1

Suomalainen kirkko Sveitsissä

TIEDOTUS
LEHTINEN
www.kirkkosveitsissa.com
No. 82 Lokakuu 2020 ____________________________________

ONNEA SKS

Suomalainen kirkko Sveitsissä on nyt
rekisteröity yhdistys
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Tänä koronan piinaamana aikana ja kuitenkin rekisteröitymisestä suuresti iloiten
haluamme muistaa teitä lähettämällä teille kaikille, joiden osoitteet meiltä löytyi,
tämän Tiedotuslehtisen. Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset ja peruutukset
Riitta Tannerille, kiitos.

SKS tiedottaa tapahtumistaan seuraavien kanavien kautta:
-

-

-

Paperinen Tiedotuslehtinen ilmestyy 2 x / vuosi ja maksaa SFr. 10,- / vuosi.
Maksaessasi lehtistä merkitse Mitteilung-kenttään vuosi tai vuodet, jotka haluat
maksaa.
Ilman tätä viitettä emme tiedä, mihin tarkoitukseen summa on maksettu.
Tilaa lehtinen: rima.tanner@bluewin.ch tai Riitta Tanner, Kalberweid 4,
4952 Eriswil
Te, joilla ei ole nettiyhteyttä eikä mahdollisuutta lukea sähköpostia,
voitte saada paperisen lehtisen maksutta. Ilmoita osoitteesi RiittaTannerille.
Sähköinen infokirje: tulee sähköpostiisi n. 1x/kk, ilmainen, tilaus:
sksinfokirje@gmail.com
Tilaamalla ilmaisen sähköpostitse toimitettavan infokirjeen saat myös
automaattisesti tiedotuslehtisen sähköpostiisi.
Kotisivumme tapahtumakalenteri: www.kirkkosveitsissa.com
Facebook ryhmämme: SKS -suomalainen kirkko Sveitsissä
Instagram – tilimme: Suomalainenkirkkosveitsissa
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

Puheenjohtajan tervehdys
Tämäkin vuosi on lähenemässä pikkuhiljaa kohti loppuaan.
Vuosi, jonka aloitimme normaalisti, alkaen suunnitella kevään ja kesän tapahtumia.
Tapahtumia, joita emme koskaan voineet toteuttaa: korona sekoitti elämämme.
Pyyhimme kalentereistamme lomamatkat ja tapahtumat, opimme seuraamaan
viranomaisten tiedotteita sen hetkisistä määräyksistä, jotka muokkasivat ja
muokkaavat edelleen meidän jokapäiväistä elämäämme.
Keväällä vielä luulimme ja toivoimme, että loppuvuodesta voimme sitten taas
normaalisti matkustaa ja osallistua tapahtumiin.
Kuten sanotaan, ”luulo ei ole tiedon väärtti” pitää tässäkin valitettavasti paikkansa.
Elämme edelleen epätietoisina siitä, mitä tulevaisuus koronan suhteen tuo tullessaan.

