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Papin pakinaa 

Rakkaat ystävät lähellä ja kaukana. 
Syksy on päässyt jo hyvään vauhtiin. 
Sanomattoman kaunis kesä on muis-
tojen joukossa. Nyt katselemme 
eteenpäin. Niin teimme Suomalaisen 
seurakuntamme johtokunnan syysvii-
konvaihteessa 10.-12.9.2010 Flimsis-
säkin. Teimme yhdessä tilanteen kar-
toitusta kysellen: Miten tähän on tultu 
ja miten tästä eteenpäin? Lauloimme 
Messulauluja, purimme sydäntämme 
toinen toisillemme, vaelsimme ja vie-
timme Pyhää Ehtoollista. Kun läksim-
me paluumatkalle, tuntui elämä jäl-
leen paljon paremmalta. Mitä oli ta-
pahtunut? 
Kun tätä pohdiskelin, nousi mieleeni 
eräs tapahtuma Pohjanmaalla 1800-
luvun puolivälissä. Lapuan erittäin 
valovoimainen pappismies, herännäi-
syyden johtomies Paavo Ruotsalai-
sen rinnalla, N.G. Malmberg, käveli 
eräänä syyspäivänä Lapuanjoen ran-
taa pitkin. Hän näki vanhahkon nai-
sen huuhtomassa pärekorissa villoja. 
Nainen huusi tervehdyksen ja lisäsi: 
«Kyllä oli taasen pyhänä maharotto-
man hyvä saarna. Kiitos siitä!». «Mi-
käs siinä sitten niin hyvää oli?» 
Malmberg halusi tietää. «En minä si-

tä osaa sanoa, mutta katsokaa nyt 
näitä villoja, kun minä kastan ne täs-
sä pärekorissa veteen ja nostan ko-
pan taas ylös, vesi valuu kaikki pois. 
Mitään ei jää jäljelle. Mutta villat puh-
distuvat!». 
Näin meillekin käy silloin, kun Tai-
vaallinen Isä saa meitä palvella. Hä-
nen Pyhä Henkensä käy meidän ko-
ko olemuksemme läpi ja puhdistaa 
meidät. Yhdessä laulaessamme, ru-
koillessamme, Pyhää Ehtoollista 
nauttiessamme taikka vain hiljaa py-
sähtyessämme Herran Jeesuksen 
eteen, silloin se tapahtuu. Emme me 
sitä osaa selittää, se vain on niin. Me 
puhdistumme, olomme kevenee, sy-
dän on iloa ja kiitosta täynnä. 
Seurakuntamme on olemassa juuri 
tätä varten. Siksi haluan toivottaa Si-
nut, ystäväni, tervetulleeksi yhdessä 
kokemaan, vahvistumaan ja kiittä-
mään kaikesta hyvästä, tästäkin vä-
rejä ja valoa täynnä olevasta syksyi-
sestä tuokiosta. 
 
Parhain terveisin kodista kotiin, sydä-
mestä sydämeen 
Pekka

 
 

Puheenjohtajan tervehdys

Mainoksessamme lukee „Joulutori 10 
vuotta“. Saattaa olla, että joku on al-
kanut laskea taaksepäin ja ihmette-
lee, onkohan tuo oikein. Tavallaan on 
ja tavallaan ei! 
Miten kaikki alkoi? Olen mielenkiin-
nolla käynyt läpi pöytäkirjoja ja kirjan-
pitoa muistellessani joulutorin alkua. 
Suomalaisten järjestämä ensimmäi-
nen joulutori tai joulumarkkinat  olivat  
jo vuonna 1999 luterilaisen kirkon sa-

