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Rakkaat ystävät lähellä ja kaukana, 

olin juuri vastikään Suomessa. Loka-
kuun 7. päivänä kokoontui Helsingissä 
Suomalaisella Klubilla Teologikurssi 
1954. Meitä oli koolla 21 siitä toivorik-
kaasta ylioppilasjoukossa, joka syys-
kuussa 1954 aloitti teologiset opinnot. 
Muistelimme nyt 55 vuoden jälkeen. 
Kuinka mm. Kari Rydman oli kanssam-
me teologian esikäsitteitä oppimassa, 
mutta häipyi ennen pitkään pois jou-
kostamme. Olin kokouksessa paikalla 
ensimmäisenä, kuten yleensä kauim-
paa tulevalla tapana on. Kysyin toisek-
si saapuneelta kurssitoveri-Jaakolta 
hänen lapsiensa lukumäärää ja hän il-
moitti yksikantaan, että 16. Kun utelin 
lastenlapsista samaa, hän hiukan hä-
peillen sanoi, ettei ihan tarkkaan tiedä, 
mutta todennäköisesti noin 80!!! Alkoi 
oma jälkikasvu tuntua aika vähälukui-
salta, sen varmaan arvaatte.  
Pidin esitelmän Sveitsin kirkollisesta ti-
lanteesta ja kerroin luonnollisesti tästä 
omasta suomalaisesta seurakunnas-
tamme. Huomasin suureksi yllätyksek-
seni, että arvoisilla opiskelutovereillani 
ei ollut kovinkaan paljon tietoa Sveitsin 
reformoidusta kirkosta ja ne tiedot, mi-
tä olivat, perustuivat sinne vuosisatojen 
taakse Lutherin ja Zwinglin aikaan. Nä-
mä herrathan tapasivat toisensa ker-
ran, nimittäin huhtikuussa 1529. Noin 
viikon verran he keskustelivat ja olivat 
hyvin pitkälle kutakuinkin yhtä mieltä, 
kunnes tuli kyse ehtoollisesta. Siinä 
heidän ajatuksensa erosivat toisistaan. 
Kun luemme Uudesta Testamentista 
ehtoollisen asettamisesta, seuraamme 
Markuksen, Luukkaan ja Matteuksen 
kertomuksia evankeliumeissa sekä 
Paavalin Korinttolaiskirjeen luvussa 11 
olevaa kuvausta. Kaikki nämä kerto-
mukset perustuvat omilla silmillä näh-
neiden ja omilla korvilla kuunnelleiden 
kuvauksiin. Se on varmaa. Mutta millä 
kielellä se tapahtui? Aluksi Jeesuksen 

käyttämällä kielellä, elikkä siis ara-
meaksi. Ja miten Jeesus siis on ase-
tussanat lausunut, todennäköisesti 
näin: "Tämä minun ruumiini, tämä mi-
nun vereni". 
Luther ja Zwingli olivat molemmat kor-
keasti oppineita miehiä. Kuitenkin tun-
tuu siltä, että he tulkitsivat Jeesuksen 
sanat hiukan eri tavalla. Luther halusi 
korostaa Jeesuksen todellista läsnä-
oloa ehtoollisessa vaikkei halunnut-
kaan puhua mistään leivän taikka viinin 
muuttumisesta katolisen tradition mu-
kaan. Zwingli ehkä painotti enemmän 
Jeesuksen kehotusta muistamaan hän-
tä aina ehtoollista vietettäessä. Oman 
kokemukseni perusteella en voi löytää 
eroa seurakuntalaisten osallistumises-
sa pyhälle aterialle, oli sitten kyse lute-
rilaisesta tai reformoidusta jumalanpal-
veluksesta. Tämän halusin tuoda kurs-
sitovereilleni selvästi ilmi ja toivon to-
della heidän voivan ajatella meitä refor-
matooristen kirkkojen jäseniä saman 
Herran ja Vapahtajan seuraajina, joille 
yhteinen toiminta hänen jalanjäljissään 
tämän päivän haasteiden edessä on 
elintärkeää. 
Anteeksi nyt rakkaat ystävät tämä ehkä 
hiukan kuiva teologinen teksti. Mutta 
ehkä meidän on hyvä tutkia uskomme 
perusteita ja siinä mielessä seurakun-
tamme suunnittelee "Yläsalin kinkerei-
tä" ensi kevätkaudella. Mutta ennen si-
tä meillä on adventti ja joulu, ihana 
odotuksen ja täyttymyksen aika, jolle 
toivotamme toinen toisillemme kaikkea, 
kaikkea hyvää, Taivaallisen Isämme 
hyvää huolenpitoa jokaiselle päivälle ja 
hetkelle. 
Rakkain terveisin kodista kotiin, sydä-
mestä sydämeen 
 
