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Puheenjohtajan tervehdys
”Herra, salli minun ymmärtää, milloin on päästettävä irti vanhasta ja toivotettava uusi
tervetulleeksi.”
( Rukous arkkipiispa Tapio Luoman kirjasta ”Ytimessä 365 sytykettä elämään”)
Viime vuonna me annoimme yleiskokouksessa rakenneryhmälle valtuudet valmistella
SKSn rekisteröitymistä viralliseksi yhdistykseksi eteenpäin, eväinään silloisen
kokouksen ehdotukset & ajatukset repussaan.
Ryhmä tekikin kirkkotoimikunnalle ensimmäisen ehdotuksensa mahdollisen tulevan
yhdistyksen säännöiksi. Kirkkotoimikunta ei sääntöjä sellaisenaan hyväksynyt vaan
pyysi rakenneryhmän jatkamaan sääntöjen työstämistä heille annettujen palautteiden
myötä. Näiden pohjalta syntyi sitten sääntöehdotus, joka esitettiin nyt Bernissä
lauantaina 8.2.2020 pidetyssä yleiskokouksessa paikallaolijoiden tarkasteltavaksi.
Keskustelua seuranneessa äänestyksessä kokous päätti rekisteröidä Suomalainen
Kirkko Sveitsissä-toiminnan yksimielisesti.
Olemme nyt siis alun rukouksen sanoin, ymmärtäneet päästää irti vanhasta ja
toivottaneet uuden tervetulleeksi.
Rekisteröityminen on ollut taustalla teemana jo useita vuosia ja nyt tämä on vihdoin
saatu päätökseen. Tosin itse rekisteröintiprosessi vie vielä oman aikansa.
Monen mieltä kaihertaa varmasti kysymys : Miksi? Miksi SKS pitää rekisteröidä
viralliseksi yhdistykseksi, onhan se aiemminkin toiminut?
Syitä on monia, mutta tässä niistä muutamia:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko avustaa vuosittain toimintaamme taloudellisesti.
Koska emme ole virallinen yhdistys, on meidän tällä hetkellä voimassa oleva tili ns.
yksityishenkilön tili (kulloisenkin rahastonhoitajan). Suomen ev.lut.kirkko ei voi maksaa
avustuksia yksityisille tileille ja sieltä ilmoitettiin selvästi, että rekisteröityminen on
edellytys tulevaisuuden avustusten saamiseksi.
Yksi konkreettinen asia, joka tulee aina rahastonhoitajan vaihtuessa esiin, on
tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen uudelle rahastonhoitajalle. Pankkien käytännöt ovat
muuttuneet ja tämän myötä myös tilin käyttöoikeuksien siirto seuraajalle on jo viime
vuosina ollut äärettömän vaikeaa ja oletettavasti tulevaisuudessa olisi lähes
mahdotonta, koska tilimme on tällä hetkellä, kuten jo sanoin, ns. yksityistili.
Toiseksi me voimme virallisena yhdistyksenä ottaa vakuutuksia, nythän meillä on
tilanne, että jos vuokraamme tapahtumiin tiloja, niin emme tiedä, kuka korvaa
mahdollisesti aiheutuneet vahingot? Henkilö joka on tilat vuokrannut?
Aina ajatellaan, että eihän koskaan ole mitään sattunut. Ei ole (onneksi), mutta voi
sattua.
Mitä jos johonkin tilaan jää vaikka epähuomiossa kynttilä palamaan ja rakennus palaa
maantasalle tai vesihana jää epähuomiossa vuotamaan ja aiheuttaa kalliin
vesivahingon?
Virallisena yhdistyksenä olemme myös tasa-arvoisempi neuvottelukumppani muiden
järjestöjen kanssa.
Esiin on noussut myös kysymys siitä, että merkitseekö liittyminen SKSn jäseneksi,
samalla liittymistä Suomen ev.lut.kirkkoon?
Vastaus on yksiselitteisesti ”Ei” . SKS on yhdistys, jolloin liitytään yhdistyksen
jäseneksi.
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Samalla muistutus myös kaikille, että jos ette ole erikseen eronneet Suomen
ev.lut.kirkosta, ja asutte nyt täällä Sveitsissä, te kuulutte edelleen Suomen
ev.lut.kirkkoon poissaolevina jäseninä.
Me yleiskokouksessa paikalla olleet olimme iloisia siitä, että päätös tehtiin
yksimielisesti. Tämä on hyvä pohja lähteä jatkamaan SKSn toimintaa tulevaisuutta
silmällä pitäen.
Ja toimintamme, joka perustuu suurelta osin teidän vapaaehtoisten työpanokseen, on
laaja-alaista. Vuosittain voi vain hämmästellä sitä kuinka eri puolilla Sveitsiä jaksetaan
järjestää tapahtumia, usein hyvin pienin voimavaroin.
En voi kylliksi kiittää teitä kaikkia siitä, että jaksatte olla mukana SKSn toiminnassa ja
omalla panoksellanne mahdollistaa koko SKSn olemassaolon.
Kiitosten myötä toivotan Teille kaikille oikein hyvää kevättä ja kesän odotusta !
23.02.2020
Satu Isotalus
Pj, SKS

