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Kohti adventtia ja joulua 
Rakkaat ystävät lähellä ja kaukana 
Päivät lyhenevät, yöt pitenevät. 
Pimeää on aina varhaisemmin ja 
myöhempään. Ja kuitenkin: valoi-
simmat ajat ovat edessäpäin. 
Voin sen sanoa siksi, että kuljem-
me joulun valoa kohden ja sen 
suurempaa valoa ei ole olemas-
sakaan. Ja se taasen johtuu siitä, 
että taivaan valo alkoi loistaa Sei-
men Lapsen syntymän myötä ja 
siksi "kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa, näkee suuren valkeu-
den;  jotka asuvat kuoleman var-
jon maassa, niille loistaa valkeus"  
(Jesaja 9, 1). 
Tätä kirjoittaessani tulin juuri Hei-
di Peltolan virkaanasettamisesta 
Zürichin luterilaiselta kirkolta. 
Hän toimii siis Suomen kirkon ul-
kosuomalaistyön lähettämänä 
Zürichin luterilaisen kirkon pappi-
na. Sopimuksen mukaan hän  on 
80 % Sveitsin suomalaisten kir-
kollista työtä varten ja 20% sak-
sankielisen luterilaisen seurakun-
nan toiminnassa. Kun itse tulin 
syksyllä 1981 Annen kanssa 
Sveitsiin, toimin vuosina 1981 - 
91 sataprosenttisesti  saksankie-
lisen  luterilaisen seurakunnan 
pappina. En ollut Suomen kirkon 
virallisesti lähettämä, mutta kui-
tenkin tein silloin  ja  teen  edel-
leenkin vapaaehtoisuuden pohjal-
ta suomalaista seurakuntatyötä 
niin Zürichissä kuin myös muual-
la Sveitsissä. 
Tähän vapaaehtoisuuteen raken-
tuvaan seurakuntatyöhön viitat-
tiinkin useaan otteeseen virkaan-
asettajaisjuhlassa. Vapaaehtois-

ten työpanos on ollut ja on edel-
leen mittava. Suomalaisessa kir-
kollisessa toiminnassa niin 
Zürichin alueella kuin koko Sveit-
sissä on ollut ja edelleen on suuri 
joukko etenkin naisia, mutta 
myöskin  miehiä mukana. Heidi 
Peltola mainitsikin saarnassaan, 
että tarvetta on jatkossakin, yksi-
nään hän ei pysty työtä tehok-
kaasti hoitamaan. Hän myöskin 
kutsui uusia vapaaehtoisia mu-
kaan, etteivät kauan mukana ol-
leet aivan täysin väsyisi. 
Meillä Zürichin alueella toimii siis 
kaksi suomalaista kirkollista orga-
nisaatiota. Toinen tukeutuu  luteri-
laiseen seurakuntaan ja Suomen 
kirkon ulkomaantyöhön ja me 
puolestamme toimimme itsenäi-
senä seurakuntana kiinteässä yh-
teistyössä Zürichin reformoidun 
maakirkon kanssa. Mielestäni me 
täten täydennämme toisiamme. 
Mistään kilpailusta ei voi eikä 
saakaan olla kysymys. Meidän 
Suomalaisen seurakuntamme toi-
mintakeskus, "Yläsali" Wip-
kingenin Migrationszentrumissa, 
on tehokkaasti kuuden muun 
maahanmuuttajakirkon mukana 
etsimässä uusia yhteistoiminnan 
muotoja. Yksi esimerkki siitä on 
suuri tapahtuma, adventtijuhla 
30.11.2008 alkaen klo 14.00 
Wipkingenissä. Meillä tosin on 
edellisenä päivänä joulutori, mut-
ta jos vain voimia riittää, niin sy-
dämellisesti tervetuloa mukaan 
kokemaan kristittyjen yhteyttä yli 
kieli- ja kansallisuusrajojen! 
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Siellä syttyvät adventin valot ja 
me pyydämme ja rukoilemme si-
tä, että me pimeässä vaeltavana 
kansana jälleen näkisimme suu-
ren valkeuden, joka toisi uutta 
voimaa, uutta toivoa, uutta rak-
kautta ja rauhaa meidän kaikkien 
elämäämme. 

