
KIRKKOVIESTI
Maaliskuu 2006 - Nro 6

1



Hetki hartaudelle
Rakkaat ystävät, pitkään on 
tämä talvi jatkunut! Eikös se 
ollutkin  marraskuun  loppu
puolella,  kun  ensimmäiset 
pakkaset  tulivat?  Ja  siitä 
lähtien yökylmiä on riittänyt 
ja  monille  järville  täällä 
Sveitsissä  on  ollut  virano
maisten lupa mennä luiste
lemaan.  Mutta  eiköhän  se 
tästä kevätkin vähitellen tu
le.  Ensimmäiset  sinivuokot 
ilmestynevät  parin  viikon 
kuluessa,  vai  mitä  arvelet
te?
Tätä kirjoitusta miettiessäni 
seurasin  eräänä  päivänä 
Saksan edesmenneen liitto
presidentti  Johannes  Raun 
todella  juhlallista  siunausti
laisuutta  Berliinissä.  Siu
nauksen  toimittanut  EKD:n 
johtava  piispa  Huber  sekä 
myöhemmin  puhuneet  ny
kyinen  liittopresidentti  Köh
ler,  Itävallan  presidentti 
Fischer  sekä Raun pitkäai
kainen ystävä Hans-Jochen 
Vogel  korostivat  Raun  an
siota ennen kaikkea siltojen 
rakentajana.  Ja  se  ei  mer
kinnyt  sitä,  että  hän  olisi 
yrittänyt olla kaikkien mieliin 
ja  kameleontin  tavoin vaih
taa  aina  väriä  tilanteen  ja 

ympäristön  mukaan.  Päin
vastoin.  Johannes  Rau  oli 
tunnustava kristitty, joka toi 
syvän vakaumuksensa esil
le  kaikissa  yhteyksissä. 
Mutta  joka  koko  toiminnal
laan toi  ilmi ihmisen kunni
oittamisen yhteisön elämän 
kulmakivenä.  Yli  kaikkien 
puolue-, kieli- ja roturajojen, 
yli  kaikkien  aatteellisten  ja 
uskonnollisten tunnustusten 
hän  halusi  löytää  ihmisen: 
lähimmäisenä,  sisarena 
taikka  veljenä  suuressa 
maailmanlaajassa  perhees
sämme.
Viime vuonna herätti  täällä 
Sveitsissä  melkoista  huo
miota  Bundesrat  Pascal 
Couchepinin  vastaus haas
tattelijan  kysymykseen "Mi
hin  Herra  Bundesrat  us
koo?"  Hän  nimittäin  alkoi 
juhlallisesti  näin:  "Minä us
kon Jumalaan, Isään, Kaik
kivaltiaaseen,  taivaan  ja 
maan  Luojaan...".  Ymmär
rätte,  että  hämmästys  oli 
melkoinen!  Kysyjä  ei  ollut 
tällaista  vastausta  odotta
nut. Vaikkakin tässä maas
sa, kuten Saksassakin, suh
tautuminen  kirkkoon  ja  us
konelämän kysymyksiin on

2



kin  toinen  kuin  esimerkiksi 
meillä  Suomessa.  Täällä 
tunnetaan  syvästi,  missä 
kulttuurimme juuret  ovat  ja 
mistä  suunnasta  vaikeiden 
aikojen  koittaessa  on  hyvä 
etsiä  apua  niin  yksilöinä 
kuin kansakuntina. 
Vanhassa  kotimaassa  käy
dessäni  hämmästyn  aina 
uudelleen  sitä  erilaisuutta, 
joka juuri tässä yhteydessä 
siellä  näyttää  vallitsevan. 
En ala tarkemmin kertoa yk
sityiskohtia,  mutta  luulen, 
että ymmärrätte hyvin, mitä 
tarkoitan. Ja juuri  tämän ti
lanteen huomioonottaen nyt 
käynnistyvä  keskustelu  us
konnollisten  arvojen  kun
nioittamisen  tärkeydestä 
sekä  pyhien  asioiden  ja 
tunteiden  loukkaamat
tomuudesta  on  sanomat
toman  tärkeä  asia.  Olisiko 
niin,  että  palavat  liput  ja 
lähetystöt pakottavat meidät 
suomalaisetkin  uudella 
tavalla ajattelemaan uskom

