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Berliini on tällä hetkellä kaikkialla esillä. Muurin murtuminen 30 vuotta sit-
ten, ”maailmankaupungin uudelleensyntyminen” (näin kirjoittaa FOCUS 46/19, 
9.11.2019). 36 berliiniläistä muistelevat viimeistä 30 vuotta, kertovat oman tarinan-
sa osana kaupungin uskomatonta kehitystä ja ovat kriittisiä mutta myös toiveikkaita 
kaupunkinsa tulevaisuuden suhteen. HWWI:n (Hamburgisches Weltwirtschaftsins-
titut) mukaan Berliini ei ole pelkästään maailmanmetropoli vaan myös kaupunki, 
jolla on parhaat tulevaisuudennäkymät koko Saksassa (FOCUS 46, s. 145). Koko 
liittovaltion kattavassa arvioinnissa se ylsi Leipzigin ja Münchenin edelle sijalle 1. 
Loveparade (1,5 milj. osallistujaa), Reichstagin peittäminen (taiteilijat Christo ja 
Jean-Claude 1995), Juutalaismuseon avautuminen (2001 ja Daniel Barenboimin 
konsertti), mutta myös Tempelhofin lentokentän sulkeminen ja alueen avaaminen 
kaupunkilaisille ja uuden lentokentän BER avautumisen jatkuva siirtyminen 
(tämänhetkinen arvio syksy 2020) sekä terroristi Anis Amrin isku Breitscheidplat-
zin joulumarkkinoille – tämä kaikki on Berliiniä, joka vuodesta 1999 on jälleen 
liittotasavallan pääkaupunki. Berliini myös viettää ainoana Saksan osavaltiona 
naistenpäivää virallisena juhlapäivänä, ja Berliinin senaatti on lokakuussa 2019 
(myöskin ainoana saksalaiskaupunkina) tehnyt ehdotuksen vuokrakatoista hillitäk-
seen vuokrien nousun kaupungissa.  

Lennep on pieni ja vanha kaupunki (n. 25 000 asukasta) Bergisches Landissa, 
joka vuonna 1929 liitettiin osaksi naapurikaupunki Remscheidia. Jo 1260 Lennep 
sai kaupunkioikeudet ja tuli myös pian hansakaupungiksi, sillä se sijaitsi tärkeänä 
kangastuotannon kaupunkina keskiaikaisen kauppatien varrella Kölnin, Dortmun-
din ja Magdeburgin välillä. 1300-luvulla kaupunki sai oikeuden lyödä oma rahansa 
ja myöhemmin tullioikeuden. Wilhelm Conrad Röntgen syntyi 1845 Lennepissä, ja 
kaupunki on perustanut tutustumisenarvoisen röntgenmuseon – vain 200 metrin 
päähän tämän merkittävän tutkijan syntymäkodista. 

Marraskuussa Lennepissä tapasivat DFG:n ja SSYL:n oppilasvaihtovastaavat. Ta-
paamisessa käytiin monta hyvää keskustelua ja luotiin yhdessä sisarjärjestön kanssa 
taas raamit hyvälle ja jatkuvalle yhteistyölle oppilasvaihdon parissa.

Oberkirch on vielä pienempi kaupunki (n. 20 000 asukasta) eteläisessä Baden-
Württembergissä ja vielä vanhempi paikkakunta – ensimmäiset maininnat 
”Obernchirchenistä“ ovat 1000-luvulta. DFG:n kuratorio kokousti tällä kertaa 
täällä, ja paikalliseen paperitehtaaseen tutustumisen jälkeen illallistettiin Gaststätte 
Silberner Sternissä. Tätä majataloa piti vuosina 1665–1667 tunnettu kirjailija Hans 
Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676). Badenilainen keittiö on edel-
leen hyvin suosittua ja maistuu erinomaiselta.

DFG:n kuratoriotapaamisessa kävi taas kerran ilmi, että DFG, kuten myös SSYL, 
on aktiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut järjestö – ja kulttuurityö sekä oppilas-
vaihto Suomen ja Saksan välillä yhdistävät meitä. 

             Luise Liefländer-Leskinen 
                                 SSYL:n puheenjohtaja
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Berlin ist z.Zt. in aller Munde. Der 
Fall der Mauer vor 30 Jahren, die 

„Wiedergeburt einer Weltstadt“ (so 
schreibt FOCUS 46/19 am 9. November 
2019). 36 Berliner erinnern sich an die 
letzten 30 Jahre, erzählen ihre eigenen 
Geschichten im Rahmen der unglaubli-
chen Entwicklung dieser Stadt, sind 
kritisch und zugleich hoffnungsvoll, was 
die weitere Entwicklung betrifft. Laut 
einer Studie des HWWI (Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstituts) ist Berlin heute 
nicht nur Weltmetropole, sondern auch 
die Stadt mit den besten Zukunftsaus-                                 
sichten in Deutschland (FOCUS 46 S. 
145). Es liegt im bundesdeutschen Rank-
ing vor Leipzig und München auf Platz 1. 
Loveparade (1,5 Mill. Teilnehmer 1999), 
Verhüllung des Reichstags (durch die 
Künstler Christo und Jean-Claude 1995), 
Eröffnung des Jüdischen Museums (2001 
mit Konzert von Daniel Barenboim), 
aber auch die Schließung des Flughafens 
Berlin-Tempelhof (seit 2010 der Öffent-
lichkeit zugänglich) und die mehrfache 
Verschiebung der Eröffnung des neuen 
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Berlin, Lennep, Oberkirch…

Flughafens BER (nächster Termin Herbst 
2020) und der Anschlag durch den Ter-
roristen Anis Amri auf den Weihnachts-
markt am Breitscheidplatz – das alles ist 
Berlin, seit 1999 auch wieder Hauptstadt 
der Bundesrepublik. Übrigens wird in 
Berlin als bisher einzigem deutschen 
Bundesland seit 2019 am 8.3. offiziell der 
Weltfrauentag mit einem gesetzlichen 
Feiertag begangen und der Berliner Senat 
hat im Oktober 2019  (wieder als einziger 
deutscher Stadt) eine Gesetzesvorlage 
zum Mietendeckel beschlossen, damit die 
Mieten in Berlin nicht weiter steigen.

Lennep ist eine kleine, alte Stadt (ca. 
25 000 Einwohner) im Bergischen Land, 
die 1929 an Remscheid angegliedert 
wurde. Schon um 1260 erhielt Len-
nep Stadtrechte und wurde auch bald 
Hansestadt, denn sie lag als bedeutende 
Tuchmacherstadt an der mittelalterlichen 
Fernhandelsstraße zwischen Köln, Dort-
mund und Magdeburg. Im 14. Jahrhun-
dert erhielt die Stadt auch das wichtige 
Münzrecht und später Zollrecht. Übri-
gens wurde Wilhelm Conrad Röntgen 

Luise Liefländer-Leskinen (2. v.l.) im November bei der Gastschüler-Bildungstagung des 
SSYL und DFG in Lennep. Mit dabei (v. l. nach r.) Stellvertretende Geschäftsführerin des SSYL 
Paula Schuth, DFG-Gastschülerreferent Rainer Otto,  Vizevorsitzender des DFG Justus Burow, 
DFG-Gastschüler-referentin NRW Christa Weber, DFG-Gastschülerreferent Hamburg Gunther 
Fleckenstein und Vorsitzender des DFG Baden-Württemberg Siegfried Breiter.

1845 in Lennep geboren und die Stadt 
hat ein wirklich sehenswertes Deutsches 
Röntgen-Museum begründet – nur 200 
m entfernt vom Geburtshaus des bedeu-
tenden Forschers.

In Lennep trafen sich in diesem 
Herbst die Teilnehmer der Gastschüler-
Bildungstagung, d.h. die Verantwortli-
chen für den Schüleraustausch von DFG 
und SSYL und es fanden ergiebige Dis-
kussionen statt und die Weichen für eine 
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit der 
Schwesterorganisationen wurden gestellt.

Oberkirch ist eine noch kleinere (ca. 
20 000 Einwohner) Stadt im südlichen 
Baden-Württemberg und ein noch 
älterer Ort – erste Erwähnung von 
„Obernchirchen“ im 11. Jahrhundert. Das 
Kuratorium der DFG tagte diesmal hier 
und nach einem interessanten Besuch 
in der ortsansässigen Papierfabrik ging 
es zum Abendessen in den „Silbernen 
Stern“, eine Gaststätte, die von 1665 – 
1667 vom berühmten Dichter Hans Jakob 
Christoffel von Grimmelshausen (1622- 
1676) betrieben wurde. Die badische 
Küche dort kann sich auch heute noch 
sehen und (wohl) schmecken lassen.

Bei der Sitzung des Kuratoriums 
wurde deutlich, dass die DFG ebenso wie 
SSYL eine aktive und zukunftsgerichtete 
Gesellschaft ist – Kulturaustausch und 
Schülervermittlung zwischen Finnland 
und Deutschland verbinden uns.