Adventin ja joulun valoa, iloa ja 
siunausta toivottelen teille kaikil-
le, rakkaat ystävät, ja haluan lä-
hettää täten parhaat terveiset ko-
dista kotiin, sydämestä sydä-
meen 
 
Pekka 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
Tänä kesänä ja syksynä olen kul-
kenut pitkän matkan kuoleman 
varjon laaksosta suureen valoon 
ja iloon Kristuksessa. Isäni sai 
siirtyä elokuussa rauhallisesti 
maallisesta majastaan taivaan 
kotiin. Olin hänen vierellään vii-
meiset neljä viikkoa ja sain omin 
silmin nähdä, kuinka ihminen luo-
vuttaa pikku hiljaa elämänsä kor-
keimman käsiin. Lähdön hetki oli 
niin ihmeellisen kaunis, Pyhän 
läsnäolo sanoinkuvaamaton. 
Ikävä vain jäi suuren suuri! Tä-
nään, pyhäinmiestenpäivänä sy-
tytän kynttilän isälle ja äidille. 
Valoa elämääni toi poikani And-
reaksen häät Ruotsissa. Sain 
ihanan ruotsalaisen miniän ja on-
neksi he asuvat lähelläni Mei-
lenissa. Mummotuvassa olen jo 
harjoitellut mummona olemista ja 
odottelen uutista tulevasta pikkui-
sesta! Toivottavasti ei tarvitse 
kauan odotella. Poikani molem-
mat appivanhemmat ovat pappe-
ja paikallisessa luterilaisessa kir-
kossa, joten sieltäkin päin siu-
nausten tuulet puhaltelevat. 
Kummipoikani Jussi pääsi ripille 
ja sain lahjoittaa hänelle rippilah-
jaksi ristin. Eniten hän iloitsi siitä, 

että ristin taakse oli kirjoitettu hä-
nen nimensä. Jeesus tuntee mei-
dät jokaisen nimeltä. Herra on 
meidät nimeltä kutsunut. 
Kristus-päivän tapahtuma Turus-
sa kruunasi omalta kohdaltani 
kaiken sen, mitä olen tänä vuon-
na kokenut ja käynyt läpi omassa 
kasvussani. Rukous on se voima, 
joka kantaa meitä kaikissa elä-
män vaiheissa. Mitä rukous sitten 
on? Se on keskustelua Jumalan 
kanssa. Se on „Isä meidän“ –ru-
kous, jonka Jeesus meille opetti. 
Se on myös kertomista Jumalalle 
siitä, miten minä tai sinä voit. Mi-
tä minulle kuuluu? Miten minä 
voin? Mikä minua huolestuttaa?  
Pyytäkää ja anokaa, niin teille an-
netaan, jos se on Jumalan mie-
lenmukainen pyyntö. Se on myös 
kuuntelemista, hiljentymistä Ju-
malan läsnäoloon. Se on kiittä-
mistä ja ylistämistä. Jos et tiedä 
mitä sanoa, sanaton huokauskin 
on rukous. Voit myös pyytää jon-
kun toisen rukoilemaan puolesta-
si. Jumala kuulee kaikki rukouk-
set ja antaa vastauksen ajallaan. 
Missä kaksi tai kolme on yhdessä 
ja rukoilee, siellä Jeesus on läsnä 
lupauksensa mukaan. 
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Nykyisen johtokunnan kolmivuoti-
nen kausi lähenee loppuaan ja 
helmikuun 16. päivä  ensi vuonna 
ovat vaalit vuosikokouksen yhtey-
dessä. Oletko sinä kiinnostunut 
mielenkiintoisesta seurakunta-
työstä? Haluatko asettua ehdok-
kaaksi vaaleihin? Haluatko ja 
voitko sitoutua kolmeksi vuodeksi 
palvelemaan seurakuntaa omilla 
lahjoillasi? Haluaisitko ottaa vas-
tuun Mummotuvasta tai Ikivihrei-
den tapaamisten järjestelyistä, 
osallistua Joulu- ja Kevättorin val-
misteluihin? Onko sinulla uusia 
ideoita työhön?  
Ota yhteyttä nykyiseen johtokun-
taan saadaksesi lisää tietoa työs-
tä ja mitä kaikkea se sisältää. 