Pekka 
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Puheenjohtajan tervehdys 
Tulin juuri pastori Heidi Peltolan läk-
siäisjumalanpalveluksesta, joka oli 
luterilaisella kirkolla Zürichissä. Häm-
mästykseni oli melkoinen, kun toimi-
tus oli kokonaan saksaksi ja oikeas-
taan ihan tavallinen sunnuntain juma-
lanpalvelus päivän teemasta. Lisänä 
oli vain lyhyt pappisviran irtisanomis-
siunaus ja niin Heidin työ päättyi 
Sveitsissä hieman yli vuoden jälkeen. 
Paikalla oli kyllä toinenkin suomalai-
nen pappi, mutta hänelle ei jumalan-
palveluksen yhteyteen ollut annettu 
mitään „roolia“, vaikka Heidi oli en-
nen kaikkea suomalaisten pappi 
Sveitsissä. Kahvitilaisuudessa kui-
tenkin SSKT:n varapuheenjohtaja 
Riitta Tanner piti pienen puheen sak-
saksi ja Heidille henkilökohtaiset jää-
hyväissanat suomeksi. Riitta mainitsi 
vaikean vuoden ja hankalan yhteis-
työn, josta sitten seurauksena oli 
Heidi Peltolan eroaminen virastaan. 
Mukana ollut suomalainen pappi kiitti 
Heidiä ja siunasi hänen tulevaa työ-
sarkaansa.  
Nyt kysellään, mikä meni vinoon ja 
jälkipuintia riittää pitkään. Suomesta 
käsin on tullut tietoa, että yritetään 
uudestaan jonkun toisen papin kans-
sa alkuvuodesta. Heidi Peltola oli 
SSKT:n oma valinta, mutta ei sitten 
kuitenkaan pystynyt täyttämään hei-
dän odotuksiaan. Kysellään, mitkä 
olivat nämä odotukset? Entä seuraa-
va pappi? Mitkä ovat hänen mahdolli-
suutensa? Kuka uskaltaa lähteä yrit-
tämään? Heidi jää kuitenkin vielä 
Sveitsiin ja jatkaa opiskeluja. Siu-
nausta hänen uusille suunnitelmil-
leen! 
Tämän päivän saksankielinen juma-
lanpalvelus ja liturgia sai minut ha-
vahtumaan jälleen kerran, kuinka tär-
keä meille suomalaisille on oma tuttu 

suomenkielinen jumalanpalvelus. 
Koin oloni tänään hyvin vieraaksi, en 
tuntenut yhtäkään virttä, en tiennyt 
milloin noustaan seisomaan, milloin 
vastataan mitäkin. Edes ehtoollinen 
ei tuntunut „siltä oikealta“! Kiitän taas 
kerran Taivaanisää meidän seura-
kuntamme Pekka-papista! 
Näistä mietteistä siirryn seurakun-
tamme toimintaan. Perinteinen joulu-
tori on tulossa lauantaina 28.11. ja 
tällä kertaa yritämme panostaa 
enemmän leipomisiin ja jouluruokiin. 
Olemme saanet tuotua Suomesta 
paljon erilaisia myytäviä tavaroita, joi-
ta kannattaa tulla ostamaan! Makeis-
ten lisäksi on hilloja, keksejä, sinap-
pia, mausteita, keittoja ja tietysti ruis-
leipää Fazerilta muutamia mainitak-
seni. Lastentuvassa ovat mummot ja 
tädit paikalla ja jopa joulupukki tulee 
käymään klo 13.00. Kaikki myynti-
pöydät ovat varattuja, joten ostetta-
vaa löytyy varmasti tulevan joulun 
iloksi. 
Muista tapahtumista löytyy lista tä-
män Kirkkoviestin lopussa.  
Muistuttaisin vielä, että Yläsalissa on 
joka keskiviikko „Suomitreffit“ eli ovet 
ovat auki klo 14.00-17.00. Voit tulla 
kahvittelemaan, lukemaan lehtiä tai 
muuten vain juttelemaan. Kioski on 
samalla auki ja tarjolla on erilaisia 
suomalaisia makeisia, suklaata, si-
nappia jne. ihan sen mukaan, mitä 
olemme saaneet tuotua mukanamme 
Suomesta matkalaukussa. 
Ei unohdeta kaiken kiireen keskellä 
joulun tärkeintä sanomaa: „meille on 
syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus, 
Herra“. Oikein hyvää ja siunattua jou-
lunodotusaikaa kaikille! 
 