lissa. Ote pöytäkirjasta 21.6.1999 
”Suomalaisten ”lounasnaisten” järjes-
tämät joulumarkkinat ovat 10.-
11.12.99 ev.lut.kirkon tiloissa, Kur-
venstr. 39. Siellä on myös ruokailu 
mahdollista, kokkina Anna-Liisa. 
Myyntivoitto menee Zürichin ev.lut. 
suomenkielisen kirkkotyön hyväksi. 
Mikäli haluaa myydä näillä markki-
noilla niin otettava yhteyttä Anjaan tai 
Merjaan.” 
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Tuolloin muutamat suomalaiset rou-
vat tapasivat silloin tällöin lounasai-
kaan ja vaihtoivat kuulumisia. Sieltä 
alkoi ajatus omasta suomalaisesta 
joulumarkkina-tapahtumasta. Naiset 
leipoivat ja askartelivat erilaisia jou-
luun liittyviä tavaroita myyntiin. Van-
hoja kirjoja oli myös myynnissä. En-
simmäisellä kerralla jo todettiin tilojen 
olevan liian pienet suuren kävijämää-
rän takia. 
Toinen joulutori olikin jo Kirchge-
meindehaus Unterstrassin tiloissa 
9.12.2000. Muutamat suomalaiset 
yhteisöt ja yksityishenkilöt olivat va-
ranneet myyntipöydän.  He maksoi-
vat  pöytävuokran ja voitto jäi omaan 
toimintaan.  
Nyt jos lasketaan oikein tarkkaan, 
niin joulutori on toiminut 10 vuotta 
(2000-2010) Kirchgemeinde Unter-
strassin tiloissa, mutta tänä vuonna 
on siellä yhdestoista kerta! Toisin sa-
noen joulutoritoimintaa on ollut jo oi-
keastaan 12 kertaa tämä vuosi mu-
kaan luettuna! Yhteenvetona voisi 
mainita, että ensimmäisen joulutorin 

järjestivät ns. suomalaiset ”lounas-
naiset” ja Anja Franz;  toisen, kol-
mannen ja neljännen toritapahtuman 
Finnenpastoration ja Suomalainen 
Seurakunta on ollut nyt järjestäjänä 
kahdeksatta kertaa. 
Joulutorilla on ollut oheisohjelmaa 
lapsille vuodesta 2003 seurakuntam-
me perustamisesta lähtien. Lastentu-
vassa vierailivat Suomesta Kissa 
Miauskis-Kis (Pirjo Kartano) vuosina 
2003, 2004 ja 2007, Pelle Positiivi 
(Mikko Kartano) vuonna 2006 ja Seu-

rakunnan Lapsityön Keskuksen mu-
siikkisihteeri Kaija Eerola 2005  lau-
lattamassa ja leikittämässä lapsia. 
Vuonna 2008 lastentuvassa katseltiin 
lasten videoita ja leikittiin ilmapalloilla 
ja tyynyillä jne. hoitotätien kanssa, 
jotta aikuiset saivat tehdä rauhassa 
ostoksia. Viime vuonna Sirpa Chillon 
Förster askarteli lasten kanssa ja au-
pair tytöt leikkivät heidän kanssaan. 
Joulupukki Korvatunturilta on käynyt 
ilahduttamassa lapsia joka kerta ja 
hän on tuonut mukanaan ison säkilli-
sen suklaata.  Yhdessä on laulettu 
joululauluja ja pukki on kertonut tari-
noita lapsille ja lasten vanhemmille! 
Joulutorin suosio on kasvanut vuosi 
vuodelta. Salissa on käytettävissä 
pöytiä 25 kpl, jotka varataan mahdol-
lisimman aikaisin alkusyksystä. Sirk-
ku Tengvall’in tiimi on ilahduttanut 
kävijöitä jo vuodesta 2003 perintei-
sellä jouluaterialla. Tarjolla on kink-
kua, lanttu- ja porkkanalaatikkoa, 
makeaa perunalaatikkoa, rosollia, 
suomalaista sinappia jne.  Suomalai-
sella Seurakunnalla on kahvipöytä, 
josta voi ostaa mm. Lohileipiä, poro-
leipiä, karjalanpiirakoita, korvapuus-
teja, joulutorttuja ja erilaisia kakkuja 
ja muitakin leivonnaisia. Salin keskel-
tä on varattu pöytiä ruokailijoita ja 
kahvinjuojia varten. Askartelupiiri on 
tehnyt syksyn aikana erilaisia joulu-
koristeita myytäväksi ja saatavilla on  
myös mm. makeisia, leivonnaisia, 
Fazerin ruisleipää, lanttulaatikkoa, 
porkkanalaatikkoa jne. myyntipöy-
dässämme. Arpajaiset on ollut muu-
tamana vuonna osa joulutorin toimin-
taa, kuten tänäkin vuonna. Pääpal-
kintona on lahjakortti matkatoimistos-
ta. 
Tänä vuonna joulutorille ovat varan-
neet pöydän Zürichin Suomi-koulu, 
Zugin Suomi-koulu, Tenavat-Kerho, 
Zürichin suomalainen kuoro, Maija 
Guggisberg (Arte_Mano), Arja Bolli-
ger (Feelmax), Päivi Tissari (finnis), 
Iris Herz (Travellite), SVFF Zürich se-
kä kolme yksityishenkilöä. 
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Edelleen on periaatteena, että mak-
setaan pöytävuokra, joka on sfr. 
70.00 koko pöytä ja  sfr. 35.00  puoli 
pöytää. Tulot omasta pöydästä jää 
kokonaisuudessaan myyjille. 
Seurakunta maksaa salin vuokran, 
talonmiehen palkkion, vastaa pöytien 
järjestelystä ja paikoilleen laittami-
sesta sekä salin siivouksesta torin 
jälkeen. Pöydät ja tuolit laitetaan ta-