me perusteita  ja  sitä,  mikä 
meille  on  pyhää,  luovutta
mattoman  arvokasta.  Jos 
näin käy, silloin tekevät isla
milaiset  sisaremme  ja  vel
jemme  saman  suuren  Ju
malan  palvelijoina  meille 
erittäin tärkeän palveluksen. 
Vaikkakin  se  tapa,  jolla  he 
toimivat, ei ole missään ta
pauksessa oikea. Mutta eh
käpä se on ainoa kieli, jota 
kaikkialla ymmärretään? 
Tällaisia ajatuksia tässä ke
vään kynnyksellä mielessä
ni  on  pyörinyt.  Ehkä  tässä 
tavataan ja  päästään jutte
lemaan  näistäkin  asioista. 
Tässä  vaiheessa  joka ta
pauksessa oikein sydämelli
set ja lämpimät terveiset ko
dista kotiin, oikein hyvää ja 
kaunista kevättä teille kaikil
le!
Pekka Vihma

Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän 
lempeytenne  kaikkien  ihmisten tietoon.  Herra  on jo  lähellä.  Älkää 
olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, 
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.  Kirje Filippiläisille 4: 4-6
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Hyvä lukija,
tätä kirjoittaessani on punai
nen talvinen aurinko laskeu
tumassa  vuoren  taakse  ja 
Zürich–järvi on harmaan su
mun  peitossa.  Ajatukseni 
ovat seurakuntamme perus
tamiskokouksessa,  marras
kuussa 2002. Siitä on jo ai
kaa reilut kolme vuotta. Nuo 
kolme vuotta olivat  vilkasta 
”rakentamisen”  vuosia  joh
tokunnalle.  Ja  saimmekin 
hyvin  paljon  aikaiseksi: 
Mummotupa,  Ikivihreät, 
Kantapöytä,  seurakunnan 
omat  internettisivut,  yhdis
tyksemme  rekisteröinti 
Sveitsissä  jne...  Lämpimät 
kiitokset  johtokunnan  jäse
nille  hyvästä  ja  antoisasta 
yhteistyöstä. 
Tänä vuonna maaliskuun 7. 
pnä on yhdistyksen kokous 
ja  johtokunnan  vaalit.  Anja 
Fust,  Leena  Bernasconi  ja 
minä  poistumme  johtokun
nasta ja annamme tilaa uu
sille vaikuttajille. Elimme vil
kasta  seurakunnan  toimin
nan perustamisaikaa viimei
set kolme vuotta. Oli tosi 

mukavaa toimia ja puuhata 
yhdessä.  Hyvällä  mielellä 
voin antaa ohjat uudelle joh
tokunnalle, uusille henkilöil
le,  sillä  monet  toiminnat  o
vat vakiintuneet ja taloudel
linen tilannekin on tosi hyvä. 
Sydämelliset kiitokset kaikil
le hyvästä yhteistyöstä. Uu
delle  johtokunnalle  toivon 
paljon iloa ja siunausta seu
rakuntatyössään.
Rukoilkaamme  Anne-Mari 
Kaskisen sanoin:
Pyhä Jumala. Ylistämme si
nun  armoasi,  joka  ulottuu 
taivaan  kirkkaudesta  alas 
maan tomuun. Kiitämme si
nun rakkauttasi, joka ei kat
so ihmiseen, vaan korottaa 
alhaiset ja antaa vaatimatto
mille  suuria  tehtäviä.  Anna 
meidänkin  katsoa  ympäril
lemme  sinun  katseellasi. 
Auta meitäkin huomaamaan 
jokaisen ihmisen mittaama
ton arvo.
Ystävällisin terveisin 
Anja 
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Ruusuja Anjalle
Tässä  yhtey
dessä  haluai
sin  omasta  ja 
muiden  johto
kunnan jäsen

ten puolesta ojentaa kimpun 
ruusuja Sinulle Anja.

Olet  tehnyt  naisen työn  tä
män seurakuntamme perus
tamistyössä.