Dr. Luise Liefländer-Leskinen 
      Vorstandsvorsitzende des SSYL 

Die Silta-Brücke Redak-
tion wünscht allen 

Leserinnen und Lesern 
frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2020!
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LYHYET JA INFO

Tag der deutschen Sprache kiinnosti!

SSYL:n ja Suomen Saksanopettajat ry:n 
yhteinen tapahtuma Tag der deutschen 

Sprache keräsi 28.9. saksanopettajia ja 
saksanystäviä eri puolilta maata yhteen 
Helsingin Saksalaiseen kouluun. Nyt 
jo kolmatta kertaa pidetty tapahtuma 
järjestettiin tänä vuonna yhteistyössä 
Saksalaisen koulun ja Goethe-Institutin 
kanssa. Mukana paikalla oli yli sata osal-
listujaa.

Päivän aikana tarjolla oli mm. opet-
tajille suunnattuja pedagogisia työpajoja 
ja myös laajemmalle yleisölle suunnattu 
Deutschmesse-messutapahtuma. Mes-
suvieraat pääsivät tutustumaan mm. 
Saksan, Sveitsin ja Itävallan suurlähe-

tystöjen, Goethe-Institutin, Saksalaisen 
kirjaston ja Saksalaisen seurakunnan 
toimintaan. Mukana olivat myös 
kirjakustantamot Otava, Sanoma Pro 
ja Hueber Verlag sekä Lidl ja Saksalais-
Suomalainen Kauppakamari sekä SSYL:n 
jäsenyhdistykset Helsingistä, Tuusulasta, 
Hämeenlinnasta, Riihimäeltä ja Lahdes-
ta.

Päivä jatkui kulttuurin ja ajankohtais-
ten aiheiden parissa paneelikeskustelulla 
”Warum deutsch?”. SSYL:n pj:n Luise 
Liefländer-Leskisen johdolla saksan 
kielen asemasta Suomessa keskustelivat 
Saksan suurlähettiläs Detlef Lingemann, 
Sveitsin suurlähettiläs Heinrich Mau-
rer, Itävallan suurlähettiläs Maximilian 
Hennig, Goethe-Institutin kieliosaston 
johtaja Ulrike Eichstädt, Saksalais-
Suomalaisen Kauppakamarin Antti 
Grönlund ja journalisti Mika Tommola.

Ja päivän kohokohtana kuultiin M. A. 
Nummisen ja Pedro Hietasen mieleen-
painuva konsertti – mit wunderbaren 
Liedern auf Deutsch!

Lämmin kiitos kaikille yhteistyö-
kumppaneille, jäsenjärjestöjen edustajille 
ja muille tapahtumaan osallistuneille!

TEKSTI JA KUVA: PAULA SCHUTH

Lutherin jalanjäljillä
- matkaopas luterilaisuu-
den syntysijoille

Lauri Hokkisen 
vastailmestynyt 
matkaopas vie 
lukijan refor-
maation synty-
sijoille Saksaan. 
Opas on hyvä apu 
omatoimimat-
kailijoille, jotka 
haluavat tutus-
tua suomalaista 

Finnische Weihnachts- 
lieder auf Deutsch

24 bekannte, traditi-
onelle finnische 
Weihnachtslieder 
können nun finnisch 
UND deutsch gehört 
(auf der Begleit-CD) 
und gesungen werden. 
Interessante Fakten 
zu Textdichtern und 

Komponisten rund um Sibelius sowie 
wunderschöne Fotografien aus Finnland 
machen das Liederbuch Weihnachten in 
Finnland zu einer Bereicherung für jeden 
Liebhaber finnischer Weihnachtsmusik.

Kyllönen, Michaela:Weihnachten in Finnland 
ISBN: 9783954902965
Preis 29,95 Euro. Anfragen SSYL-Büro,               
Tel.: 044 700 5511, info@ssyl.fi

TEKSTI: SSYL, AUE-SÄÄTIÖ, KUVA: AUE-SÄÄTIÖ

TEXT UND BILD: MICHAELA KYLLÖNEN

yhteiskuntaa monin tavoin muovanneen 
luterilaisuuden syntyseutuihin. Opas 
valottaa mielenkiintoisella tavalla Lu-
therin elämänvaiheita ja hänen merkity-
stään paikkakunnille, joissa hän eläessään 
vaikutti, sekä hänen jälkiään lähinnä 
keskisen Saksan alueella. 

Hokkinen, Lauri: Lutherin jalanjäljillä. Matka-
opas reformaation syntysijoille
Aue-säätiön julkaisuja 39, Aue-säätiö, Helsinki 
2019

Messu- ja työpajatapahtuma toi saksanopettajat ja -ystävät 
yhteen

- Deutsche Sprache in Finnland – gestern und heute                                                 
SSYL:n pj. Luise Liefländer-Leskinen
- Erb- und Rentenfragen im deutsch-finnischen Kontext                                               
Rechtsanwalt Mika Pöpken
- Kasperle-Theater                                                                                                                           
lehtori Dieter Hermann Schmitz, Tampereen Suomalais-Saksalaisen yhdistyksen pj.
- Lutherin kintereillä - kuvapainotteinen katsaus Lutheriin ja reformaatioon liit-
tyvistä matkakohteista Saksassa
kielenkääntäjä, tietokirjailija Lauri Hokkinen 
- Das ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammen hält. Zum Verhältnis von 
Glaube und Naturwissenschaft 
matkapastori Hans-Christian Beutel, Saksalainen seurakunta 
- Den Islam verstehen - Wie das Zusammenleben mit Muslimen gelingen kann 
matkapastori Hans-Christian Beutel, Saksalainen seurakunta 
Lisätiedot ja varaukset: www.ssyl.fi/kulttuuriohjelma, info@ssyl.fi, p.: 044 700 5511

Vuoden 2020 kulttuurilista jäsenyhdistyksille
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Lebensgeschichten von Robert Seethaler

TEXT: DR. LUISE LIEFLÄNDER-LESKINEN, BILD: HANSER BERLIN, KEIN & ABER

Das erste Buch des Wiener Autors Robert Seethaler, das 
ich las, hieß: Ein ganzes Leben (2014). Ich erhielt es als 

Geschenk mit der Widmung „ein ganzes Leben in Finnland 
und in Deutschland – zwei Leben – viele Leben“… Das 
harte Leben des Andreas Egger (1898 – 1977), der in Öster-
reich und in den Alpen lebt, beschreibt Seethaler in diesem 
Buch. Die traurige Kindheit, aber auch die Stärke des Her-
anwachsenden und die tragische große Liebe schildert der 
Autor auf so berührende und einfühlsame Weise, dass man 
das Buch nicht aus der Hand legen mag. Daneben ist noch 
der Bau der ersten Seilbahn, an der Andreas mitarbeitet 
und später die Teilnahme am Krieg, sowie acht Jahre in 
Gefangenschaft und die Rückkehr in eine veränderte Berg-
welt. Thema des Buches und der Lebenskreis schließt sich, 
als „Die Kalte Frau“ schließlich zum fast achtzigjährigen 
Andreas Egger kommt und ihn abholt.
Ein etwas anderes “ganzes Leben” beschreibt Seethaler 
in seinem Buch: Der Trafikant (2012), auch übersetzt 
ins Finnische durch Arja Rinnekangas als Tupakkakaup-
pias (2017). Der 17jährige Franz Huchel wird 1937 von 
seiner Mutter aus seiner Heimat in Nußdorf am Attersee 
nach Wien zu dem Trafikanten Otto Trsnjek als Lehrling 
geschickt. Interessant ist die österreichische Bezeichnung 
„Trafikant“, die eigentlich den Betreiber eines Kioskes mit 
Zeitungen, Zeitschriften, Briefmarken und Tabakwaren 
meint und im Hochdeutschen nicht bekannt ist. Franz 
lebt sich in Wien schnell ein und lernt die interessanten 
Kunden der Trafik (des Kiosks) kennen, insbesondere den 
„Deppendoktor“ Prof. Sigmund Freud, mit dem er über 
das Leben und die Liebe sprechen kann. Er folgt dem Rat 
Freuds und sucht sich ein Mädchen, er findet Anezka aus 
dem Burgenland, die ihn aber immer wieder verlässt.
Über all dem liegt der Schatten der politischen Entwick-
lung in Wien und als die Nationalsozialisten ihre Herr-
schaft antreten, erwischt es auch Otto Tsnjek und sein 
Schicksal weckt den jungen – eigentlich unpolitischen 
Trafikanten Franz. Er protestiert gegen die Gewaltherr-
schaft der Nazis und wird schließlich abgeholt und ver-
schwindet auf Nimmerwiedersehen. Auch diese Erzählung 
von Seethaler ist faszinierend geschrieben und mitreißend.
Als letztes Buch von Robert Seethaler ist Das Feld 2018 

LESEECKE

Robert Seethaler: Ein ganzes Leben (Hanser Berlin 2014),                           
Der Trafikant (Kein & Aber 2012), Das Feld (Hanser Berlin, 2018)

Oman äidinkielen opetus-
ta (saksa) Tuusulaan!