Sinulla ei tarvitse olla aikaisem-
paa kokemusta, into ja halu yh-
teistyöhön riittää. 
Tärkeintä seurakuntatyössä on 
Jeesuksen antama käsky: „Ra-
kasta Herraa, Jumalaasi, koko 
sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi ja koko voimallasi.  
Rakasta lähimmäistä niin kuin it-
seäsi.“ Näitä suurempaa käskyä 
ei ole. (Markus 12:30-31). 
Meitä jokaista kehotetaan toteut-
tamaan tätä käskyä omassa arki-
päivässämme ja kohtaamisissa 
lähimmäistemme kanssa. 
Siunattua syksyä ja tavataan vii-
meistään joulutorilla! 
 
Pirjo Schwarz 
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Rukousta Suomen jokaisen 415 kunnan puolesta 
Kristus-päivänä 18.10.2008 Turussa teemana 
„Yksi nimi ylitse muiden“ 
Yhteiskristillinen Kristus-päivä –
tapahtuma kokosi lähes 10 000 
ihmistä rukoilemaan Suomen 
puolesta Turku-halliin mainittuna 
viikonloppuna. Kansan Raamat-
tuseuran ja Turun seurakuntien 
järjestämän rukoustilaisuuden ta-
voitteena oli luoda rukous-ver-
kosto läpi koko maan ja eri kristil-
listen tunnustusrajojen kesken. 
Siinä onnistuttiin yli odotusten. 
Vuoden kestävät järjestelyt tuotti-
vat tuloksen ja ihmiset lähtivät 
liikkeelle omilta paikkakunniltaan 

Lappia myöten. Monen tunnin lin-
ja-automatkat ympäri Suomea ei-
vät olleet esteenä, vaan jo mat-
kalla oli aloitettu rukoilemaan yh-
dessä. Tunnelmat olivat mahta-
vat. Siellä sai kokea yhteenkuulu-
vuutta koko Suomen kansan 
kanssa. Ihmisten sisimmät täyt-
tyivät ilolla ja vapaudella. Monien 
silmissä oli liikutuksen kyyneleet. 
Pyysimme kansana anteeksi syn-

tejämme. Turku-halli huokui aitoa 
ja syvää yhteisöllisyyttä yli 30 
kirkkokunnan edustajien ristiessä 
kätensä kaikkien kuntien sekä 
lasten, nuorten ja vanhempien 
puolesta. Rukousta oli johtamas-
sa Kauhajoen kirkkoherra  ja Jo-
kelan aluepappi. Olimme kaikki 
yhtä Kristuksessa niin kuin hän 
meitä sanassaan kehottaa. 
Tapahtuman yksi tavoitteista on, 
että jokaisella suomalaisella on 
edes yksi esirukoilija. Rukous jat-
kuu eri kunnissa mukana olleiden 

lipunkantajien ja 
heidän rukous-
pariensa välityk-
sellä. Tarkoituk-
sena on myös 
järjestää jokai-
sella paikkakun-
nalla ainakin yk-
si kristittyjen yh-
teinen rukousta-
pahtuma, jossa 
kunnan vaaku-
naviiri on läsnä. 
Tapahtuman yh-
teydessä järjes-
tettiin kansain-

välinen Forum, johon osallistui 24 
maasta yli 130 edustajaa. Ensim-
mäinen Kristus-päivä järjestettiin 
Sveitsissä Baselissa kesäkuussa 
2004. Rukous kantaa ja siellä, 
missä on paljon rukousta, on pal-
jon siunausta. Missä on vähän 
rukousta, on vähän siunausta. 
Aloitamme vakituisen rukouspiirin 
Yläsalissa Wipkingenissä, joka 
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keskiviikko Avoimien ovien 
yhteydessä klo 17.00 – 18.00. 
(tarpeen vaatiessa aikaisemmin-
kin tai myöhemmin!) Tervetuloa 
tutustumaan tiloihin ja rukoile-
maan yhdessä! 

Lisätietoa Kristus-päivästä ja pa-
lautetta osallistujilta: 

www.kristuspaiva.fi 
Pirjo Schwarz 

 

Avoimet ovet 
Hei rakkaat ystävät, 
Olemme pitäneet jo jonkin aikaa 
„avoimia ovia“ Wipkingenissä 
keskiviikkoisin klo 14.00-17.00 
(jos soitat ja ilmoittaudut, olemme 
illalla pitempäänkin paikalla). 
Usein olen ihan yksin paikalla ja 
en uskalla edes kahvia keittää, 
kun en tiedä, tuleeko kukaan 
kahville?! 

