
 
 
 
 
 

 

KIRKKOVIESTI 
Lokakuu 2013 - Nro 21 

 
 



 

 2 

Jälleen kerran vuoden loppupuolella… 
Rakkaat ystävät lähellä ja kaukana, 
 
harvinaisen kauniin kesän jälkeen niin vanhassa kotimaassa Suomessa, 
kuin täällä Alppien maassa Sveitsissä, on syksy vähitellen saapumassa. 
Tätä kirjoittaessani tosin vallitsee aivan kesäinen kirkkaus ja lämpökin. Kui-
tenkin kalenteri kertoo karua kieltään: olemme kulkemassa kohti tämän 
vuoden loppua. Eikä siitä ole niinkään pitkä aika, kun opettelimme kirjoitta-
maan vuotta 2013. Ja nyt tämä vuosi on jo vähitellen päättymässä. Emme 
kuitenkaan vielä ala tilinpäätöstä valmistella, vaan katselemme kohti tulevia 
päiviä. Sillä eteenpäinhän on elävän mieli. Taikka paremminkin sanoen, 
päivän matkan kerrallaan me tästä tahdomme jatkaa, eikö totta? Me tie-
dämme: eilistä ei enää ole, huominen ei ole vielä tullut ja tänä päivänä mei-
tä auttaa aivan varmasti meidän hyvä Taivaallinen Isämme. 
 
Seurakunnassamme on monenlaista toimintaa. Nyt juuri valmistelemme 
joulutoria, yhtä toimintavuoden kohokohtaa. Suunnitelmia on tehty, tavaroi-
ta on hankittu, osallistujia tuntuu olevan aina vain enemmän. Mikä suuren-
moinen johdatus meillä onkaan ollut, että toimintatilamme ovat vuosien vie-
riessä kasvaneet. Wipkingenin seurakuntakeskuksessa Migrationskirchen-
zentrumissa ei ole ainoastaan meidän oma Yläsalimme, vaan tarvittaessa 
koko valtavan suuri, mutta kuitenkin hyvin kodikas seurakuntasali. Sinne 
mahtuu pöytiä ja myyjiä tuotteineen joulutorillamme ja mikä parasta, löy-
dämme myös paikan istahtaa ja tavata ystäviämme sekä tutustua uusiin 
tänne Alppien maahan saapuneisiin suomalaisiin. Ja tässä taitaa olla yksi 
kaikkein tärkeimpiä tavoitteita niin joulutorillamme kuin ylipäätään koko 
seurakuntamme toiminnalla. Jo Raamatun alkusivuilla luemme Jumalan 
omina sanoina: « Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään » (1.Mooses 2,18a). Ei 
hyvä olla yksinään, mutta sen sijaan riemukasta olla yhdessä, eikö totta?  
Joten tervetuloa mukaan, tervetuloa osallistumaan ja siten rakentamaan tä-
tä yhteistä seurakuntaamme sellaiseksi, että koemme sen kodiksemme ja 
suuren Isän omaksemme. 
 
Näissä ajatuksissa on hyvä lähteä syksyyn ja jo nyt tähyillä suureen valon 
ja rakkauden juhlaan jouluun! Merkillistä, että olen huomannut useaan ot-
teeseen jo nyt hyräileväni tuttuja joululauluja. Taitavat olla merkkejä siitä, 
että on hyvä mieli ja kiitollinen olo ja juuri sitä toivottelen kaikille teille. 
 
Oikein rakkaat ja lämpimät terveiset kodista kotiin, sydämestä sydämeen 
 
Pekka 
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Puheenjohtajan tervehdys 
Olen jälleen kerran vanhemmiltani perityssä kodissa Suomessa viettämäs-
sä muutamia rauhallisia päiviä rakennusmeteliä paossa. Sveitsissä vierei-
sellä tontilla rakennetaan uutta kerrostaloa, kallioon poraaminen koettelee 
kuulohermoja päivittäin. Välillä oma koti myös tärisee ihan tuntuvasti. Te-
rassin ovea ei ole muutamana kertana saanut kunnolla auki. Kallion sisäi-
set väristykset tuntuvat konkreettisesti. Ihminen on keksinyt koneet, jotka 
pala palalta rikkovat kiinteän kiven, murskaten sen lohkareiksi ja pieniksi 
palasiksi. Toisaalta on mielenkiintoista nähdä, miten syvälle täytyy mennä, 
jotta saisi ihmiselle lisää elintilaa.  Rakentaminen kestää luultavasti koko-
naisuudessaan puolitoista vuotta, joten tulen olemaan usein ”pakomatkalla” 
mahdollisuuksien mukaan! 
 
