kevätretki Lopelle. Lähtö 
klo 10, paluu n. klo 18. Ilmoittautumiset 
Urpu-Kaarina Yli-Laurilalle p. 050 5211 666, 
urpu.ylilaurila@kolumbus.�
www.suomisaksariihimaki.�
Rovaniemi 
13.3. klo 18–21 Kevätkokous ja yhdistysilta 
Tirolisalissa
23.3. Hiihtoretki ja laavutapahtuma. Lähtö/
paluu Sairaalanniemestä/-lle ja laavutapahtu-
ma Alakorkalon laavulla
24.4. klo 17 Saksankielinen jumalanpalvelus, 
Ounasrinteen kappeli, Saarvantie 3
Savonlinna
Stammtisch 15.3., 19.4., 17.5. freitags um 19 
Uhr, Restaurant Majakka
27.3. Jahresversammlung um 17 Uhr, Järjestö-
talo Kolomonen

1.4. Kabarett Der schillernde Friedrich mit Ulf 
und Ingrid Annel um 17.30 Uhr, Stadtbiblio-
thek Joeli
29.5. Deutschsprachiger Gottesdienst, 18 Uhr, 
Seurakuntakappeli
ssysavonlinna.wordpress.com
Tampere
FDV-Stammtisch mittwochs 13.3. und 10.4., 
ab 19 Uhr, Kneipe UkkoMetso, Kabinett
7.3. Karnevalsfest für Kinder um 17.30 Uhr, 
Tammelan koulu
10.3. Deutschsprachiger Gottesdienst und 
Kirchka�ee um 15 Uhr, Krypta der Alexan-
der-Kirche
12.3. Mehsprachige Lesung und Diskussion 
mit Schri�stellerin Sabine Gruber um 18 
Uhr, Buchladen Teos & Tulenkantajat
27.3., 24.4. und 29.5. Tre�punkt Literatur, 
17–19 Uhr, Kulturhaus Laikku
29.3. Jahresversammlung des Vereins um 
16.30 Uhr, Kulturhaus Laikku
29.3. Kabarett Der schillernde Friedrich mit 
Ulf und Ingrid Annel, 18 Uhr, Kulturhaus 
Laikku
13.4. Mini-Oper nach den Geschichten von 
Heinrich Ho�mann von und mit Veli-Pekka 
Bäckmann um 16.30, Kulturhaus Laikku
14.4. Deutschsprachiger Gottesdienst und 
Kirchka�ee um 15 Uhr, Krypta der Alexan-
der-Kirche
8.5. Vortrag Das Saarland mit Hans-Joachim 
Schulze um 19 Uhr, Rakennusliiton juhlatila, 
Sorinkatu 4 A
12.5. Deutschsprachiger Gottesdienst und 
Kirchka�ee um 15 Uhr, Krypta der Alexan-
der-Kirche
21.5. Leselampe Gesprächsrunde über lite-
rarische Neuerscheinungen, Roman Der 90. 
Geburtstag von Günter de Bruyn um 18 Uhr, 
Seurakuntatalo, Näsilinnankatu 26
Turku
6.3. klo 18 Yhdistyksen sääntömääräinen vuo-
sikokous, sen jälkeen olutkoulutus, Panimora-
vintola Koulu, Eerikinkatu 18
2.4. Jede Laune meiner Wimper - der Ringel-
natzabend mit Schauspieler und Kabarettist 
Ulf Annel, 18.30 Uhr, Kaskenkatu 1
23.4. Blickwinkel Deutschland, 30 Jahre Fall 
der Mauer, 15 Uhr, Åbo Akademi, Fabriksga-
tan 2, Arken
11.5. Kevätretki Turusta Paraisille Borneman-
nin mehustamoon ja ArtBankiin klo 13–18
www.ssyl.�/turku 
www.deutschegemeinde.�/turku/
Tuusulanjärvi
Kantapöytä joka kk:n toinen maanantai: 11.3., 
8.4. ja 13.5. klo 19 ravintola Casa Toscana, 
Asema-aukio, Järvenpää.
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HELSINKI

Rainer Lahmann 
040 534 3293 
rainerlahmann@hotmail.com
Ursula Stenberg
09 656 331 
info@hssy.�, www.hssy.�

HYVINKÄÄ

Kai Helminen 
050 528 9717
kai.helminen@ataria.�

HÄMEENLINNA

Outi Anttila 
040 524 9657 
outi.anttila@mbnet.�
Erja Kangasvuori
044 250 6936
erja.kangasvuori@gmail.com
suomisaksahameenlinna.blog

JOENSUU 
Raino-Lars Albert 
raino-lars.albert@coniunctio.�
Kaija Sankila 
kaija.sankila@karelia.�
www.joensuunsuomisaksa.com

JYVÄSKYLÄ 
Petra Linderoos  
040 515 7836
petra.linderoos@jyu.�
Anne Nykänen
anne.k.nykanen@gmail.com
www.suomisaksajkl.org