On  sinun  ansiotasi,  että 
meillä  on  tämä  seurakunta, 
jonka  toimintamuodot  tar
joavat monimuotoisia palve
luja niin jäsenille kuin muil
lekin  tässä  suomalaisessa 
yhteisössämme.  Usein  vai
keinakin  hetkinä  olet  jaksa

nut  uskoa  seurakuntamme 
tulevaisuuteen  ja  tukenut 
meitä  johtokunnan  jäseniä 
yhteisessä työssämme.

Kiitos, että olet luvannut olla 
mukana edelleen aktiivisesti 
seurakuntamme  erilaisissa 
tilaisuuksissa  ja  niiden  jär
jestämisessä sekä nettisivu
jemme päivittämisessä.

Toivon Sinulle omasta ja ko
ko  johtokunnan  puolesta 
siunausta  kaikkien  niiden 
uusien  asioiden  ja  harras
tusten parissa, joille ei ehkä 
ole jäänyt aikaa puheenjoh
tajavuosinasi. 

Päivi Helena Laamanen Mai

Uusi johtokunta valittu
Yhdistyksen kokouksessa 7.3.2006 valittiin Suomalaisen 
Seurakunnan johtokuntaan seuraavat henkilöt:
Tiina Hellsten (uusi), Päivi Laamanen Mai, Marianne Paassilta, 
Pirjo Schwarz-Häkkinen, Eija Sutter-Pekonen, Anne Vihma 
(uusi) ja Tiina Wagner (uusi).
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Suomalaisen Seurakunnan uusi johtokunta (vasemmalta oike
alle):
Eija Sutter-Pekonen, Päivi Laamanen Mai, Tiina Hellsten 
(kassanhoitaja), Pirjo Schwarz-Häkkinen (puheenjohtaja), Tiina 
Wagner (varapuheenjohtaja), Marianne Paassilta (sihteeri), 
Anne Vihma, Pekka Vihma.

Puheenjohtajuuden jättävä 
Anja Franz luovuttaa puheen
johtajan nuijan uudelle puheen
johtajalle Pirjo Schwarz-Häkki
selle.

Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan 
avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei 
anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei 
hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on 
vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua 
eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän 
suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askelesi, sinun 
lähtösi ja tulosi nyt ja aina!

Psalmi 121
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Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman 
tuojan askeleet! (Jes. 52:7)

Puheenjohtajan  vaihdos 
missä tahansa yhdistykses
sä  tai  yrityksessä  saa  ai
kaan  epävarmuutta  siitä, 
mitä  on  tulossa.  Onhan 
eroavan puheenjohtajan ai
kakaudella totuttu hänen ta
paansa työskennellä, totuttu 
hänen persoonaansa ja hä
nen johtajuuteensa. 
Minut on nyt valittu uudeksi 
puheenjohtajaksi seuraaval
le  3-vuotiskaudelle.  Otan 
vastaan tehtävän mielelläni 
tietäen,  etten  tee  työtäni 
omin  voimin,  vaan  saan 
luottaa Jumalan apuun kai
kessa  mitä  tulevaisuus  tuo 
tullessaan  ja  koostuuhan 
johtokunta pätevistä  naisis
ta  (miehiä  emme ole  vielä 
saaneet mukaan!), joilla jo
kaisella on taito ja pätevyys 
juuri  omalla  paikallaan. 
Upeita naisia kaikki!
Ei ole helppoa astua Anjan 
jalanjälkiin, mutta askel ker
rallaan mennään eteenpäin 
ja  omat  jäljet  tulevat  näky
viin  ajan  kanssa.  Periaat
teessa  kaikki  pysyy  sama
na; tosin kevättori  on uutta 

tässä muodossa (katso sivu 
14); aloitin Sananpiirin koto
nani  Herrlibergissä  tämän 
vuoden  alussa:  Katsomme 
videolta  raamatunopetusta 
ja  keskustelemme aiheesta 

suomeksi  (katso  sivu  16). 
Lisäksi  Anne  Vihma  on 
lupautunut  Askartelupiirin 
vetäjäksi.
Jeesus meni  usein rukoile
maan vuorelle, varsinkin sil
loin kun oli väsynyt ja tarvit
si yksinäisyyttä. Myös minä 
tunnen  olevani  lähempänä 
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Jumalaa  korkealla  vuoris
tossa.  Rasittavan  ylösnou
sun jälkeen saa istahtaa ki
velle,  lepuutella  väsyneitä 
jalkoja, katsella upeata mai
semaa  ja  kiittää  Taivaan 
Isää siitä, että jaksoin ja ky
kenin  kiipeämään  niin  kor
kealle. Samalla tavalla ajat
telen nyt,  kun katson taak
sepäin tätä kolmea vuotta ja 
tiedostan  mitä  kaikkea 
olemme  saaneet  aikaan 
seurakuntana, kaikki yhdes
sä.

