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Hetki hartaudelle 
 
Rakkaat ystävät, oikein hyvää kevään al-
kua kaikille teille! Tätä kirjoittaessani au-
rinko paistaa täydeltä terältä ja lämpötila 
lähenee 20 astetta. Ei siis ihme, että elä-
mä hymyilee ja sydän on kiitosta täynnä. 
Kiitollisia olemme myös omasta Yläsalis-
tamme, jonka nyt olemme käyttöömme 
saaneet. 
Mutta nyt ensin asian taustaan: Sveitsin 
uusi ulkomaalaislaki (Ausländergesetz, 
Art. 53 "Förderung der Integration") vel-
voittaa liittovaltion, kanttoonit ja kunnat 
huolehtimaan tänne muuttaneiden inte-
graatiosta sveitsiläiseen yhteisöön. Toi-
saalta maahanmuuttaneiden on sopeu-
duttava uuteen kotimaahansa, sen kie-
leen ja kulttuuriin, laeista ja asetuksista 
puhumattakaan. Tähän liittyen on Zü-
richin ev. ref. Landeskirche entisestään 
tehostanut työtään maahanmuuttajakirk-
kojen hyväksi. Kirkkomme on jo lähes vii-
si vuotta kuulunut evankelisten migraatio-
kirkkojen yhteisöön ja on nyt mukana nk. 
Wipkingen-projektissa. 
Wipkingenin ev. ref. seurakunnalla Zü-
richissä on erittäin suuri toimintakeskus. 
Se on aikojen kuluessa osoittautunut lii-
ankin suureksi. Seurakunta harkitsi sen 
myyntiä, mutta päätyi toiseen tulokseen. 
Siitä on tullut maahanmuuttajaseurakun-
tien yhteinen keskus. Meidän seurakun-
nallamme on oma, valoisa, uskomatto-
man kotoisa Yläsali. Nimi tulee Apostolien 
tekojen 1,13, jossa sanotaan näin: "Kun 
he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he 
siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oles-
kelivat". Se oli alkuseurakunnalle ehtoolli-
sen asettamisen pyhä paikka (Luukas 
22,7-14). Siellä Ylösnoussut tuli omiensa 
luokse ja toivotti heille rauhaa (Johannes 
20, 19). Siellä myöskin Pyhän Hengen 
vuodatus tapahtui (Apt. 2, 1-4) ja eri kieltä 
puhuvat, eri maista tulleet ihmiset ymmär-

sivät toisiaan! 
Meidän osallistumisemme tähän projektiin 
on mahdollista siksi, että seurakuntamme 
jäsenet yleensä kuuluvat paikalliseen 
sveitsiläiseen seurakuntaan ja siten osoit-
tavat halunsa integroitua kotipaikkansa 
elämään. Koskapa he ja heidän perheen-
sä maksavat kirkollisveronsa paikallisseu-
rakuntaansa, haluaa Zürichin maakirkko 
tukea meidän toimintaamme. Seurakun-
tamme vastaanottaa jäseniltään lähes 
vertauskuvallisen vuosimaksun, joka tus-
kin peittää tiedotuskulujamme. Kuitenkin 
viisivuotisen toimintamme aika on ollut ih-
meitä täynnä, ovet ovat avautuneet, meitä 
on johdatettu päivästä päivään, kuukau-
desta kuukauteen. 
En voi olla palaamatta Luukkaan evanke-
liumin kertomukseen yläsalin löytymises-
tä. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, 
missä he söisivät pääsiäislampaan ja sai-
vat tämän vastauksen: "Katso, saapues-
sanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies 
kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä sii-
hen taloon, johon hän menee" (Lk. 
22,10). Vettä kantoivat siihen aikaan nai-
set. Joko tässä tapauksessa kyseessä oli 
kreikkalaisen perheen orja, taikka kuten 
jo lapsuudessa ajattelin: siinä kulki enkeli 
ohjaten opetuslasten tietä. 
Hyvien enkeleiden ohjausta me joka ta-
pauksessa olemme saaneet yhä uudel-
leen kokea ja olen itse aivan varma siitä, 
että näin tulee jatkossakin käymään. Siksi 
haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää 
kevättä, ylösnousemuksen ja uuden elä-
män juhlaa jokaiselle uudelle päivälle. 
 