KALAJOKILAAKSO

Janine Junnikkala 
0400 426 378  
janine.dommasch@kotinet.com
Pirkko Pekuri-Nenonen  
044 541 0665 
pirkko.pekuri-nenonen 
@kotinet.com

KANGASALA

Paula Saarenpää
paula.saarenpaa@tut.�
Tuire Aakkula
tuire.aakkula@gmail.com
www.kssy.�

KAUSTINEN

Paula Salminen  
06 861 2276, 050 414 7007  
paulasa@kaustinen.�
Ossi  Penttilä 
06 8611 804
ossipe@kaustinen.� 

KOTKA

Toni Vanhala
040 512 3356  
toni.vanhala@kymenlaakso.�
Frank Hering
050 308 7290 
frank.hering@kymenlaakso.�

KOUVOLA

Erkki Immonen  
0400-516155
erkki.immonen@gmx.de

KUHMO

Nan Hellevig
p. 050 304 54 59
hellevig.nan@gmail.com 
Jarmo Kokkonen
jarmo.kokkonen@kuhmonet.�

LAHTI

Anne Vanhala 
040 5821582
lahdenssy@gmail.com 
Liisa Nemitz
lahdenssy@gmail.com

LAPUA

Jussi Maunula  
06 438 7705
Liisa Tiitu  
06 433 8500
liisa.tiitu@gasthaustiitu.net

LOIMAAN SEUTU

Maiju Boenisch  
044 906 4667 
mama-boe@hotmail.com

MIKKELI

Tuija Särkkä-Wirth 
tuija.sarkka-wirth@elisanet.�
Osmo Ukkonen   
osmoukk@suomi24.�

OULU

Gottfried E�e  
040 700 3259
gottfried.e�e@gmail.com
Erwin Fischer
erwin.�scher@outlook.com

OUTOKUMPU

Matti Honkavaara 
045 2778460, 013 555 893 
matti.honkavaara@�mnet.�
 

PORI

Hannu Salonoja 
044 574 0835 
hannu.salonoja@nic.�

RIIHIMÄKI

Paula Suoja
040 828 5539 
paula.suoja@saunalahti.�
Keijo Kyytinen 
040 861 3346  
keijo.kyytinen@kolumbus.�
www.suomisaksariihimaki.�

ROVANIEMI/NAPAPIIRI

Kaisa Liljeberg-�ronicke  
kaisa.liljeberg@rovaniemi.�
Eero Pajula 
040 537 1198 
epajula@nettilinja.� 
personal.inet.�/atk/omega/nssy/
NSSYyt.html 
 
SALO-HANKO, HANSA-VEREIN 
Petra Haro 
044 728 8120  
petra.haro@marinealutech.com
Esko Hariniemi
esko.hariniemi@salo.�

SAVONLINNA

Kristina Suvilehto 
040 545 5777 
kristinasuvilehto@yahoo.com 
Christina Schafranek
050 530 2501
christina-schafranek@web.de 
ssysavonlinna.wordpress.com/

SEINÄJOKI

Riikka Ala-Sankila 
050 491 4932  
riikka.ala-sankila@seamk.fi 
Kyllikki Poussu
k.poussu@gmail.com

TAMPERE 
Dr. Dieter Scha�rath 
050 348 0207 
scha�ra@phpoint.�
Kirsi Aaltonen-Kiianmies 
kirsi.aaltonen-kiianmies
@sta�.uta.�  

TURKU

Jens Grübl  
044 556 6305
jens.grubl@saga.�
Riitta Koistinen 
050 593 8905 
ssyturku@gmail.com 
www.ssyl.�/turku

TUUSULANJÄRVI

Andrea Fichtmüller 
0400 639 979
andrea.�chtmueller@hotmail.
com
Jorma Kauko
040 561 0669
jorma.k.kauko@gmail.com
www.tssy.org

VALKEAKOSKI

Bernd Sulkio-Cle�
03 3734 875 
bernd.sulkio-cle�@pp.inet.�
Soile Sulkio 
03 373 4875   
sulkio@kolumbus.�
www.sulkio.com 

VANTAA

Jyrki Pukarinen 
046 851 5077  
jyrki.pukarinen@omnia.�
Lahja Laitinen 
050 593 6652 
lahja.laitinen@kolumbus.�

LIITY  
JÄSENEKSI

SSYL, PUHEENJOHTAJA

Luise Lie�änder-Leskinen 
Sammonkatu 52 
57200 Savonlinna
050 340 5051 
lie�anderleskinen@gmail.com

SSYL, VS. TOIMINNANJOHTAJA

Paula Schuth
C/O Saksalainen kirjasto
Pohjoinen Makasiinikatu 7
00130 Helsinki
044 700 5511, info@ssyl.�

SSYL, VARAPUHEENJOHTAJA

Marjaliisa Hentilä
Juvansyrjä 5 A
02920 Espoo
050 599 4907
marjaliisa.hentila@tyark.�

SSYL, VARAPUHEENJOHTAJA

Gottfried E�e
Hyttystie 6
90550 Oulu
040 700 3259
gottfried.e�e@gmail.com

SSYL & YHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT

JÄSENHAKEMUKSET
WWW.SSYL.FI/JASENHAKEMUS

OSOITTEENMUUTOKSET

INFO@SSYL.FI



Suomen Saksan-instituutti
Finnland-Institut in Deutschland
Friedrichstr. 153 a (3. OG), D-10117 Berlin
+49 30 40 363 18 90
info@finstitut.de, www.finnland-institut.de

Suomen suurlähetystö / Botschaft von Finnland
Rauchstraße 1 D-10787 Berlin, +49 30 505 030
sanomat.ber@formin.fi, www.finnland.de

Deutsch-Finnische Gesellschaft, Bundesgeschäftsstelle 
Scherlstraße 11-13, D-04103 Leipzig
Tel: +49 341-99997450 Fax: +49 341-99997451 
DFG@DFG-eV.de, www.dfg-portal.de,  
www.deutsch-finnische-gesellschaft.de

Suomalaisen kirkollisen työn keskus
Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit e.V.
Herrenhäuser Str. 12, D-30419 Hannover
+49 511-2796 600, Fax +49 511-279699600
 info@zfka.de,  www.rengas.de

Hampurin Merimieskirkko
Ditmar Koel Straße 6, D-20459 Hamburg
+49 40 316 971, hampuri@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi/hampuri

Yöpymismahdollisuus Berliinin Suomi-keskuksessa, 
Schleiermacher Str. 24a, D-10961 Berlin-Kreuzberg
+49 30 781 8189, Fax +49 30 8956 6534

Saksan liittotasavallan suurlähetystö
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Finnland
Krogiuksentie 4, 00340 FIN-Helsinki, (09) 458 580, Fax 458 
58 258, info@helsinki.diplo.de, www.helsinki.diplo.de

AUE-säätiö,
Stiftung zur Förderung deutsch sprachiger Kultur
Munkkiniemen puistotie 18 B 47, FIN-00330 Helsinki
(09) 485 080 Fax (010) 2962 616  
info@aue-stiftung.org, www.aue-stiftung.org

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari
Deutsch-Finnische Handelskammer
Mikonkatu 25, PF 83, FIN-00101 Helsinki
(09) 612 212–0 Fax (09) 642 859 
info@dfhk.fi, www.dfhk.fi

Saksalainen ev. lut. seurakunta
Deutsche Evang. Luth. Gemeinde 
Bernhardinkatu 4, FIN-00130 Helsinki
(09) 6869 8510 Fax 6869 8555

Saksalainen kirjasto / Deutsche Bibliothek
Pohj. Makasiinikatu 7, FIN-00130 Helsinki
(09) 669 363 Fax 654 010,
deutsche.bibliothek@kolumbus.fi
www.deutsche-bibliothek.org

Helsingin Saksalainen koulu /  
Deutsche Schule Helsinki
Malminkatu 14, FIN-00100 Helsinki
(09) 685 0650 Fax (09) 6850 6560,  
dsh@dsh.fi

Goethe-Institut 
Salomonkatu 5 B, FIN-00100 Helsinki
044 722 2710 Fax (09) 604 377
kultur@helsinki.goethe.org,  
www.goethe.de/helsinki

Deutsches Kulturzentrum Tampere 
Keskustori 4 FIN-33101 Tampere 
040 5221419 
tampere@kulturz.inet.fi
www.saksalainenkulttuurikeskus.fi

Saksan Viinitiedotus
www.saksanviinitiedotus.fi

Keskustelufoorumeita
www.saksalaiset.fi, www.suomalaiset.de

Yhteystietoja Suomessa ja Saksassa

Kevätkokous - tervetuloa!
Frühjahrsversammlung - willkommen!

Lauantai / Samstag 13.4.2019
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4,  TAMPERE

13.30 Kahvi / Ka�ee
14.00 Kevätkokous / Frühjahrsversammlung
16.30 Mini-ooppera: Heinrich Ho�mannin tarinoita   
                 esittää Veli-Pekka Bäckmann/ 
                 Mini-Oper: Geschichten von Heinrich Ho�mann      
                 mit Veli-Pekka Bäckmann
17.30  Mahdollisuus yhteiseen illalliseen 
                 panimoravintola Plevnassa (omakustanteinen)/
 Möglichkeit zum gemeinsamen Abendessen im  
                   Brauerei-Restaurant Plevna (auf eigene Kosten)
   
Ilmoittautumiset 31.3.2019 mennessä/
Anmeldungen bis zum 31.3.2019 
info@ssyl.�, p./Tel. 044 700 5511 

Lähde isäntäperheeksi saksalaisnuorelle! 
Haemme nyt perheitä kesäksi ja syksyksi 2019
www.ssyl.�/isäntäperheeksi