Matkalla
Jos elämäsi olisi elokuva, minkä niminen se olisi?
Näin minulta kysyttiin lomakkeessa, jolla hain
työskentelytilaa paikallisesta co-working-space -toimitilasta.
Yllätyin ja hymyilytti. Luin kysymyksen pari kertaa. Mutta
tämä kysymys kysyttiin nimen, ammatin ja puhelinnumeron
lisäksi. Elokuvalle oli helppo keksiä nimi, koska olen
käyttänyt omissa somepostauksissani usein ilmausta
”matkalla”. Nimi ei ole erityisen hauska, fiksu tai
salaperäinen. Mutta se kertoo minusta paljon. Se kertoo,
mistä minä tulen, miksi minusta tuli sellainen kuin olen. Olen
myös hyvin konkreettisesti ollut koko elämäni aikana
matkalla. Saksalais-suomalaisena olen jatkuvasti
matkustanut Suomen ja Saksan välillä ja saanut kaksi
kotimaata ja kaksi äidinkieltä. Opiskeluaikoina matkustin ystävän kanssa, lähdin
vaihtoon ja palasin monta kertaa takaisin Suomeen. Olen matkustanut yksin ja
yhdessä muiden ihmisten kanssa. Työ on vienyt minut välillä takaisin Saksaan ja nyt
Sveitsiin. Matkustaminen ei lopu siihen, vaan työni on liikkuvaa työtä ja junat tulevat
erityisen tutuiksi.
Olen työskennellyt paljon ihmisten kanssa, jotka ovat joskus lähteneet matkalle. Osa
vapaaehtoisesti, täynnä seikkailunhalua, ja osa tilanteen pakottamana. Kodin merkitys
korostuu, kun lähdemme liikkeelle, äidinkieli saa uuden ulottuvuuden, samoin tutut
tuoksut ja maut. Matkalla oleminen rikastuttaa, jännittää ja opettaa jatkuvasti uutta.
Samalla se väsyttää, vie voimat ja on jatkuvaa taistelua.
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Jumalasuhteessani on paljon samaa kuin matkalla olemisessa. Välillä on ihanaa, ja
koen tulevani oikeaan paikkaan. Koen läheisyyttä ja lämpöä. Välillä väsyttää ja kiukku
nousee, kun junan ovet sulkeutuvat ja jättävät minut yksin laiturille odottamaan
seuraavaa vuoroa. Välillä tappelen vastaan ja kysyn Jumalalta, miksi pitäisi taas
lähteä, ja välillä en voi odottaa, että pääsisin taas liikkeelle. Vaikka en aina tiedä,
minne mennä ja mikä on se oikea reitti, luotan siihen, että on olemassa oikea tie ja
paikka minne saapua. Vaikka tie ei aina avaudu heti, jälkeenpäin huomaan, missä
elämäni on mennyt juuri niin kuin piti. En usko sattumiin vaan Jumalan johdatukseen.
Sijaisuuteni loppuu huhtikuun loppupuolella ja olen iloinen ja kiitollinen tästä matkasta,
joka on tuonut minut tänne Sveitsiin. Olen saanut tutustua Sveitsin suomalaisiin ja
suomalaisiin seurakuntiin sekä Sveitsin luterilaisiin kirkkoihin. Jokainen teistä on tehnyt
matkasta ainutlaatuisen ja haluan nyt jo kiittää jokaisesta kohtaamisesta ja yhteisistä
hetkistä. Toivottavasti näemme vielä pääsiäistapahtumissa!
Sveitsin suomalaispapin sijainen Annika