Nyt alkaa uusi etappi. Uusin 
voimin voimme katsoa ylös
päin  sinne  mistä  saamme 
voiman ja viisauden; kaiken 
mitä tarvitsemme tähän työ
hön ja yksityiselämään (Ps. 
121).
Toinen toistamme tukien ja 
kannustaen  pääsemme 
päämäärään, joka on vilkas 
ja  monipuolinen  seurakun
taelämä.
Teitä kaikkia siunaten
Pirjo Schwarz-Häkkinen

Johtokunnan jäsen esittäytyy:
 Eija Sutter
Olen Eija Helena Sutter-Pe
konen,  olen  syntynyt  Pun
kaharjulla  6.3.54.  Kun  olin 
9v.,  muuttivat  vanhempani 
perheineen  „Suhmuraan“, 
jossa  opin  koulun  tiedot  ja 
opin  „Suhmuran  Santran“ 
tuntemaan,  yhden  heistä. 
Joka vuosi valitaan nimittäin 
uusi.
V.1969 muutimme Pyhäsel
kään. Sen olen aina kodik
seni  tuntenu,  johtuu  kai 
nuoruudesta  ja  tutustuin 

mieheeni  siellä  asuessani. 
Se  oli  vanhempieni  koti  ja 
meidän  kaikkien  sisarusten 
„päämaja”  30v!  Nykyisin 
vanhempani  asuvat  Kesä
lahdella jo pian 8v.
Olin ns. hyvä oppilas keski
koulussa, mutta en halunnut 
jatkaa, sitä ei äitini ole vielä
kään  jaksanut  antaa  an
teeksi.  Mutta  tiedän,  oon 
valinnut oikeat tienhaarat.
Tutustuin  mieheeni  Christi
aniin  v.1974  toukokuussa, 
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tapasimme  junassa  Riihi
mäki-Lahti  välillä  ja  se  oli 
“menoa”, sillä tiellä oon vie
läkin. Enkä oo katunut, vaik
ka ei aina helppoa oo ollut
kaan.
Chris oli “interrail” –matkalla 
ja  muut  Pohjoismaat  jäivät 
silloin  näkemättä.  Jäi  “res
su”  pieneen  kylään  ja  hän 
otti  minut  mukaan Sveitsiin 
v. 1974 heinäkuussa.
Tein  täällä  kaikenlaisia 
“hommia”  mitä  sain,  koska 
kielitaitoa  ei  ollu  alussa  ja 
saatikka ammattia. Olin juu
ri  päässyt  Suomessa  Sai
raanhoitajaopistoon ja ilmoi
tin sinne, en tule.  Chris lu
pasi, että saan käydä täällä 
koulun  ammattiin,  kun 
haluan.
Alkuaikoina  opin  miesten 
paidat  silittämään,  siivosin 
juutalaisessa  perheessä, 
olin  kotiapulaisena,  kävin 
siivoomassa perheissä, olin 
Hotelli  Glockenhofissa  ker
rossiivoojana,  se  oli  minun 
parasta  aikaa,  vaikka  jopa 
“possuilla”  on  Suomessa 
paremmat  olot,  kuin  meillä 
oli  silloin  siellä  Hotellissa. 
Tarkoitan siisteyttä.