Pirjo Schwarz 

Kannen kuva: Susanne Sundqvist 
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Johtokunnan jäsen esittäytyy: 
Haastattelu: Ritva Chillon-Saarinen

Kuka olet? 
Olen Ritva Chillon-Saarinen ja olen 
kotoisin Lappeenrannasta. 
 
Milloin ja miksi tulit Sveitsiin? 
Tulin Sveitsiin 15. maaliskuuta 1966. 
Lähdin tänne unkarilaisen perheystä-
väni houkuttelemana. Hän oli täällä 
Schaffhausenin kanttoonin sairaalan 
kirurgina. Tälle yksityisosastolle tulin 
minäkin töihin. 
 
Oliko sinulle vaikea tehdä päätös 
lähteä Suomesta? 
Lähdimme kahdestaan yhden kurssi-
toverini kanssa, se tuntui silloin seik-
kailulta. Meillä oli tarkoitus olla täällä 
vain vuosi, enkä osannut silloin kuvi-
tella, että jäisin tänne. 
 
Miten elämäsi sitten täällä asettui 
uomiinsa? 
Tutustuin tulevaan mieheeni ja me-
nimme naimisiin. Poikamme Marko 
syntyi ja 10 vuoden kuluttua tyttärem-
me Sirpa. Alussa ajattelin jääväni ko-
tiin, mutta sairaalasta kysyivät, että 
enkö tulisi töihin. Olin sitten osa-ai-
kaisesti ensin yötyössä ja sitten myö-
hemmin päivätöissä 50 -60%. Vuon-
na 1996 päättyi avioliittomme eroon. 
Noin seitsemän vuotta sitten tutustuin 
elämäntoveriini Toniin. Olemme mo-
lemmat liikuntaihmisiä ja tässä piiris-
sä meillä on monia yhteisiä harras-
tuksia. Molempien toiveitten mukaan 
ovat yhteiset lomamme melkein aina 
aktiivilomia: pyöräilyn, vaelluksien tai 
jonkun muun teeman merkeissä. 
 
Täytit juuri hiljattain 70 vuotta ja 
nyt olet ollut eläkkeellä 5 vuotta. 
Minulta ei ole jäänyt huomaamatta, 
että nautit aktiivisesti ja täysin rin-
noin eläkeläisen vapaudesta? 
Harrastuksiini kuuluu ennen kaikkea 

liikunta: kerran viikossa käyn sauva-
kävelemässä, aerobicissä ja 
aquafitissä. Kuntosalilla käyn 2 ker-
taa viikossa. Lapsenlastani Jannea 
hoidan kahtena päivänä viikossa. 
Olen Suomen Ystävät Sveitsissä 
Schaffhausenin ryhmän johtokunnas-
sa. Suomalaisen seurakunnan johto-
kunnassa olen ollut mukana vuodes-
ta 2008 lähtien, jonka puitteissa olen 
esimerkiksi Joulu- ja Kevättoreilla ja 
niiden valmisteluissa mukana. Näit-
ten lisäksi olen voimisteluseuran ak-
tiivijäsenenä. Uusin harrastukseni on 
kuorolaulu. 

Miten suomalaisena koet elämän 
täällä Sveitsissä? 
Koen yhteyden muihin suomalaisiin 
ja suomalaisiin ryhmiin tärkeäksi. Mi-
nulla on kyllä paljon sveitsiläisiä ystä-
viä ja tuttavia, mutta suhde suomalai-
siin on avoimempi ja läheisempi. 
Suomalaisuus on tärkeä osa elämää-
ni. Pitkänkin ajan kuluttua on suoma-
laisuus tärkeätä: että voi tavata suo-
malaisia ja käyttää omaa äidinkieltä. 
Koen, että ymmärrämme suomalaisi-
na toisiamme juuri yhteisten juuriem-
me kautta. Me olemme kasvaneet 
luonnon ympäröimänä, meillä on ollut 
paljon tilaa. Huomasin, kun asuin 
kerrostalohuoneistossa, että koin sen 
vieraaksi, ei omaksi.  Se, että ystä-
vistäni ne,  joilla on kesäpaikka Suo-
messa, viettävät pitkät ajat mökeil-
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lään, kertoo myös tällaisesta kokemi-
sesta. Nyt kun asumme maalla, mi-
nullakin on luontoa ympärilläni ja siitä 
nautin. Ja oman maan perunoista! 
Myös Rhein ja sen rannat ovat tärkei-
tä täällä Schaffhausenin seudulla 
meille suomalaisille. Se on korvike 
Suomen järvistä. Sinne voi mennä ui-
maan ja nauttimaan kauniista luon-
nosta. 
 
