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KIRKKOVIESTI

Meidän seurakuntamme on nyt 10 vuotta vanha. Me alusta alkaen mukana olleina 
koemme tämän asian ihmeellisenä lahjana hyvältä Taivaalliselta Isältämme. Silloin 
alussa ei meillä ollut oikeastaan mitään. Ei taloudellista tukea, ei kokoontumispaik-
kaa, ei oikeastaan kuuluvuutta mihinkään yhteisöön. Oli vain tarve ja palava halu 
toimia suomalaisena seurakuntana Zürichin kaupungissa ja sen ympäristössä. 

Kokoontumistilat löytyivät aluksi Zürichin Unterstrass-seurakunnan suojissa. 
Siellä kokoonnuimme jumalanpalveluksiin, seniori-iltapäiviin „Ikivihreisiin“, joh-
tokunnan kokouksiin ja toritapahtumiin. Vähitellen tilat kuitenkin kävivät ahtaiksi 
ja kuin ihmeen kautta pääsimme mukaan Zürichin evankelisten seurakuntien 
projektiin, jossa toisten migraatioseurakuntien kanssa saimme omat tilat „Yläsa-
lissamme“ Wipkingenissä. Siellä voimme nyt yhdessä brasilialaisten, argentiina-
laisten, korealaisten, tamilien, afrikkalaisten, saksalaisten ja tietenkin wipkinge-
niläisten kanssa yhdessä rakentaa ja rakentua Jumalan asumukseksi Hengessä. 

„Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kan-
salaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle raken-
nettuja, kulmakivenä itse Jeesus Kristus, jossa koko rakennus liittyy yhteen 
ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten 
kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.“ 
Efesolaiskirje 2, 19-22.

Rakkaat ystävät lähellä ja kaukana
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Seurakuntamme talous on kunnossa, voimme maksaa vuokramme, voimme 
pitää yllä katastrofirahastoa, jonka kautta tukea tavalla taikka toisella tarvitse-
via kansalaisiamme täällä Sveitsissä sekä lähettää taloudellista apua Suomeen 
ahdingossa oleville. Kaikki on kuin ihmettä, koemme sen suurena ja suuren-
moisena lahjana. Iloisemme siitä yhteenkuuluvuuden hengestä, joka koko ajan 
on ollut meitä kannustamassa ja tietä eteenpäin ohjaamassa. Me saamme olla 
„elävinä kivinä“ kukin omalla paikallamme, kukaan ei meitä määräile, mikään 
organisaatio ei meitä mihinkään pakota, kaikki on lahjaa, jota tahdomme jakaa 
edelleen kiittäen menneestä, rukoillen ylöspäin ja kulkien toivossa eteenpäin. 

„Rakas Taivaallinen Isä, ohjaa meitä kulkemaan sitä tietä, jonka olet meil-
le antanut. Auta meitä tukemaan toinen toistamme, niin että voimme toimia 
yhdessä sinun valtakuntasi hyväksi, kaikkien parhaaksi. Kuule meitä rak-
kautesi tähden ja siunaa meitä edelleen sinun hyvyydelläsi ja armollasi“.

Rakkain terveisin ja parhain toivotuksin kodista kotiin

Pekka

Kesäjumalanpalvelus
Winterthurin Stadtkirche
Su 26.05.13 klo. 15.00

Pekka Vihma, Konrad Weiss, Larissa Tuhkala

Kirkkokahvit

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!
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Puheenjohtajan tervehdys
Seurakuntamme täytti marraskuun 21. päivä kymmenen vuotta! Joulutorin 
valmistelujen keskellä juhlapäivä jäi ihan unohduksiin. Vuosikokouksessa juhli-
stimme tapahtumaa Päivi Laamanen Main tekemän täytekakun ja kahvitarjoilun 
muodossa. Kymmenen vuotta on pitkä aika ja kuitenkin niin lyhyt. Paljon olem-
me saaneet aikaan, seurakunnan toiminta on vakiintunut. Ihmiset ovat löytäneet 
tiensä yhteiseen tekemiseen ja olemiseen. Yläsalissa on vietetty jumalanpalve-
luksia, Ikivihreiden tapaamisia, Mummotupaa, kudontakerhoa, kokouksia, ruk-
ouspiiriä ja raamattupiiriä muutamia toimintoja mainitakseni. Siellä kokoontuu 
myös kaksi kertaa viikossa Tenavat - kerhon muskariryhmät.