3

Keväällä lockdownin alkaessa netti suorastaan pursui erilaisia vinkkejä, miten tuon
ajan voi käyttää hyväkseen. Joku suunnitteli siivoavansa kellarin, toinen maalaavansa
talonsa, yksi järjestävänsä laatikon pohjalla olevat valokuvat yms.
Kuinkahan moni toteutti nämä aikomuksensa?
Itselläni ei onneksi ollut kummoisia suuria suunnitelmia, sillä olisin joutunut todella
pettymään. En siivonnut kellaria (vaikka tarvetta olisi ollut), enkä tehnyt muutenkaan
mitään ihmeellistä. Päivät kuluivat arkea pyörittäessä, kun koko perhe pyöri samojen
seinien sisällä.
Mutta kuinka kävi yksinäisten ihmisten? Kuinka he tämän ajan jaksoivat?
Itse autoin naapurin yksinäistä vanhempaa rouvaa, joka rehellisesti myönsi olevansa
välillä hyvinkin masentunut. Ei puhelimessa puhuminen korvaa ystävän tapaamista ja
kaikilla ei ole nettiä, jonka kautta voisi jutella skypepuheluita sukulaisten kanssa, ja
mitä jos näitä sukulaisia ei ole?
Olimme jo ennen koronaa ystäviä tämän vanhemman rouvan kanssa, ja korona vain
syvensi ystävyyttämme. Ehkäpä tämä on minun kohdallani se positiivinen asia, jota
kehotetaan kaikista tapahtumista aina etsimään.
Mutta tämä aika toi hyvin esille sen kuinka meillä on keskuudessamme paljon
yksinäisiä niin vanhuksia kuin nuorempiakin. Miten voisimme heitä auttaa?
Tämä on yksi tärkeä kysymys niin meidän SKSn kuin koko yhteiskunnan keskuudessa.
Myöskin SKSn toimintaan on korona vaikuttanut voimakkaasti: tapahtumia on peruttu
ja tullaan edelleen perumaan ja myös rekisteröinti viralliseksi yhdistykseksi on
viivästynyt. Rekisteröinnin olisi tähän mennessä pitänyt olla jo selvä, mutta koronan
vuoksi asiat mutkistuivat eivätkä edistyneet odotetulla tavalla ja vieläkin odotamme
päätöstä kaupparekisteristä. Hitaasti hyvä tulee!
Tämä poikkeuksellinen korona-aika toi meille kuitenkin jotain hyvää ja uuttakin mm.
netti-jumalanpalvelukset ja myös Suvivirttä laulettiin yhdessä netissä. Näistä kaikista
ihanista tapahtumista suuri kiitos sekä papillemme Pia Repo-Leineelle, joka palasi
takaisin työnsä pariin toukokuussa, sekä häntä sijaistaneelle Annika Schmidtille ja
luonnollisesti kaikille niille vapaaehtoisille, jotka olivat mukana näiden nettitapahtumien teossa.
Korona on tuonut elämäämme kasvomaskit ja käsidesit. Käyttäkäämme niitä!
Noudattakaamme viranomaisten määräyksiä turvaväleistä ja muita annettuja ohjeita!
Huolehtikaamme itsestämme ja läheisistämme!
Pysykäämme positiivisella mielellä!
”Sinussa on voimaa kestää vaikeudet.
Sinussa on viisautta nähdä raskaiden aikojen yli.
Sinussa on rohkeutta kohdata pelkosi.“
Zumikon 29.09.2019
Satu Isotalus
Pj, SKS