Yksi viikonloppu helmikuussa
Helmikuun toinen viikonloppu oli jännittävä viikonloppu. Lauantaina iso joukko
kokoontui Berniin SKS:n vuosikokoukseen keskustelemaan viime vuoden tapahtumista
ja kokemuksista sekä suuntasi katseen SKS:n tulevaisuuteen ja tämän vuoden
tapahtumiin. Vieraita saapui Berniin myös Suomesta, ulkosuomalaistyön koordinaattori
Päivi Vähäkangas että Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka. Laura piti
vuosikokouksen yhteydessä mielenkiintoisen esitelmän Erätauko-säätiöstä ja kertoi,
mitä Erätauko menetelmänä on ja mihin sitä käytetään.
Sunnuntaina saapui 11 henkilöä Zürichiin keskustelemaan Lauran johdolla
suomalaisuudesta Erätauko-menetelmällä. Keskustelun alkuun oli varattu
kahvitteluhetki ja vapaata seurustelua. Kahvien jälkeen Laura kävi läpi Erätaukokeskustelun säännöt ja piti pienen johdatuksen suomalaisuuteen. Alustus tai johdatus
aiheeseen viritti keskustelua, eikä tarvinnut miettiä, mistä keskustelemme, kun
ryhmästämme nousi heti ajatuksia, kysymyksiä ja huomioita suomalaisuudesta.
Keskustelu ei ole koskaan samanlainen vaan riippuu ryhmästä ja ryhmän
kokemuksista ja ajatuksista. Meidän keskustelumme koski suomalaisen ruoan
merkitystä ulkomailla ja suomalaista identiteettiä - mitä se edes on? Lisäksi
keskustelimme integroitumisesta ja suomen kielen merkityksestä. Keskeiseksi ja hyvin
henkilökohtaiseksi aiheeksi nousi myös kysymys siitä, mihin me kuulumme ja onko
meillä sellainen olo, että kuulumme johonkin.
Erätauko-keskustelun lopuksi jokainen osallistuja kertoi yhden oivalluksen tai hänelle
tärkeän asian, joka nousi keskustelusta. Oivallukset ja tärkeät ajatukset kerättiin
nimettömästi ja ne koottiin yhteen kaikille keskusteluun osallistuneille. Palautteen ja
oivallusten lukeminen on ihana kokemus. Yhteinen keskustelumme oli lämminhenkinen
ja ajatuksia herättävä ja synnytti paljon positiivisia tunteita.
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”Suomalaisuus on monipuolinen ja itsestä kiinni.”
”Miten paljon yhteenkuuluvuutta voi tuntea tuntemattomien kanssa silloin kun jaetaan
omakohtaisia ja henkilökohtaisia asioita.”
”Huomasin olevani aika onnellinen.”
”Kuulumisen pohtiminen oli mielenkiintoista ja antoi minulle paljon.”
”Onnistumisen kokemus”
”Erilaisten näkökulmien arvo/vaikutus laajentavat ja syventävät omaa näkemystä ja
kokemusta.”
Keskustelumme kesti yli kaksi tuntia, mutta aika meni kuin siivillä. Kokemus oli
voimaannuttava.
Jos haluat tutustua tarkemmin Erätaukoon, saat laajemmin tietoa www.eratauko.fi
Annika Schmidt
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VOITA
kaunis «Suomi-palkinto»
lähettämällä kuva tai
maalaus SKS:lle!
Suomalainen kirkko Sveitsissä
uusii jumalanpalvelustensa
käsiohjelman. Sitä varten
etsimme kaunista kuvaa tai
maalausta messuvihkosen
kansikuvaksi!
Lähetä oma kuvaehdotuksesi
meille ja voita Suomi-aiheinen
CHF 50 arvoinen palkinto.
Kuvassa tulisi olla jokin
kristillinen ja/tai Suomi-aiheinen
symboli tai maisema.
Kilpailuun voivat osallistua
Kaikki Sveitsissä asuvat
Suomalaiset!
SKS:n kirkkotoimikunta valitsee
voittajan syksyn kokouksessaan.
Kuvia voi lähettää Pia-papille
1.9.2020 saakka osoitteeseen:
ext-pia.repo-leine@evl.fi
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LASTEN NURKKA
Palmusunnuntai

Tiellä ken vaeltaa
Mitä tapahtuu palmusunnuntaina ja miten vietetään palmusunnuntaita Suomessa?
Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen viikon. Se tarkoittaa, että silloin muistelemme
Jeesuksen kärsimyksiä ja elämän viimeisiä vaiheita. Palmusunnuntaina myös
muistamme Raamatun kertomusta Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin. Jeesus
ratsasti Jerusalemiin aasilla, ja ihmiset heittivät tielle palmun oksia ja tervehtivät
Jeesusta iloisesti. Palmusunnuntain teksti on myös sen takia erikoinen, että samaa
kertomusta luetaan kirkossa kaksi kertaa vuodessa: ensimmäisenä adventtina ja
palmusunnuntaina. Adventtina odotamme joulua ja Jeesuksen syntymää, ja
palmusunnuntaina katseemme siirtyy kohti pääsiäistä, Jeesuksen kuolemaa ja
ylösnousemusta.
Suomessa palmusunnuntaina ja pääsiäisenä ei vielä juuri mikään kasva. Ei varsinkaan
palmuja. Mutta pajunkissat puhkeavat usein pääsiäisen aikaan, ja sen takia Suomessa
on kehittynyt virpomisperinne. Alun perin virvonta on tehty Jeesuksen
palmunoksatervehdyksen muistoksi. Virpomalla myös toivotaan siunausta ja terveyttä.
Lapset koristelevat pajunoksia ja lähtevät virpomaan. Nykyään lapset ovat usein
pukeutuneina pääsiäisnoidiksi. He voivat virpoa tuttavia ja naapureita
palmusunnuntaina eri loruilla, esimerkiksi:
”Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle – annatko
munan vai kanan?”
Koristeltu pajunvitsa annetaan virvotulle, ja vastalahjaksi lapset saavat usein karkkia.
Ennen heille annettiin monesti myös pääsiäismunia. Nykyään virpominen on
yhdistelmä eri perinteitä ja tapoja ja loruja on monenlaisia.
Palmusunnuntai lähestyy! Oletko valmiina?

