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Katse eteenpäin!
Rakkaat ystävät lähellä ja kaukana, ylläoleva lause, tai oikeastaan
komento sotilaskielessä, on monille meistä tuttu. Usein olemme
tilanteessa, jossa kaipaamme
vanhoja, "hyviä aikoja" takaisin.
Aivan selvästi olemme murrosvaiheessa koko ihmiskuntaa ajatellen. Siksi ei ole lainkaan ihmeteltävää, että pelko ja hämmennys
täyttävät meidän mielemme.
Olimme kesällä Suomessa ja vielä uudelleen syyskuun puolivälissä. Eräänä perjantaina tuona aikana Suomi pysähtyi, tai ainakin
melkein. Oli kyseessä mielenilmaisu Helsingin Rautatientorilla.
Hallituksen suunnitelmat maan talouden kuntoon saattamiseksi olivat saaneet tuhansia ihmisiä lähtemään liikkeelle aivan pohjoisimpia sopukoita myöten. Käsillä ovat
todella vaikeat ajat, siitä tuskin ollaan eri mieltä. Mutta miten on nyt
toimittava, siitä vallitsee erilaisia
käsityksiä. Monet katselevat taaksepäin ja haluavat menneet ajat
takaisin. Aina markkaa myöten!
Useimmat kuitenkin ymmärtävät,
että eihän se riitä. Jotain uutta
täytyy tulla. Elikkä siis: "Katse
eteenpäin!"
Mitä sanoo meidän hyvä Taivaallinen Isämme, näin kyselemme me
häneen turvautuvat ja uskovat,
niin suomalaiset kuin sisaremme
ja veljemme yli kaikkien rajojen.
Jesajan kirjassa löytyy aivan upea
kohta, joka murrosvaiheessa olevalle ihmisjoukolle sanoo Jumalan
sanana näin: "Näin sanoo Herra,

joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka vei sotaan vaunut ja hevoset, sotaväen ja sankarit kaikki; he vaipuivat eivätkä
nousseet, he raukenivat, sammuivat kuin lampun sydän: Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä
välittäkö. Katso, minä teen uutta;
nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien
korpeen,
virrat
erämaahan."
(Jesaja 43,16-19).
Luottamus johdatukseen vapauttaa pelosta ja ahdistuksesta. Samalla vapautuu voimaa ja taitoa
aivan uudessa tilanteessa löytää
se tie, jota kannattaa yhdessä kulkea eteenpäin. Näin on kansakuntien vaiheissa kuin myös meidän
omassa
elämässämme.
Myös meidän oman seurakuntamme toiminnassa, jossa jälleen
näin alkavan syksyn ja sitten tulevan talven aikana tahdomme Hyvää Paimenta seurata lujasi luottaen siihen, että Taivaallisen isän
omille ovat parhaat päivät aina
edessä päin.
Teitä kaikkia oikein lämpimästi
tervehtien ja kaikkea hyvää toivottaen.
Katse eteenpäin, eikö totta?
Pekka
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Puheenjohtajan tervehdys
Syksyn toiminta on hiljalleen
alkanut: 3.9. oli seurakunnan
vuotuinen yhteinen tapaaminen
Herrlibergin Badhüslillä. Kiitos
Sirkku Tengvallille valmisteluista
ja kaikille ruokailun ja kahvittelun järjestäneille runsaasta kestityksestä! Ilma oli ehkä vähän
koleahko meille tänä kesänä
lämpöön tottuneille. Kuitenkin
muutama meistä 25:stä uskaltautui uimaankin. Oli hauska tavata niin uusia kuin vanhoja tuttuja!
Ikivihreät, Kahvitupa ja Mummotupa ovat niin ikään startanneet toimintansa.
Joulutoria olemme valmistelemassa jo kovaa kyytiä. Torille
Sveitsin suomalaiset tulevat tapaamaan toisiaan, syömään
joululounasta, kahvittelemaan ja
ostamaan jouluisia tuotteita. Jotain suomalaista, ehkäpä pukin
konttiin tai muuten vaan omaksi
iloksi. Ja tapaamaan Joulupukkia!
Meille ulkosuomalaisille taitaa
olla, ainakin ajoittain, tärkeätä
tavata toisiamme ja sisällyttää
elämäämme ja arkeemme jotain
suomalaista. Esimerkiksi kokea
suomalaista joulua ja antaa sen
kokemista eteenpäin lapsillemme ja lapsenlapsillemme ja
muille asuinmaamme läheisille.
Ehkäpä tämä sisäinen voima
kannustaa meitä kaikkia tällaisten tapahtumien järjestämiseen
ja niihin osallistumiseen lastemme ja sveitsiläisten ystäviem-