Kaupparekisteristä tuli postia ylläolevan kirjoitukseni lähettämisen jälkeen:
SKS on rekisteröity yhdistys 29.9.2020 alkaen !
Pitkä tie viralliseksi yhdistykseksi on näin saatu päätökseen.
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Jouluhartaus
Pieni poika istuu säkenöivin silmin joulukuusen alla. Käsissään hän pitää kaunista
värillistä lahjapakettia. Yhä uudestaan hän kääntelee pientä lahjaa puolelta toiselle,
ihaillakseen sitä joka puolelta.
”No mutta”, isoisä ihmettelee, ”etkös aio ollenkaan avata lahjaasi?” ”En”, vastaa
lapsenlapsi määrätietoisesti. ”Kuinkas nyt näin?” ukki hämmästelee. ”Koska muuten se
ei ole enää lahjapaketti”, tokaisee poika.
Vanhempia ja sisaruksia hymyillyttää - nyt on poika tainnut ymmärtää jotain väärin.
Hänestä lahjapakkaus on niin kiehtova, että lahjan sisältö on menettänyt täysin
merkityksensä, vaikka käärepaperiin kätkeytyy yllätys, jota poika on jo pitkään hartaasti
toivonut.
Tämä tarina on kuin vertaus joulusta.
Olemmeko me tänä jouluna saaneet aikaiseksi avata sen lahjan, jonka Jumala halusi
antaa meille Poikansa syntymän kautta? Vai olemmeko keskittäneet huomiomme vain
joulun ulkoisiin puitteisiin?
Toki kauniit puitteet ja traditiotkin ovat tärkeät: vierailut sukulaisten ja ystävien luona,
herkulliset ruoat, ehkä jopa mahdollisuus pieneen hengähdystaukoon stressaavan
syksyn jälkeen. Kaikki nämä ovat mukavia ja merkittäviä asioita.
Kuitenkin joulun lahjapakettiin kätkeytyy jotakin vielä paljon merkityksellisempää:
jouluna Jumala lahjoittaa itsensä meille pienen vauvan muodossa pelastaakseen
meidät ja koko maailman. Joulukuusen alla tai missä ikinä, saamme avata hänelle
sydämemme. Eri lähtökohdillamme ei ole mitään merkitystä sillä, mistä me tulemme tai
keitä me olemme. Kaikki me saamme Jumalalta tämän saman lahjan.
Vanha mies Jerusalemin temppelissä kuuluu ensimmäisiin, jotka ymmärtävät tämän
lahjan merkityksen koko syvyydessään. Poimiessaan vastasyntyneen lapsen syliinsä
hän huudahtaa: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet
luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille
valmistanut.” (Luuk 2:29-31)
Siunattua joulun aikaa teille kaikille toivottaa SKSn pappi Pia!
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KUULUMISIA SUOMEN KIRKOSTA
Uuden testamentin uusi suomennos herättää keskustelua
Suomen Pipliaseura kääntää Uuden testamentin
kreikankielisestä alkutekstistä suomeksi. Uusi käännös,
UT2020, julkaistaan syksyllä 2020. Sitä ei aiempien
käännösten tapaan paineta kirjaksi, vaan se julkaistaan
ainoastaan digitaalisena versiona ja äänikirjana. UT2020 on
tarkoitettu erityisesti mobiililaitteiden käyttäjille. Puhelimen
pieni näyttö asettaa omat vaatimuksensa tekstille, sen
sidoksisuudelle sekä lauserakenteille ja sananpituuksille.
Käännös ei kuitenkaan tavoittele selkokieltä, vaan rikasta
suomea, joka välittää mahdollisimman hyvin alkukielen
merkityksiä ja tyyliä. Uudella käännöksellä tavoitellaan etenkin
heitä, jotka tuntevat Raamattua huonosti eivätkä välttämättä
koske kirjoihin.
Helsingin Sanomien heinäkuinen juttu käännöshankkeesta
(vain tilaajille) nostatti Raamatun sanavalinnat hetkeksi suuren yleisön
keskustelunaiheeksi mielipidepalstoja myöten. UT2020 ei esimerkiksi käytä sanoja
opetuslapsi, hurskas, seimi, totisesti tai vanhurskaus, vaan on valinnut niille muut
ilmaisut (opetuslapsi -> oppilas, hurskas -> kunnon ihminen, seimi -> eläinten heinät,
totisesti -> minä vakuutan teille, vanhurskaus -> kontekstista riippuen joko
oikeamielisyys, oikeudenmukaisuus, hyväksyntä tai syyttömäksi julistaminen)
Pipliaseuran hankkeesta voi lukea lisää heidän sivultaan Piplia.fi
Murtuma-keskustelusarjassa etsitään Suomen suuntaa poikkeuksellisena
korona-aikana
Suomi ja maailma ovat pandemian keskellä murroskohdassa. Mikä muuttuu, mikä
murtuu ja mihin suuntaan jatkamme tästä?
