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Suomalainen kirkko Sveitsissä, SKS

TIEDOTUS
LEHTINEN
www.kirkkosveitsissa.com
No. 78 Lokakuu 2018 ____________________________________

Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä, minne täältä se ikinä vie.
Kulje kanssamme aamusta iltaan, anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittaen.
(Säv. Make Perttilä)
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Puheenjohtajan tervehdys
Tätä kirjoittaessa lokakuu on jo hyvässä vauhdissa ja illat pimenevät, on tullut
syksy. Lämpömittaria katsoessa sitä ei kuitenkaan tahdo uskoa, sillä päivisin
mittari näyttää vielä yli +20 astetta. Itse nautin näistä kauniista päivistä ja
väreistä; luonto valmistautuu talven tuloon ja esittäytyy meille upeissa
väreissään. Myös eläimet valmistautuvat talvea varten kukin omalla tavallaan:
muuttaen etelään, muuttamalla väriään tai rakentamalla talvipesiään.
Me ihmiset emme poikkea muusta luomakunnasta tässäkään suhteessa
kovinkaan paljon: jotkut lentävät ennen talven tuloa vielä etelän lämpöön,
etsimme itsellemme talvea varten paksummat vaatteet ja sisustamme
kotiamme pimeitä talvi-iltoja varten.
Jokainen meistä valmistautuu tulevaan talveen omalla tavallaan.
SKS:n taholta valmistaudutaan tulevaan talveen ja erityisesti jouluun monin
tavoin, ympäri Sveitsiä järjestetään niin Joulujumalanpalveluksia kuin
Kauneimmat joululaulutilaisuuksiakin. Näiden tilaisuuksien myötä on ihana
valmistautua joulun tunnelmaan. Mutta joulun jälkeen palaamme sitten taas
arkeen ja uuteen vuoteen, joka tuo tullessaan mm. uusia tapahtumia,
toivottavasti meille kaikille mieluisia.
Yksi merkittävä asia, joka koskee meitä kaikkia, on Pia-pappimme
työsopimuksen jatko.
Pia-pappimme työsopimus umpeutuu nyt vuoden 2018 lopussa ja hänelle on
tehty uusi nelivuotinen työsopimus, jossa työaika on nostettu 30:stä 40:een
prosenttiin!
Ihanaa, että Pia-pappimme jatkaa parissamme seuraavat neljä vuottakin ja
olemme kiitollisia tuosta kymmenen prosentin työajan korotuksesta.
Toinen merkittävä asia on rakennetyöryhmän esitys tulevalle yleiskokoukselle,
joka pidetään Genevessä 9.2.2019. Työryhmän tavoitteenahan on tehdä
yleiskokoukselle esitys siitä miten SKS:n toiminta tulisi tulevaisuudessa
järjestää niin, että voimme hyvillä mielin katsoa tulevaisuuteen.
Maailma ympärillämme muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana, jotta
voimme toimia tässä ympäristössä.
”Niin muuttuu maailma Eskoseni”, näinhän lausui jo suutari Topias, Aleksis
Kiven näytelmässä Nummisuutarit.
Teille kaikille oikein ihanaa talven odotusta
Satu Isotalus
Pj, SKS
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TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI VUONNA 2019!
Onko sinulla uudenvuoden lupauksia ensi vuodelle? Mitä aiot tehdä toisin?
Mikä on tahtosi perheesi, työsi tai itsesi suhteen? Moni meistä tekee
uudenvuoden lupauksia vannoen itselleen, että tästä eteenpäin tahdon tehdä
asiat toisin.
Entä mitä haluat pyytää Jumalalta pian alkavalle uudelle vuodelle?
Minun täytyy myöntää, että useimmiten rukoilen silloin, kun tarvitsen tai toivon
Jumalalta jotakin. Rukoukseni saattaa kuulostaa esim. tältä: ”Jumala auta, että
tapahtuu näin ja näin” tai ”auta, että minä, tai lapseni tai joku tuttu selviäisi
jostakin tietystä tilanteesta.” Suurin osa rukouksistamme onkin ns.
pyyntörukouksia. Haluamme ja toivomme jotakin – joko itsellemme tai jollekulle
muulle. ”Jumala, hoida tämä asia kuntoon sillä tavalla, kuin miten minä haluan
tai toivon.”
Jeesus opetti meitä kuitenkin rukoilemaan toisin. Keskellä vuorisaarnaa löytyy
hänen meille opettama Isä meidän -rukous, joka koostuu seitsemästä
pyynnöstä. Kolmas näistä pyynnöistä kuuluu:
”Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.”
(Matt 6:10)
Jeesus siis kehoittaa rukoilemaan taivaalliselle Isällemme ”tapahtukoon Sinun
tahtosi, ei minun.
Mutta mikä on Jumalan tahto? Mistä voin tietää, mikä Jumalan tahto on minun,
sinun tai tämän maapallon suhteen? Tai vaikkapa SKSn suhteen?
Tämä ei olekaan aivan helppo kysymys. Kautta kirkkohistorian ihmiset ovat
tehneet pahoja asioita ja tyhmiä päätöksiä Jumalan nimessä vedoten Hänen
tahtoonsa. Pyhällä Hengellä on pyhitetty hirveitä tekoja ihmiskunnan
historiassa.