Ilmoita Silta-Brückessä

Haluatko suomen- tai saksankielisen 
ilmoituksesi Silta-Brückeen? 
Julkaisumme tavoittaa neljä ker-
taa vuodessa n. 2 500 jäsentämme 
ja tätäkin laajemman suomalais-
saksalaisen viiteryhmämme ympäri 
Suomea. 
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
info@ssyl.fi.

Tärkeää asiaa! Tuusulanjärven 
Suomi-Saksa Yhdistys etsii perheitä, 

joissa on saksaa puhuvia lapsia. Olemme 
tehneet aloitteen, joka mahdollistaisi 
lapsillemme oman äidinkielen opetusta. 
Saksa voi olla lapsen ns. ensimmäinen 
tai toinen kieli. Kyseessä voi olla myös 
ns. ylläpitokieli, jos lapsen vanhemmat 
ovat asuneet tai työskennelleet Saksassa 
jonkin aikaa ja haluavat Suomeen paluun 
myötä pitää lasten saksan kielen taitoa 
yllä. Oletko kiinnostunut tästä saksan 
kielen opetuksesta? Etsimme siis saksaa 
puhuvia lapsia Tuusulan, Järvenpään ja 
Hyvinkään kunnan alueilta. 
Kertokaa ja jakakaa mahdollisille kiin-
nostuneille, kiitos!

Lisäksi Tuusulanjärven Suomi-Saksa 
Yhdistys järjestää säännöllisen saksan 
kielen kerhon, Deutsch Club, joka on ta-
paamispaikka perheille, joissa on saksaa 
puhuvia lapsia. Kerhossa niin lapset kuin 
aikuisetkin pääsevät puhumaan saksaa. 
Yhdessä leikitään, retkeillään, juhlitaan ja 
opitaan lisää saksaa. 

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tuusulanjärven Suomalais-Saksalainen 
yhdistys
pj. Andrea Fichtmüller
andrea.fichtmueller@hotmail.com 
p. 041 5356292

erschienen. Als „das Feld“ wird der Friedhof einer kleinen Stadt bezeichnet und 
wieder geht es Seethaler um Lebensgeschichten, diesmal werden verschiedene Leben 
nebeneinandergestellt: „In Robert Seethalers neuem Roman geht es um das, was sich 
nicht fassen lässt. Es ist ein Buch der Menschenleben, jedes ganz anders, jedes mit 
anderen verbunden. Sie fügen sich zum Roman einer kleinen Stadt und zu einem Bild 
menschlicher Koexistenz.“ So fasst der Hanser Verlag zusammen. Das Buch steht als 
nächstes auf meiner Leseliste.

TEKSTI: TUUSULANJÄRVEN SSY
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Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen 
ottaa minut vastaan työhuoneessaan 

Valtioneuvoston linnassa Senaatintorin 
laidalla. Viime syksynä SSYL:n jäsenistö 
pääsi tapaamaan silloin vielä eduskunnan 
Saksa-ystävyysryhmän puheenjohtajana 
toiminutta kansanedustajaa osana liiton 
jäsenmatkaa eduskuntaan. Nyt olen tul-
lut kuulemaan kesäkuussa ministeriksi 
nimitetyn Tytti Tuppuraisen ajatuksia 
Suomen ja Saksan välisistä suhteista mm. 
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 
näkökulmasta.

TT: Ministeritehtävän takia olen 
joutunut luopumaan eduskunnan Saksa-
ystävyysryhmän puheenjohtajuudesta, 
minkä olen tehnyt hyvin haikein mielin. 
Se oli minulle todella rakas tehtävä. Olen 
hyvin kiitollinen, että siihen tehtävään 

Eurooppaministeri haastattelussa

TEKSTI JA KUVA: PAULA SCHUTH

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen työhuoneessaan Valtioneuvoston linnassa. 

“Kielitaito on meidän suomalaisten henkivakuutus!”

ylipäätänsä pääsin, koska paikka on 
hyvin haluttu ja äärimmäisen mielen-
kiintoinen.  

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja 
yhteistyö Saksan kanssa?
TT: Puheenjohtajuuskaudella pj-maana 
toimiva valtio on trio-yhteistyön kautta 
tekemisissä ensisijaisesti omaa kautta 
edeltävän ja sitä seuraavan puheenjohta-
jamaan kanssa. Meidän tapauksessa siis 
Romanian ja Kroatian. Mutta Saksan 
oma puheenjohtajuuskausi alkaa ensi 
vuonna heti Kroatian jälkeen, ja tämä 
heijastuu jo nykyiseen yhteistyöhömme 
Saksan kanssa. 

Saksa on hyvin vahva vaikuttaja 
EU:ssa, ja Saksan mielipide painaa paljon. 
Me pj-maana olemme tasapuolisia kai-
kille, mutta kuuntelemme tietysti myös 

hyvin herkästi, mitä Saksa sanoo. Saksa 
on antanut meille pj-kaudellamme paljon 
tukea mm. oikeusvaltiokysymyksissä ja 
monivuotisen rahoituskehyksen osalta, 
jotka ovat tämän meidän kautemme kaksi 
keskeistä kysymystä. Suomi ja Saksa ovat 
monessa asiassa EU:ssa hyvin saman-
mielisiä. Olemme läheisiä kumppaneita 
ja ajattelemme useista keskeisistä EU-
politiikan kysymyksistä hyvin samalla 
tavalla. Olemme like-minded-maita. 

Suomen ja Saksan välinen yhteistyö 
ja kumppanuus tänään ja tulevaisuu-
dessa?
TT: Suomen ja Saksan kumppanuudesta 
ei voi puhua mainitsematta taloutta. Sak-
sa on Suomen tärkein kauppakumppani. 
Meidän hyvinvointimme on talouden 
kautta keskinäisriippuvainen ja kytketty 
toisiinsa. Suomi ja Saksa ovat myös 
ilmastopolitiikan näkökulmasta samoilla 
linjoilla ja tällä hetkellä EU:n kunnianhi-
moisimpien jäsenmaiden joukossa, mikä 
on todella hienoa. 

Mitä voimme oppia Saksalta, mitä 
Saksa meiltä?
TT: Kyllä suomalaiset voisivat oppia 
saksalaisilta mm. itsetuntoa ja asennetta. 
Vaikka me suomalaiset olemme aika 
lailla jo kehittyneet, ja tämänkin puheen-
johtajuuden aikana olemme näyttävästi 
tuoneet omaa osaamistamme esille, niin 
on meillä silti edelleen sellainen aika 
vaatimaton ja nöyrä pohjavire, että kyllä 
meidät huomataan, kun olemme vain 
tarpeeksi hyviä. 

Miksi saksaa on hyvä osata myös 
nykypäivän Suomessa? Hoituuko kaikki 
englanniksi? 
TT: Suomi pienenä maana on talouden 
ja turvallisuuden osalta riippuvainen 
kansainvälisestä yhteisöstä. On meidän 
henkivakuutus, että osaamme kieliä. Ja 
tänä päivänä englanti ei yksinkertaisesti 
vain enää riitä. Englannin lisäksi tulee 
tietenkin osata Suomen toista virallista 
kieltä ruotsia ja mielellään sitten vielä 
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Finnisches Parlament feiert 30 Jahre Mauerfall

jotakin näistä Euroopan suurista kielistä, 
eli saksaa tai ranskaa.

Olen usein kertonut tämän lauseen, 
että ”Alles kann man auf Englisch kaufen, 
aber nicht verkaufen”. Mikäli halutaan 
tehdä kauppoja ja päästä pinnan alle, niin 
kieli on se avain. 

Ja tietenkin saksan vaikutus myös 
kulttuurin, kirjallisuuden ja filosofian 
alueilla on suuri. Olen vasta myöhemmin 
oivaltanut, kuinka hieno mahdollisuus 
oli päästä lukemaan opiskeluaikoina mm. 
Hegeliä, Arthur Schnitzleriä tai C. G. 
Jungia alkuperäiskielelllä. Näitä koke-
muksia ei synny kuin kielen kautta. 

Miten houkutella koululaisia saksan 
kielen pariin?
TT: Koululaisten houkuttelu saksan 
kielen pariin vaatii asian läpinäkyväksi 
tekemistä ja tiettäväksi tekemistä. Jos 
kukaan ei koulussa puhu kielimahdolli-
suuksista, niin näitä kieliryhmiä ei synny. 
Olen itse sekä Oulussa että Helsingissä 
todistanut sitä, miten valtava merkitys on 
innostuneilla opettajilla ja valveutuneilla 
vanhemmilla, jotka tuovat esille sen, että 

on mahdollista ja tärkeää opiskella myös 
muita kieliä kuin vain englantia. 