Ensimmäinen Murtuma-keskustelu käytiin maanantaina 24.8. Turun tuomiokirkossa.
Arkkipiispa Tapio Luoman kutsumana yhteiskunnan tulevaisuuden suunnasta ja
hyvästä elämästä keskustelemassa olivat toimittaja, ohjaaja Ina Mikkola, kirjailija, rapartisti Karri Miettinen eli Paleface, tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena
Kortesuo, näyttelijä ja kirjailija Jani Toivola sekä tulevaisuudentutkija, Demos Helsingin
perustaja Aleksi Neuvonen. Tallenne keskustelusta on Kirkon kanavalla Youtubessa.
Tavoitteena on jatkaa Murtuma-keskustelujen sarjaa, jossa etsitään Suomen suuntaa
poikkeuksellisen ajan keskellä.
Piispojen vastaus kirkolliskokoukselle avioliittokysymyksestä
Kirkolliskokous pyysi toukokuussa 2018 piispainkokousta edistämään kunnioittavaa
keskustelua ja selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan
erimielisyyden ratkaisemiseksi. Piispainkokous on 6.8. hyväksynyt vastauksensa, joka
toimitettiin elokuussa kokoontuneelle kirkolliskokoukselle tiedoksi.
Piispojen 10-sivuinen vastaus korostaa, että kirkon ykseys, kunnioittava keskustelu ja
kysymys avioliitosta kietoutuvat tiiviisti yhteen. Avioliittokysymyksessä voidaan
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perustellusti päätyä erilaisiin johtopäätöksiin. Vastauksessaan piispat kuvaavat erilaisia
vihkimiskäytäntömalleja. Osalle piispoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
nykymalli on ainoa mahdollinen vaihtoehto: avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja
samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen
toimituksen kautta. Osa piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien
vihkimisen mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja
sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen
muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.
Jos piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan parhaana
pitämästään mallista, enemmistö piispoista pitäisi toiseksi parhaana mallia, jossa
kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti, mutta
antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville
pareille.
Heti piispojen vastauksen tultua julkisuuteen Helsingin piispa Teemu Laajasalo lähetti
oman tiedotteen, jossa hän nojaa sovintomalliksi kutsumaansa kompromissiratkaisuun
ja linjasi sen perusteella, että ”Helsingin hiippakunnassa on jo toimittu ja voidaan myös
jatkossa toimia tämän piispojenkin vastauksessa hahmotellun mallin mukaisesti.
Ennen kirkolliskokouksen asiasta tekemää koko kirkkoa koskevaa päätöstä parin
vihkivän tai siunaavan Helsingin hiippakunnan papin tehtäväksi jää pastoraalisesti
soveltaa voimassa olevaa kirkkokäsikirjaa siten, että kaava soveltuu myös samaa
sukupuolta oleville puolisoille.”
Piispojen vastauskirjeestä käytiin kirkolliskokouksessa tunteita herättänyt keskustelu.
Mitään uusia toimenpiteitä tiedoksi annettu kirje ei aiheuttanut eikä
kirkolliskokouksessa ole tällä hetkellä vireillä uusia aloitteita samaa sukupuolta olevien
parien vihkimiseen liittyen.
Turkuun haetaan syksyllä uutta piispaa
Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle helmikuussa 2021, joten
Turussa käydään tänä syksynä piispanvaali. Tähän mennessä ehdokkaaksi on
virallisesti ilmoitettu Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala, Turun
Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen sekä Turun hiippakuntadekaani
Mari Leppänen. Lisäksi Malmin kirkkoherra Heikki Arikka Helsingistä on ilmoittanut
aikovansa asettua ehdolle. Ehdokasasettelu päättyy 7.9.
Piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään 5.11. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli
puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään 3.12.
Ehdokkaisiin voi tutustua heidän vaalisivuillaan:
arikka.fi
kaisahuhtala.fi
jounilehikoinen.fi
marileppanen.fi