Sydämellisin terveisin kodista kotiin 
 
Pekka 
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Puheenjohtajan tervehdys 

Palmusunnuntain ihme 
Lähdin aamulla Ylöjärven kirkkoon palmu-
sunnuntain jumalanpalvelukseen. 
En ole moneen vuoteen päässyt juuri oi-
keana päivänä kuulemaan tämän sun-
nuntain saarnaa siitä, kuinka Jeesus rat-
sastaa aasilla Jerusalemiin. Kuinka kansa 
ylistää Jumalaa ja palmunoksilla peittävät 
Jeesuksen kulkutien huutaen: ”Hoosian-
na, hoosianna, siunattu olkoon hän joka 
tulee Herran nimeen!” 
Kirkon sisällä hämmästyin suuresta jou-
kosta rullatuolipotilaita ja kun katselin tar-
kemmin ympärilleni, huomasin, että oli ky-
symys vammaisista ihmisistä. ”Onkohan 
täällä joku parantamiskokous, luterilaises-
sa kirkossa?”, kävi mielessäni. Ei, kysy-
myksessä olivat Ylisen hoitokodin asuk-
kaat, jotka tuodaan Lions-klubin naisten 
toimesta joka vuosi palmusunnuntaina 
omaan kirkkoon kuulemaan Jumalan Sa-
naa. 
Istuin sivupenkille, joka oli vielä vanhanai-
kaisesti suljettava portilla. Viereeni käytä-
välle suljetun portin taakse tuotiin nuori 
tyttö, joka oli sidottu tuoliin niin, ettei pää-
sisi putoamaan. Hän ei voinut kontrolloida 
päänsä asentoa, ei käsiensä liikkeitä. Sil-
mät olivat kiinni ja hän oli jotenkin levo-
ton. Hoitaja, joka huolehti toisestakin nuo-
resta naisesta, kysyi olisinko häiriintynyt 
jos hän jättäisi tytön viereeni. Vastattuani, 
että se käy minulle ihan hyvin, kysyin ty-
tön nimeä: Marja-Riitta. Hän oli noin 20 –
vuotias. En oikein uskaltanut katsoa tyt-
töä, jotenkin olin kuitenkin hämmentynyt 
hänen vammastaan. 
Jumalanpalvelus alkoi pääsiäiskulkueella. 
Kirkon etupenkeillä oli neljä riviä nuoria 
rippikoululaisia.  He istuivat hyvin levotto-
masti penkissä ja seuratessani heitä ju-
malanpalveluksen aikana, ihmettelin, mik-
si he ylipäätään käyvät rippikoulua. Näyt-
ti, että kenelläkään heistä ei olisi aiko-
mustakaan seurata jumalanpalvelusta. 
Pari tyttöä tekstaili kännykällä ja jossain 
vaiheessa otettiin peilit esiin ja korjailtiin 

ulkonäköä. Muutamat pojat kääntyivät 
taaksepäin ja virnuilivat vammaisille. Ku-
kahan oli heidän opettajansa? Olisin ha-
lunnut sanoa heille, että nämä ihmiset 
ovat vammaisia ruumiiltaan, mutta he itse 
näyttävät olevan vammaisia tunteiltaan ja 
käyttäytymiseltään. 
Jumalanpalveluksen käytäntö oli hieman 
erilainen, mihin olin tottunut. Uskontun-
nustuksessa käytettiin tapaa, että pappi 
sanoi ensin lauseen ja me toistimme pe-
rässä.  
Marja-Riitta istui levottomana vieressäni, 
halusin auttaa jotenkin. Kurkotin puisen 
portin yli ja otin häntä kädestä kiinni, silitin 
sitä hellästi osoittaakseni, että olen hänen 
lähimmäisensä, välitän. Marja-Riitta rau-
hoittui vähän, rukoilin hänen puolestaan 
hiljaa. Tunsin syvää sääliä. Hänelläkin on 
oikeus elää, olla näkyvillä, tuntea rakkaut-
ta. Ihailin kaikkia hoitajia, jotka jaksavat 
joka päivä olla näiden ihmisten kanssa, 
hoitaa ja välittää. 
Tuntui, että Marja-Riitta olisi kuullut kaikki 
rukoukset, laulut, saarnan. Kun lauloim-
me: ”Pyhä, pyhä, pyhä, herra Sebaot! 
Taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi. 
Hoosianna korkeuksissa! Siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosian-
na korkeuksissa!” hän nosti oikein käten-
sä suoraan ylös kuin ylistäen. Käsi ei va-
pissut yhtään ja Marja-Riitan kasvoilla oli 
onnellinen ilme, hän hymyili. Hoitajan ja 
minun silmiini nousi kyyneleet. Kun istuu-
duin, kuulin kuinka hän sanoi hiljaa ”aa-
men”, ja vielä ”aamen”. 
Kävin ehtoollisella.  Yhteisellä aterialla 
olimme me kaikki, terveet ja sairaat, sa-
manlaisina Jumalan lapsina kaikkien py-
hien kanssa. Marja-Riitalle tuotiin myös 
viiniin kastettu leipä, hän otti vastaan Her-
ran pyhän ehtoollisen. Sanoin: Jeesus ra-
kastaa sinua ja antaa sinulle rauhan!”  
Katsoin häntä suoraan silmiin, kohtasim-
me hetkeksi samanvertaisina. Luin hänen 
katseestaan kysymyksen: Kuka sinä olet? 
Hoitaja kertoi, että Marja-Riitta tulee us-
kovaisesta perheestä. Hän kertoi myös, 
että Marja-Riitta ei osaa puhua! Mutta 