Mikä on sinulle tärkeätä suomalai-
sessa kirkollisessa työssä Sveit-

sissä? 
Kun olen suomalaisessa jumalanpal-
veluksessa, tuo turvallisuuden tun-
netta liturgian tuttuus ja suomenkieli-
syys. Se on erilainen kokemus kuin 
saksankielisessä/reformoidussa ju-
malanpalveluksessa. Suomalainen 
kirkko on meille suomalaisille myös 
tärkeä kohtaamispaikka. Siksi koen 
työskentelyn seurakunnassa myös it-
selleni tärkeäksi. 
 
Ritvaa haastatteli Anne Vihma

Finnischsprachiger 
Weihnachtsgottesdienst 

Pe/Fr 18.12. klo. 19.00 
St. Anna-Kapelle im Münster, Schaffhausen 

Konsertti: Peter Resch, laulu, 
säestys Elisabeth Meyer 

Pekka Vihma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Konserttimainen  

GLÖGITARJOILU 
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Lauantaina 28.11.09 klo. 10-16 

Unterstrassin kirkko 
Turnerstr. 47, 8006 Zürich 

Ratikat 7 ja 15, pysäkit Ottikerstr/Rösslistr. 
bussi 33, Scheuchzerstr. 

 
Leivonnaisia, käsitöitä, Suomi- tuotteita, 

joululahjaideoita, hapanleipää, 
salmiakkia, Fazerin Sinistä... 

Koko Sveitsin Herkullisin Joulupöytä klo. 12.00 alkaen 

Suussa sulavia herkkuja kahvipöydästä! 

Osa Joulutorin 
tuotosta luovutetaan 
hyväntekeväisyyteen  
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Tapahtumakalenteri loppusyksy 2009/alkukevät 2010 

Säännöllinen toiminta:   

Ikivihreät 
Torstaina klo. 14.00 
19.11., 17.12., 28.1., 25.2. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Eija Sutter 079 370 91 49 
Pekka Vihma 052 620 41 59 

Mummotupa 
Lauantaina klo. 9.30-17.00 
12.12., 30.1., 27.2. 

Familienclub 
Opfikon-Glattbrugg 
Giebeleichstr. 82 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Yläsalin Suomitreffit 
Joka keskiviikko klo. 14.00-17.00 
Joulutauko 23.12. – 6.1. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Askartelupiiri 
Maanantaina klo. 17.30-21.00 
Kysy tarkemmin Annelta 

Schulhaus Mettlen, 
Dorfstrasse 4, 
8152 Opfikon 

Anne Vihma 
052 620 41 59 

Rukouspiiri 
Joka keskiviikko klo. 17.00 
Joulutauko 23.12. – 6.1. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Muuta toimintaa:   

Joulutori 
Lauantaina 28.11. klo 10-16 

Kirkko Unterstrass 
Turnerstr. 47 
8006 Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Joululauluilta 
Torstaina 10.12. klo. 18.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

 
Marianne Paassilta 

076 405 70 66 

Musiikillinen jouluhartaus 
Perjantaina 18.12. klo. 19.00 

St. Anna Kapelle im 
Münster, 
Münsterplatz 
Schaffhausen 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Iltakirkko 
Torstaina 14.1. klo. 19.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Yhdistyksen kokous 
Maanantaina 8.2. klo. 19.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 
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Grütstr. 47b, 8704 Herrliberg 

gemeinde@finnkirche.ch 
www.finnkirche.ch 

Puh. 044 915 09 71 
 

Yläsali: Wipkingerplatz, Rosengartenstr. 1, 8037 Zürich 
 
 
 

Johtokunta 
Puheenjohtaja: Sihteeri: 
Pirjo Schwarz-Häkkinen Marianne Paassilta 
079 401 03 31 076 405 70 66 
pirjo.schwarz@bluewin.ch marianne.paassilta@gmx.ch 

Varapuheenjohtaja:  
Anne Vihma Eija Sutter-Pekonen 
076 330 61 38 079 370 91 49 
vihma@bluewin.ch eija.chris@swissonline.ch 

Kassanhoitaja:  
Tiina Hellsten Ritva Chillon-Saarinen 
078 815 55 67 052 657 26 79 
tiina.hellsten@yahoo.de a.maeschli@shinternet.ch 

  
Pappi: 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

vihma@bluewin.ch 

  
 
 
 
 

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! 