Uutiset on koonnut Kirkon ulkosuomalaistyön asiantuntija Päivi Vähäkangas
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Kiinnostaisiko sinua toimia SKSn rahastonhoitajana?
Käytössäsi on Raiffeisen pankin kirjanpito-ohjelma, jonko käyttöön saat tarvittaessa
luonnollisesti opastusta.
Tehtävä ei työllistä sinua päivittäin eikä edes viikottain, eikä sisällä palkkojen maksua.
Luonnollisesti on eduksi, jos sinulla on jonkinlaista kokemusta ko tehtävistä, mutta
selviät myös ilman aiempaa kokemusta ko tehtävistä.
Tämä sopii hyvin henkilölle, joka haluaa päiviinsä pientä puuhaa ja samalla olla osana
SKSn toimintaa täällä Sveitsissä.
Lisätietoja : sks.puheenjohtaja@gmail.com tai soittele: Satu Isotalus 079 663 33 52

LASTEN NURKKA
Täällä Euroopassa syksy on se vuodenaika, jolloin
useimmiten näkee lasten lennättävän leijojaan. Näin ei ole
esimerkiksi Etelä-Koreassa. Kuulemani mukaan siellä
taidokkaasti suunniteltuja paperileijoja lennätetään ilmaan
vuoden viimeisenä päivänä. Ennen kuin perheenjäsenet
menevät avoimelle kentälle tai niitylle päästämään leijansa
tuulen vietäväksi, jotkut kirjoittavat tai maalaavat leijaan
kaiken sen, mistä he haluavat päästä eroon tai minkä he
haluavat unohtaa. Kun leija on lentänyt niin kauas ja korkealle taivaalle, että sitä hädin
tuskin enää erottaa silmillään, leijan pitkä naru katkaistaan ja perhe palaa kotiinsa
hyvillä mielin.
Tämän rituaalin taakse kätkeytyy toivo siitä, että leijaan kirjatut, mieltä painavat asiat,
huolet sekä vuoden aikana tehdyt virheet katoaisivat ja unohtuisivat leijan häviämisen
myötä ikuisesti.
Samaa tarkoitusta ajaa takaa lukemani vanha uudenvuodenaaton perinne, joka oli
aikoinaan tapana joillakin Italian paikkakunnilla: vähän ennen keskiyötä
paikkakuntalaiset heittävät ulos ikkunoistaan kaikenlaisia tavaroita - ei toivottuja
lahjoja, vuoden aikana kertynyttä turhaa krääsää tai sellaisia esineitä, joihin liittyy jokin
ikävä muisto. Näistä tavaroista piti päästä eroon, koska niiden ei haluttu pilaavan tai
rasittavan uuden vuoden puhdasta uutta alkua.
Melkein kaikista kulttuureista löytyy vastaavanlaisia tapoja ja perinteitä vuoden
viimeisenä päivänä. Tarve kohdata tulevaisuus vapautettuna siitä, mikä painaa ja
kahlitsee mieltä, yhdistää meitä ihmisiä kaikkialla maailmassa.
Valitettavasti se ei vain aina ole niin helppoa kuin mitä haluaisimme sen olevan.
Menneisyyttä ja omia ajatuksiaan ei voi paeta siten, että sitä muistuttavat asiat
katoavat näkökentästä. Haavat vaativat syvempää käsittelemistä, jotta niistä voi
parantua. Ja synti vaatii katumusta, jotta sen voi saada anteeksi Jumalalta.
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Monissa seurakunnissa tarjotaan vuoden viimeisenä päivänä
erityisjumalanpalveluksia, joissa voi päästä sovintoon menneisyytensä ja itsensä
kanssa kuulemalla Jumalan eheyttävää sanaa. Vaikkei meillä täällä Sveitsissä
tarjotakaan uudenvuoden messuja suomeksi, niin mikset käyttäisi tilaisuutta hyväksesi
ja kertoisit uudenvuoden aattona Jumalalle kaiken sen, mikä painaa mieltäsi ja josta
toivoisit vapautusta, anteeksiantoa ja lupausta uudesta alusta?
Vain ja ainoastaan, jos saamme armahduksen Jumalalta, voimme todellakin aloittaa
alusta ja kohdata uuden vuoden luottavaisin mielin.
Tehtävä perheelle: Miettikää, mitä haluaisitte sanoa tai tunnustaa Jumalalle vuoden
lopussa? Kirjoittakaa tai piirtäkää se paperille ja hävittäkää paperi itsellenne sopivalla
tavalla.
Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
Jes 1:18

Valokuvakilpailun voittajakuvat

1.palkinto
Kuva Rigiltä, Virpi Nyberg

2.palkinto
Kermajärvi, Heinävesi, Riitta Tanner
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RIPPIKOULU SVEITSISSÄ

Sveitsin seuraava suomalainen rippikoulu 5.-11.4.2021 Haus
Haslibergissa
Sveitsin suomalainen rippikoulu 2021 on kaikille 14-16 -vuotiaille.
Rippikoulu aloitetaan marraskuun alussa tutustumalla muihin
riparilaisiin sekä paikallisen seurakunnan toimintaan ja muutamalla etätehtävällä.
Leiri järjestetään 5.-11.4.2021 Zentrum Haslibergissä (http://www.cvjm-zentrum.ch) ja
konfirmaatio 13.6.2021 klo 14.00 Bernissä.
Leirin opetuskielenä on suomi mutta puhumme myös saksaa, englantia ja ruotsia
sujuvasti. Lisäksi leirille osallistuu ranskan kieltä puhuva isonen.
Leirin ohjaajina toimivat Sveitsin suomalaispappi Pia Repo-Leine,
nuorisotyönohjaaja Hele Ali-Löytty ja kanttori Heikki Ali-Löytty Akaan seurakunnasta
sekä isoset.
Osallistumismaksu on 600,00 CHF (sis. täysihoidon).
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 15.10.2020 mennessä SKS:n papille: ext-pia.repoleine@evl.fi
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TOIMITUKSET