Raamatussa on Luukkaan evankeliumissa luvussa 6:46-49 seuraava ver-

taus: ”Jeesus sanoi: 
Miksi te huudatte mi-
nulle: ”Herra, Herra!” 
ettekä tee, mitä minä 
sanon? Jokainen, joka 
tulee minun luokseni ja 
kuulee minun sanani ja 
tekee niiden mukaan – 
minä osoitan teille, ke-
nen kaltainen hän on. 
Hän on miehen kaltai-
nen, joka huonetta ra-
kentaessaan kaivoi sy-
vään ja laski perustuk-
sen kalliolle. Kun sitten 
tulva tuli, syöksähti vir-

ta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvin ra-
kennettu. Mutta joka kuulee, eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perus-
tusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä 
vastaa, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri”. 
 
Ajattelen, että seurakuntamme on rakennettu Kristus-kalliolle, meillä on hy-
vä perusta. Aloitimme hyvin vaatimattomasti uskoen tulevaan. Jokainen 
meistä on omalla tavallaan rakentanut taitojensa mukaan yhteistä ”taloa”. 
Vapaaehtoistyön voimilla olemme menneet eteenpäin. Välillä on myrskyn-
nyt ja tunnetulviakin on ollut. Voimat ovat meinanneet loppua, mutta tieto 
seurakunnan tarpeellisuudesta on kannustanut meitä eteenpäin. Olemme 
ihmisiä toinen toisiamme varten. Kahvituvan tai Ikivihreiden tapaamiset 
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ovat todella antoisia monella tapaa joitakin mainitakseni. Kesäloman jäl-
keen kaipaamme jo tapaamisia! 
 
Syksyn ohjelmat ovat jo alkaneet ja odottelemme taas joulutoria, johon on 
jo alkusyksystä tehty pöytävarauksia. Joulutorihan on kevättorin ohella seu-
rakuntamme suurin tulolähde. Toimintamme on taloudellisesti näin turvattu! 
Suurin anti on kuitenkin yhteen tuleminen, tuttujen tapaaminen, jouluaterian 
syöminen, ostokset, yhdessä tekeminen jne.! Tapahtumakalenterista löytyy 
lisää seurakuntatapahtumia. 
 
Toivotamme myös pastori Juha Klaavun sydämellisesti tervetulleeksi jouk-
koomme! Olemme jo saaneet tutustua häneen muutamissa yhteisissä ta-
pahtumisissa ja toivomme hänelle siunausta opiskeluun ja yhteistyöhön. 
Juha esittelee itsensä tässä Kirkkoviestissä. 
 
Sielu lepää Suomen syksyssä, aurinko paistaa ja on rauhallista! 
 
Lämpimin terveisin 
Pirjo Schwarz /pj
 
 

 

Esittelyssä Juha Klaavu 
Olen Juha Klaavu ja syntyjään olen Kajaanista, missä vanhempani kävivät 
”kääntymässä” töiden perässä aikanaan. Lapsuuteni ja nuoruuteni olen 
viettänyt Seinäjoella ja sieltä on peräsin Eteläpohjalainen mentaliteettini, 

sekä hyvässä että pa-
hassa. Pidän kaikella ta-
valla liikkumisesta ja ur-
heilusta, mutta käytän-
nön syistä lenkkeily ja 
punttisali ovat vakiintu-
neet osaksi viikko-ohjel-
maa. Olen myös kulttuu-
rin suhteen kaikkiruokai-
nen ja ilokseni olenkin 
saanut jo tutustua Sveit-
sin monipuoliseen kult-
tuurielämään runsaasti; 
maatalousnäyttelyn pos-

sujen juoksukilpailusta Luzernin konsertteihin. Hyviä vinkkejä otetaan mie-
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lellään vastaan. 
 