 

 4 4 

hän sanoi aamen ihan selvästi, kuulin 
sen! Kerroin, kuka olen ja hoitaja lupasi 
kertoa tytön vanhemmille terveiset ja mitä 
jumalanpalveluksen aikana tapahtui. 
Lähtiessäni silitin Marja-Riitan poskea ja 
toivotin kaikkea hyvää ja että minäkin ra-
kastan. 

Minulla ei ole koskaan ollut näin kosketta-
vaa jumalanpalvelusta elämäni aikana. 
Sydämeni on täynnä kiitollisuutta! 
 
Pirjo 

 

Johtokunnan jäsen esittäytyy: 
Anne Vihma 

Tulin Sveitsiin lokakuussa 1981. Oikeas-
taan vain vuodeksi, mutta siitä se alkoi. 
Pekka oli Zürichin luterilaisen seurakun-
nan pappina, ensin väliaikaisena, sitten 
vakituisena kirkkoherrana aina vuoteen 
1991. Noiden kymmenen vuoden aikana 
tapahtui paljon, tärkeimpänä tietenkin las-
ten syntyminen: Ruut Johanna 1982 ja 
Elias Kristian 1984. Olin kotiäitinä ja mu-

kana seurakunnan toiminnassa aikani ja 
kykyjeni mukaan.  Erityisen mielenkiin-
toista oli se erittäin kansainvälinen toimin-
ta: meille pappilaan tuli seurakunnan vie-
raita kaikista maanosista. 
Yhdistävä tekijä useimmille oli luterilai-
suus tai sitten ekumenian merkeissä eri-
laiset tapahtumat. Myös Suomesta oli vie-
raita monista eri seurakunnista, usein 
pappeja matkalla jonnekin täällä Sveitsis-
sä. 
Kotoisalta tuntui tietysti aina kaikissa suo-
malaistilaisuuksissa. Varsinkin alkuaikana 
oli paljon suomalaisia, jotka auttoivat ko-
vasti uuden alkuun tässä maassa. 
Zürichin vuodet kuluivat siis perheen ja 
seurakunnan merkeissä. Joskus 90-luvun 