Annika Schmidt
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Pääsiäinen yhdistää kristillisiä ja pakanallisia perinteitä
Pääsiäinen on kristillisistä juhlista vanhin ja tärkein. Monet pääsiäiseen liittyvät
perinteet ovat pohjimmiltaan pakanallisia ja liittyvät valon lisääntymiseen luonnossa.
Pääsiäinen on kristillisistä juhlista suurin, ja sitä viettää kolmasosa maailman
väestöstä. Kristityt juhlivat pääsiäisenä Jeesuksen ylösnousemista kuolleista.
Pääsiäistä on varhaisimpien tietojen mukaan vietetty jo 100-luvulla eli miltei 2000
vuoden ajan. Kristittyjen pääsiäinen on saanut alkunsa juutalaisten noin tuhat vuotta
vanhemmasta pääsiäisjuhlasta.
Suomen kielen sana pääsiäinen, Mikael Agricolan kirjoituksissa päsieinen, viittaa
paastosta pääsemiseen. Lisäksi sanan on selitetty kertovan juutalaisten pääsystä
Egyptin orjuudesta, pääsyä talvesta ja kristikunnan pääsyä synneistä.
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee, ja vuodesta riippuen pääsiäistä vietetään aikaisintaan
22. maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta. Pääsiäissunnuntai osuu usein
kevätpäivän tasausta seuraavan täydenkuun jälkeiselle sunnuntaille, mutta tarkka
ajankohta noudattaa ikivanhaa laskelmaa ja määräytyy tähtitieteessä käytetyn Metonin
ajanjakson mukaan. Pääsiäinen määrittelee myös laskiaisen, palmusunnuntain,
helatorstain ja kolminaisuuden sunnuntain sijainnin kalenterissa.
"Joulu on aikanans ja juhannus on paikallans, mutta helluntai heittelee ja pääsiäinen
paiskelee."
– sananparsi Liedosta
Kristityille pääsiäinen on osa kirkkovuoden adventista helluntaihin ulottuvaa jaksoa.
Vanhastaan pääsiäisen alusaika on alkanut jo laskiaisena, jonka jälkeen laskeuduttiin
paastoon. Paasto päättyi pääsiäisen suureen juhlaan.
Palmusunnuntain ja pääsiäissunnuntain välissä olevaa viikkoa kutsutaan hiljaiseksi
viikoksi ja piinaviikoksi, itäisessä perinteessä suureksi viikoksi. Viikon aikana kristityt
hiljentyvät muistelemaan Jeesuksen ylösnousemusta ja kuoleman voittamista.
Hiljaisen viikon päivillä on kansanperinteessä omat lempinimet, kuten malkamaanantai
ja tikkutiistai. Nimillä on yhteys sekä kristilliseen taustaan että maataloustöihin.
Palmusunnuntaita vietetään Jeesuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi.
Evankeliumien mukaan aasilla ratsastavan Jeesuksen eteen levitettiin palmunlehviä ja
Huudettiin «Hoosianna». Itä-Suomessa on puhuttu myös virposunnuntaista. Koristellut
pajunvitsat ovat olleet suomalainen vastine palmunlehville.
Kiirastorstaina Jeesus vietti Raamatun mukaan viimeistä ateriaansa opetuslastensa
kanssa. Aterialla hän asetti ehtoollisen, jossa leipä oli hänen ruumiinsa ja viini verensä.
Tätä pidetään ensimmäisenä ehtoollisena ja kirkossa tapahtuvan ehtoollisen
esikuvana.
"Kitis kiira mehtään, tulta, savua selekään!" Suomessa vanha kansa on pääsiäisviikon
torstaina karkottanut pihamailta pois kiiraa, talon piirissä vaikuttavaa pahaa olentoa.
Karkotuksessa käytettiin melua ja käryä, kuten kolisevia romuja ja väkevästi savuavia
astioita. Kiira tulee ruotsin kielen sanasta skära, puhdistaa.
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Pääsiäisen pyhäpäiviä ovat pitkäperjantai, pääsiäissunnuntai ja toinen
pääsiäispäivä.
Pitkäperjantaita vietetään Jeesuksen ristiinnaulitsemisen muistoksi.
Kristityt järjestivät pääsiäisviikon perjantaina ristikulkueita jo 300-luvun Jerusalemissa.
Kulkueet ovat vakiintuneet näkyväksi osaksi pääsiäistä useissa Suomen
kaupungeissa.
Pitkäperjantai oli pitkään vakava päivä, jota vietettiin synkissä tunnelmissa: sanottiin,
että jos nauroi niin, että hampaat näkyivät, teki syntiä. Päivän ikävään perinteeseen
sisältyi ilmeisen laajalle levinnyt tapa piiskata lapsia, mistä on säilynyt tietoja Suomen
lisäksi Ruotsista ja Saksasta. Kurittamisen mallina oli Jeesuksen kärsimys.
Lankalauantai jäi välipäiväksi pitkäperjantain ja pääsiäissunnuntain väliin, ja siihen
liittyi paljon taikauskoa. Jeesuksen ollessa haudassa pahojen henkien uskottiin
liikkuvan vapaasti. Vanhan kansan uskomuksissa perjantain ja lauantain illoilla oli
vuoden uhkaavin maine.
Lauantaina tehtiin erilaisia taikoja, joilla pyrittiin torjumaan pahoja henkiä.
Pohjanmaalla on poltettu tulia eli pääsiäiskokkoja tai pääsiäisvalkeita, jotta noidat eivät
vahingoittaisi karjaa.
Lankalauantain iltayön perinteisiin kuului myös enteiden kuuntelu tienristeyksessä tai