Perheeseeni kuuluu Johanna sekä kaksi ihanaa ja vilkasta tyttöä, Meri 2v. 
ja Vilja 5v. Tällä hetkellä he ovat Suomessa, mutta katsotaan mitä tulevai-
suus tuo tullessaan. Olen kuullut niin monelta Sveitsin suomalaiselta: ”Tulin 
tänne vuodeksi/kahdeksi ja nyt on useampi vuosikymmen jo vierähtänyt.” 
Tästä oppineena kerron että tämän hetkinen aikomukseni on olla täällä 2 
vuotta ja palata sitten Suomeen. Me kaikki tiedämme hyvin, että se mitä 
aiomme nyt ja se mitä tapahtuu tulevaisuudessa, ovat kaksi eri asiaa. 
Syy miksi olen tänne Sveitsiin ja Zürichiin saapunut on koulutus. Analyytti-
nen psykologia sai täällä Zürichissä alkunsa C.G. Jungin johdolla hänen 
yhteistyönsä seurauksena Freudin kanssa. Analyyttinen psykologia tunnet-
taan paremmin ”kansankielellä” jungilaisuutena. Sigmund Freudhan loi psy-
koanalyysiin ja sen peruskäsitteet, joita hän kehitteli eteenpäin Jungin 
kanssa. Heidän yhteistyönsä loppui näkemyseroihin ja he jatkoivat molem-
mat itsenäisesti omien teorioiden kehittämistä. Heidän kiinnostuksen koh-
teensa jakautuivat hyvin eri kohteisiin, joten on hyvin hedelmällistä pereh-
tyä heihin molempiin. Olenkin siksi tullut opiskelemaan tänne Instituuttiin ni-
meltä: International School of Analytical Psychology  Zürich, eli lyhyesti 
ISAP Zürich. 
 
Kiinnostukseni Jungilaiseen psykoanalyysiin nousee omasta elämänhisto-
riastani ja kokemuksistani. Olen peruskoulutukseltani teologian maisteri ja 
sain pappisvihkimykseni vuonna 2000. Olen siitä saakka työskennellyt pap-
pina, pääasiassa Tampereella, Messukylän seurakunnassa, jossa olen ol-
lut yli 10 vuotta. Muutama katko tähän on tullut kun olen palvellut kriisinhal-
lintajoukoissa sotilaspastorina. Kosovossa olin reilun vuoden 2007-2008 ja 
Afganistanissa reilun puoli vuotta 2011-2012. 
 
Huomasin jo opiskeluaikoina että kirjojen lukeminen, oli se sitten teologiaa, 
psykologiaa tai psykiatriaa, mitä kaikkia opiskelin, ei opeta auttamaan toisia 
ihmisiä. Tähän tarvitaan jotain muuta. Sainkin ymmärtää että avain kaik-
keen on kokemuksellinen oppiminen, eli itse oman prosessin läpikäyminen 
ja sen teoreettinen jäsentäminen. Tästä saan kiittää vankilapastori, psyko-
terapeutti Markku Yli-Mäyryä, jonka kanssa sain tehdä vankilaharjoittelun ja 
myöhemmin töitä kesäteologina Hämeenlinnan vankilassa. Kohtaamises-
tamme alkoi yhteinen taipaleemme, jossa hän on toiminut aluksi psykotera-
peuttinani ja myöhemmin työnohjaajana, kolleganani sekä mentorinani 15 
viimeisen vuoden ajan. 
 
Näiden oivallusten pohjalta olen opiskellut ryhmädynamiikkaa Ryhmätyö 
Ry:ssä, jossa tein vanhamuotoisen 6 -vuotisen ryhmänohjaajakoulutuksen. 
Tämän lisäksi sain käydä pitkän prosessin psykoanalyysin parissa, josta 
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valmistuin psykoterapeutiksi vuonna 2006. Siitä saakka olen pitänyt omaa 
vastaanottoa Tampereen keskustassa. Näiden lisäksi olen perehtynyt deb-
rifiingiin (kriisitilanteiden jälkipuinti) ja defusingiin (kriisin jälkeinen nopea 
purkukeskustelu), joiden tuntemus on välttämätöntä sotilaspappina kriisi-
alueilla. 
 