Yläsalissa on kahvitupa, josta on tullut hyvin suosittu tapaamispaikka monelle. 
Eija Sutter on miellyttävä emäntä, jolla on aikaa kuunnella osallistujien suruja 
ja murheita tarpeen vaatiessa.    Muuten kahvituvassa on iloinen puheensorina, 
kahvi ja  pulla  maistuvat. Siellä voi lukea suomalaisia lehtiä, ottaa niitä mukaan 
ja tuoda omiaan kiertoon. Yläsalissa on myöskin pieni kirjasto, josta voi laina-
ta kirjoja kotiin vietäväksi. Kioskissa on myytävänä mm. suomalaista suklaata, 
karkkia ja lakritsia.

Saimme Yläsalin käyttööm-
me lokakuussa 2007 ja huo-
ne näytti silloin tällaiselta:

4



Seinät maalattiin itse, maalareina toimivat Tiina Wagner, Marianne Schmid-
Paassilta, Eija Sutter ja Pirjo Schwarz.

Nurkassa oli vain lavuaari, josta tuli kylmää vettä. 
Lämminvesiboileri asennettiin toivomuksestamme talon puolesta.

Saimme lahjoituksena keittiön, joka asennettiin mittojen mukaan!
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Lopputulos näyttää hyvältä (marraskuu 2007)

Anoimme Suomi-Seuralta avustusta ja meille myönnettiin  1‘500.00 euroa , jolla 
hankimme keittiöön aterimet, kahvikupit ja lautaset  sekä juomalasit. Kahvin-
keittimet ovat myöskin lahjoituksia seurakunnalle. Siitä oli hyvä alkaa kahvituvan 
toiminta sekä kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen.

Huonekalut olemme saaneet lahjoituksina, samoin lastenhuoneen lelut, pelit 
ja kirjat. Mummotuvan aikana molemmat huoneet ovat ahkerassa käytössä. 
Lastenhuoneessa oli alunperin likainen kokolattiamatto, mutta onneksi yleisen 
remontin yhteydessä se vaihdettiin puhtaaseen muovimattoon.
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Lastenhuone ns. pikkuhuone

Saimme käyttöömme tavallaan lahjaksi (ei omaksi) vanhan pianon, joka on 
kuulunut konserttipianistille. Se on ollut kellarihuoneessa vuosia, ajan patina 
näkyy kellertävissä norsunluukoskettimissa, puupinta rapisee, mutta nyt sillä 
soitetaan Herran kunniaksi! Mielikuvituksessani näen pianon ilon, kun se pääsi 
pölyisestä pimeästä kellarista Yläsaliin kirkkauteen ja valoon, käyttämättö-
myydestä käyttöön! Yksinäisyydestä seurakunnan keskelle hartaaseen virren 
veisuun toisaalta ja toisaalta osaksi lapsien iloista leikkiä ja hälinää. Kansi  
avataan varovasti ja pienet kädet soittavat omaa sävelmää sormien leikkiessä 
koskettimilla. 

Pianolla on hyvät 
eläkepäivät! Piano Suomesta 

tuodun puuristin alla
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Vuoden alusta hankimme lukolliset kaapit mm. ehtoollisvälineitä, alttariliinaa ja 
muita jumalanpalvelukseen liittyviä esineitä varten (2013). Yhdessä kaapeista 
on myös kirjasto.

Sohvaryhmä luo olohuoneen tunnelmaa Yläsaliin (2013)
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Lisäksi seurakunnalla on käytössä  rakennuksessa oleva iso- ja pieni sali sekä 
keittiö esim. kevät- ja joulutoria varten.

