
Tuusulanjärven Suomi-Saksa –yhdistys 
ry, aikaisemmalta nimeltään Järvenpään 
Suomalais-Saksalainen Seura ry, on perustettu 
2.3.1997 ja se toimii Keski-Uudenmaan 
alueella, kotipaikkanaan Järvenpää. Jäseniä 
meillä on tällä hetkellä n. 45. Suurin osa on 
suomalaisia, joilla on jonkinlainen side 
Saksaan tai muuhun Keski-Eurooppaan, mutta 
joukossamme on myös syntyperäisiä 
saksalaisia.  
 
Sääntöjemme mukaan yhdistyksen tarkoi-
tuksena on Suomen ja Saksan kansojen 
kulttuurin, keskinäisen tuntemuksen ja 
ymmärtämyksen edistäminen sekä saksan 
kielen opiskelun ja harrastuksen lisääminen. 
Käytämme myös suomen kieltä, joten saksan 
kielen hallinta ei ole edellytyksenä jäsenyy-
delle. Vuosimaksu on tällä hetkellä 15 € 
varsinaiselle ja 10 € perheenjäsenelle. 
 
Jäsenemme saavat neljä kertaa vuodessa 
jäsenkirjeen ja Silta-Brücke–lehden. Tämän  
kaksikielisen lehden julkaisee Suomi-Saksa 
yhdistysten liitto ry (SSYL), johon 
yhdistyksemme kuuluu. Liiton kautta saadaan 
alennuksia joillakin Suomen ja Saksan välisillä 
laivareiteillä. Liiton kautta järjestyy myös 
oppilasvaihto.  
 
Olemme menneinä vuosina järjestäneet 
kulttuuripitoisia ja ajankohtaisia tilaisuuksia, 
kuten esitelmiä, matkakertomuksia, erilaisia 
retkiä, juhlia, yritysvierailuja, jne. Kerran 
kuukaudessa on pidetty Stammtisch eli 
kantapöytä joko ravintolassa tai kesäisin 
ulkona. ”Stammtisch” tarkoittaa vapaa-
muotoista yhdessäoloa ja keskustelua, 
periaatteessa saksaksi, suomikin käy. 

Järvenpää ja Buchholz in der Nordheide 
Vuonna 2004 alkoi tiivis kanssakäyminen 
Järvenpään saksalaisen ystävyyskaupungin 
Buchholz in der Nordheide kanssa. Virallinen 
ystävyyssopimus allekirjoitettiin Buchholzissa 
8.4.2005. Kaupunkiystävyyssuhde luo pohjan 
monenlaisille toiminnoille kuten esim. 
oppilasvaihto, kulttuurivaihto, urheiluseurojen 
kontaktit, liikesuhteet, henkilösuhteet ja 
mahdollisuus yksityismajoitukseen ainakin 
tapahtumien yhteydessä. Vuoden 2006 
kesäkuussa yhdistyksemme järjesti 
ensimmäisen jäsenmatkan Buchholziin.  
 
Buchholz on Järvenpään kokoinen kaupunki, 
joka sijaitsee Lüneburgin nummen 
pohjoisreunalla 30 km Hampurista etelään, 
joten sinne on Suomesta hyvät 
liikenneyhteydet. Siellä toimii erittäin 
aktiivinen Freundeskreis Buchholz- 
Järvenpää, jolla on kymmeniä jäseniä.  
 
Buchholz – minkälainen kaupunki? Vuonna 
1874 saanut rautatieyhteyden (J. 1862), 
kaupungiksi tullut v. 1958 (J. 1967) - Saksan 
mittakaavassa siis nuori kaupunki. Asukkaita 
on 39.000 (J. 37.300). Kaupungin pinta-ala on 

75 neliökilometriä (J. 40). Buchholzin 
keskustassa on viihtyisä jalankulkualue ja 
kaupungin ympäristö tarjoaa nummea ja 
mm.pyökkimetsää (”Buchholz” = pyökkipuu) 
ja  erinomaiset puitteet retkeilyyn, pyöräilyyn 
ja melontaan, myös golfkenttä löytyy. 
Merkittävin jokavuotinen tapahtuma on koko 
viikonlopun kestävä Stadtfest, kaupunkijuhla. 
 
Tuusula ja Landkreis Celle 
Ystävyysuhde Tuusulan ja Cellen piirikunnan 
välillä alkoi jo v. 1984 ja virallistettiin v. 1987. 
Cellessä toimii Saksa-Suomi -yhdistys 
Bezirksgruppe Celle-Heideland, joka erityisesti 
huolehtii oppilasvaihdosta. Lüneburgin 
nummella, sen eteläreunalla, n. 100 km 
Buchholzista, sijaitsee Cellen kaupunki. Celle 
ja sen sitä ympäröivät kymmenet 
maalaiskunnat muodostavat Cellen 
piirikunnan, Landkreis Cellen, joka on 
Tuusulan ystävyyskunta. (Itse Cellellä on 
Hämeenlinna suomalaisena 
ystävyyskaupunkina). Piirikunnan 
asukasmäärä on 182.000 (siitä Cellessä 
71.000) ja pinta-ala 1545 km. Vertailun 
vuoksi Tuusula: 35.000 asukasta ja 225 km.    
 

 

Cellen herttuoiden linna Buchholzin keskustassa Empore-kulttuurikeskus 



Tuusulanjärven Suomi-Saksa –yhdistyksen 
vuoden 2008 alustava ohjelma: 

 
”Kantapöytä” eli Stammtisch pidetään joka kuun 2. 
maanantai klo 19.00 ravintola Casa Toscanassa 
(hotelli Rivoli, Järvenpään rautatieaseman 
vieressä). Kesäajan (kesä-elokuu) 
kokoontumispaikkaa ei ole vielä päätetty, 
aikaisemmin se on ollut ulkona grillitulen äärellä. 
 
Saksalainen viikko 3.-9.3.2008. Katso ohjelma 
www.tssy.org 
 
Vuosikokous 3.4.2008. 
 
Järvenpää-päivä kävelykatu Jannella 10.5. 
 
Jäsenmatka Buchholziin syyskuussa Stadtfestin 
aikaan. 
 
Kulttuuriretket lähiseudulle ja muita tilaisuuksia. 
 
Jos olet kiinnostunut yhdistyksestämme tai 
osallistumaan retkiin, ota yhteyttä!  
 
 

 

 

 
 

Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry.  
Finnisch-Deutscher Verein Tuusulanjärvi 

 
 

Hallitus 
 

Katja Mälkki, pj 
puh. 040-5074750  

katja.malkki (at) tssy.org 
 

Lothar Mallon, varapj.  
 

Sakari Heikkilä, siht. 
Tuula Siltasari-Peltonen  

Andrea Fichtmüller  
Veikko Norrman 

Oili Luoma 
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    Tervetuloa - 
 

   Herzlich willkommen! 
 
 

 
 

Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry 
 

* * * 
Finnisch-Deutscher Verein Tuusulanjärvi 

 
 

 
 

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n jäsen 
Mitglied im Verband der finnisch-deutschen Vereine 

Sokerimanteleita tarjolla Stadtfestissä Buchholzilainen opettajaryhmä vieraanamme 


	Järvenpää ja Buchholz in der Nordheide
	Hallitus