rakennuksen katolla: puolisoa, kuolemaa ja muita tulevia asioita yritettiin ennustaa
samaan tapaan kuin uudenvuodenyönä.
Pääsiäissunnuntaina juhlitaan Jeesuksen nousemista kuolleista ja elämän voittoa
kuolemasta ja pahoista voimista. Raamatun mukaan Kristus nousi haudasta
juutalaisten pääsiäisjuhlan kolmannen päivän aamuna.
Laajalle levinneen vanhan uskomuksen mukaan aurinko tanssii pääsiäisaamuna ja
iloitsee Jeesuksen ylösnousemusta. Nousevan auringon leikkisä tanssahtelun
seuraaminen keväisin oli ollut yleistä kautta Euroopan jo ennen kuin se kytkettiin
kristinuskoon.
Pääsiäisaamusta ennustettiin tulevan vuoden säätä. Vanhan kansan mukaan kirkas
taivas ja selkeä sää lupasivat poutaista viljakesää, mutta pilvinen aamu tiesi sateista
kesää ja huonoa viljavuotta. Uskottiin myös, että ensimmäinen pääsiäisaamuna
vastaan tullut eläin kertoi, millainen luonne näkijällä oli tulevana vuonna: jos
esimerkiksi näki hevosen, oli voimakas ja roteva.
Pääsiäiseen liittyvät monet erilaiset uskomukset ja taiat kertovat sen suuresta roolista,
ja miten se oli ikään kuin uuden vuoden alku.
Toisena pääsiäispäivänä eli maanantaina Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, mikä
vakuutti heidät siitä, että Jeesus oli voittanut kuoleman.
Teksti löytyy tästä:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/01/10/paasiainen
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KUULUMISIA SUOMEN KIRKOSTA
Yhteisvastuukeräys 2020 tukee vanhemmuutta
Suomessa 2.2.2020 alkava vuoden 2020 yhteisvastuukeräys tukee
vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 40
prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen.
Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin
toimenpiteisiin seurakunnissa. Toinen puolikas kotimaahan
jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja
vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin
tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tukimuodot
käynnistyvät vuoden 2021 alusta eteenpäin.
60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen
apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Ulkomailla
vanhemmuuden ja perheiden monipuolinen tukeminen on
elintärkeää esimerkiksi luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja
pakolaisleireillä, joissa vanhemmat joutuvat keskittymään
selviytymiseen ja toimeentulon hankkimiseen. Maailman
katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan
erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja
toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.
Koti toisaalla -blogi tarjoaa näkökulmia ja tukea ulkosuomalaisille perheille
Kansanvalistusseuran ja Suomi-Seuran yhteisen Perhe maailmalla -projektin ensimmäinen
konkreettinen tulos on hiljattain avattu Koti toisaalla -blogi.
(https://www.kansanvalistusseura.fi/perhemaailmalla/) Blogista löytyy luotettavaa tietoa,
erilaisia näkökulmia ja konkreettisia neuvoja ulkomailla asumiseen liittyen. Blogi tarjoaa tietoa
ja tukea ulkomailla asumisen eri vaiheisiin ja ulkosuomalaisten eri elämäntilanteisiin.
Tavoitteena on vastata kasvaneeseen tuen tarpeeseen. Myös kirkko on mukana hankkeessa,
blogin kirjoittajien joukosta löytyy mm. kirkon perheneuvojia.
Kodin eri katsomukset -esite
Kirkkohallitus, Helsingin yliopisto ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry ovat tuottaneet
Kodin eri katsomukset -esitteen tueksi perheille, joissa vanhemmat edustavat eri katsomuksia.
Esitteessä kerrotaan millaisia seikkoja perheissä kannattaa nostaa esiin esimerkiksi ennen
yhteisen lapsen syntymää, jotta erilaisten katsomusten ja uskontojen yhteiselo todella tuntuisi
rikkaudelta.
Esite löytyy täältä: https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2020/01/kodin-erikatsomukset.pdf
Kirkko mainittu! Antti Tuiskun uusi uskontoaiheinen levy puhututtaa
Yksi Suomen suosituimmista poptähdistä, Antti Tuisku, julkaisi uuden levyn, jonka kantava
teema on uskonto. Valittu kansa -nimisellä albumilla pohditaan muun muassa synnintuntoa,
vääristynyttä uskonnollisuutta, Jumalan poissaoloa ja yhteisön kaipuuta. Kristillisissä piireissä
levy on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein.
Uutiset on koonnut kirkon ulkosuomalaistyön vs. koordinaattori Päivi Vähäkangas.
Lue aiheista lisää sivustolta www.kotimaa24.f
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TOIMITUKSET