alussa otin osaa sellaiselle "Naisten työ-
elämään paluu"-kurssille, ja hiljalleen 
aloin orientoitua siihen suuntaan. 
Kun sitten muutimme maaseudulle, 
Schaffhausenin kanttoonin Siblingeniin 
1991 kesän lopulla, rupesin hahmottele-
maan tosissani,  mitä haluaisin  tai pystyi-
sin perheen ohella tekemään. Täällä oli 
silloin mahdollista kouluttautua psykiat-
rian erikoissairaanhoitajaksi 80% työpa-
noksella, ja niin aloitin opiskelun 1992 
syksyllä.  Valmistuin vuonna 1996 ja jat-
koin heti työntekoa Breitenaun klinikalla, 
jota nyt kutsutaan Psykiatriseksi Keskuk-
seksi. Olen viihtynyt työssäni aina vain 
paremmin. Työnkuva on monipuolinen ja 
klinikka ei ole liian suuri, vaan hyvin kotoi-
nen, niin työntekijöille kuin potilaillekin. 
Olimme siis Siblingenissä, pienessä n. 
800 asukkaan kylässä, 7 vuotta. Koitti ai-
ka, jolloin Pekka jäi eläkkeelle, ja pala-
simme Suomeen. Silloin lapset olivat juuri 
sen ikäiset, että olivat siirtymässä lukioon. 
Silloin tällöin jo aiemmin olimme mietti-
neet takaisin Suomeen palaamista ja tä-
mä oli se vaihe, jolloin tämän aikeen to-
teutimme. Lapset pääsivät Suomalaiseen 
Yhteiskouluun, josta molemmat sitten kir-
joittivat aikanaan ylioppilaaksi.  
Kesä, jolloin muutimme oli sateitten kesä. 
Peltikattomme rapisi päivästä päivään: ja 
meihin iski joskus paniikki, sillä suuri osa 
muuttotavaroistamme ei mahtunut talon 
sisälle, vaan oli rakenteilla olevan ulkova-
raston katon alla, rakennuksen, jossa ei 
ollut seiniä, ja kosteus oli valtavaa. Suku-
laisten ja ystävien tapaamiset olivat tär-
keimmät asiat tänä aikana. Muuten alku 
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Suomessa oli ennemminkin vaikea koke-
mus: työllisyystilanne oli huono, varsinkin 
hoitoalalla, ja kaikeksi lisäksi tutkintoni 
Sveitsissä ei ollut pätevä Suomessa. Näin 
ollen tein erilaisia hommia: olin päiväko-
dissa hoitajana ja sitten 3 vuoden ajan 
luokanopettajan sijaisena. Pidin tästä 
työstä kovasti, mutta koska minulla ei ol-
lut muodollista pätevyyttä, oli joka kesä 
sitten miettiminen, missä olen töissä ensi 
syksynä. Tässä tilanteessa minua kysyt-
tiin entiseen tiimiin tänne Sveitsiin, ja aika 
helposti annoin myöntävän vastauksen. 
Joskus on käynyt mielessäni, että me 
Sveitsin suomalaiset taidamme olla ihan 
oma kansa. Kuinka hyvin me ymmärräm-
mekään toisiamme täällä: me tiedämme 

kaikki, mistä me tulemme. Samoin on lai-
ta Suomessa: kun tapaamme siellä toisia 
Sveitsissä asuvia/asuneita suomalaisia, 
juoksevat ajatuksemme aika samanlaisia 
latuja ja olemme kuin vanhoja tuttuja. 
Meillä suomalaisilla on tässä suuri voima-
vara ja täytyy sanoa, että minun haaveeni 
on, että me suomalaiset täällä Sveitsissä-
kin löytäisimme vielä paremmin toinen toi-
semme. Tässä mielessä mukana olemi-
nen Suomalaisen Seurakunnan toimin-
nassa on minulle haastava ja mielenkiin-
toinen asia. 
 
Lämpöisin terveisin  
Anne

 

Naurua, hälinää, kiukuttelua…
Opfikonin perhekeskuksen ovi käy tihe-
ään tahtiin. Lapsia vanhempineen tulee 
yksittäin tai ryppäinä. Pieni eteinen täyttyy 
iloisesta hälinästä, vaihdetaan kuulumi-
sia, täytetään ilmoittautumiskaavaketta ja 
vaihdetaan sisäkengät jalkaan. Lapset ei-
vät eteisessä kauan jaksa odottaa, onhan 
toisissa huoneissa odottamassa ne tutut 
autot ja nuket, leikkikeittiö ja piirustuspa-
peri. Nopeasti unohtuvat vanhemmat, jot-
ka lähtevät nauttimaan ehkä jo kauankin 
odotettua hengähdystaukoa, kuka miten-
kin: mennään ostoksille tai kotiin siivoa-
maan, hiihdetään tai vietetään aikaa kah-
destaan rauhallisella lounaalla…  
Ennen kuin huomaakaan, on aika syödä 
sitä tuiki tuttua spagettia ja jauhelihakasti-
ketta. Lapset kerääntyvät yhteisen pöy-
dän ympärille ja alkurukouksen jälkeen 
rauhoitutaan syömään. Isommat lapset 
tietävät tarkkaan, haluavatko he juustoa 
vai ei, pienempiä autetaan ruuan kanssa 
tarpeen vaatiessa. Ja hyvältähän se 
maistuu, spagetti katoaa suihin alta aika-
yksikön! Ruuan jälkeen leikit jatkuvat ja 
pienimmät menevät päiväunille. Siinä on 
mahdollisuus mummullakin ottaa pienet 
tirsat - kumpi mahtaakaan nukuttaa ketä? 
Jos mummoja on tarpeeksi ja ulkona on 

kaunis ilma, lähtevät halukkaat ulos talon 
taakse liukumäkeen. Energisimmät saa-
vat juosta ja hyppiä mielin määrin, jokais-
ta talon yli nousevaa lentokonetta terveh-