Ystävyysseurojen ja kuntien ystä-
vyyskaupunkitoiminnan merkitys?
TT: Ystävyysseurat ja ystävyyskaupunki-
toiminta ovat keskeinen osa meidän 
institutionaalista yhteistyötä, joka on 
vuosikymmenten aikana hioutunut 
tällaisiksi olemassa oleviksi rakenteiksi. 
Nämä ylläpitävät meidän kulttuurista 
vuoropuhelua ja maiden välistä ystävy-
yttä. Ne ovat todella tärkeitä, ja varsinkin 
nämä ystävyyskaupunkiverkostot ovat 
aivan vertaansa vailla. Tärkeää on myös, 
että ne tuovat aina uudet ja uudet päät-
täjäsukupolvet ihailtavalla tavalla yhteen. 
Näitä vapaaehtoisvoimin ylläpidettyjä 
rakenteita ei voi pitää itsestäänselvyytenä, 
ja niiden ylläpitäminen ja jatkuvuus 
vaatii työtä ja sitoutumista. 

Oma suhteesi Saksaan ja saksan 
kieleen?
TT: Koen hyvin vahvan yhteyden Sak-
saan. Aloitin saksan opinnot yläasteella 
Oulussa opiskellessani Merikosken yläas-
teella ja siitä lähtien olen harrastanut sak-

san kieltä. Olin lukioikäisenä Bremenissä 
kesän vaihdossa, asuin saksalaisessa per-
heessä ja pääsin kiertämään Pohjois-Sak-
saa. Paljon oli samanlaista, samanlainen 
organisoitu yhteiskunta kuin Suomikin 
oli, mutta toisaalta myös erilaisuus, eri 
kieli, kulttuuri ja mm. Bremer Stadtmusi-
kantit. Opiskeluaikoina, kun opiskelin 
saksaa Oulun yliopistossa, olin opis-
kelijavaihdossa Eichstädtin yliopistossa 
Baijerissa. Siellä kohtasin katolisen ja 
konservatiivisen Saksan. Molemmat 
kokemukset olivat hyvin avartavia ja 
opettavaisia. 

Kyllä kielitaito on etuoikeus. Monta 
kertaa olen ajatellut, että minulla kävi 
hyvä tuuri, että lukiovuoden jälkeen läh-
din opiskelemaan juuri saksaa. Se ei sil-
loin ollut mikään kovin tietoinen valinta. 
Olin 18-vuotias hyvin nuori ihminen ja 
ajattelin nuoren ihmisen lailla, että jos 
pääsen yliopistoon lukemaan saksaa, voin 
sitten miettiä mitä haluan myöhemmin 
tehdä. Mutta elämä vei mukanaan.

Das Auditorium im Pikkuparlamentti 
ist gepackt voll. Um die 250 gelad-

ene Gäste sind am 8. November zum 
Jubiläumsseminar 30 Jahre Mauerfall 
gekommen. Initiiert worden ist das 
Seminar Miten maailma makaa 30 vuotta 
Berliinin muurin murtumisen jälkeen von 
der Vizevorsitzenden des Parlaments, 
Tuula Haatainen, und der Vorsitzenden 
der Deutschland-Freundschaftsgruppe 
des Parlaments, Elina Lepomäki. 

Neben den Seminarbeiträgen von 
Tuula Haatainen und Elina Lepomäki 
finden Beiträge des Botschafters der 
Bundesrepublik Deutschland in Helsin-
ki, Detlef Lingemann, von Brandenburgs 
Innenminister, Karl-Heinz Schröter, und 
Professor emeritus Seppo Hentilä zum 
aktuellen Thema Mauerfall und der Zeit 
danach statt.

„Der Mauerfall ist für viele von uns 
ein Generationserlebnis“, beschreibt 
Tuula Haatainen in ihrer Eröffnungs-

rede. Die Vizevorsitzende möchte mit 
ihrem Beitrag all diejenigen, die sich 
an der gewaltfreien Revolution beteiligt 
haben, ehren und daran erinnern, dass 
die Mauer nicht von alleine gefallen ist, 
sondern von tausenden mutiger DDR-
Bürger gestürzt worden ist. 

Im Anschluss an das Seminar lädt 
Botschafter Detlef Lingemann noch zu 
einem Sektempfang im Eingangsbe-
reich des Auditoriums ein. Viele der 
Anwesenden haben persönliche Erin-
nerungen zur Berliner Mauer und der 
deutschen Teilung, viele haben in der Zeit 
der Teilung im geteilten Deutschland, in 
Ost oder West gelebt, dort studiert oder 
das geteilte Deutschland als Reisende 
oder durch Freunde kennengelernt. 
Die Bilder des November 1989 laufen 
über die Leinwand und Erinnerungen 
kommen auf. Im Ganzen eine wirklich 
bewegende Veranstaltung.

TEXT: PAULA SCHUTH, BILDER: HANNE SALONEN/EDUSKUNTA



8 Silta-Brücke 110/2019

TEKSTI: PAULA SCHUTH, KUVA: IAN ALLENDEN/ALAMY STOCK PHOTO

Hello, Hallo vai Salut?
Kieltenopetuksen varhentaminen ja saksan kieli

Tammikuun alusta alkaen ensim-
mäisen vieraan kielen opiskelu alkaa 

kouluissa jo ensimmäisellä luokalla. 
Aiemmin ensimmäisen vieraan kielen, 
eli A1-kielen, opiskelu on alkanut yleensä 
vasta kolmannella luokalla. 

Vaikka varhennettu kieltenopetus 
alkaa lain mukaan koko Suomen katta-
vasti vasta vuoden 2020 alusta, monessa 
kunnassa varhennettua kieliopetusta 
on toteutettu omin varoin jo alkaneen 
lukuvuoden alusta saakka. Valtakunnal-
linen A1-kielen varhentamisen opetus-
suunnitelma valmistui toukokuussa, 
ja paikallisia opetussuunnitelmia on 
kirjoitettu syksyn aikana. Ekaluokkalais-
ten vanhemmat eri puolilla Suomea ovat 
loppusyksystä tehneet päätökset lastensa 

Tammikuusta alkaen ekaluokkalaiset koko maassa aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun. Suurim-
malla osalla oppilaista ensimmäinen vieras kieli on yhä englanti. 

kielivalinnoista.
Kieltenopetuksen varhentamisella ha-

lutaan vähentää alueellista ja sosioekono-
misesta taustasta johtuvaa kielitarjonnan 
ja kielten opiskelun epätasa-arvoistumista 
sekä hyödyntää lapsille luontaista kielel-
listä herkkyysikää. 

”Kielenoppimisen näkökulmasta 
juuri 7–8-vuotiaat ovat otollisessa iässä 
omaksumaan vieraan kielen. Ääntäminen 
on helpompaa oppia lapsena, ja lapsen 
luontainen uteliaisuus ja innokkuus anta-
vat hyvän pohjan kielten oppimiselle”, 
kuvailee Suomen Saksanopettajat ry:n 
puheenjohtaja Kirsi Aaltonen-Kiianmies. 

Varhainen, toiminnallinen kieltenope-
tus tukee kielten opiskelutaitojen kehit-
tymistä. Tässä vaiheessa lapset oppivat 

ennen kaikkea leikin, toiminnallisten 
työtapojen ja kommunikoinnin kautta.  
”Pienemmille lapsille suunnatut oppima-
teriaalit eroavat vanhempien vastaavista. 
Oppimateriaalin tulee sisältää paljon 
interaktiivisia, toiminnallisia ja kom-
munikatiivisia elementtejä, kuten lauluja, 
sanakortteja ja digitaalista aineistoa. 
Opetuksessa käytetään paljon leikkejä, 
musiikkia ja liikuntaa”, kertoo oppikir-
jantekijä Petra Linderoos. 

Suurin osa oppilaista on tähän saak-
ka valinnut ensimmäiseksi kielekseen 
englannin. Tätä kautta muiden kielten 
osaaminen on kaventunut. Varhennettua 
aloitusta pidetään tärkeänä, jos haluaa 
tosissaan oppia esim. saksaa, ranskaa tai 
venäjää.
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”Kunnilla on nyt mahdollisuus panos-
taa monipuoliseen kielivalikoimaan 
ja tarjota A1-kieliksi eri vaihtoehtoja. 
Oppilas oppii kieli- ja kulttuuritaitoja ja 
hänen kielitietoisuutensa kehittyy, kielten 
opiskelu tuo iloa ja siitä saa voimaa”, 
kuvailee varhentamisen positiivisia vai-
kutuksia Suomen Kieltenopettajien liiton 
puheenjohtaja Sanna Karppanen. 