Aikomukseni olla täällä kaksi vuotta johtuu opintojen rakenteesta. Koulutus 
kokonaisuudessaan kestää 5/6 vuotta, josta ensimmäinen 2 vuotta on pelk-
kää teoriaopiskelua. Sen jälkeen alkaa kliininen vaihe, jossa vastaanote-
taan omia asiakkaita. Koska saksan kielen taitoni on niin heikko, on hel-
pompi palata Suomeen ja Tampereelle, jossa olen jo vastaanottoa pitänyt 
vajaa kahdeksan vuotta. Tämä on siis ajatukseni nyt, tulevaisuudestahan ei 
koskaan tiedä. 
 
Minua on pyydetty vetämään ryhmää ja toimimaan muutenkin seurakun-
nassa aktiivisesti omien kykyjeni ja koulutuksen pohjalta. Oma ajatukseni 
on se että voisimme yhdessä aloittaa jonkinlaisen ryhmän, jos siihen löytyy 
kiinnostusta. Ryhmän sisältö ja tapa toimia muodostuisi siihen osallistuvien 
ihmisten toiveiden mukaiseksi.  Olen tarkoituksella kertonut omasta koke-
mustaustasta, jos jotkin asiat tai aihepiirit herättävät kiinnostuksesi, ota yh-
teyttä Pirjo Schwarz-Häkkiseen sähköpostilla (pirjo.schwarz@bluewin.ch). 
Ryhmä voi rakentua hengellisten teemojen ympärille tai puhtaasti psyykkis-
ten asioiden käsittelyyn. Jos näkemykset jakaantuvat ja kiinnostusta riittää 
mikään ei estä meitä perustamasta esimerkiksi kahta erilaista ryhmää. 
Jos sinua kiinnostaa psykoterapia tai työnohjaus, minuun voi ottaa yhteyttä. 
 
Minun kotisivuni suomessa ovat http://www.programmatic.fi/juha.klaavu/ 
 
Yhteystiedot täällä: 
juha.klaavu@gmail.com 
076- 240 4647 
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Joulutori 2013 
Tervetuloa Joulutorille lauantaina 23.11.2013 

Migrationskirchenzentrumiin klo 10 – 16! 
 

Joulutori näyttää paisuvan kuin pullataikina vuosi vuodelta. Tähän mennes-
sä on pöydän varanneita melkein yhtä paljon kuin viime vuonna. Joten 50 
myyntipöydän raja ylitetään reippaasti tänä vuonna. 
Tori laajentuu todennäköisesti myös ala-aulaan, jotta saadaan tarpeeksi ti-
laa pöytien ympärille, sekä mahdollisimman paljon tilaa ruokailijoille. Sirkku 
Tengvall hoitaa viimevuotiseen tapaan perinteisen herkullisen jouluruoan, 
ja seurakunnan kahvipöydästä löytyy monenmoista pienempään nälkään. 
Pullaa, torttuja ja muita joululeivonnaisia on runsaasti tarjolla. 
Muutama viime vuonna mukana ollut myyjä on ilmoittautunut estyneensä 
tänä vuonna. Uusiakin on tulossa mm. Maarit Gunnervall, itse suunnittele-
mansa vaatemalliston kanssa. ”Vaatteet ovat reilun kaupan mukaisia eko 
puuvillaisia vaatteita ja oikein pohjoismaisen, yksinkertaisen, mutta laaduk-
kaan-tyylin mukaisia.” kertoo Maarit. Lista torille osallistuvista myyjistä löy-
tyy seurakunnan nettisivuilta www.finnkirche.ch.  
Seurakunnan arpajaisista voi voittaa taas kerran matkalahjakortin Suomen 
matkaan ja muita hienoja palkintoja, jotka ovat suurimmalta osalta myyjien 
lahjoituksia. Kiitos jo etukäteen! 
Ja kaiken tämän järjestämiseen tarvitaan paljon avustajia. Jokainen pieni-
kin panos, tunti tai pari, leivonnainen tms. auttaa. Jokaiselle löytyy varmasti 
sopiva tehtävä. Ota yhteyttä! 
  