Avioliittoon siunatut
Andrea Grundmannin ja Teppo Toivosen avioliitto siunattiin ja sitä juhlittiin 14.3.2020
Rougemontissa.
Jumala, tuo heidän kotiinsa rakkautesi ja siunaa heitä.

Kastetut
Matilda Mäenpää
Matilda Mäenpää kastettiin Zürichissä helatorstaina 21. toukokuuta 2020.
Paikalla olivat vanhemmat ja pastori Annika Schmidt. Juhlaväki seurasi toimitusta
etänä Suomesta. Saimme nauttia kauniista päivästä ja hienosta juhlahetkestä, kun
Matilda liitettiin osaksi Jumalan perhettä.
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
(Virsi 600)

Erik Paul Arthur Lankinen
Syntynyt: 23.01.2020, Zürich
Kastettu: 14.06.2020
Vanhemmat: Laura & Lauri Lankinen
Kummit: Atte Korhonen, Timo Peltola,
Lotta Waldén, Jesse Nieminen
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Hautaan siunatut
Wir haben von unserer Mutter
Hertta Maria Ikäheimo (31.Mai 1935 – 20. August 2020)
Abschied genommen.
Unserer Mutter haben die Begegnungen im Rahmen der Finnischen Kirche in der
Schweiz viel bedeutet. Dafür wollen wir allen, die sie gekannt haben, danken.
Brigitta Josef (Tochter)
Michael Josef (Sohn)

Maija «Mehiläinen» Inkeri Nyberg
o.s. Hörkkö
s. 25.7.1938 Johannes, Karjala
k. 29.07.2020 Zürich
nukkui rauhallisesti pois Taivaan Kotiin omiensa saattamana.
Hän kesti pitkän ja vaikean sairautensa arvokkuudella ja vahvassa
uskossa Luojaamme. Maija jättää meille muistoksi loistavat jäljet,
hän rakasti kotiamme, iloitsi elämän lahjoista ja lukuisista ystävistämme.
Hän hoiti taidolla sekä sydämellä monet sadat potilaamme.
Rakas ja vaatimaton hymyilevä kuvasi säilyy meille silloinkin,
kun syvin suru on lientynyt.
Syvästi kaivaten
Perhe
Pekka Nyberg
Minka Nyberg ja Peter Wild
Juho Nyberg ja Verena Kern Nyberg
Sukulaiset
Leena ja Markku Koskela perheineen
Margit Heroma perheineen
Kalevi Hörkkö
Camilla Molander perheineen
Veli ja Seija Leppänen perheineen
Viheriäisille niityille hän vie
minut lepäämään, virvoittavien vetten
tykö hän minut johdattaa.
(Psalmi 23)
Maija siunattiin ke 12. elokuuta 2020 Nordheimin krematoriokappelissa.
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MITÄ MISSÄ MILLOIN
Suunnittelemme kaikki syksyn ja talven tapahtumat normaalisti, kuitenkin
koronatilannetta tiiviisti seuraten. Tarkistathan kotisivuiltamme
(www.kirkkosveitissa.com) tai puhelimitse yhteyshenkilöltä vähän ennen
tapahtuman ajankohtaa, onko se jouduttu perumaan. Muutoksia saattaa
tulla lyhyelläkin varoitusajalla. Tapahtumissamme noudatamme aina
kyseisen alueen koronamääräyksiä!
Joulukuussa pidämme lisäksi kaikkien alueiden yhteisen
jouluhartaushetken netissä ZOOMitse. Voit osallistua livenä
tähän nettijumalanpalvelukseen tai katsoa sen myöhemmin netistä, sillä
nauhoitamme tämän hartaushetken. Ajankohta ilmoitetaan lähempänä
tapahtumaa kotisivuillamme sekä SKSn sähköisen infokirjeen kautta.