Valitettavan usein se, mitä minä tahdon, muokkautuu päässäni siksi, mitä
kuvittelen tai toivon myöskin Jumalan tahtovan. Tai ilmaistakseen asian Tapio
Saranevan sanoin: ”Rukous toimii helposti itsepetoksena: rukouksesta
haetaan vahvistusta omille ajatuksille ja päätöksille ilman että kyseltäisiin,
ovatko ne sisällöltään Jeesuksessa näkyvän Jumalan tahdon mukaisia vai
eivät.”
Eero Huovinen toteaa tuoreessa haastattelussaan Kirkko ja kaupunki lehdessä samansuuntaisesti: ”Jos ihminen koko ajan sanoo minä itse, hän
taantuu kaksivuotiaan tasolle [...]. Aikuisuuteen kuuluu se, että ihminen osaa
ottaa etäisyyttä omaan minäänsä ja miettiä toisten asioita enemmän kuin
omiaan.”
Mutta mitä sitten, kun Jumalan tahto onkin aivan eri kuin mitä minä haluaisin?
Martti Luther vastaa tähän näin: ”Jumala tahtoo kaikille hyvää. Ihmisinä emme
kuitenkaan aina käsitä, miten hän toteuttaa tahtoaan maailmassa. Jumalan tiet
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ovat toisenlaiset kuin meidän tiemme. Sen vuoksi meidän on vaikeaa suostua
Jumalan tahtoon.”
Jopa Jeesus joutui tunnustamaan, että Jumalan tahto on hänen omaa
tahtoaan suurempi. Kun hän tiesi kohtalonsa, hän meni Getsemanen
puutarhaan rukoilemaan: ”Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja
minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.” (Mark. 14:36)
Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että alistuisimme Jumalan tahtoon vaan Raamattu
käyttää tässä sanaa kuuliaisuus. Sen sävy on toinen. ”Alistumisessa ihminen
luopuu omasta tahdostaan. Kuuliaisuudessa ihmisen tahto on aktiivinen. Se on
sisäisestä minuudesta nouseva ratkaisu, aktiivista suostumista toisen tahdon
suuntaisesti.” (Saraneva). Jeesus oli kuulianen, koska hän luotti Jumalan
hyvyyteen, Jumalan rakkauteen, vaikkei tämä hyvyys ollutkaan välittömästi
nähtävissä.
Jeesuksen tavoin mekin saamme vastoin epäilyjämme luottaa siihen, että
Jumalan tahto on lopulta meille parhaaksi. Usein ymmärrämme vasta
myöhemmin Jumalan tarkoituksen, joskus jäämme jopa kokonaan vaille
vastausta. Vaikka emme aina käsitäkään Jumalan ajatuksia, voimme silti
yrittää luottaa Häneen.
Meidän tulisi aina, niin työtä tehdessämme kuin jokapäiväisen arjen
pyörittämisen keskellä muistaa kysyä Jumalalta, toimimmeko hänen tahtonsa
vai omien itsekkäiden toiveiden mukaisesti.
Palaan alussa esittämääni kysymykseen: Mistä voimme tietää, mikä Jumalan
tahto on? Jumala ilmaisee tahtonsa Pyhän sanansa, eli Raamatun sekä
Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on lihaksi tullut Jumalan sana.
Peilatkaamme siis päätöksiämme ja elämän valintojamme Jeesuksen
antamaan esimerkkiin ja opetuksiin. Myös rukoileminen, meditoiminen ja
Jumalan sanan mietiskely voivat auttaa pääsemään selvyyteen siitä, mitkä
ovat Jumalan tahdon mukaisia asioita.
Toivotan sinulle hyvää pian alkavaa uutta vuotta 2019. Ohjatkoon Jumala,
armollinen Isämme, elämääsi ja kaikkia päätöksiä, joita tulevan vuoden aikana
joudut tekemään.
Pia-pappi
Lue lisää aiheesta:
Martti Lutherin Katekismus
Tapio Saraneva, Isä meidän, Kirjapaja, Helsinki 1998
Eero Huovinen, Isä meidän, WSOY 2018
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SKS Gallup
Tämän vuoden alkupuolella SKSn pappi laati kyselyn kaikille Sveitsin
suomalaisille. Tarkoitus oli selvittää Sveitsissä asuvien suomalaisten hengellisiä ja
kirkollisia tarpeita. Vastauksia tarvitsemme SKSn toiminnan kehittämiseen.
Kyselystä tiedotettiin SKSn kotisivuilla, tiedotuslehtisessä, luterilaisten kirkkojen
seurakuntalehdissä sekä erilaisissa facebook-ryhmissä.
Iloksemme kyselyyn vastasi kuuden viikon aikana peräti 274 henkilöä, joista 92%
oli naisia ja 8% miehiä. Kyselyyn vastanneista 23% oli yli 65 vuotiaita, 41% 46-65
vuotiaita, 27% 31-45 vuotiaita ja 9% oli 19-30 vuoden ikäisiä.
24% ilmoitti olevansa ev.lut. kirkon jäseniä täällä Sveitsissä, 19% kuului
reformoituun kirkkoon, 3% vastaajista oli katolisia, muut 3 % kuuluivat johonkin
muuhun kirkkokuntaan. 45% ei ollut Sveitsissä minkään kirkon jäsen.
6% vastaajista ilmoitti, ettei osaa sanoa, mihin kirkkokuntaan Sveitsissä kuuluu.
Kyselyyn vastanneista 40% oli ehtinyt asua Sveitsissä jo yli 30 vuotta. Muut
vastaukset kysymykseen: miten pitkään olet asunut Sveitsissä, sijoittuivat näin:

Vuodet Sveitsissä

Hlöä

Prosentti

0-3 vuotta

49

18 %

4-10 vuotta

41

15 %

11-20 vuotta

41

15 %

20-30 vuotta

39

14 %

yli 30 vuotta

104

38 %

Vastanneiden iän, luterilaiseen kirkkoon kuulumisen ja Sveitsissä asumisen pituuden
välillä oli havaittavissa selkeä korrelaatio. Mitä iäkkäämpi henkilö oli ja mitä pidempään
tämä oli asunut Sveitsissä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän myöskin kuului
luterilaiseen kirkkoon. Vastaavasti nuorempien ikäluokkien jäsenyys yhdessä Sveitsin
luterilaisista kirkoista oli selkeästi vähäisempää. Myös vastaukset kysymykseen: miten
tärkeätä sinulle on luterilainen identiteetti, liittyivät vahvasti lut. kirkon jäsenyyteen.
Vastauksia tuli laidasta laitaan (vertaa seuraavalla sivulla olevaa taulukkoa, jossa 10 =
erittäin tärkeä, 1 = ei lainkaan tärkeä) mutta seuraavat esimerkkivastaukset tulivat
lähinnä lut. kirkon jäseniltä:
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• Vaikka en varsinaisesti ole uskossa, koen perusarvojeni olevan monessa mielessä
hyvin "luterilaisia", eli ne ovat osa omaa (suomalaista) kulttuuriani
• Yhdistän luterilaisuuden suomalaisuuteen
• Siihen on kasvanut Suomessa (20 vuotta) ja se vahvistuu täällä ulkosuomalaisena
• Kasteen, koulun uskonnonopetuksen ja rippikoulun myötä muodostunut luterilainen
identiteetti, liittyy suomalaisuuteeni.
• Korostuu ehkä enemmänkin Sveitsissä kuin jos asuisin Suomessa. Luultavasti se
muistuttaa omalla tavallaan Suomesta
• Kasvanut siinä ympärisössä, kaikki lapsuuden muistot, ulkoa osattavat virret, laulut,
tavat
• Lapsuuden kirkko, mikä vanhetessa tulee aina tärkeämmäksi
Tiedustelimme myös kyselyyn osallistuneilta, mikä SKS:n seurakunta-alue on heille
läheisin. Eniten vastanneista asui Zürichin seurakunta-alueen lähellä (43%), toiseksi
eniten asusteli Bernin alueella (17%) ja Baselin sekä Geneven lähistöllä asuivat 11%
vastanneista.
Olemme suodattaneet kaikki vastaukset alueittain ja laatineet jokaisen alueen
seurakuntaneuvostolle omat alueraportit, joita he voivat hyödyntää kun suunnittelevat
oman alueensa kirkollista toimintaa.
Hyvin mielenkiintoisia vastauksia tuli kysymykseen: missä määrin seuraavat SKS:n
tapahtumat kiinnostavat sinua? Kärkisijoille pääsivät seuraavat tapahtumat:
-