Mutta kaikki ne työt ja tehtä
vät ovat minua kasvattaneet 
ja  oon saanu suuren mää
rän kokemusta. Ennen kaik
kea  oon  käyny  “elämän 
koulua”!
Kun  olin  29v,  pääsin  sai
raanhoitajakouluun.  Ihmet

te
len 

vieläkin, miten oon jaksanut 
ja  osannut.  Mieheni  ”koko 
suku”  yritti  mun  päätä 
kääntää etten kävisi koulua.
Oon aina ollu utelias ja ha
lunnut  oppia  lisää.  Erikois
tuin “dementiaan” ja Alzhei
meriin.  Olin  työssä  25v, 
mutta sairaus pysäytti, aivo
infarkti ja en voinu ammattia 
enää harjoittaa ja sit  löysin 
tään  Suomalaisen  Seura
kunnan ja sanon: ”Parasta, 
mitä minulle on tapahtunut” 
sen jälkeen, kun selvisin ai
voinfarktista 2003.  Samaan 
aikaan tutustuin ihmisiin jot
ka  olivat  suurenmoisia,  ei 
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vaan  puhetta,  vaan  TEOT, 
oli ne, mitkä minut sai ajat
telemaan näitä asioita.
Kuten tiedätte,  maailmassa 
on  tarpeeksi  heitä,  jotka 
PUHUVAT,  mutta  kuka  te
kee ja  toimii,  kuin  puhees
sa!
Huomasin  aika  nopeasti, 
hei,  STOP,  hehän  tekevät 
sitä,  mitä puhuvat,  auttavat 
ja tukevat sanoin ja teoin.
Huomasin,  johtokuntalaiset 
ovat  kuin  “enkeleitä”,  joista 
Päivi  kirjoitti  jo  Kirkkoviesti 
3:ssa 2004.
Olen lukenut  hyvän sanon
nan, mutta kuka sen sanoi, 
en tiedä: ”Se ei oo mun syy, 
jos maailma on se, mikä se 
on,  mutta  se  on  mun  syy, 
jos se jää sellaiseksi”!
Minusta on ihanaa olla kah
den maan kansalainen. Mi
nulla  on  sveitsiläinen  ystä
väpiiri ja sukulaisia, mutta il
man  suomalaisia,  en  olisi 
ihminen.  Käyn  usein  Suo
messa  vanhempieni  luona 
ja sisarteni perheiden luona, 

olen  “sukurakas”,  iloinen, 
luen, opin uutta, leivon mie
lelläni ja hoidan suhteita, sil
lä  ystävyys  on  kuin  kukka, 
se vaatii hoitoa.
Mottoni on: en tee toisille si
tä, mitä en toivo minulle teh
tävän.
Rakastan  ihmisiä,  lapsia, 
vanhuksia  ja  eläimiä.  Olen 
ollut  aina sitä mieltä,  lapsi, 
vanhus,  sairas  ja  eläin,  he 
kaikki  tarvitsevat  meitä.  He 
eivät  voi  ilmaista  sitä,  mitä 
haluavat ja on tärkeetä, että 
me tuemme heikompia. Mo
nesti se voi vain olla hymy, 
kädenpuristus  ja  halaus  ja 
maailma  olis  kunnossa  ja 
elämä  elämisen  arvoista. 
Olkaamme  lähimmäisiä  ja 
ystäviä  ja  aina  kalenteriin 
pitäs  jättää  „termiini“  va
paaksi, yllätyksiä varten, jos 
joku tarvitsee meitä ja kor
vaa, joka kuuntelee. Ihanaa 
kevättä kaikille ja tavataan, 
Mummotuvassa,  Ikivihreis
sä, Kantapöydässä ja missä 
vaan haluat, soitellaan.
Eija Sutter
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Johtokunnan jäsen esittäytyy:
 Marianne Paassilta

„Ei, en ole naimisissa, enkä 
menossakaan.”  ”Joo,  sai
raanhoitaja olen.” ”Kai sitten 
niitä  talorahoja,  kun  auto 
mulla  jo  on.”  Nämä  olivat 
vastaukseni  usein  esitettyi
hin  kysymyksiin  tullessani 
Sveitsiin muutama vuosi sit
ten. Täällä olevat suomalai
set  tiesivät  maanmiestensä 
motiivit  saapua  suklaan  ja 

vuorten maahan. Motiivinani 
ei  kylläkään tietoisesti  ollut 
mies eikä rahat, vaan oman 
alani  jatko-opinnot.  Halusin 
suorittaa  teho-osastolle 
vaadittavan  erikoissairaan
hoitajan tutkinnon. Asuin ai
kaisemmin  muutaman vuo
den  Saksassa  ja  silloinen 
työkaverini  houkutteli  minut 
lähtemään  Zürichin  Unispi
taaliin.