kaisin varastoon. Keittiötiimi maksaa 
keittiön vuokran ja vastaa siellä sii-
vouksesta.  
Joulutorin tuotto on suurin tuloerä 
seurakuntamme toiminnalle. Emme 
saa mistään tukea, vaan omatoimi-
sesti vastaamme toimintaan tarvitta-
vista varoista. Vapaaehtoiset antavat 
työpanoksensa torin onnistumiselle 
mm. leipomalla, askartelemalla ja 
olemalla torilla mukana auttamassa 
valmisteluissa ja myynnissä. 
Toria edeltävänä päivänä on monta 
käsiparia keittiössä voitelemassa 
ruisleipiä, leikkaamassa lohta, val-
mistamassa poroleipiä, pilkkomassa 
kurkkuja ja tilliä, järjestämässä kahvi-

kuppeja ja lautasia oikeille paikoil-
leen jne. Viikkoa ennen toria ovat os-
toslistat valmiina ja kauppareissuja 
tehdään jopa Saksan puolelle, että 
saadaan materiaalit edullisesti. Pöy-
dät koristellaan ja  myyntipöydille lai-
tetaan tavarat kauniiseen järjestyk-
seen. Monta askelta kuluu autolta sa-
liin ja takaisin ennen toria ja torin jäl-
keen. Väsymys tulee vasta kotona, 
kun viimeiset tavarat ovat purettu au-
tosta ja laitettu ”säilöön” seuraavaa 
toria varten. Kevättoristahan alkaa 
pikku hiljaa muodostua vastaava ta-
pahtuma. 
Ennen kaikkea joulutori on suoma-
laisten kohtaamispaikka. Tutut tapaa-
vat toisensa pitkästä aikaa ja torilla 
on aikaa jutella kuulumisia, istahtaa 
hetkeksi kahville tai aterialle yhdes-
sä. Tehdään löytöjä pukinkonttiin tai 
omaksi iloksi joulupöytään. ”Laiskan” 
emännän unelma: voi ostaa lanttu- ja 
porkkanalaatikot ym. pakkaseen etu-
käteen ja näin ollen ei tarvitse itse al-
kaa keitellä joulukiireessä. Puheen-
sorina täyttää salin ja ihmisillä on hy-
vä tahto! 
 
Tervetuloa joulutorille 27.11. klo 
10.00 – 16.00 Kirchgemeinde Unter-
strassin seurakuntasaliin! (katso mai-
nos) 
 
Lämpimin terveisin 
Pirjo Schwarz /pj  
 

 

Rovasti	  Juha	  Eklund	  aloitti	  työnsä	  sveitsinsuomalaisten	  parissa	  elokuun	  
alussa.	  Hän	  on	  aikaisemmin	  työskennellyt	  pappina	  sekä	  Suomessa	  että	  Saksassa.	  Perheeseen	  kuulu	  
vaimo	  Heli	  ja	  neljä	  lasta,	  joista	  Sveitsissä	  on	  mukana	  Akseli	  (16v.).	  
Juha	  työskentelee	  suoraan	  Suomen	  kirkon	  alaisena	  ja	  hänen	  toimenkuvansa	  on	  toimia	  kaikkien	  
suomalaisten	  pappina. Onnittelemme ja toivotamme menestystä sekä kaikkea hyvää uudessa 
tehtävässä. 
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Identiteettipesu 
 