Kevättori maaliskuussa 2012

Joulutori 2012
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Ruokailijoille oli varattu 150 istumapaikkaa

Vierailijat saivat istua rauhassa 
ilman kiirettä

Joulutorin iloinen keittiötiimi 

Seurakunnan kahvipöytä
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Joulutorin myyntipöytiä

Rakennus ulkoapäin, oikealla katon rajassa tornin vieressä Yläsali. Näkymä 
Tram 13’sta pysäkiltä Wipkingerplatzilta.
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Niin, kymmenen vuotta on pitkä aika ja toisaalta lyhyt aika seurakuntaelämässä. 
Olemme todella saavuttaneet paljon yhdessä, ulkoisesti ja sisäisesti. Moni on 
tullut yksinäisyydestä yhteyteen. He ovat löytäneet paikan, jossa tuntevat ole-
vansa kotona. 

Yksi muiden joukossa! Seurakunta olemme me! Sinä ja minä, me kaikki yhdessä!

Tervetuloa mukaan joukkoon! 

„Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki laulakaa Luojan suurta 
kunniaa“ … (Virsi 332)

Kiitos näistä kymmenestä vuodesta ja tulevia vuosia siunaten,

Pirjo Schwarz /pj

Tapahtumakalenteri kevät/kesä 2013

Ikivihreät
To 14.3., 25.4., 23.5. 
klo 13.30 

Yläsali
Rosengartenstr. 1
Zürich

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

Kahvitupa
(5.6 asti, ei 1.5)
Kuukauden 1. ja 3. ke 
klo. 14.00 - 17.00

Yläsali
Rosengartenstr. 1
Zürich

Eija Sutter 
079 370 91 49

Mummotupa
La 20.4., 25.5. klo 
9.30 - 16.00

Yläsali
Rosengartenstr. 1
Zürich

Leena 
Bernasconi
079 215 45 61

Kevättori
Lauantaina 23.3. 
klo 10-16

Migrations-
kirchenzentrum
Rosengartenstr. 1

Päivi 
Laamanen Mai
079 420 24 17

Kesäkirkko 
Winterthur
Sunnuntaina 26.5. klo 
15.00 

Stadtkirche Winterthur 
Kirchplatz, Winterthur

Pirjo Schwarz
079 401 03 31
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Vanheneminen vieraassa maassa 
Pirjo Baumgartnerin raportista (Ulkosuomalaisparlamentin Yleiskokouksesta 
25. - 27.10.2012)
Senioriseminaari
Teema: Vanheneminen vieraassa maassa

Kulttuuri ikäihmisen voimavarana
Ikäinstituutin johtajan, dosentti fil.tri Anneli Sarvimäen esitelmä

Kulttuuria voi katsoa suppeasta tai laajasta näkökulmasta. Suppealla tarkoiteta-
an taidetta, kirjallisuutta, tanssia, musiikkia, laajemmassa se on ihmisten kollek-
tiivinen tapa elää ja puhua. Kieli on tärkeä osa kulttuuria. Ihmisten muuttaessa 
maasta toiseen, muuttavat myös mielikuvat, merkitykset, kielet ja tavat. Tämä 
on kulttuuritrafiikkia eli kulttuuriliikennettä. Kulttuuri on myös etnisyyttä. Ulko-
mailla asuvilla on vahva etninen ryhmäidentiteetti –suomalaisuus, mikä muuttuu        
vuosien myötä asutun maan mukaan. Tämän vuoksi monille tuottaa pettymyksiä 
vierailtaessa entisessä kotimaassa. Kuitenkaan Suomi ei ole muuttunut, vain 
omat mielikuvat. Ihmisellä on useita identiteettejä samassa paketissa, kysymys 
on multi-identiteetistä. Tilanteen mukaan voimme valita, mitä identiteettiä ha-
luamme korostaa tai nostaa esiin, kuten esim. kielet. 
Maahanmuuttajaperheiden monet nuoret kokevat multi-identiteetin ongel-
malliseksi. Tämä kulttuurien yhteentörmäys saattaa aiheuttaa kriisejä. Nämä             
nuoret voivat pelata erilaisilla pelisäännöillä, kotona perheen säännöillä, ulko-
puolella valtakulttuurin säännöillä. Tämä voi aiheuttaa stressiä. Tämän vuoksi 
jotkut tukeutuvat omaan kulttuuriin, uusi pelottaa ja entinen luo turvallisuutta.