„Avoimet ovet“ tarkoittaa sitä, että 
joku odottaa sinua „Yläsalissa“. 
„Open doors“ eli ovet on auki jo-
kaiselle! Meillä voit kahvitella, ju-
tella, mutta jos haluat olla yksin, 
voit vetäytyä omiin ajatuksiin. Voit 
kuunnella musiikkia, lukea suo-
malaisia naistenlehtiä, keskustel-
la lasten uhmaiästä, lapsista, 
mummina olosta, eläkeiästä. Voit 
saada ideoita, missä mitä on ja 
mistä saa apua. Ja sinä nuori 
suomalaisäiti, olet myös tervetul-

lut, se „yläsali“ on kuin olohuone, 
saat olla vapaasti. Jos  olet kiin-
nostunut,  voisit ryhtyä pitämään 
jotain ryhmää, esim. keskustelu-
ryhmää, antaa meille vinkkejä pu-
keutumisesta, meikkaamisesta, 
tietoa jostakin, mistä uskot nais-
ten ja miesten olevan kiinnostu-
neita. Meille on miehetkin terve-
tulleita! Kerran meillä oli jopa ilta-
päivä, jossa „Mika“ soitti kaikkia 
mahdollisia suomalaisia iskelmiä 
pianolla. Juu, luit oikein, meillä on 
oikea „konserttiklaviiri“!!! Saimme 
sen käyttöön „hönggiläiseltä“ tai-
teilijalta. Se on hyvä! 
Toivon, että olen saanut sinut 
kiinnostumaan ja tulet vaikka pis-
täytymään Yläsalissa keskiviik-
koisin klo 14.00 alkaen. 

Tervetuloa! 
 
Eija ja muut kahvinkeittäjät 
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Tapahtumakalenteri Syksy 2008/Alkukevät 2009 
Säännöllinen toiminta:   

Ikivihreät 
Torstaina klo. 14.00 
20.11., 18.12., 22.1., 19.2., 19.3. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

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

Mummotupa 
Lauantaina 13.12., 31.1., 28.2. 
klo. 9.30-17.00 

Familienclub 
Opfikon-Glattbrugg 
Giebeleichstr. 82 

Marianne Paassilta 
076 405 70 66 

Avoimet ovet 
Joka keskiviikko 
klo. 14.00-17.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Askartelupiiri 
Maanantaina klo. 17.30-21.00 
17.11., 24.11. 
26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3. 

Schulhaus Mettlen, 
Dorfstrasse 4, 
8152 Opfikon 

Anne Vihma 
052 620 41 59 

Muuta toimintaa:   

Joulutori 
Lauantaina 29.11. klo 10-16 

Unterstrass 
Turnerstr. 47 
8006 Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Zentrum für 
Migrationskirchen 
käyttöön vihkiminen 
Sunnuntaina 30.11. klo. 14.30 

Kirchgemeindehaus 
Wipkingen 
Rosengartenstr. 1 

Pekka Vihma 052 620 41 59 
 Pirjo Schwarz 079 401 03 31 

Naistenilta: 
Sinikka Hietala 
Torstaina 4.12. klo. 19.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Joululauluhetki 
Keskiviikkona 10.12. klo. 17.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Joulukirkko 
Perjantaina 19.12. klo. 19.00 

St. Anna Kapelle im 
Münster, 
Münsterplatz 
Schaffhausen 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Yhdistyksen vuosikokous 
Maanantaina 16.2.09 klo. 19.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Kevättori 
Lauantaina 28.3.09 klo. 10-16 

Turnerstr. 47 
8006 Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

 

  
Etsimme uusia jäseniä johtokuntaan - kiinnostaako? 
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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: Päivi Laamanen Mai 
Pirjo Schwarz-Häkkinen 079 420 24 17 
079 401 03 31 044 811 27 87 
pirjo.schwarz@bluewin.ch laamanen.mai@hispeed.ch 

Varapuheenjohtaja:  
Tiina Wagner Eija Sutter-Pekonen 
078 695 52 30 079 370 91 49 
tiinawagner@gmx.net eija.chris@swissonline.ch 

Kassanhoitaja:  
Tiina Hellsten Anne Vihma 
078 815 55 67 076 330 61 38 
tiina.hellsten@yahoo.de vihma@bluewin.ch 

Sihteeri: Pappi: 
Marianne Paassilta Pekka Vihma 
076 405 70 66 052 620 41 59 
marianne.paassilta@gmx.ch vihma@bluewin.ch 
 
 

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! 
 
 