Käytännössä kuitenkin varhentamisen 
jälkeenkin useat kunnat tarjoavat ensim-
mäisenä kielenä ainoastaan englan-
tia. Esimerkiksi Lahdessa ja Turussa 
ekaluokkalaiset voivat aloittaa ainoastaan 
englannilla. Asiantuntijat ovatkin nyt 
varhentamisen alkaessa huolissaan kieli-
tarjonnan yksipuolistumisesta ja alueel-
lisen sekä koulujenvälisen epätasa-arvon 
lisääntymisestä entisestään. 

”Nyt näyttää siltä, että valitettavan 
moni opetuksenjärjestäjä tarjoaa vain 
A1-englantia. Opetuksen järjestäjät tar-
vitsevat tukea kielivalikoiman monipuo-
listamiseksi. Lisäksi painotamme, että 
pedagogisen osaamisen lisäksi vieraan 
kielen opettajalla tulee olla vahva aine-
didaktinen hallinta sekä kielen ja kult-  
tuurin tuntemus. Tämä korostuu erityi-
sesti varhennetussa kieltenopetuksessa, 
jossa jokainen tunti vie lapsen seikkai-
lulle uuteen kulttuuriin. Siksi A1-kielen 
opettajan tulisi olla kielestä riippumatta 
myös 1. ja 2. luokalla kieltenopettaja 
tai kieliin erikoistunut luokanopettaja”, 
Sanna Karppanen muistuttaa. 

Osassa kuntia kielitarjonnan moni- 
puolisuuteen on kuitenkin myös panos-
tettu. Tampereella on tarjolla seitsemän 
kieltä A1-kieleksi: englanti, espanja, 
kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. 
Vuosittain n. reilu neljännes oppilaista 
on Tampereella valinnut A1-kielekseen 
jonkin muun kuin englannin.

”Saksan kielen mainontaan ja kieli-
valinnoista valistamiseen tarvitaan 
yhteistyötä kaikkien saksan kielen ja 
kulttuurin toimijoiden kanssa”, painottaa 
Kirsi Aaltonen-Kiianmies. ”Saksankielis-
ten maiden suurlähettiläät ovat kuluvana 
vuonna tehneet tärkeää valistustyötä 
saksan kielen puolesta ympäri Suomea. 
Toiveemme on, että mahdollisimman 
monessa kunnassa ja kaupungissa lapsilla 
on mahdollisuus valita saksa!”

Sanoma Pron uusi alakoulun A1- ja A2-
saksan sarja Los geht’s! tempaa mukaansa 
matkalle saksan kieleen ja kielialueen 
kulttuuriin. “Oppimateriaali on tärkeä 
apu kieltenopettajille. Silloin kun opet-
tajalla on käytössään monipuolinen ja 
hyvä materiaalipaketti, hän voi keskittyä 
oppilaisiin, eikä opettajan aika ja energia 
kulu itsenäiseen materiaalin kokoami-
seen”, muistuttaa Petra Linderoos, yksi Los 
geht´s -oppikirjasarjan tekijöistä.

Otavan uusi Schnitzeljagd-sarja soveltuu 
A1- ja A2-saksaan, ja sen avulla opiskelu 

on mahdollista aloittaa 3., 4. tai 5. luokal-
la. Sarja tutustuttaa oppilaat saksan kie-
len lisäksi myös saksankielisten maiden 

kulttuuriin.

“Deutsch mit Felix und Franzi”! Myös Goethe-Institut tar-
joaa alakoulun saksanopettajille uutta materiaalia saksan 

kielen opettamiseen pienemmille. Esim. sammakon ja 
ankkaneidin matkassa etenevä Felix ja Franzi -aineisto sov-

eltuu kaikkien alakoulun opettajien käyttöön, osaavatpa 
he sitten vähän tai paljon saksaa. Tarkoituksena on antaa 

opettajille yksinkertaiset avaimet menestykselliseen saksan 
alkeisopetukseen. Kuva: © Goethe-Institut London.
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Syyskokous ja jäsenmatka Helsingissä

TEKSTI: PAULA SCHUTH, KUVAT: PAULA SCHUTH, EERO PAJULA

Luise Liefländer-Leskinen jatkaa SSYL:n puheenjohtajana

SSYL:n jäsenyhdistysten edustajat 
kokoontuivat lauantaina 9.11. Hel-

sinkiin Goethe-Institutin tiloihin liiton 
sääntömääräiseen syyskokoukseen. 
Syyskokouksessa valittiin mm. liiton 
hallitus vuodelle 2020.

Luise Liefländer-Leskinen (Savon-
linna) jatkaa liiton hallituksen puheen-
johtajana kauden 2020–2021. Myös 
varapuheenjohtajat Marjaliisa Hentilä 
(Helsinki) ja Gottfried Effe (Oulu) 
jatkavat hallituksessa, samoin valitut 
Eero Pajula (Rovaniemi) jäsenenä ja 
Maiju Boenisch (Loimaa) varajäsenenä. 
Uutena jäsenenä hallitukseen valit-
tiin Kimmo Karttunen (Joensuu) ja 
varajäsenenä Liisa Tiitu (Lapua). Paula 
Suoja (Riihimäki) siirtyi varajäsenen 
paikalta jäseneksi.

Rainer Lahmannin (Helsinki, 
varajäsen) ja Kirsi Peräsen (Jyväskylä, 
jäsen) hallituskaudet päättyivät. Kiitos 
Rainer Lahmannille ja Kirsi Perä-
selle kuluneesta hallituskaudesta ja 
yhteistyöstä!

Syyskokouksen päätteeksi kuulimme 
Goethe-Institutin kieliosaston johtajan 
Ulrike Eichstädtin mielenkiintoisen 
luennon saksan kielen opiskelumah-
dollisuuksista ja oppimisvälineistä 
osana Goethe-Institutin palveluja. 

Syyskokousviikonloppuna myös lii-
ton jäsenmatkalaiset vierailivat Helsin-
gissä. Jäsematka “Saksalainen Helsinki” 
toi 8.–10.11. reilu kolmekymmentä 
jäsentä eri puolilta Suomea Helsinkiin. 
Perjantaina jäsenmatkalaiset osallis-
tuivat liiton vs. toiminnanjohtaja Paula 
Schuthin kanssa Pikkuparlamentissa 
järjestettyyn Berliinin muurin mur-
tumisen juhlaseminaariin. Seminaarin 
olivat järjestäneet eduskunnan ensim-
mäinen varapuhemies Tuula Haatainen 
ja eduskunnan Saksa-ystävyysryhmä. 
Seminaarin jälkeen jäsenmatkalaiset 
osallistuivat vielä Saksan suurlähet-

tilään Detlef Lingemannin isännöimään 
vastaanottoon Pikkuparlamentissa. 

Lauantaina jäsenmatkalaiset tutus-
tuivat Saksalaiseen kirjastoon ja sen 
historiaan kirjastonjohtaja Gabriele 
Schrey-Vasaran johdolla. Vierailun jäl-
keen vuorossa oli tutustuminen Helsingin 
keskustan saksalaisvaikutteiseen ark-
kitehtuuriin, kun asiantunteva opas Ulla 
Martikainen-Florath piti Engel-aiheisen 
kiertokävelyn. Kulttuuriohjelman jälkeen 
ryhmämme kokoontui Goethe-Institutiin 
SSYL:n sääntömääräiseen syyskokouk-
seen ja sen jälkeen vielä yhteiselle illal-
liselle saksa-laisomisteiseen ravintola 
Hausmaniin. 

Ja sunnuntaina, viimeisenä matka-
päivänä, jäsenmatkalaiset osallistuivat 
Saksalaisessa kirkossa saksankieliseen 
jumalanpalvelukseen. Jumalanpalveluk-
sen ja kirkkokahvien jälkeen Saksalaisen 
seurakunnan pastori Matti Fischer kertoi 
ryhmällemme Saksalaisen seurakunnan 
historiasta ja nykyisyydestä sekä tarjosi 
meille kiinnostavan kierroksen kirkkoon 
ja seurakunnan monipuolisiin tiloihin. 

Mielenkiintoisen viikonlopun jälkeen 
koitti taas kotiinlähdön aika. Kiitos kai-
kille matkalle osallistuneille mieleenpai-
nuvasta jäsenmatkasta 2019!