Kauneimmat joululaulut
Joulujumalanpalvelukset
Myyjäiset ja kirpputorit
Kirkkokonsertit
Pääsiäisjumalanpalvelukset
Muut yhteislaulutapahtumat

Vähiten suosiota keräsivät seuraavat tapahtumat:
1

1

Yhteiset jumalanpalvelukset toisten luterilaisten BELK -jäsenkirkkojen kanssa

Bund evangelisch-lutherischer Kirchen in der Schweiz, eli Evankelis-luterilaisten
kirkkojen liitto Sveitsissä
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- Muut yhteiset tapahtumat muiden BELK-jäsenseurakuntien kanssa
- Raamattupiiri
- Rippikoulu ja isoskoulutus
- Hartaustilaisuudet/rukoushetket
Mahtaakohan alhainen kiinnostus yhteisiä tapahtumia kohtaan yhdessä muiden
maiden luterilaisten seurakuntien kanssa liittyä meidän suomalaisten kielipreferenssiin,
mietin? Kun nimittäin esitimme kysymyksen; millä kielellä toivot jumalanpalvelukset
pidettävän, 37% vastasi pelkästään suomen kielellä ja 49% vastasi: pääosin suomen
kielellä, mutta keskeisimmät kohdat myös alueen paikallisella kielellä. Vain 6%
vastaajista totesi, että haluaisivat jumalanpalvelukset pidettävän täysin kaksikielisinä.
8% vastanneista oli ruksannut muu -vaihtoehtoa.
Kyselyyn osallistuneista toki liki kolmasosa (29%) ilmoitti käyvänsä jossakin SKSn
tapahtumassa vain yhden kerran vuodessa, 32% osallistui toimintaan 2-3 kertaa
vuodessa, 16% ilmoitti osallistuvansa 4-8 kertaa vuodessa ja vain 1,5% kertoi
tulevansa SKSn tapahtumiin useammin kuin 8 kertaa vuodessa. 22% vastaajista ei
koskaan käynyt SKS:n tapahtumissa. Ne, jotka ilmoittivat käyvänsä SKSn
tapahtumissa vain harvoin, ilmoittivat pääsyykseen ajan puutteen ja sen, ettei
tapahtumat vastaa heidän tarpeitaan.
Sinänsä oli suuri ilo ja myöskin tämän kyselyn päämäärä saada vastauksia laidasta
laitaan – sekä säännöllisiltä kirkossa kävijöiltä mutta myöskin kirkosta etääntyneiltä.
Jos kirkko ruokkii vain sisäpiiriään, sahaa se pidemmän päälle sitä oksaa, jolla istuu.
Kyselyn lopuksi oli vielä mahdollista antaa avointa palautetta SKSlle. Tämä
mahdollisuus ei lopu kyselyn päätyttyä. Kotisivuillamme www.kirkkosveitsissa.com
löydät palaute-painikkeen, jota klikkaamalla avautuu kenttä, jossa voit antaa palautetta
- omalla nimellä tai vaihtoehtoisesti nimettömänä - SKSn johtotiimille.
Mikäli kyselymme tulokset kiinnostavat sinua kokonaisuudessaan, löytyvät nekin
kotisivuiltamme kohdassa: materiaalipankki.
Pienenä porkkanana arvoimme kaikkien vastanneiden kesken kolme Suomi-aiheista palkintoa.
Voittajat olivat:
•
•
•