Saksaan lähdin työn peräs
sä. Valmistuin juuri suurim
man  laman  aikana  ja  jo 
opiskeluaikana  tiesin,  etten 
halua  jäädä  pätkätöihin 
Suomeen.  Vaihtoehtoina 
olivat  joko  Saksa  tai  Eng
lanti.  Saksa  voitti,  koska 
Englantiin  ei  silloin  vielä 
haettu  aktiivisesti  sairaan
hoitajia.
Perustutkintoni  tein  Turus
sa,  jonne  lukion  jälkeen 
muutin  pienestä  Panelian 
kylästä  Kiukaisten  kunnas
ta, Porin ja Rauman välistä. 
Olen siis jäyhä satakuntalai
nen. Olen perheeni pahnan
pohjimmainen ja vähän niin 
kuin ”musta lammas”, ovat
han sekä veljeni että siskoni 
jatkaneet  vanhempieni  am
mattia maanviljelijöinä.
Lapsuudesta asti  olen  ollut 
seurakunnan touhuissa mu
kana;  vanhempien  kanssa 
käytiin säännöllisesti kirkos
sa tai ainakin kuunneltiin ra
diosta  kirkonmenot  (jolloin 
isä  nukahti,  aamu-uninen 
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kun on, viimeistään saarnan 
aikana...),  tyttökerho,  koto
na  pidetyt  ompeluseurat  ja 
pyhäinpäivän  muistoseurat 
tekivät seurakunnan toimin
taa tutuksi.
Riparin  jälkeen  jäin  aktiivi
sesti kristilliseen nuortentoi
mintaan  mukaan.  Oli  Raa
mattupiiriä,  nuorteniltaa  ja 
kanttorin  tuuraamista,  vii
konloppuleirejä  ja  kuoroja. 
Mitä  aktiivinen  nuori  nyt 
vain seurakunnassa voi teh
dä.
Täällä  Zürichissä  törmäsin 
suomalaiseen  kristilliseen 
toimintaan  sattumalta  sak
sankielisen  luterilaisen  kir
kon  yhteydessä.  Kun  Suo
malaista  Seurakuntaa  pe
rustettiin, halusin olla muka
na  ja  rakentaa  sitä  omalla 
työpanoksellani. Muistan ne 
ensimmäiset  kuukaudet 
Saksassa,  jolloin  pohjatto
masti  kaipasin  suomenkie
listä  seurakuntayhteyttä. 
Jos  tämän  yhdistyksen 
avulla säästetään edes yh
det  kyyneleet,  ei  työmme 
ole mennyt hukkaan.
Toimin seurakunnan sihtee
rinä  ja  olen  Mummotupa 
-lastenhoitopalvelun  yhdys
henkilö.  Työn  ja  seurakun

nan  lisäksi  aikaa  jää  vielä 
vähän suomalaiselle tanhul
le (Wenlat),  kuntourheilulle, 
lukemiselle,  kielen  opiske
lulle ja uudelle innostuksel
leni tilkkutäkeille.
Ai  niin!  En  ole  vieläkään 
naimisissa  (kaksilahkeinen 
on  kyllä  ilmestynyt  kuvioi
hin), auto on tarpeettomana 
myyty,  eikä  talorahat  taida 
olla vieläkään koossa...
Marianne Paassilta
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Kristillisiä Internettiosoitteita:
www.radiodei.fi /kristillinen radio-ohjelma
www. tv7.fi /yleiskristillinen tv-kanava
www.avaimia.net /raamatunopetusta  /ev.lut.kansanlähetys
www.evl.fi/ulkosuomalaiset /ev.lut.kirkon sivut