SKSn VUOSIKOKOUS
La 6.02.2021 on mahdollinen päivämäärä, mutta koronan takia tähänkin voi tulla
muutoksia. Seuratkaa lähempänä ajankohtaa SKSn käyttämiä informaatiokanavia,
ja puhelimitse lisätietoja saa puheenjohtaja Satu Isotalukselta, 079- 663 33 52 tai
tiedottaja Teija Keinänen Dudlelta, 079- 458 37 76

BASEL Friedensgasse 57, Basel
Yhteyshenkilöt:
Aulikki Happonen, 0049 151 528 533 58
Helena Romppainen, 076 376 80 66
Joulunajan tapahtumista ei ole vielä päätetty

BERN Paikka Antonierkirkko Postgasse 62, Bern ellei muuta mainita
Yhteyshenkilö Markit Miekka, 076 432 01 23
To 8.10. klo 14.00 Iltapäiväkahvit Antonierkirkon freskosalissa
Teemana SKS:n rekisteröityminen
Alustajana Riitta Tanner. Iltapäivän aiheena SKS:n rekisteröityminen viralliseksi
yhdistykseksi.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
To 12.11. 14.00 Iltapäiväkahvit
Iltapäiväkahvit Bernissä Antonierkirkon freskosalissa.
Alustajana pappi Pia Repo-Leine. Iltapäivän aiheena : Miksi Jumala sallii pahan.
La 12.12. 16.00 Kauneimmat Joululaulut
La 19.12. 15.00 Joulukirkko
Pastori Pia Repo-Leine
Kanttorina Mirja Latva-Laturi
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GENEVE
Joulutapahtumia ei tänä vuonna koronan vuoksi järjestetä.

ITÄ-SVEITSI

Haldenkirche, Oberhaldenstrasse 25 ,St.Gallen
Yhteyshenkilö Teija Keinänen-Dudle, 079- 458 37 76
Su 13.12. klo 14.00 Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut
Huomaa kellonaika!!!
Kaksikielinen joulukirkko
Pappina Pia RepoLeine
Kanttorina Mirja Latva-Laturi
Turvavälien mahdollistamiseksi tilaisuus järjestetään ainoastaan kirkkotilassa ilman
perinteistä alakerran tarjoilua.
Lämpimästi tervetuloa virittäytymään joulun tunnelmaan!

SCHAFFHAUSEN
Yhteyshenkilö Pia Repo-Leine, 076- 227 69 05
Ke 9.12. klo 19.00 Joulun sävelhartaus ja kauneimmat joululaulut
St.Anna Kapelle, Münsterplatz, 8200 Schaffhausen
Hartaus Pia Repo-Leine
Musiikki: Peter Resch, tenori
Konrad Weiss, urut ja säestys
Tilaisuuden jälkeen glögitarjoilu!
Huom! Olemme jälleen Münsterin vieressä sijaitsevassa St. Anna-kappelissa.
Kappeliin löytää esimerkiksi Münsterin pääovelta oikealle ja sitten heti "Kreuzgangia"
vasemmalle kohti luostarin puutarhaa.

SOLOTHURN / LANGENDORF Christuskirche Langendorf (Ekumeeninen
kirkko, Stöcklimattstrasse 24, Langendorf)
Yhteyshenkilö Markit Miekka, 076- 432 01 23
La 5.12. klo 17.00 Kauneimmat Joululaulut
Pappina Pia Repo-Leine
Säestäjänä Mirja Latva-Laturi

LAUSANNE
Tänä vuonna ei joululaulutapahtumaa järjestetä koronan takia.