Leo Aho, Lausanne
Minna Schmucki, Schindellegi
Sonja Palviainen, Samstagern

(kuvassa: Minna avaamassa yllätyspakettia)
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Suomalaiset tukevat toivoa
Teksti: Tytti Matsinen
”Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin…” kaikuu vuosittain ulkosuomalaisissa
seurakunnissa, mutta Kauneimmat joululaulut eivät ole kansainvälisiä vain
ulkosuomalaisten ansiosta. Sen sijaan Kauneimmat joululaulut on vuonna 1973
alkanut vuosittainen kampanja, jolla kerätään varoja Suomen Lähetysseuran tekemään
työhön eri puolilla maailmaa.
Kauneimmat joululaulut nostaa joka vuosi esiin ihmisryhmän, joka on erityisen tuen
tarpeessa. Viime vuosina yhteislaulutilaisuuksissa on kerätty rahaa muun muassa
unohdetuille lapsille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Keräystuotot toimitetaan
perille Lähetysseuran paikallisten kumppaneiden kautta eri puolilla maailmaa.
Unohdettuja lapsia löytyy monista Bolivian, Nepalin ja Etiopian kaltaisista maista,
joissa perheiden taloudellinen ahdinko vie lapsilta mahdollisuuden turvalliseen
lapsuuteen ja saattaa monet lapset koulutien sijaan raskaaseen ja vaaralliseen työhön
esimerkiksi kaivoksissa tai tehtaissa.
Lähetysseura on suurin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä ja yksi
suurimmista Suomen ulkoministeriön rahoitusta saavista suomalaisista järjestöistä.
Lähetysseuralla on lähes 160 vuoden historia kirkon kansainvälisestä työstä, mutta
työn luonne on vuosikymmenten ja -satojen aikana muuttunut. Kumppanikirkkojen
hengellisen työn ja diakoniatyön tukeminen on ollut Lähetysseuran ydintehtävä sen
koko olemassaolon ajan, mutta työtä tehdään nykyään Latinalaisessa Amerikassa,
Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa sekä Euroopassa ja Venäjällä.
Työtä tehdään paikallisten yhteistyökumppaneiden asiantuntemukseen luottaen.
Kumppaneina Lähetysseuralla on sekä paikallisia kirkkoja että kansalaisjärjestöjä,
jotka rakentavat pitkäjänteisesti kestäviä yhteiskuntia ja hyvän elämän edellytyksiä
tavallisille ihmisille. Kirkot tuovat seurakuntalaisia opiskelemaan yhdessä uusia
viljelymenetelmiä, joilla sadot suojataan ilmastonmuutoksen haittavaikutuksilta.
Kolumbiassa kansalaisjärjestöt antavat oikeudellista neuvontaa alkuperäiskansoille ja
vähemmistöille, joiden viljelysmaat ovat päätyneet aseellisten sissijoukkojen haltuun.
Etiopiassa ja Kambodzassa lapset saavat mahdollisuuden käydä peruskoulua omalla
äidinkielellään, mikä parantaa oppimistuloksia. Nepalissa äitiysterveys on kohentunut,
kun ennen yhteisöjen ulkopuolelle synnyttämään karkotetut naiset saavat synnyttää
sisätiloissa kätilön läsnäollessa. Toivoa paremmasta on.
Kumppaneiden onnistumisista ja työn tuloksista kerrotaan ylpeästi, mutta yhä
useammin tarjotaan myös kumppanille tilaisuuksia päästä ääneen. Yhdessä
kumppanin kanssa tehdäänkin paitsi ruohonjuuritason työtä, myös vaikuttamistyötä,
jonka tavoitteena on avata päätöksentekijöiden silmät ja muuttaa kansainvälistä
politiikkaa. Keskustelut kansanedustajien ja virkamiesten kanssa sekä Suomessa että
esimerkiksi Genevessä antavat toivoa muutoksesta.
Toivoa on. Toivo onkin Lähetysseuran työn ydin.. Kun uutiskuvat kylvävät kasvavaa
toivottomuutta, on toivon siemeniä viljeltävä yhä runsaammin. Tätä toivoa
Lähetysseura on jakanut suomalaisten tuella ensi vuonna jo 160 vuoden ajan.
Kirjoittaja työskentelee Suomen Lähetysseurassa ihmisoikeusasiantuntijana.
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Vuoden 2018 Sveitsin suomalaisen rippikoululaisen Iris Karhu-Leperdin
itse laatima synnintunnustus -rukous luomakunnan puolesta
Jumala, anna anteeksi:
Ihmisille, jotka kuluttavat liikaa: ostavat liikaa tavaraa, käyttävät liikaa autoja, syövät liikaa ja
liikaa lihaa.
Ihmisille, jotka saastuttavat luonto ja käyttävät liikaa muovia.
Ihmisille, jotka heittävät muovin luontoon: Eläimet syövät muovin ja kuolevat.
Ihmisille, jotka myrkyttävät luonnon kemikaaleilla.
Ihmisille, jotka vangitsevat eläimet eläintarhaan, testaavat kemikaaleja eläimillä ja tappavat
eläimiä.
Ihmisille, jotka hukkaavat vettä, kun toisilla on sitä liian vähän.
Ihmisille, jotka tuhoavat metsät.
Ihmisille, jotka ajattelevat ja tekevät pahaa.
Ihmisille, jotka tekevät tai ovat tehneet pahaa jumalan nimessä.
Aamen, Iris.
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Ai että minustako enkeli?
Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja
kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" Silloin
Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen
ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te
ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin
taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen
lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin
näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa
pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. "Katsokaa, ettette halveksi
yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa
joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.
(Matt 18: 1-6.10)
Oletko koskaan nähnyt enkelin? Tai tuntenut enkelin läsnäolon, ajatellut että nyt tässä
on enkeli jossain aivan lähellä? Entä miltä enkeli mielestäsi näyttää?
Oletko koskaan ajatellut, että sinäkin voisit olla enkeli?
Tai että isovanhempasi, vanhempasi tai kummisi voisivat olla enkeleitä? Ai etkö? No
siinä tapauksessa mietipä, mikä on mielestäsi isovanhemman tehtävä? Tai äidin ja isin
tai naapurin tehtävä?
Heidän tehtävänsä on suojella, kasvattaa, johdattaa, varjella, opettaa ja lohduttaa
sinua. Eli aika samanlaisia tehtäviä kuin enkelilläkin on.
Nyt saatat pitää outona ajatusta, että tavallinen isä tai äiti, isovanhempi, kummi tai
naapuri, nuori tai vanha ihminen voisi olla enkeli toiselle ihmiselle. Olemme tottuneet
ajattelemaan, että enkeli on toisesta todellisuudesta, eikä tavallinen ihminen
arkiympäristöstämme, jonka tunnemme ”vikoineen päivineen”. Sellainen ihminen, joka
ei alkuunkaan vaikuta enkeliltä.
Suojelusenkeli onkin Jumalan lähettämä lähettiläs toisesta todellisuudesta. Mutta
Raamatusta löytyy myös paljon kuvauksia enkeleistä, joilla on ihmisen hahmo ja jotka
auttavat ihmisiä.
Millaisina hetkinä voimme sanoa, että joku on enkeli toiselle? Tai millä tavalla sinä
voisit olla avuksi jollekulle muulle. Ketä sinä voisit auttaa ja tukea?
Jokainen ihminen voi toimia enkelinä toiselle ihmiselle. Tällaista arkipäivän auttavaista
enkeliä voi kutsua arkienkeliksi. Sillä samalla tavalla kuin Jumala lähetti enkelinsä
huolehtimaan meistä, me voimme huolehtia toinen toisistamme ja toimia arkienkeleinä
toinen toisillemme.
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Rukous
Rakas Jeesus, auta meitä, anna meille enkeleitä.
Siivillänsä meitä peitä, älä meitä koskaan heitä.