Sofia Lyyli Irmeli Pulli kastettiin Badenissa 20. joulukuuta 2019. Kasteen
toimitti pastori Annika Schmidt.
Jumalan siunausta Sofialle ja koko perheelle!
Jumalan kämmenellä
ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä
ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää,
kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.

Jumala meitä kutsuu
nyt suojaan turvaisaan
Jumala meitä kutsuu
ja kantaa voimallaan.
Milloinkaan ei hän hylkää,
lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.
(Virsi 499)

12

MITÄ MISSÄ MILLOIN
BASEL Friedensgasse 57, Basel
La 4.4. klo 17.00 Suomalainen pääsiäiskirkko
Friedensgasse 57, Basel
Pastorina toimii Annika Schmidt ja kanttorina Hanna Järveläinen.
Mukana lauluyhtye ja lopuksi kirkkokahvit.
Tervetuloa!

BERN Paikka Ev.lut. kirkko Postgasse 62, Bern ellei muuta mainita
Ke 18.3. 14.00 Iltapäiväkahvit
"SKS rekisteröityy viralliseksi yhdistykseksi“ alustajana Riitta Tanner.
Tule mukaan keskustelemaan ja ideoimaan toimintaamme sekä nauttimaan yhteisestä
kahvihetkestä.
Ma 23.3. 17.30 Bern: Katse tulevaisuuteen! Seniori-infotilaisuus
Paikka:Kramgasse 10, Christkatholische Kirchgemeindesaal
Me kaikki vanhenemme,halusimme tai emme. Uhraa hetki aikaasi ja ajatuksiasi
teemalle. Miten säilytän seniorina itsenäisyyden, mutta vältän yksinäisyyden?Mitä
palveluja meille ulkosuomalaisille on tarjolla?
Teemasta meille alustaa Satu Oldendorff, jolla on työtehtäviensä ja luottamustoimiensa
ansiosta aiheeseen laaja kokemus ja näkemys.
Esityksessään Satu kertoo yleisimmistä ikääntymiseen liittyvistä
ongelmista,ratkaisumahdollisuuksista, Suomi-Seuran tarjoamista
palveluista,esimerkkejä ulkosuomalaisseniorityöstä eri maissa sekä tulevista
suunnitelmista.
Huom!Esitys ei sisällä lakisääteisiä työeläke- tai eläkevakuutusasioita.
Esitteessä on väärä osoite Bernin kohdalla. Tilaisuus järjestetään Kramgassella.
SVFF Gruppe Bern/ Ostschweiz/ Zürich/ SVFF Kultur,SKS,Suomalainen Seurakunta
sekä USP
To 9.4. 18.00 Kiirastorstain iltamessu
Vietämme perinteeksi muodostunutta kaksikielistä (saksa-suomi) iltamessua Renate
Dienstin ja Annika Schmidtin johdolla.
Messuun sisältyy yhdessä ateriointi. Tervetuloa!
La 25.4. 10.00-15.00 Bern/Oberdiessbach: Suomalainen kirpputori
Kirchstrasse 1, 3672 Oberdiessbach
Kahviossa, josta Riitta Tanner vastaa tarjoillaan suomalaisia herkkuja mm simaa!
Järjestää: unikkotiimi, SVFF, SKS
Ke 29.4. 14.00 Bern: Iltapäiväkahvit
Antonierkirkon Freskosalissa, Postgasse 62
"Uskonnon opetus Suomessa tänään“ alustajina Markit Miekka ja Mirja Latva-Laturi.
Tule kyselemään ja kertomaan omista kokemuksistasi kahvittelun lomassa
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Ke 27.05.20 klo 14, Vaelluskirkko, Verenaschlucht, Rüttenen SO
Hartaushetken pitää Pia Repo-Leine ja musiikista vastaa Mirja Latva-Laturi.
Lisäinfoa lähempänä ajankohtaa.