Vanheneminen uudessa kulttuurissa voi olla taakka tai voimavara.                                                 
Puhutaan haavoittuvuudesta, missä ikä, sosioekonominen asema, kielen osaa-
mattomuus ja rasismi uudessa kulttuurissa muodostavat haavoittavia tekijöitä.

Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma vanhenemisen apuna
Seniorineuvoja Helena Balash, Suomi-Seura ry 
Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann, Hampurin Merimieskirkko

Ikääntyminen tuo paljon erityiskysymyksiä, joihin on varauduttava. Jokainen 
voi kysyä itseltään, mitä haluan. Haluanko välttää tilanteen, missä kaikki its-
eäni koskevat päätökset vanhuudestani tehdään omaisten tai viranomaisten 
toimesta. Ikääntymissuunnitelman tarkoitus on auttaa ja opastaa ulkosuoma-
laissenioreja suunnittelemaan omaa elämäänsä. Ajatuksena on oma elämä 
kymmenen, viidentoista vuoden päästä tai myöhemmin. Ikääntymisen tuomiin 
fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin varaudutaan ennakolta suunnitelman avulla. 
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Siitä syystä on jokaisen hyvä käyttää hoitotestamenttia, elämänlaatutestamentti 
ja edunvalvontavastuuta. Näiden laatimiseksi on tärkeätä tutustua paikalliseen 
lainsäädäntöön.
Elämänlaatutestamentti mahdollistaa mm., millaista ruokaa haluaa syödä, mil-
laista musiikkia kuunnella tai mistä kirjoista pitää eli henkilökohtaisia asioita. 
Elämänlaatutestamentti auttaa hoitohenkilökunnan lisäksi omaisia.
Hyvä esimerkki on Turkin Alanyan suomalaisten kehittämä terveystietolomake, 
joka sijoitetaan eteisen seinälle, mistä hätätilanteessa auttajat voivat tarkistaa 
perushoitotiedot.
Hoitotestamentti:  / Edunvalvoja (1-2 henkilöä, 1 suomalainen) http://www.
stakes.fi/FI/Palvelut/lomakkeet/htestamentti.htm
Elämänlaatutestamentti (/hoitotahto)
http://www.dementiahoitoyhdistys.fi/modules/doku/files/3/DEMelaatutesta-
mentti.pdf
Hoitotahto:
http://www.muistiliitto.fi/fin/muisti ja muistisairaudet/edunvalvonta/
Lisätietoja mm. kokouksessa hyväksyttyjen eri valiokuntien päätöslauselmista 

Pirjo Baumgartner
Sähköpostiosoite: baumkkinen@sunrise.ch 

Tervetuloa Kevättorille!
Toriperinteemme ovat pitkät. Kevättori (Pääsiäistori) järjestettiin ensimmäistä 
kertaa 16.4.2003 Winterthurissa. Joten juhlimme myös torin 10-vuotisjuhlaa. 
Torin perusti Maija Guggisberg Winterthurin Neustadhusiin. Vuonna 2005 tori 
järjestettiin Christoph Andersin Werkstattladenissa, Winterthurissa. Seuraava-
na vuonna tori siirtyi Zürichiin Kirche Unterstrassen tiloihin. Viime vuonna tori 
järjestettiin ensimmäistä kertaa Migrationskirchenzentrumissa, Wipkingenissä.
 