LUZERN Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 30, Luzern
Yhteyshenkilö Maarit Gabriel, 041- 620 55 67
Su 29.11.2020 13.00 Joulukirkko
Huomaa kellonaika!!!!
Pappina Pia Repo-Leine ja kanttorina Mirja Latva-Laturi
Jumalanpalveluksen jälkeen kauneimmat joululaulut kirkossa, ei kahvittelua.
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TICINO
Su 22.11.2020 13.30 Ascona: Joulukirkko
Yhteyshenkilö Tuula Roininen
Asconan evankelinen kirkko Viale Monte Verita 80,6612 Ascona
Pappina Pia Repo-Leine ja kanttorina Hanna Järveläinen
Pyydämme ilmoittautumaan kirkkoon järjestelyjen vuoksi Tuula Roiniselle email:
tuula.roininen@gmail.com tai tekstiviestillä 079-396 43 42

ZÜRICH
Yhteyshenkilöt:
Kahvitupa/Ikivihreät Eija Sutter 079 - 370 91 49
Mummotupa Marjo Tuomola: tusi@gmx.net puh. 077 - 461 47 52
Muut tapahtumat: Satu Isotalus, 079-663 33 52
Kahvitupa, Migrationskirchenzentrum Wipkingen Rosengartenstrasse 1, Zürich
Vapaata yhdessäoloa kahvitellen
Kahvitupa alkaen kello 14
Ke 21.10.
Ke 4.11.
Ke 18.11.
Ke 2.12.
Ke 16.12.
Mummotupa, Migrationskirchenzentrum Wipkingen Rosengartenstrasse 1, Zürich
Mummot iloitsevat uusista lapsista!
Ilmoittautumiset Marjolle torstaihin 22.10 mennessä.
Samoin etsimme myös uusia mummoja,vaikka vain pariksi tunniksi kerrallaan.
Ota yhteyttä Marjoon!
La 24.10. 9.30-15.00
La 12.12. 9.30-15.00
To 29.10. 13.30-16.00 Ikivihreät Migrationskirchenzentrum Wipkingen Suomalaisten
seniorien iltapäivä
Tänään mukana Pia Repo-Leine.
Sydämellisesti tervetuloa!
La 21.11. 10.00-15.00 Perinteinen suomalainen joulutori
Tapahtuma järjestetään sillä varauksella, että 21.11. Zürichin kanttoonin
koronasäännökset sen sallivat.
To 26.11. 13.30-16.00 Ikivihreät
Migrationskirchenzentrum Wipkingen
Suomalaisten seniorien iltapäivä
Sydämellisesti tervetuloa!
La 28.11. 16.00 Kauneimmat Joululaulut
Kirche Unterstrass, Turnerstr. 47, 8006 Zürich
Kanttorina toimii Mirja Latva-Laturi.
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To 17.12. 13.30-16.00 Ikivihreät , Migrationszentrum Wipkingen
Suomalaisten seniorien iltapäivä
Pikkujoulut - pukinkonttiin pieni paketti mukaan!
Sydämellisesti tervetuloa!
Su 6.12. 16.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus & àpero
Kirche Unterstrass, Turnerstr. 47, 8006 Zürich
Pappi Pia Repo-Leine ja kanttori Mirja Latva-Laturi.
Su 20.12. 16.00 Joulukirkko
Kirche Unterstrass, Turnerstr. 47, 8006 Zürich
Turnerstr. 47, 8006 Zürich
Pappi Pia Repo-Leine
Kanttori Mirja Latva-Laturi

Perinteinen suomalainen joulutori
La 21.11. 10.00-15.00
Migrationskirchenzentrum Wipkingen,
Rosengartenstrasse 1 Zürich
Tule kannattamaan Sveitsin suomalaisia yhdistyksiä, seurakuntia, kauppiaita ja
suomalaistoimintaa!
Joulutori järjestetään tänä vuonna koronatilanteen vuoksi myyntitoritapahtumana.
Tämä tarkoittaa, että emme voi tarjota nyt ravintola- tai kahvilapalveluja.
Ulkona mahdollisuuksien mukaan on tarjolla esim. glögiä ja kahvia.
Voit seurata Facebookissa Suomalainen Joulutori ja Kevättori Zürich-sivuja.
Tervetuloa suomalaiselle joulutorille!
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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, Kalberweid 4,
4952 Eriswil, 079-549 33 50, rima.tanner@bluewin.ch

PAPIT
Pia Repo-Leine, +41 76 227 69 05, ext-pia.repo-leine@evl.fi
Muut • Rovasti Markku Happonen, +49 151 1248 7936, sks.vpj@gmail.com
• Pauli Immonen,Geneve pauli.immonen@icloud.com 078- 8469796
• Annika Schmidt, 076-227 88 87, annika.schmidt@outlook.com
• 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
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