GENEVE
Pe 3.4. 19.00 Geneve: Palmuperjantain messu
Evankelis-luterilainen kirkko, 20 Rue Verdaine, Geneve .

ITÄ-SVEITSI
Ke 25.3. 19.00 Katse tulevaisuuteen! Seniori-infotilaisuus
Paikka:EGK Geschäftstelle,Oberer Graben 16,St.Gallen
Me kaikki vanhenemme ,halusimme tai emme. Uhraa hetki aikaasi ja ajatuksiasi
teemalle. Miten säilytän seniorina itsenäisyyden ,mutta vältän yksinäisyyden? Mitä
palveluja meille ulkosuomalaisille on tarjolla? Teemasta meille alustaa Satu Oldendorff,
jolla on työtehtäviensä ja luottamustoimiensa ansiosta aiheeseen laaja kokemus
ja näkemys.
Esityksessään Satu kertoo yleisimmistä ikääntymiseen liittyvistä
ongelmista,ratkaisumahdollisuuksista, Suomi-Seuran tarjoamista
palveluista,esimerkkejä ulkosuomalaisseniorityöstä eri maissa sekä tulevista
suunnitelmista.
Huom!Esitys ei sisällä lakisääteisiä työeläke- tai eläkevakuutusasioita.
Tilaisuuden järjestäjät:SVFF Gruppe Bern/Solothurn/Ostschweiz/Zürich/SVFF
Kultur,SKS,Suomalainen Seurakunta sekä USP

LAUSANNE/MONTREAUX
La 6.6. 10.00 Montreaux/Territet: Mannerheimin muistotilaisuus
St.Johnin anglikaaninen kirkko .
Marsalkka Mannerheimin kunniaksi järjestettävä perinteinen muistotilaisuus kello
10.00.
Juhlallisuudet jatkuvat muistomerkillä seppeltenlaskulla kello 12.
.

TICINO
Su 31.5. Klo 13.00 Ticinon luontokirkko
Luontokirkko sunnuntaina 31.5. kello 13.00 upealla paikalla Cappella Val Resassa,
(Grotto al Ritrovon lähellä).
Pappina Pia Repo-Leine
Kirkon jälkeen rupattelua ja ruokailua nyyttikestimäisesti Eeva ja Eros Cadlolon
rusticolla.
Varustus sään mukaan!
Jos tarvitset kyytiä tai sinulla on tilaa autossa niin ota yhteyttä Tuulaan 079-396 43 42.
Sydämellisesti tervetuloa
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ZÜRICH
La 28.3. 10.00-15.00 Kevättori ja suomalainen
Migrationszentrum Wipkingen,Rosengartenstrasse 1

kirpputori

Tarjolla erilaisia suomalaisia tuotteita, mämmiä, tuoretta ruisleipää ja makeisia.
Keittiöstä tarjoillaan maittavaa lohikeittoa ja kahvipöydästä karjalanpiirakoita
munavoilla, erilaisia leipiä ja makeita suomalaisia pääsiäisen ja kevään leivonnaisia.
Mukana esim. Zürichin ja Winterthurin suomalaiset yhdistykset ja kauppiaat, yhteensä
noin 35 pöytää.
La 28.3. 11.00 ja 13:30 Katse tulevaisuuteen! Seniori-infotilaisuus Kevättorin
yhteydessä
Migrationszentrum, Rosengartenstrasse1, Zürich
Me kaikki vanhenemme ,halusimme tai emme. Uhraa hetki aikaasi ja ajatuksiasi
teemalle. Miten säilytän seniorina itsenäisyyden ,mutta vältän yksinäisyyden? Mitä
palveluja meille ulkosuomalaisille on tarjolla?
Teemasta meille alustaa Satu Oldendorff, jolla on työtehtäviensä ja luottamustoimiensa
ansiosta aiheeseen laaja kokemus ja näkemys.
Esityksessään Satu kertoo yleisimmistä ikääntymiseen liittyvistä
ongelmista,ratkaisumahdollisuuksista, Suomi-Seuran tarjoamista
palveluista,esimerkkejä ulkosuomalaisseniorityöstä eri maissa sekä tulevista
suunnitelmista.
Huom!Esitys ei sisällä lakisääteisiä työeläke- tai eläkevakuutusasioita.
Zürichin tilaisuus järjestetään Kevättorin yhteydessä kaksi kertaa: ensimmäisen kerran
kello 11 ja toisen kerran 13.30.
Tilaisuuden järjestäjät:SVFF Gruppe Bern/Solothurn/Ostschweiz/Zürich/SVFF
Kultur,SKS,Suomalainen Seurakunta sekä USP
Su 5.4. 15.00 Zürich: Palmusunnuntain jumalanpalvelus
Kirche Unterstrass,Turnerstrasse 47 .
Pappina Annika Schmidt ja kanttorina Mirja Latva-Laturi.
Tervetuloa!
Huom.Kurvenstrassen kirkon remontin takia kaikki jumalanpalvelukset järjestetään
toistaiseksi Kirche Unterstrassella.