mekin kanssa.
Tämä seurakuntamme vapaaehtoisvoimin järjestetty tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta
yhä suuremmaksi. Tässä kirjoituksessa haluan kiittää teitä
mukana toimineita kaikkien
menneitten vuosien torien työpanoksesta. Ja on upea tietää,
että teitä vapaaehtoisia tähän
tulevaankin
toritapahtumaan
taas riittää!
On ollut mahtavaa olla suunnittelemassa tätä toria Suomikoulujen, Tenavaryhmän, Sirkun
keittiötiimin ja suomalaisten yrittäjien kanssa ja nähdä jo nyt,
että yhteistyö on voimaa! Tässä
kuitenkin vielä kannustaisin ottamaan yhteyttä, jos voit tulla
tapahtumamme talkoisiin, tunniksi tai useammaksi: tarvitsemme kovasti apuasi torille. Soita
siis Annelle tai laita mailia.
SKS:n uudeksi papiksi astui virkaan 30%:n pensumilla 1. syyskuuta 2015 alkaen Pia RepoLeine Konstanzista. Toivotamme hänelle Taivaan Isän siunausta ja kaikkea hyvää tähän
virkaan!
Pia on suunnitellut rippikoululeiriä ensi vuodeksi: 2.-7.8.2016.
Seurakuntamme on valmis auttamaan leirin toteuttamisessa,
sellaisessa muodossa kuin on
tarpeellista ja meille mahdollista. Ilmottautuminen leirille on jo
lehtemme ilmestymisvaiheessa
mennyt umpeen, mutta jos leiri
toteutuu, voi jälki-ilmoittautumi3

sia varmasti vielä tehdä. Jos
tunnet 14-16-vuotiaita nuoria,
jotka haluaisivat käydä luterilaisen suomenkielisen rippikoulun
Sveitsissä, pyydä heitä ottamaan yhteyttä Piaan. Katso:
kirkkosveitsissä.com/seurakunnan toiminta/rippikoulut.
Yhteisen Zürichin joulukirkon ja
muiden tapahtumien ajankohdan voit katsoa Tapahtumakalenteristamme Kirkkoviestin lopussa.
Nettisivumme
www.finnkirche.ch
toimivat jälleen, joten katso sieltä uudet tulevat tapahtumat.
Kehittelemme sivuja edelleen.
Elämme toivossa, että sivut
ovat joskus ihan komiat!
Haluaisin vielä kutsua teitä yhteiseen 1. adventin jumalanpalvelukseen, juhlaan, muitten
Migrationskirchenzentrumin,
MKZ:n, seurakuntien kanssa.
Olemme olleet mukana suunnittelemassa jumalanpalvelusta,
joka alkaa suuressa salissa
29.11.15 klo. 11.00. Kirkon jälkeen apero, jossa kaikki seurakunnat tarjoavat maistettavaksi
omien maittensa erikoisuuksia.
Sydämellisesti tervetuloa!
Jo ennen lomaamme hankin
„Garten-Centeristä“ siemeniä ja
muuta lintujen talviruokaa. Eilen
ripustin syksyn ensimmäisen
ruokintapaikan suuren suureen
pihakuuseemme. Pienen pihamme kuusi, joka kesällä tuntuu kuin suurelta mustalta möröltä hentoisessa puutarhassamme, heräsi yhtäkkiä eloon.
Jo tänään sinitiaiset, talitintit,