ditään vilkutuksin ja huudoin, nurmikolla 
huomataan uudet kasvit ja puutkin saavat 
oman huomionsa kiipeilyn merkeissä. On-
neksi lapset eivät kiipeä korkealle! 
Mummon päivän täyttävät lasten nauru, 
hälinä (joskus jopa melu), pienet pyynnöt, 
sylihätä (vertaa pissahätä), kinastelujen 
sovitteleminen ja silloin tällöin kyynelei-
den pyyhkiminen. Jokainen mummo saa 
olla ja toimia omien lahjojensa mukaan. 
Yksi leikkii, toinen leipoo, kolmas nukut-
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taa… Mummoksi (tai vaariksi!) sopii kuka 
tahansa! Ei siinä mitään kokemusta tarvi-
ta, riittää, kun on halua olla lasten kanssa 
ja vähän melunsietokykyä. Mummopula 
onkin tällä hetkellä suurin ongelma Mum-
motuvassa. Lähtisitkö sinä mukaan huo-
lehtimaan lapsista pariksi tunniksi kerran 
kuussa? 
Kello lähenee viittä ja vanhemmat saavat 
tullessaan halauksen, mutta myös samal-
la kiukuttelun puuskan: ”En mää halua 
lähteä vielä kotiin, eeenn!!!” Harvoin aut-

tavat mummojen vakuuttelut siitä, että he-
kin lähtevät kotiin ihan pian. Loppusii-
vousta tehdessä hypähtää mummon sy-
dän kiitollisuudesta ja tyytyväisyydestä, 
taas on päivä ollut onnistunut, lapset ovat 
viihtyneet ja vanhemmat ovat rentoutu-
neempina tulleet hakemaan kotiin katras-
tansa. Työmäärä päivän eteen ei ollut tur-
ha! 
 
Marianne Paassilta 

 

 
 
  

Stadtkirche Winterthur 
Sunnuntaina 1.6. klo 15.00 

 
 
 
 
Suomalainen pappi valitaan luterilaisen kirkon vuosikokouksessa 6. huhtikuuta klo 9.00 luterilaisella kirkolla. 
Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Zürichin evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. 
Ehdokkaat: 

Kalle Elonheimo (48), Sauvo 
Heidi Peltola (36), Tampere 

Papin olisi tarkoitus aloittaa työnsä syksyllä. 
Iloitsemme suuresti asioiden edistymisestä ja odotamme innolla uuden papin tuloa. 
Toivotamme molemmille ehdokkaille menestystä! 
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Tapahtumakalenteri kevät/kesä 2008 
Yläsalin vihkiminen 

Sunnuntai 6.4. klo. 17.00 
Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pekka Vihma 052 620 41 59 
Pirjo Schwarz 079 401 03 31 

Ikivihreät   
Torstaisin klo. 14.00 
24.4., 22.5. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

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

Mummotupa   
Lauantaina 24.5. 
klo. 9.30-17.00 
 

Familienclub 
Opfikon-Glattbrugg 
Giebeleichstr. 82 

Marianne Paassilta 
076 405 70 66 

Avoimet ovet   
Keskiviikkoisin 
klo. 14.00-19.00 
9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Jumalanpalvelus   
Sunnuntaina 1.6. 
klo 15.00 

Stadtkirche 
Winterthur 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Jumalanpalveluksen yhteydessä vihitään  
Yläsali virallisesti seurakuntamme käyttöön! 
Olet lämpimästi tervetullut tähän juhlalliseen 
tilaisuuteen. 
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Grütstr. 47b, 8704 Herrliberg 
gemeinde@finnkirche.ch 

www.finnkirche.ch 
Puh. 044 915 09 71 

 
Yläsali: Wipkingerplatz, Rosengartenstr. 1, 8037 Zürich 

 
 

Johtokunta 
Puheenjohtaja: Päivi Laamanen Mai 
Pirjo Schwarz-Häkkinen 079 420 24 17 
079 401 03 31 044 811 27 87 
Pirjo.Schwarz@bluewin.ch Laamanen.Mai@hispeed.ch 

Varapuheenjohtaja:  
Tiina Wagner Eija Sutter-Pekonen 
079 733 35 72 079 370 91 49 
TiinaWagner@gmx.net Eija.Chris@swissonline.ch 

Kassanhoitaja:  
Tiina Hellsten Anne Vihma 
078 815 55 67 076 330 61 38 
Tiina.Hellsten@gmx.ch Vihma@freesurf.ch 

Sihteeri: Pappi: 
Marianne Paassilta Pekka Vihma 
076 405 70 66 052 620 41 59 
Marianne.Paassilta@gmx.ch Vihma@freesurf.ch 

 
 
 
 
 
 

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! 
 