SSYL:n hallitus 2020:
pj. Luise Liefländer-Leskinen (Savonlinna)
vara-pj, Gottfried Effe (Oulu)
vara-pj. Marjaliisa Hentilä (Helsinki)
jäsen Kirsi Aaltonen-Kiianmies (Tampere)
jäsen Erkki Immonen (Kouvola)
jäsen Kimmo Karttunen (Joensuu)
jäsen Eero Pajula (Rovaniemi)
jäsen Paula Suoja (Riihimäki)
jäsen Tuija Särkkä-Wirth (Mikkeli)
jäsen Anne Vanhala (Lahti)
varajäsen Maiju Boenisch (Loimaa) 
varajäsen Alexandra Dziwis (Turku)
varajäsen Liisa Tiitu (Lapua)

SSYL:n jäsenmatkan ohjelmassa mm. 
vierailu Saksalaisessa kirjastossa (yllä), 

opastettu Engel-kiertokävely (keskellä) 
sekä tutustuminen Saksalaiseen seura-

kuntaan pastori Matti Fischerin johdolla.
(alla).
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50 Jahre Städtepartnerschaft Joensuu – Hof

TEXT: MARTIN HODEL, BILDER: HERBERT PACHSTEFFL, RAINO-LARS ALBERT

Gruppenfoto mit finnischen Künstlern, Sonja Ranki (1. v.l.), Rainer Krauß (3. v.l.), OB Harald Fichtner (4. v.l.) und 
Mitglieder der Joensuuer Delegation. 
Bild unten: Johanna Albert und Martin Hodel beim Binden eines Hopfenkranzes. 

Gerade heute, wo sich viele Länder – 
leider auch in der Europäischen 

Union – gegenüber anderen abgrenzen, 
sind Begegnungen, die Grenzen über-
winden, besonders wichtig. Das war der 
Tenor in den Reden, die anlässlich des 
50-jährigen Jubiläums der Städtepartner-
schaft Joensuu und Hof gehalten wurden.

Eine neunköpfige Delegation aus 
Joensuu, darunter auch hochrangige 
Vertreter der Stadtverwaltung mit dem 
Stadtratsvorsitzenden Juha Mustonen, 
Stadtdirektor Kari Karjalainen, Strate-
giedirektorin Janna Puumalainen, 
Stadträtin Hannele Autti und Stadtrat 
Anssi Törmälä und als Vertreter des 
Finnisch-Deutschen Vereins Joensuu un-
ser Ehrenvorsitzender und Mitbegründer 
der Städtepartnerschaft Urho Mäntynen, 
Vereinsvorsitzender Raino-Lars Albert, 
Vorstandsmitglied Martin Hodel und 
Johanna Albert, durfte am Wochenende 
7.–8.9. die herzliche Gastfreundschaft der 
Partnerstadt genießen. Der Oberbürger-
meister von Hof, Dr. Harald Fichtner und 

Tanzkurse, einen DJ und auch einen 
Live-Auftritt mit Musik aus Finnland, 
Glühlachs und Talkrunden über die An-
fänge der Städtepartnerschaft. Außerdem 
konnte man sich in einer Faß-Sauna bei 
den an diesem Tag in Hof herrschenden 
kühlen Temperaturen aufwärmen.

Und dass in Hof richtig gefeiert 
werden kann, erlebten die Joensuuer 
Gäste auch am nächsten Tag beim 
Hopfenzupferfest in der traditionsrei-
chen Brauerei Meinel-Bräu. Es wurde 
eimerweise Hopfen gezupft, das wunder-
bare Hofer Bier genossen und dazu eine 
deftige Brotzeit verspeist. Auch konnte 
man unter Anleitung selbst einen Hop-
fenkranz binden.

Noch wichtiger als das offizielle 
Programm war jedoch die Gelegenheit, 
Kontakte zu knüpfen oder aufzufrischen. 
Denn eine solche Städtepartnerschaft 
lebt ganz entscheidend davon, dass sich 
Menschen auf beiden Seiten engagieren 
und einen Draht zu einander gefunden 
haben.

Alles in allem also eine äußerst 
gelungene Jubiläumsveranstaltung. Jetzt 
ist es an uns (in Joensuu), diese Partner-
schaft zu pflegen und weiter zu beleben.

Der Autor ist Mitglied beim Finnisch-
Deutschen Verein Joensuu

eine ganze Reihe von Stadträten aus Hof 
nahmen sich viel Zeit, die Gäste aus Joen-
suu zu betreuen.

Die Vorsitzende der DFG Hof, Sonja 
Ranki, hatte mit Vertretern der Stadt, vor 
allem mit Pressesprecher und Verant-
wortlichen für die Partnerstädte, Rainer 
Krauß, ein hochinteressantes Besuchs-
programm ausgearbeitet.

Ein Besuch in Mödlareuth bei Hof 
und dem dortigen Freilichtmuseum 
veranschaulichte die deutsch-deutsche 
Geschichte in eindrucksvoller Weise. 
Ein Ortsteil von Mödlareuth gehört 
zu Thüringen und war damit der DDR 
zugeordnet, ein anderer Teil – getrennt 
nur durch einen kleinen Bach - gehört zu 
Bayern. Zwischen den beiden Teilen des 
Dorfes errichtete die DDR ein Grenzre-
gime, wie es sonst nur in Berlin zu finden 
war, einschließlich Mauer, Wachtturm 
und Todesstreifen. 

Am Samstag fand ein großes deutsch-
finnisches Volksfest im Bürgerpark 
Theresienstein statt. Es gab finnische 

Ein Reisebericht des Finnisch-Deutschen Vereins Joensuu

VEREINSRUBRIK



12 Silta-Brücke 110/2019

Mein Jahr in Finnland!
TEXT UND BILD: MARLON PRUTZER

Durch die DFG und SSYL konnte ich 
2016 über einen Monat als Gast-

schüler in Helsinki verbringen. Mir hat 
es hier gleich sehr gut gefallen und mit 
meiner Gastfamilie hatte ich wirklich 
Glück. Sie war sehr freundlich und hat 
mich bei meinem Leben als ,,Finnland-
Neuling’’ tatkräftig unterstützt. Hieraus 
hat sich eine wirkliche Freundschaft 
entwickelt.

Auch meine finnische Schule ,,Helsin-
gin medialukio’’ hat mich sehr beein-
druckt. Der finnische Schulunterricht ist 
besonders fortschrittlich gestaltet und 
es wird mit vielen modernen Medien 
gearbeitet.

Während meines Aufenthaltes habe 
ich eine sehr schöne Zeit erlebt, viele 
neue Freundschaften geschlossen und 
das Land Finnland und die Menschen 
dort haben mich sehr positiv beein-
druckt. Seitdem war mir klar, dass ich 
unbedingt ein ganzes Jahr dort verbrin-
gen möchte. Ich habe mich dann noch 
öfters mit meinen finnischen Freunden 
in Deutschland, aber auch wieder in Hel-
sinki getroffen und meine Entscheidung 
hat sich nun noch gefestigt.

Für mich war klar, dass ich nach 
meinem Abitur einen Freiwilligendienst 

machen möchte. Fest stand für mich 
auch, dass ich diesen natürlich in Finn-
land absolvieren will.

Durch Online-Recherche bin ich auf 
die Deutsche Schule Helsinki (DSH) 
gestoßen und ich wusste sofort, dass 
das genau das Richtige für mich ist. Die 
Entsendeorganisation für die DSH ist der 
Soziale Friedensdienst Kassel e.V., bei 
dem ich ein entsprechendes Auswahl-
verfahren durchlaufen habe. Erfreuli-
cherweise hat es geklappt und ich bin 
angenommen worden.

Am 05.08.2019 ist es für mich los-
gegangen. Gegen 13 Uhr bin ich am 
Flughafen in Vantaa gelandet. Dort hat 
mich meine ehemalige Gastfamilie 
freundlicherweise abgeholt und zum 
Studentenwohnheim ,,Antti-Korppi’’ in 
Helsinki gebracht. Hier wohne ich für die 
Dauer meiner Zeit in Helsinki.

In meinem Freiwilligendienst habe 
ich folgende Aufgaben: Vormittags bin 
ich rotierend an zwei verschiedenen 
Vorschulen: Zum einen an der Vorschule 
der DSH in Lauttasaari und zum anderen 
an der Vorschule der Deutschen Gemein-
de. Danach helfe ich in der Deutschen 
Schule bei der Nachmittagsbetreuung.

In meiner Freizeit hier besuche 

ich gerne Sportveranstaltungen wie 
Eishockey- oder Fußballspiele. Ich 
habe auch schon einige interessante 
Ausflüge unternommen. Mich ha-
ben auch schon Familie und Freunde 
aus Deutschland besucht und natür-
lich sind alle von Helsinki begeistert.                                                          
Ich freue mich noch sehr auf meine 
weitere Zeit hier!