Kevättori
lauantaina

1. huhtikuuta 2006 kello 10-16
Kirche Unterstrass Gemeindesaal

Turnerstr. 47, 8006 Zürich

Pääsiäismyynti:
mm. mämmiä ja Mignon-munia

Suomalainen/pohjoismainen
Kirpputori

Kahvio

TERVETULOA!
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Järjestäjät: arte_MANO ja
Suomalainen Seurakunta

www.arte-mano.ch      www.finnkirche.ch

052 202 03 83           044 811 27 87

Ratikka 7 ja 15, pysäkit Ottikerstrasse/Röslistrasse

KEVÄTTORI 1.4.2006
Tänä  vuonna  yhdistyvät  perinteinen  arte_MANON  Winter
thurissa järjestämä PÄÄSIÄISTORI ja Suomalaisen Seurakun
nan järjestämä KIRPPUTORI.
arte_MANON pääsiäistapahtumalla  on  jo  monivuotiset  perin
teet.  Alku  oli  vaatimaton,  mutta  mainos ”mämmiä,  mämmiä, 
mämmiä ja Mignon-munia” houkutteli kävijöitä ympäri Sveitsiä. 
Pääsiäistapahtuma  pääsi  jopa  Päivi  Stalderin  ohjelmaan 
DRS1:seen. Ja perinne jatkuu…

Kevättorilta löytyy mm:

 arte-MANO: Mignon-munia, 
Anja Wählingin noita-akkoja, 
taidekäsitöitä

 Paula Leu-Heusserin 
valmistamia elintarvikkeita

 SVFF:n infopöytä 
 Zürichin Suomi-koulu 

leivonnaisineen ja 
pääsiäisaskarteluineen

 Suomalaisen Seurakunnan järjestämät
o Kirpputori
o Kahvio
o Myyntipöydät: mm. Fazerin mämmiä ja leipää
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KIRPPUTORI toimii  samalla periaatteella kuin viime vuonna. 
Voit  tuoda  suomalaisia/pohjoismaalaisia tavaroitasi  myytä
väksi  kirpputorille.  Seurakunta veloittaa 20 % myyntipalkkion 
myydyistä  tavaroista.  Omistajan  80 %  -osuus  tilitetään  torin 
päätyttyä klo. 16.00 lähtien, jolloin noudetaan myös myymättö
mät tavarat. Myytävien tavaroitten vastaanotto on viime vuo
desta poiketen kirkon ala-aulassa klo. 9.00 alkaen.
Tavaroiden  merkintä:  Kiinnitä  tavaraan  irrotettava lipuke, 
jossa on anonyymi myyntinumerokoodisi tai nimesi sekä tava
ran hinta. Numerokoodin saat soittamalla minulle (huom. viime
vuotiset numerot ovat yhä voimassa). 
Tavaroita voit toimittaa myös etukäteen ottamalla yhteyttä joh
tokunnan jäseniin ja erityisesti minuun. Autan tavaroitten hin
noittelussa parhaani mukaan.
Seurakunta ottaa mielellään vastaan lahjoituksia.
Seurakunta ei vastaa myyntiin luovutetuista tavaroista. 

Kevätterveisin

Päivi Laamanen Mai
Laamanen.mai@hispeed.ch
044 811 27 87 koti
079 420 24 17 kännykkä
Osoite: Giebeleichstrasse 19
8152 Glattbrugg, ZH

Raija  Maula
Onnen  omia
SLEY-Kirjat 2000
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Alussa oli Sana.

Sana oli Jumalan luona
ja Sana oli Jumala.

Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.

Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

Joh. 1: 1-4
Katselemme  raamatunopetusta  videolta  ja  keskustelemme 
aiheesta vapaasti suomeksi. Iltapäiväryhmän kanssa juomme 
pullakahvit ja iltaryhmän kanssa syömme iltapalan keskustelun 
lomassa. Ota yhteyttä niin kerron lisää tästä uudesta piiristä ja 
opastan perille. Tervetuloa Herrlibergiin (junat S6 ja S16)! 
Pirjo Schwarz-Häkkinen 079 401 03 31 
pirjo.schwarz@bluewin.ch

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.  (Joh. 1:14)

28.3. klo. 18 – 22.00
Turnerstr. 45, Zürich

Tule askartelemaan kivoja juttuja eri materiaaleista,
 voit tuoda omia ideoitasi mukanasi! Kokoonnumme
 epäsäännöllisesti, tarkista päivät internetistä tai soita

Anne Vihmalle puh. 052 620 41 59

16

mailto:pirjo.schwarz@bluewin.ch


Mummotupa etsii vapaaehtoisia, joilla on aikaa
tulla leikkimään suomea puhuvien lasten kanssa

Ota rohkeasti yhteyttä johtokunnan jäseniin!