Mämmi oli torin alullepaneva tekijä. Sitä tilattiin suoraan Suomesta. Kaikkina         
näinä vuosina on mämmi tullut lentoteitse Fazerilta Suomesta. Joskus mäm-
mit   vaeltelivat pitkin Eurooppaa ja Sveitsin maata, ennen kuin oikea osoite löy-
tyi.  Mämmi onkin ollut painajainen numero yksi meille järjestäjille – tuleeko vai 
eikö? Tänä vuonna olemme tilanneet mämmin Kympiltä, koska Fazer ei enää 
valmista sitä.

Tarjonta on tänäkin vuonna monipuolinen: myyjiä on tähän mennessä ilmoit-
tautunut 25 kappaletta ja pöytien määrä on noin 50. Mukana on mm. torin pe-
rustaja Maija Guggisberg, yhdistyksiä edustavat SVFF, Finnischer Chor Zürich, 
Zürichin Suomi-koulu ja Tenavat.  Naisten muotia löytyy Marja-Leena Tuhkalan 
Nordicumista, tyylikkäitä laukkuja Paula Dienerin Ompelimosta  ja lastenvaattei-
ta Päivi Moserin Purzelbaumkinderiltä. 14



Uusia sisustusideoita löytyy Anna Scherrerin Textilmanufaktuurista, Mailis Big-
lerin Little Finlandista sekä monista muista pöydistä. Mukana ovat myös Päivi 
Tissarin finnis ja Arja Bolligerin Finnart, joista löytyy niin design kuin käyttö-
tavaraa. Taiteentekijöistä ovat edustettuina Marika Rosenius tauluineen, Anu 
Kälin keramiikkatöineen ja Sanna Heikintalo valokuvineen. Uusina tuotteina to-
rillta löytyy kipukoukkuja, pakurikääpäjauhetta ja phyto-aromaattisia kosmetiik-
katuotteita Anne Stockerin pöydästä!

Ruokapuolta on tulossa paljon; Mailis Biglerin pääsiäisherkkuja, Tenavien mun-
kit ja sima houkuttelevat ja karamelli di Roinisen makeiset täyttävät viimeisenkin 
kolon vatsassa.

Kevättorilla on perinteisesti ollut myös kirpputoripöytiä; tänä vuonna on tarjolla 
puoliantiikkia ja vintage tuotteita sekä ”seka”-pöytiä, joissa on uutta ja vanhaa/
käytettyä. Sieltä voi tehdä todella löytöjä. Seurakunta ottaa vastaan lahjoituksia 
kirpparipöytään. Valitettavasti tänä vuonna eivät resurssit riitä provisiokirpparin 
järjestämiseen.

Lohikeitto ja hernekeitto sekä seurakunnan kahvipöydän suolaiset ja makeat 
herkut pitävät nälän kurissa. Tervetuloa!

Terveisin 

Päivi /torivastaava

Pääsiäistori 2003: Maija Guggisberg, Pirjo Schwarz ja Anja Franz
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Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä!

Puheenjohtaja:
Pirjo Schwarz-Häkkinen
079 401 03 31
pirjo.schwarz@bluewin.ch

Varapuheenjohtaja:
Anne Vihma
076 330 61 38
vihma@bluewin.ch

Kassanhoitaja:
Tiina Hellsten
078 815 55 67
tiina.hellsten@yahoo.de

Sihteeri:
Päivi Laamanen Mai
079 420 24 17
laamanen.mai@hispeed.ch

Pappi:
Pekka Vihma
052 620 41 59
vihma@bluewin.ch

Eija Sutter-Pekonen
079 370 91 49
eija.chris@swissonline.ch

Ritva Chillon-Saarinen
052 657 26 79
a.maeschli@shinternet.ch

Leena Bernasconi
079 215 45 61
leenabernasconi@gmx.ch 

Johtokunta

Grütstr. 47b, 8704 Herrliberg
gemeinde@finnkirche.ch

www.finnkirche.ch
Puh. 044 915 09 71

Yläsali: Wipkingerplatz, Rosengartenstr. 1, 8037 Zürich