varpuset, töyhtötiainen, pähkinänakkeli, mustarastas, peipot
ja yläoksilla kottaraiset ja harakat kansoittivat tuota suurta
puuta. Käpytikkakin kävi naputtelemassa yhden sen monista
suurista kävyistä käpykoloonsa.
Ketkä kaikki sen oksilla tulevat
talvella viipymäänkään, sen aika näyttää!
Fokusoiko vain mielenkiintoni
nähdä, mitä lintuja ruokapaikalle tulee, huomaamaan nämä
linnut, jotka kaiken aikaa siellä
joka tapauksessa lentelevät?
Vai lensivätkö ne sinne juuri siksi, että siellä sitä ruokaa oli tarjolla? Tässä tapauksessa taitaa
olla molemmat vaihtoehdot yhtä
oikein.
Olemme kovasti miettineet tätä
Sveitsin suomalaisten seurakuntien elämää ja sitä, että miten me löydämme ne oikeat yhteistyön ja ylipäätänsä seurakuntatyön muodot. Seurakuntatyö on kuin tuo suuri kuusi, jonka mahdollisuuksista ja tarpeista ei meillä aina ehkä ole selvää
näkemystä. Onneksi emme ole
kukaan yksin kehittämässä tätäkään asiaa, vaan voimme yhdessä etsiä tapoja tehdä työtä
ja antaa oman henkilökohtaisen
panoksemme yhteiseen asiaan.
Ja aika tekijäänsä opettaa tässäkin asiassa.
Nähdään Joulutorilla!
Oikein hyvää loppusyksyä, siunattua alkavaa adventin ja joulun aikaa toivotellen,
Anne
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Elämänkerran kirjoittamiskurssi
kesällä 2016 Imatralla
Kurssin tavoitteita:
• ymmärrämme entistä paremmin elämäämme ja tekemiämme
ratkaisuja
• annamme itsellemme anteeksi milloin syytä
• korjaamme mitä on korjattavissa
• elämme vahvempaa elämää kuin ennen
Tähän kurssiin kuuluu elämänkerran kirjoittaminen omalla ajalla
kotona ohjauksen mukaan.
Kirjoitusten purkaminen logoterapeuttisesta näkökulmasta (Viktor E.
Franklin (1905-1997) tehdään Imatralla ryhmässä viiden päivän ajan
kurssinvetäjän johdolla.
Kurssille mahtuu vain 6 henkilöä.
Kurssin vetäjä on Raimo Nyholm, Logoterapeutti, Imatra
Kurssipaikka on Jaana Petrellin kurssikeskus Imatralla Rautjärven
rannalla, jossa majoitutaan 2-4 tai 2 hengen huoneissa.
Hinta 505 e/henkilö (majoitus ja täysihoito 455 e; opetus 50 e).
Tarkkaa päivämäärää ei vielä olla pantu lukkoon.
Lähempiä tietoja antaa mielellään
Marja Corty
puh. 044 3618145
corty@bluewin.ch
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Musiikillinen Jouluhartaus
St. Anna Kapelle, Münsterplatz
Schaffhausen
Keskiviikkona 16.12. klo. 19.00
Peter Resch, Pekka Vihma
Glögitarjoilu

• Adventtikirkko
Yhdessä MKZ:n kanssa 1. adventtina 29.11. klo. 11.00
Iso Sali Migrationskirchenzentrum, Rosengartenstr. 1
Jumalanpalveluksen jälkeen on apero, jossa maistelemme eri
seurakuntien valmistelemia herkkuja
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Tapahtumakalenteri Syksy 2015
Säännöllinen toiminta:
Ikivihreät
Torstaina klo. 13.30-16.00
29.10., 26.11., 10.12..

Mummotupa
Lauantaina klo. 9.30-16.00
31.10., 12.12.

Kahvitupa
Kuukauden 1. ja 3.
Keskiviikkona klo. 14.00-17.00
7.10., 4.11., 2.12.

Joulutori
Lauantaina 21.11. klo. 10-16

Yläsali
Rosengartenstr. 1
Zürich

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

Yläsali
Rosengartenstr. 1
Zürich

Leena Bernasconi
079 215 45 61

Yläsali
Rosengartenstr. 1
Zürich

Eija Sutter
079 370 91 49

Iso Sali
Rosengartenstrasse 1
Zürich

Jumalanpalvelukset:
Adventtikirkko
yhdessä MKZ:n kanssa
Sunnuntaina 29.11. klo. 11.00

Joulukirkko
yhdessä SKS:n kanssa
Sunnuntaina 13.12. klo. 15

Sävelhartaus
Keskiviikkona 16.12. klo 19.00

Iso Sali
Rosengartenstrasse 1
Zürich
Luterilainen kirkko
Kurvenstrasse 39
8006 Zürich
St. Anna-Kapelle im
Münster, Schaffhausen

Anne ja Pekka Vihma
052 620 41 59
Anne ja Pekka Vihma
052 620 41 59
Anne ja Pekka Vihma
vihma@bluewin.ch

Ennakkotietoja:
Suomalainen Kirpputori
Lauantaina 30.1. klo. 10-16

Vuosikokous
Maanantaina 15.2. klo. 18.30

Kevättori
Lauantaina 19.3. klo 10-16

Migrationskirchenzentrum
Rosengartenstr. 1
Zürich
Yläsali
Rosengartenstr. 1
Zürich
Iso Sali
Rosengartenstrasse 1
Zürich
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Anne Vihma
052 620 41 59
Johtokunta
Anne Vihma
052 620 41 59

Rosengartenstrasse 1, 8037 Zürich
gemeinde@finnkirche.ch
www.finnkirche.ch
076 295 42 09

Yläsali: Wipkingerplatz, Rosengartenstr. 1, 8037 Zürich

Johtokunta
Puheenjohtaja:
Anne Vihma
076 295 42 09
anne.vihma@gmail.com

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

Varapuheenjohtaja:
Ritva Chillon
052 657 26 79
a.maeschli@shinternet.ch

Leena Bernasconi
079 215 45 61
leenabernasconi@gmx.ch

Kassanhoitaja:
Dieter Mai
044 811 27 87
dieter.mai@bluewin.ch

Päivi Laamanen Mai
044 811 27 87
laamanen.mai@bluewin.ch

Sihteeri:
Marja Corty
044 361 81 45
corty@bluewin.ch

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä!
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