Sponsorille, joka mahdollisti 
Kirkkoviestin upean 

väripainatuksen!

(sponsori ei halua nimeään/yhtiötänsä julkisuuteen)
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Tapahtumakalenteri
MAALISKUU
Askartelupiiri (uusi!) Turnerstr. 45, Zürich ti. 14.3. klo. 18.00 – 

22.00

Sananpiiri (uusi!) Pirjo Schwarz
Grütstr. 47b
8704 Herrliberg
079 401 03 31

ti. 21.3. klo. 14.00 ja 
18.00

Askartelupiiri Turnerstr. 45, Zürich ti. 28.3. klo. 18.00 – 
22.00

HUHTIKUU
Kevättori Kirchgemeindehaus

Unterstrass
Turnerstr. 47, Zürich

la. 1.4. klo. 10.00 – 
16 00

Jumalanpalvelus Turnerstr. 47, Zürich su. 2.4. klo. 15.00

Ikivihreät Turnerstr. 45, Zürich to. 6.4. klo. 14.00

Kantapöytä Hotel Krone:
differente ravintola
Schaffhauserstr. 1, 
Zürich

ma. 
10.4.

klo. 14.00

Askartelupiiri (uusi!) Kts. www.finnkirche.ch

Mummotupa Opfikon la 22.4. klo 09.30 - 
17.00

Sananpiiri P. Schwarz, Herrliberg ti 25.4. klo. 14.00 ja 
18.00

TOUKOKUU
Ikivihreät Turnerstr. 45, Zürich to 4.5. klo. 14.00

Kantapöytä Hotel Krone:
differente ravintola,
Schaffhauserstr. 1, 
Zürich

ma 8.5. klo. 14.00

Mummotupa Herrliberg la 20.5. klo. 09.30 – 
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17.00

Sananpiiri P. Schwarz, Herrliberg ti 23.5. klo. 14.00 ja 
18.00

Askartelupiiri Kts. www.finnkirche.ch

KESÄKUU
Jumalanpalvelus Winterthur, Stadtkirche su 

11.6.
klo. 15.00

Ikivihreät/Kantapöytä Herrliberg, Badhüsli ma 
12.6.

klo. 14.00

Kudontapäivä
La 19.8.2006

Hei kankaankudonnan ystävät,
Oletteko kiinnostuneita viettämään 
yhden päivän kangasta kutoen? Toi
min Glattbrugg/Opfikonissa 
d’Freizyti yhdistyksen kutomon 
vetäjänä. Meillä on käytössä kuudet 
normaalit kangaspuut ja lukuisia 
”pöytäpuita”. Päivässä ehtii tehdä 
esim. pikku liinan tai pyyhkeen. Mu
kaan mahtuu 12 ensin ilmoit
tautunutta. Hinnaksi on kaavailtu 
CHF 15 + materiaalit sekä mahdolli
nen lounas. Kiinnostaako ? Ota 
yhteyttä Päivi Laamanen Mai
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Grütstr. 47b, 8704 Herrliberg
gemeinde@finnkirche.ch

www.finnkirche.ch
Johtokunta:

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

Varapuheenjohtaja:
Tiina Wagner
044 302 35 55
tiinawagner@gmx.net

Kassanhoitaja
Tiina Hellsten
079 303 58 21
tiina.hellsten@gmx.ch

Sihteeri:
Marianne Paassilta
076 405 70 66
marianne.paassilta@gmx.ch

Päivi Laamanen Mai
079 420 24 17
044 811 27 87
laamanen.mai@freesurf.ch

Eija Sutter-Pekonen
044 492 88 09
eija.chris@swissonline.ch

Anne Vihma
052 620 41 59
vihma@freesurf.ch

Pappi
Pekka Vihma
052 620 41 59
vihma@freesurf.ch

Ota rohkeasti yhteyttä!
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