Kassanhoitajan terveiset: 
Vuosi 2013 on lähestymässä loppuaan. Olethan muistanut maksaa 
jäsenmaksusi (20Fr.) kuluvalta vuodelta? 
Tällä pienellä summalla tuet vapaaehtoistyötämme. Kiitos! 

Postkonto: 87-572379-1 

Seurakunnan yleiskokous 
maanantaina 24.2.2014 

Yläsalissa 
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Uudet konfirmoidut 
Mikkelinpäivän jumalanpalveluksen yhteydessä seurakunta lahjoitti uusille 
konfirmoiduille muistoristin, jossa oli lyhyt muistolause. Kaikki konfirmoidut 
kävivät rippikoulunsa Suomessa, Anna-Sofia Schaller saksalais-suomalai-
sessa rippikoulussa, Alexander Mai ja Matti Kücük uintirippikoulussa Kuor-
taneen urheiluopistossa. Kahvilla konfirmoidut kertoivat lyhyesti omia muis-
tojaan rippikoululeiriltä. Pojille olivat jääneet mieleen iltaohjelmat, Anna-So-
fia kertoi erityisesti mieleen jääneen illan, jolloin päivän teeman, kuoleman, 
jälkeen he illalla paistoivat lettuja saaressa (vertauskuvallisesti taivaassa). 
Leiriläisten tehtävänä oli saarelle kulkiessaan kantaa mukanaan raskasta 
kiveä. Saarelle vievälle sillalle saapuessaan he saivat luovuttaa kiven siellä 
odottavalle isoselle (leiriavustajalle). Hyvin konkreettisesti leiriläiset saivat 
siis kokea sen, että taivaaseen mennessään kaikki kuormat otetaan pois ja 
alkaa iloinen juhla. 
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Tapahtumakalenteri Syksy 2013 

Säännöllinen toiminta:   

Ikivihreät 
Torstaina klo. 13.30 
28.11., 12.12. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

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

Kahvitupa 
Kuukauden 1. ja 3. 
Keskiviikkona klo. 14.00-17.00  

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Eija Sutter 
079 370 91 49 

Mummotupa 
Lauantaina klo. 9.30–16.00 
26.10., 14.12. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Leena Bernasconi 
079 215 45 61 

Muuta toimintaa:   

Pyhäinpäivän 
jumalanpalvelus 
Sunnuntaina 3.11. klo. 17.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Juha Klaavu 
076 240 46 47 

Joulutori 
Lauantaina 23.11. 
klo 10.00 – 16.00 

Migrationskirchenzentrum 
Iso Sali 
Rosengartenstr. 1 

Päivi Laamanen Mai 
079 420 24 17 

1. Adventin 
jumalanpalvelus 
Migraatiokirkot 
Sunnuntaina 1.12. klo. 11.00 

Migrationskirchenzentrum 
Iso Sali 
Rosengartenstr. 1 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

 

Joulunajan 
Sävelhartaus 
keskiviikkona 18.12. klo. 19.00 

St. Anna Kapelle im 
Münster, 
Münsterplatz 
Schaffhausen 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Yleiskokous 
Maanantaina 24.2. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

 

Kevättori 
Lauantaina 5.4. klo 10-16 

Migrationskirchenzentrum 
Iso Sali 
Rosengartenstr. 1 

Päivi Laamanen Mai 
079 420 24 17 
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Keskiviikkona 18.12. 
klo. 19.00 

St. Anna Kapelle Schaffhausen 

Glögitarjoilu 

Joulunajan sävelhartaus 
Peter Resch, Pekka Vihma 
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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: Pappi: 
Pirjo Schwarz-Häkkinen Pekka Vihma 
079 401 03 31 052 620 41 59 
pirjo.schwarz@bluewin.ch vihma@bluewin.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 

Sihteeri:  
Päivi Laamanen Mai Leena Bernasconi 
079 420 24 17 079 215 45 61 
laamanen.mai@bluewin.ch  leenabernasconi@gmx.ch  
  
  

 
 
 
 

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! 
 