SKSn tilinumero ja yhteystiedot
Pankki: Raiffeisenbank Schwarzwasser
3150 Schwarzenburg
Konto: 30-30296-8
Zu Gunsten von:
SKS
3000 Bern
CH12 8086 0000 0048 0276 5
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MITÄ MISSÄ MILLOIN
BASEL
la 10.11.2018 klo 11.00-15.00, Friedensgasse 57
“Hyviä uutisia elämän haasteisiin”
Jeesusta lähestyi iso joukko apua tarvitsevia ihmisiä.
Seuraamme evankeliumeista miten hän kohtasi yksityisen ihmisen ja mitä siitä seurasi.
Mitä opimme nykypäivää ajatellen. Vapaata keskustelua. Jokainen tervetullut.
Alkukahvit ja keittolounas
Markku ja Aulikki Happonen, Baselin SKS, lisätietoa Aulikki Happonen,
happonen@t-online.de , mob; +49 15152853358
Joulukirkko
su 9.12. kello 17.00
Kartäuserkirche,Theodorskirchplatz 7,Basel
Jumalanpalveluksen toimittaa Pia Repo-Leine
Musiikista vastaa Hanna Järveläinen
BERN
Paikka: Bernin ev.-lut. kirkko, Antonierkirche, Postgasse 62 Bern,
ellei muuta mainita
lltapäiväkahvit
ti 6.11. kello 14.00
Teemana "Luopuminen".
Pastori Pia Repo-Leine alustaa aiheesta Luopuminen.
Bern/Albligen: Bernin joulumarkkinat
24.11.2018 klo 10-17
pidetään tänä vuonna Albligenissa
Landgasthof Bären,
Schwarzenburgstrasse 3,
3183 Albligen.
Tarkempia tietoja markkinoista sivulla 15
Joululaulutilaisuus
su 9.12. kello 14.00
Joululaulutilaisuus oopperalaulaja Hannu Niemelän johdolla
Tilaisuudessa jouluinen glögitarjoilu
Kauneimpia Joululauluja on laulettu Bernissä ja Solothurnissa jo 30 vuoden ajan
vuodesta 1988 ! Tervetuloa juhlavuoden tilaisuuteen !
Joulujumalanpalvelus
la 22.12. kello 15.00
Jumalanpalveluksen toimittaa pastori Pia Repo-Leine, kanttorina Erkki Korhonen
Kirkkokahvit tilaisuuden päätteeksi.
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GENEVE
Joulukirkko, Kauneimmat joululaulut ja Joulumyyjäiset.
Lauantaina 8.12.2018 klo 15 - 18:45
Geneven luterilainen kirkko, vanha kaupunki, 20 rue Verdaine, Geneve.
Joulukirkko klo 15-16 kirkkosalissa.
Musisoivat Nina Pääkkönen, Taina Onnela ja Jukka Väinölä.
Pappeina Kaisamari Hintikka (liturgia) ja Pauli Immonen (saarna).
Kauneimmat joululaulut klo 17-18 kirkkosalissa.
Säestää Nina Pääkkönen.
Juontaa Kaisamari Hintikka.
Glögi- ja piparitarjoilu.
Joulumyyjäiset klo 16-16:45 ja 18-18.45 kirkon alakerrassa.
Tuotosta 10 % kerätään seurakuntaneuvoston kuluja kattamaan.
Viestitä koordinaattorille, elina_riekkinen@hotmail.com tai +41 79 417 4116.
Lämpimästi tervetuloa!
Geneven suomalainen seurakuntaneuvosto.
Tiedotusvastaava: Taina.Onnela@cern.ch
ITÄ-SVEITSI
Joulukirkko ja Kauneimmat Joululaulut
su 16.12. kello 18.00
Haldenkirche, Oberhaldenstrasse 25 ,St.Gallen
Itä-Sveitsin alueen joulukirkko pidetään perinteisesti St .Gallenissa.
Messun toimittaa Pia Repo-Leine ja kanttorina toimii Hanna Järveläinen.
Messun jälkeen glögitarjoilu ja yhteislaulua.