Kasperle ist wieder da...
TEXT: SSYL, BILD: NINA DANNERT

Ende November 2019 gab es in der 
Deutschen Bibliothek Helsinki wie-

der Puppentheater in deutscher Sprache 
„für Kinder bis 9 Jahre und 117 Tage“ 
mit dem allzeit gut gelaunten Kasperle 
und seiner roten Zipfelmütze. Gespielt 
wurden seinerzeit die Stücke „Kasperle 
trifft Goethe“ und „Kasperle in Amerika“. 
Hinter dem Puppentheater steckt Dieter 
Hermann Schmitz, langjähriges Vor-
standsmitglied des Finnisch-Deutschen 
Vereins Tampere und seit letztem Früh-

jahr auch dessen Vorsitzender. Dieter ar-
beitet als Lektor für Deutsch an der Uni 
in Tampere und ist vielen auch als Autor 
bekannt, nicht zuletzt durch seinen 
autobiografisch gefärbten Roman „Die 
spinnen, die Finnen“. In einem weiteren 
humoristischen Roman, „Die Dackel 
sterben aus“, erzählt er von einem rheini-
schen Lokalreporter, der beruflich neue 
Wege ausprobiert und sich dem völlig 
altmodischen Kaspertheater verschreibt. 
„Mit diesem Romanhelden teile ich den 

Spaß am Puppenspiel“, verrät Dieter 
Hermann Schmitz. „Und ein verrücktes 
Hobby muss man ja haben …“ 

Kasperle kommt auf Anfrage (info@ssyl.fi)
auch zu Ortsvereinen

Marlon mit Botschafter Lingemann beim 
Sommerfest der Deutschen Botschaft in 
Helsinki im August.
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Lucas Cranach – Renessanssin kaunot-
taret -näyttely esittelee saksalaisen re-

nessanssimestari Lucas Cranach vanhem-
man (1472–1553) teoksia ensimmäistä 
kertaa Suomessa. Sinebrychoffin taide-
museon tuottamassa näyttelyssä on esillä 
28 teosta eurooppalaisten museoiden 
kokoelmista. Suomen ainoat Lucas 
Cranach vanhemman maalaukset ovat 
Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmissa. 
Nämä teokset, Nuoren naisen muotokuva 
(1525) ja Lucretia (1530), ovat näyttelyn 
lähtökohtina. Ne edustavat taiteilijan tuo-
tannossa suosittuja aiheita, naismuotoku-
via ja alastomia kaunottaria kuvattuna 
omaperäisellä, tunnistettavalla tyylillä. 

Lucas Cranachia pidetään yhtenä 
merkittävimmistä saksalaisista renessans-
simestareista. Hän oli Albrecht Düre-
rin (1471–1528) aikalainen ja Martin 
Lutherin läheinen ystävä. Cranach myös 
tuki kuvataiteellaan Lutheria uskonpuh-
distukseen liittyen ja on ehkä tunnetuin 

juuri Lutheria ja tämän puolisoa Kathari-
na von Boraa esittävistä muotokuvistaan. 
Cranach oli ennen kaikkea hovimaalari. 
Hän työskenteli Wittenbergissä vaali-
ruhtinaiden ja etenkin Fredrik III Viisaan 
(1486–1525) hovissa, jossa hän loi varsi-
naisen uransa. 

Arvioiden mukaan Cranachin 
työhuoneen tuotanto on ollut useita 
tuhansia teoksia. Nykyään tunnetaan yli 
1000 paneelimaalausta. Lucas Cranach 
vanhemman tuotantoon kuuluu myös 
piirustuksia ja kuparikaiverruksia. 

Cranachin arvoitukselliset ja kiehtovat 
maalaukset ovat puhutelleet taiteilijoita 
kautta aikojen. Tunnetuimpia lienevät 
Picasson tulkinnat, joista näyttelyssä on 
esillä muutama esimerkki grafiikan puo-
lelta. Tämän päivän näkökulman Lucas 
Cranachin teoksissa kuvattuihin upeisiin 
koruihin tarjoavat näyttelyssä myös esillä 
olevat saksalaisten korutaiteilijoiden 
näyttävät teokset. Ne syntyivät Kunst-

stiftung Sachsen-Anhaltin järjestämän 
kilpailun tuloksena ja ovat olleet 
esillä näyttelyssä Beautiful Mind: Ein 
Schmuckstück für Cranach 2015–2016 
kolmessa museossa. Näyttelyssä on esillä 
17 koruteosta.

Lucas Cranach – Renessanssin kaunottaret 
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki 
26.9.2019–5.1.2020

TEKSTI: SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEO, KUVA: VENUS JA AMOR HUNAJAVARKAISSA, SMK PHOTO/JAKOB SKOU-
HANSEN, STATENS MUSEUM FOR KUNST, KÖÖPENHAMINA

Lucas Cranach vihdoin Suomessa

Wer war eigentlich Nikolaus?

Am 6. Dezember ist Nikolaustag! Es 
gibt viele Geschichten über den 

Mann mit der Bischofsmütze und dem 
Bischofsstab. Doch wer war der Heilige 
Nikolaus und warum ist er bis heute so 
beliebt? 

In der katholischen Kirche gibt es zwei 
Heilige mit dem Namen Nikolaus. Der 
ältere Nikolaus war der Bischof von Myra 
(dem heutigen Demre in der Türkei). Er 
wurde im Jahr 270 geboren und starb am 
6. Dezember 351. Er war ein Sohn reicher 
Eltern, die schon früh starben. Seinen 
Reichtum teilte er mit den Armen und 
Kranken. Der jüngere Nikolaus war der 
Abt von Sion und wurde später Bischof 
von Pinara. Er lebte im 6. Jahrhundert. 
Auch er war ein großer Wohltäter und 
ist bis heute in der orthodoxen Kirche 

einer der wichtigsten Heiligen. Daher ist 
es möglich, dass die Legenden der beiden 
Namensvetter zu einer verschmolzen 
sind.

Der Heilige Nikolaus ist Schutzpat-
ron der Armen, Kranken, Kinder und 
Seefahrer. Einer Legende nach soll er drei 
Töchtern eines armen Mannes, der kein 
Geld für die Aussteuer und die Hochzeit 
seiner Töchter hatte, Gold geschenkt 
haben. Nikolaus ließ das Gold durch 
den Kamin fallen – direkt in die zum 
Trocknen aufgehängten Socken. Daher 
stammt auch der Brauch, am Abend des 
5. Dezembers einen Stiefel vor die Tür zu 
stellen oder Nikolaus-Socken aufzuhän-
gen.

Ursprünglich war der Nikolaustag 
auch der Tag der Weihnachtsbescherung. 

TEXT: PAULA SCHUTH/KIRCHE+LEBEN LEXIKON

In einigen Ländern ist er dies auch heute 
noch. Erst infolge der Ablehnung der 
Heiligenverehrung durch die Reforma-
tion wurde die Bescherung in vielen 
Ländern auf Weihnachten verlegt, und 
infolgedessen wurde Nikolaus als Gaben-
bringer mancherorts vom Christkind 
abgelöst.
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programm

Yhdistysten ohjelma kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin 
Programme der Vereine im kommenden Vierteljahr

Helsinki 
Stammtisch 5.12., 18 Uhr, Restaurant Zinn-
keller, Meritullinkatu 25
Anmeldungen und Infos Ursula Stenberg,    
Di 14–16 Tel.: 09 656 331, info@hssy.fi
www.hssy.fi.
Joensuu
Deutschtreff, am 1. Mittwoch des Monats um 
19 Uhr, Piparkakkutalo, Kauppakatu 34 
9.12. Mandeln brennen, 17 Uhr, Ort noch zu 
bestätigen
14.12. Joulukylä klo 10–16 ja 15.12. klo 
12–16, Taitokortteli
14.2. Karneval, klo 17 alkaen, 1 tunti lasten-
ohjelmaa, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3
28.2. Karl Valentin Abend - Komiker, Quer-
denker und Poet um 18 Uhr, Piparkakkutalo, 
Kauppakatu 34
Lisätietoja http://www.jssy.fi/fi/home/
Facebookissa: Deutsch in Nordkarelien
Jyväskylä
7.12. Spielgruppe mit dem Thema Nikolaus 
um 10.15 Uhr, Yrttisuon perhepuisto
14.12. Adventsgottesdienst in der Stadtkirche 
um 15 Uhr, anschliessend Kaffee und Kuchen 
im alten Pfarrhaus, Vanha Pappila, Vapauden-
katu 26
24.1. Gemütlicher Abend im Äijälän Talo um 
18 Uhr, Äijälänkuj 6
15.2. Spielgruppe um 10.15 Uhr, Yrttisuon 
perhepuisto
29.2. Jahresversammlung um 14 Uhr, Mata-
ran B-Sali, Matarankatu 6 A 1
www.suomisaksajkl.org
Lahti
Kantapöytä 9.1.,13.2., 12.3. klo 18, Ravintola 
Santa Fé
11.12. Jouluateria klo 16, Ravintola Lokki
6.2. Saksankielinen esitelmä ”Glaube und 
Naturwissenschaft”, pastori Hans-Christian 