La 13.6. 11.00 Saksankielisen alueen luontokirkko
Bruder Klaus Kapelle, Schwägalp,Urnäsch Jo perinteeksi muodostunut
luontokirkko kauniissa ympäristössä Säntiksen juurella.
Pappina Pia Repo-Leine.
Sään salliessa ulkoilma-apero jumalanpalveluksen jälkeen.
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SEMINAARI, Schloss Hünigen, Konolfingen
Uuden seminaarin ajankohta on 23.-25.10.2020 ja asiantuntijoiksi
saapuvat Tapio Aaltonen ja Pirkko Talola-Aaltonen.
Perjantaina illalla on tarjolla äänenkäytön oppimistuokio.
Lisätietoja aiheesta ja muista asioista myöhemmin

SKSn tilinumero ja yhteystiedot
Pankki: Raiffeisenbank Schwarzwasser
3150 Schwarzenburg
Konto: 30-30296-8
Zu Gunsten von:
SKS
3000 Bern
CH66 8080 8008 3091 5976 0

Käytäthän vain tätä tilinumeroa !!!
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SKS TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja • Satu Isotalus, 079-663 33 52, sks.puheenjohtaja@gmail.com
Varapuheenjohtaja • Markku Happonen, sks.vpj@gmail.com
Sihteeri/Tiedottaja • Teija Keinänen Dudle, 079-458 37 76,
sks.tiedottaja@gmail.com
Rahastonhoitaja • Minna Kaatiala, Via San Gottardo 178, 6648 Minusio,
078-600 29 49 sks.rahastonhoitaja@gmail.com
Tiedotuslehtisen toimitus, osoitteet ja postitus • Riitta Tanner, 079-549 33 50,
rima.tanner@bluewin.ch
PAPIT
Pia Repo-Leine on äitiyslomalla 1.5.2020 saakka
Annika Schmidt, (Sveitsin suomalaispapin viransijainen 1.5.2020 saakka),
076- 227 88 87 annika.schmidt@outlook.com
Muut • Rovasti Markku Happonen, +49 151 1248 7936, sks.vpj@gmail.com
• Pauli Immonen,Geneve pauli.immonen@icloud.com 078- 8469796
• Sari Wagner, sari.hannele.wagner@gmail.com
SEURAKUNTANEUVOSTOJEN PUHEENJOHTAJAT
Basel • Aulikki Happonen, +49 7626 970 174, happonen@t-online.de
Bern • Anne Roos, 076- 305 74 19, annelene964@gmail.com
Geneve • Taina Onnela tiedottaja, +33 450 412 457, taina.onnela@cern.ch
Pauli Immonen, 078- 846 97 96, pauli.immonen@icloud.com
Lausanne • Kenneth Lundström, 021- 791 31 69 /079-776 63 51 ,
lundstromkenneth@gmail.com
Luzern • Maarit Gabriel, 041-620 55 67, maarit.gabriel@kfnmail.ch
Tällä hetkellä Luzernin yhdyshenkilönä toimii Irene Imbach, 078-814667,
041-610 39 78, imbach.irene@bluewin.ch
Itä-Sveitsi • Teija Keinänen Dudle, 079- 458 37 76, sks.tiedottaja@gmail.com
Ticino • Tuula Roininen, 091-791 09 83, 079-396 43 42,
tuularoininen@gmail.com
Zürich • Satu Isotalus, 079- 663 33 52, sks.puheenjohtaja@gmail.com
MUUT YHDYSHENKILÖT
Neuchâtel • Helena Chautems, 026-673 03 93, helena.chautems@bluewin.ch
Solothurn • Maija Zimmermann, 032-622 36 74
maija.zimmermann@bluewin.ch
Fribourg Seija Büchler, 026-424 47 76 seija.buechler@sunrise.ch