Teemakahvila
la 10.11. kello 14.00 - kello 17.00
paikka: Oberer Graben 16, St.Gallen (EGK, ylin kerros)
Pastori Pia Repo-Leine alustaa aiheesta: Luopuminen.
Alkukahvit kello 13.30, aloitamme teemalla klo 14.
LAUSANNE
Kauneimmat Joululaulut ja Suomi-koulun myyjäiset
ke 12.12. klo 19
Paikka: Försammlingshemmet, Svenska Kyrkan, av. De Cour 32
(Bussit 7 ja 25, pysäkki ”Cèdres”
Pastori Pia Repo-Leine
Helena Maffli (säestys)
Tilaisuuden jälkeen tarjolla glögiä ja joulutorttuja
Lausannen Suomi-koulun myyjäiset klo 18-19ja laulujen jälkeen klo 20
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LUZERN
Joulukirkko
su 2.12. kello 14.00
Paikka: Matthäuskirche,Hertensteinstrasse 30, Luzern
Joulukirkon jälkeen kirkkokahvit.
Messun toimittaa Pia Repo-Leine kanttorina on Marjaana Miettinen
SOLOTHURN/LANGENDORF Christuskirche,Stöcklimattstrasse 24, Langendorf
Jouluhartaus ja joululaulut
la 8.12. kello 17.00
Jouluhartaus ja joululaulut oopperalaulaja Hannu Niemelän johdolla
Kauneimpia Joululauluja on laulettu Bernissä ja Solothurnissa jo 30 vuoden ajan
vuodesta 1988 ! Tervetuloa juhlavuoden tilaisuuteen !
TICINO
Joulukirkko
la 1.12. klo 15.00.
Paikka: Asconan evankelinen kirkko.
Kirkon jälkeen omakustanteinen aperitiivi Da Gina ravintolassa.
Aperitiiville ilmoittautuminen 26.11. mennessä Tuulalle: tuula.roininen@gmail.com.
ZÜRICH
Luterilaisen kirkon joulubasaari
pe 16.11. kello 18.00 - la 17.11. kello 16.00
Paikka: Kirchegemeindehaus Paulus, Scheuchzerstr. 180, 8057 Zürich
Myyntiajat ovat perjantaina 16.11.2018 klo 18-21 ja lauantaina 17.11.2018 klo 10-16
Paikalta löytyy myös Finnland myyntipöytä sekä paljon muita ihania myyntipöytiä.
Perinteinen Suomalainen joulutori
la 17.11. klo 10-16
Paikka: Migrationskirchenzentrum Wipkingen, Rosengartenstr. 1, 8037 Zürich
Vastuuhenkilö Anne Vihma, myös SKS:llä on pöytä myyjäisissä
Torstaina 6.12. klo 18.30 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Paikka: ev.lut.kirkko, Kurvenstrasse 39, Zürich
Toimittaa pastori Pia Repo-Leine
Kanttorina Hanna Järveläinen
Jumalanpalveluksen jälkeen SVFF:n järjestämä àpero
Sunnuntaina 16.12. klo 14.00 Kauneimmat Joululaulut - jouluhartaustilaisuus
Paikka: ev.lut.kirkko, Kurvenstrasse 39, Zürich
Toimittaa pastori Pia Repo-Leine
Kanttorina Hanna Järveläinen
Tilaisuuden jälkeen nautitaan yhdessä kahvit & glögit
Tervetuloa virittäytymään joulun tunnelmaan!
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Perinteinen Suomalainen joulutori
la 17.11. klo 10-16
Paikka: Migrationskirchenzentrum Wipkingen, Rosengartenstr. 1, 8037 Zürich
Vastuuhenkilö Anne Vihma
SKS:llä on täällä oma myyntipöytä.
Otamme ilolla vastaan vaikkapa leipomuksia myyntipöytämme tuotteiksi, tai jotain
muuta mukavaa pöytäämme.
Ilmoita kuitenkin etukäteen mitä tuot: satuisotalus@yahoo.com