Beutel, Wellamo-opisto
10.3. Lahden yhdistyksen vuosikokous klo 
17–18 ja Omien viinien ilta, NNKY
FB: Lahden Suomalais-Saksalainen Yhdistys
Mikkeli 
20.2. Saksankielinen esitelmä ”Glaube und 
Naturwissenschaft”, Hans-Christian Beutel 
um 18 Uhr
Ilmoittaisitteko ystävällisesti sähköpostiosoit-
teenne pj:lle tuija.sarkka-wirth@elisanet.fi, 
niin voimme lähettää jäsenpostia sähköisesti.
Riihimäki
Saksan keskustelukerho parillisten viikkojen 
maanantaisin 9.12., 13.1. (vieraina vaihto-op-
pilaat Riihimäeltä ja lukiolaisia Bad Segeber-
gistä), 20.1. klo 18–19.30, Riihimäen lukio
28.1. Saksankielinen jumalanpalveys ja kirk-
kokahvit, Keskuskirkko            
www.suomisaksariihimaki.fi
Savonlinna
Kielikahvila 9.12., 13.1., 10.2., 9.3. klo 17.15, 
Kaupunginkirjasto Joeli
Stammtisch 23.1. und 21.2. um 19 Uhr,      
Restaurant Majakka
21.12. Pikkujoulu 18 Uhr, Sirkan Kahvila, 
Pihlajavedentie 25. Anmeldungen bis zum 
15.12. Kristina 040 5455777.
21.2. Saksankielinen jumalanpalvelus ja 
pastori Hans-Christian Beutelin esitelmä  
”Naturwissenschaft und Glaube” klo 15.30
ssysavonlinna.wordpress.com
Tampere
FDV-Stammtisch jeden 2. Mittwoch im 
Monat 11.12. um 19 Uhr, Kneipe UkkoMetso, 
Kabinett
6.12. Nikolausfest um15 Uhr, Irjalan Makasii-
nit, Irjalankuja 4
8.12. Satutunti um 11.15-12 Uhr, Stadtbiblio-
thek Metso, Märchenzimmer (2020 jedem 2. 
Sonntag des Monats)

Vaihto-oppilaaksi Saksaan!
Hakuaika 1.10.2019–31.1.2020
www.ssyl.fi/oppilasvaihto

Lähde isäntäperheeksi!

Haemme taas innokkaita ja sitoutuneita isäntäperheitä saksalaisille vaihto-oppilaille 
vuodelle 2020. Isäntäperhe toimii saksalaisen oppilaan arjen tukena ja suomalaisen 
kielen ja kulttuurin lähettiläänä ja pääsee samalla itsekin kielikylpyyn ja oppimaan 
vaihto-oppilaalta hänen kulttuuristaan. 
Saksalaisnuoret ovat iältään 14–18-vuotiaita. Suomessa he käyvät paikallista koulua ja 
asuvat isäntäperheessä osallistuen perheen arkeen ja vapaa-aikaan. 

Vaihtojen pituudet:
• 4 vk:n vaihto elo-syyskuu 2020
• 4 kk:n vaihto elo-joulukuu 2020

Lähde mukaan!
Lisätiedot ja hakeminen: info@ssyl.fi ja www.ssyl.fi/isantaperheeksi 

Seuraava Silta-Brücke 
ilmestyy maaliskuussa. 
Aineistopäivä on 9.2.2020.
Die nächste Silta-Brücke er-
scheint im März. Stichtag für 
das Material ist der 9.2.2020.

8.12. Gemeinsames Singen. Die schönsten 
deutschen Advents- und Weihnachtslieder 
um 15 Uhr, Dom zu Tampere
12.12. Treffpunkt Literatur um 18 Uhr,
Kulturhaus Laikku, Mäkelän kabinetti 
18.12. Klara Schumann-Matinee
mit Pianist Juhana Mattila u.a. um 17 Uhr, 
Kulturhaus Laikku Musiksaal
Angaben für 2020:
Mummon muskari auf Deutsch an jedem 1. 
Samstag des Monats
FDV-Stammtisch um 19 Uhr an jedem 2. 
Mittwoch des Monats
Deutscher Gottesdienst an jedem 2. Sonntag 
des Monats 
Februar 2020 Lyrikabend mit Musik. Es lesen 
und diskutieren Dichterin Leena Kellosalo 
(„Leonardo sai siivet“), Maikki Soro-Ruhanen 
(Übersetzung) und Dinah Krenzler-Behm 
(Lektorat) 
www.saksalainenkulttuurikeskus.fi/events
Turku
20.1. Vortrag ”Der deutsch-finnische Handel 
und die Kulturunterschiede zwischen den bei-
den Ländern”, Friedrich von Hagen, Deutsch-
Finnische Handelskammer um 18–19.30 
Uhr, Kaarinan kansalaisopisto, Valkeavuoren 
yläkoulu, Gebäude J, Voivalantie 7–9. 
5.3. Vuosikokous ja YLE:n esittely ja Göran 
Wahlberg klo 18–20,  Logomo, Ylen konttori, 
Köydenpunojankatu 14
www.ssyl.fi/turku 
www.deutschegemeinde.fi/turku/
Tuusulanjärvi
Kantapöytä joka kk:n toinen maanantai: 9.12. 
(pikkujoulu), 13.1. ja 10.2. klo 19 ravintola 
Casa Toscana, Scandic hotel, Asema-aukio, 
Järvenpää



15Silta-Brücke 110/2019

helsinki

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

hyvinkää

Kai Helminen 
050 528 9717
kai.helminen@ataria.fi
Santeri Leinonen
santeri.p.leinonen@hotmail.fi

hämeenlinna

Outi Anttila 
040 524 9657 
suomisaksahml@gmail.com
Erja Kangasvuori
044 250 6936
erja.kangasvuori@gmail.com
suomisaksahameenlinna.blog
FB: Hämeenlinnan Suomi-Saksa 
yhdistys ry

joensuu 
Raino-Lars Albert 
pj@jssy.fi
Kaija Sankila 
sihteeri@jssy.fi
www.joensuunsuomisaksa.com
FB: Deutsch in Nordkarelien

jyväskylä 
Petra Linderoos  
040 515 7836
petra.linderoos@jyu.fi
Asta Häkkinen
050 5868728
asta.hakkinen@luukku.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@tuni.fi
Tuire Aakkula
tuire.aakkula@gmail.com
www.kssy.fi
FB: Kangasalan Suomi-Saksa 
yhdistys ry 

kaustinen

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

kotka

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

kouvola

Erkki Immonen  
0400 516155
erkki.immonen@gmx.de
Arja Kuisma
040 5076208
suomisaksa.kouvola@gmail.com

kuhmo

Jorma Soikkeli
jorma.soikkeli@gmail.com 
Jarmo Kokkonen
jarmo.kokkonen@kuhmonet.fi

lahti

Anne Vanhala 
040 5821582
lahdenssy@gmail.com 
Lauri Vainikka
lahdenssy@gmail.com

lapua

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

loimaan seutu

Maiju Boenisch  
050 5589367
mama-boe@hotmail.com

mikkeli

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

oulu

Gottfried Effe  
040 700 3259
gottfried.effe@gmail.com
Erwin Fischer
erwin.fischer@outlook.com

outokumpu

Matti Honkavaara 
045 2778460, 013 555 893 
matti.honkavaara@fimnet.fi
 
pori

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

riihimäki

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

rovaniemi/napapiiri

Kaisa Liljeberg-Thronicke  
kaisa.liljeberg@rovaniemi.fi
Eero Pajula 
040 537 1198 
epajula@nettilinja.fi 
personal.inet.fi/atk/omega/nssy/
NSSYyt.html 
 
salo-hanko, hansa-verein 
Petra Haro 
044 728 8120  
petra.haro@marinealutech.com
Esko Hariniemi
esko.hariniemi@salo.fi

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 
Dieter Hermann Schmitz
050 5449219
dieterhermann.schmitz@tuni.fi
Kirsi Aaltonen-Kiianmies 
kirsi.aaltonen-kiianmies
@tuni.fi
www.saksalainenkulttuurikes-
kus.fi 

turku

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

tuusulanjärvi

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

vantaa

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

liity  
jäseneksi

ssyl, puheenjohtaja

Luise Liefländer-Leskinen 
Sammonkatu 52 
57200 Savonlinna
050 340 5051 
lieflanderleskinen@gmail.com

ssyl, vs. toiminnanjohtaja

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

ssyl, varapuheenjohtaja

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

ssyl, varapuheenjohtaja

Gottfried Effe
Hyttystie 6
90550 Oulu
040 700 3259
gottfried.effe@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 Laßt uns froh und munter sein...

Laßt uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freun!

Lustig, lustig, traleralera!
Bald ist Nik’lausabend da,
bald ist Nik’lausabend da!

Dann stell’ ich den Teller auf,
Nik’laus legt gewiß was drauf.

Lustig, lustig, …

Wenn ich schlaf ’, dann träume ich:
Jetzt bringt Nik’laus was für mich.

Lustig, lustig, …

Wenn ich aufgestanden bin,
lauf ’ ich schnell zum Teller hin.

Lustig, lustig, …

Nik’laus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.

Lustig, lustig, …

(Josef Annegarn, 1794–1843)