Oletko tehnyt mielesi maailmassa ajatusten pesua? Vitivalkoista ei 
tule vaivatta. Tarvitaan järeät aineet ja kunnon harjat. On kuorittava ja 
rapsutettava pinttyneen toisten rakentaman valheidentiteetin alta esiin 
todellinen, kaunis minuutemme. Identiteettipesu ei ole mikään 
kosmeettinen meikkitemppu, on kyse syväpuhdistuksesta. 
 
Pyykkäritietoa tarjolla kahvituvan keskustelevassa seminaarissa  
keskiviikkona 1. joulukuuta klo 17.30 Yläsalissa Wipkingenissä. 
Iloisella mielellä Sveitsin suomalaisten kohtaamista odotellen 
Pastori Sinikka Hietala 
 
 

Yläsalissa sunnuntaina 
31.10. klo. 17.00 

Jumalanpalveluksen aikana on 
mahdollisuus sytyttää kynttilä 

poisnukkuneiden muistolle 
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Tiistaina 21.12. klo. 19.00 
St. Anna-Kapelle, Münster, Schaffhausen 

Peter Resch, laulu, 
Elisabeth Meyer, säestys 

Pekka Vihma 

Konserttimainen 

GLÖGITARJOILU 

Rauhoitu hetkeksi joulukiireiden keskellä ja tule laulamaan 
kanssamme tuttuja joululauluja! 
Yläsal issa  keskivi ikkona 

8.12.  klo  18.00 
Glögitarjoilu 
 

Aloitamme tammikuussa Yläsalissa ”neulontaklubin” . Klubi kokoontuu joka kuun 
yhtenä keskiviikkona Kahvituvan yhteydessä. Tarkoituksena on, että jokainen 
neulomisesta pitävä voi tulla työnsä kanssa ja neuloa hetken toisten samanmielisten 
kanssa. Vinkkejä, ohjeita yms. vaihdellaan tarvittaessa ja niin haluttaessa. 
Laitetaan siis puikot kilisemään! 
  Ensimmäinen kokoontuminen 19.1. klo 14.00 
Lisätietoja: marianne.paassilta@gmx.ch 
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Kannen kuva: Tiina Wagner 

 

Tapahtumakalenteri syksy 2010/alkukevät 2011 

Säännöllinen toiminta:   

Ikivihreät 
Torstaina klo. 13.30 
28.10., 18.11., 16.12., 20.1., 24.2. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

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

Mummotupa 
Lauantaina klo. 9.30-17.00 
30.10, 11.12., 29.1., 26.2. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Yläsalin Kahvitupa 
Joka keskiviikko klo. 14.00-17.00 
Joulutauko 15.12. – 12.1. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Rukouspiiri 
Joka keskiviikko klo. 17.00 
Joulutauko 15.12. – 12.1. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Neulontaklubi 
Keskiviikkona 19.1. klo 14.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

 
Marianne Paassilta 

076 405 70 66 

Muuta toimintaa:   

Jumalanpalvelus 
Sunnuntaina 31.10. klo 17.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Joulutori 
Lauantaina 27.11. klo 10-16 

Kirkko Unterstrass 
Turnerstr. 47 
8006 Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Jumalanpalvelus 
Migraatiokirkot 
Sunnuntaina 28.11. klo 11.00 

Migrationszentrum 
Wipkingen, 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Kahvituvan seminaari -  
aiheesta: ”Identiteettipesu” 
Keskiviikkona 1.12. klo 17.30 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Sinikka Hietala 

Joululauluilta 
Keskiviikkona 8.12. klo 18.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

 
Marianne Paassilta 

076 405 70 66 

Musiikillinen joulukirkko 
Tiistaina 21.12. klo. 19.00 

St. Anna Kapelle im 
Münster, 
Münsterplatz 
Schaffhausen 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 
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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 
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:  
Marianne Paassilta Leena Bernasconi 
076 405 70 66 079 215 45 61 
marianne.paassilta@gmx.ch leenabernasconi@gmx.ch  
  
  
 
 
 
 

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä 