Bern/Albligen: Bernin joulumarkkinat
24.11.2018 klo 10-17
pidetään tänä vuonna Albligenissa

Landgasthof Bären,
Schwarzenburgstrasse 3,
3183 Albligen
SKS:llä on täällä myyntipöytä, jossa myytävänä mm.
makeaa ja suolaista naposteltavaa,
karjalanpiirakoita, korvapuusteja, pikkuleipiä
sekä lanttu- ym. laatikoita.
Tarkempia tietoja markkinoista löytyy osoitteesta www.jo-ma.ch

16

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 • Pirjo Schwarz, 079 401 03 31 sks.rahastonhoitaja@gmail.com
Tiedotuslehtisen toimitus, osoitteet ja postitus • Riitta Tanner, 079 549 33 50,
rima.tanner@bluewin.ch

PAPIT
Pia Repo-Leine, Steigstrasse 10, D-88709 Meersburg,
Natel Sveitsi: +41 78 783 99 57
Natel Saksa: +49 176 8059 7146, ext-pia.repo-leine@evl.fi
Muut • Rovasti Markku Happonen, +49 151 1248 7936, sks.vpj@gmail.com
• Pauli Immonen,Geneve, pauli.immonen@yahoo.fr 078 8469796
• Sari Wagner, sari.hannele.wagner@gmail.com
SEURAKUNTANEUVOSTOJEN PUHEENJOHTAJAT
Basel • Aulikki Happonen, +49 7626 970 174, happonen@t-online.de
Bern • Arja Zahnd Korhonen, 062 544 65 32, arja.zahndkorhonen@besonet.ch
Geneve • Taina Onnela tiedottaja, +33 450 412 457, taina.onnela@cern.ch
Pauli Immonen, 078 846 97 96, pauli.immonen@yahoo.fr
Lausanne • Kenneth Lundstrom, 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
Freiburg • Seija Büchler, 026-424 47 76, seija.buechler@sunrise.ch
maija.zimmermann@bluewin.ch

