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Rakkaat ystävät,
olimme  jälleen  käymässä  Suo-
messa Nummi-Pusulan mökilläm-
me. Ystävänpäivänä sinne tulim-
me  ja  heti  tarvitsimme  ystävien 
apua. Kaiketikin oli routa niin myl-
lännyt  vanhaa  rakennusta,  että 
ulko-ovi  ei  suostunut  millään 
avautumaan.  Siinä  tarvittiin  lä-
himmäisen  apua  ja  ammattimie-
hen taitoa. Sama juttu lähtiessä. 
Mutta nyt ovi ei puolestaan suos-
tunut sulkeutumaan! Luuta ei oi-
kein  nykyisin  riitä,  mutta  suuri 
kukkapurkki sai hoitaa asian. On-
neksi  illalla  jo  lähdettyämme tuli 
jälleen  ystävä  ja  ammattimies 
paikalle, niinpä ovi on nyt kiinni ja 
katsotaan  sitten  seuraavan  ker-
ran, miten se käyttäytyy.
Beatlekset  lauloivat  aikanaan: 
"The  people,  who  need  other 
people, are the happiest people" 
(Ihmiset,  jotka  tarvitsevat  toinen 
toisiaan, ovat onnellisimpia ihmi-
siä).
Erään  paastonajan  sunnuntain 
epistolatekstissä Paavali kirjoittaa 
aivan samasta aiheesta efesolai-
sille, Vähä-Aasian silloisen suur-
kaupungin  kristityille  näin:  "Rak-
kaus  ohjatkoon  elämäänne,  on-
han Kristuskin rakastanut meitä... 
Eläkää  valon  lapsina!  Valo  kas-
vattaa hyvyyden, oikeuden ja to-
tuuden  hedelmiä.  Pyrkikää  saa-
maan  selville,  mikä  on  Herran 
mielen mukaista. Älkää osallistu-
ko pimeyden töihin, ne eivät kan-
na hedelmää. Tuokaa ne päivän-
valoon" (Ef. 5).
Me koimme siellä kotimaassa va-
lon  voittamisen  suuren  ihmeen: 

Vajaan kahden viikon aikana päi-
vä piteni  tunnin ja kolme varttia! 
Olisiko se voittava valo aiheutta-
nut osaltaan sen, että saatoimme 
kokea  niin  paljon  ystävällisyyttä 
ja apua, josta olemme todella sy-
dämestämme  kiitollisia.  Ja  toi-
saalta, kun koemme lähimmäisen 
mieltä ja hyvyyttä, niin valo alkaa 
loistaa  meidän  sisimmässämme 
aina vain kirkkaammin…
Ymmärtäisin  Vapahtajan  sano-
man hyvin konkreettisesti  ja niin 
tuntuu  suuri  apostoli  Paavalikin 
ajatelleen:  Kristuksen  seuraami-
sessa  ei  ole  ensisijaisesti  kyse 
opista ja uskonkappaleista, vaan 
elämisestä arjessa sen hyvin mo-
nenlaisten  kysymysten  keskellä. 
Vapahtajamme tie, jota nyt paas-
tonaikana seuraamme, päätyi ris-
tiin ja kuolemaan, mutta ei loppu-
nut siihen. Pääsiäinen toi  uuden 
elämän, valo voitti pimeyden, rak-
kaus  voitti  vihan  ja  niinpä  me 
saamme elää valon lapsina,  toi-
nen toistamme rakastaen, toinen 
toistamme  auttaen  ja  palvellen. 
Siihen meidät  on kutsuttu  ja jäl-
leen  kutsutaan.  Niin  siellä  van-
hassa  kotimaassa  kuin  myös 
täällä Sveitsissä. Valon ja uuden 
elämän  ihmettä  me  kaipaamme 
ja  odotamme  Taivaallisen  Isäm-
me  suurena  ja  suurenmoisena 
lahjana. Eikö totta?
Oikein hyvää ja valon täyttämää 
kevätaikaa  toivotellen,  parhain 
terveisin kodista kotiin, sydämes-
tä sydämeen,
Pekka 
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Puheenjohtajan tervehdys
Olen tätä kirjoittaessani Suomes-
sa Ylöjärvellä. Viimeiset kymme-
nen  päivää  olen  istunut  sairaan 
isäni  (82  v.)  vuoteen  vierellä 
Tampereen keskussairaalassa ja 
Ylöjärven terveyskeskuksessa.
Isäni on ollut  puoliksi  halvaantu-
neena  viimeiset  15  vuotta  ja 
olemme  hoitaneet  häntä  kotona 
sisarusteni kanssa. Yksi veljistäni 
vaimonsa kanssa ovat kantaneet 
päävastuun isän hoidosta ja asu-
vat hänen kanssaan isän raken-
tamassa talossa.
Nyt isä sairastui yhteen näistä vi-
ruksista,  jotka  riehuvat  täällä 
Suomessa.  Tuntuu,  että  kaikki 
ovat  sairaita,  tai  juuri  selvinneet 
jostain  tulehduksesta,  kunnes 
taas  seuraava  iskee  ja  kaataa 
sänkyyn. Isälle tuli kurkku kipeäk-
si eikä hän voinut syödä eikä juo-
da, mistä johtuen yleiskunto heik-
keni vaaralliselle tasolle. Vanhus-
ta riepoteltiin paikasta toiseen, ei 
huolittu yhteen sairaalaan, koska 
ei  kuulu  siihen piiriin,  vietiin  toi-
seen ja sieltä taas palautettiin en-
simmäiseen. Tärkeät verenpaine-
lääkkeet jätettiin antamatta ja sii-
tä  johtuen  kerääntyi  keuhkoihin 
vettä, mikä sitten poistettiin. Olen 
tämän puolentoista viikon aikana 
nähnyt ja kokenut niin paljon vä-
linpitämättömyyttä  hoitohenkilö-
kunnan ja lääkäreiden taholta, et-
tä ymmärrys ei riitä.
Ei tämä terveydenhuoltosysteemi 
ennen  ollut  tällainen,  apua  sai 
sieltä mistä sitä haki…

Vanhusten  asiat  eivät  ole  hyvin 
Suomessa ainakaan tällä hetkel-
lä.  Jos vanhuksella  ei  ole omai-
sia, jotka voivat huolehtia hänes-
tä tai omaisilla ei ole ehkä aikaa, 
on hoito todella alkeellista. Hyvin 
helposti  vanhus  ”unohdetaan” 
sinne  sängyn  pohjalle  varsinkin 
jos hän ei  pysty itse soittamaan 
kelloa ja pyytämään apua.
Tämän  Kirkkoviestin  ohella  on 
ns.  Sateenkaari-projektiin  liittyvä 
kaavake.  Kysymys on  siitä,  että 
Ulkosuomalaisparlamentti  (USP) 
haluaa kartoittaa ulkomailla asu-
vien  vanhusten  toiveita.  Ehkä 
myöhemmin  olisi  mahdollisuus 
omaan suomenkieliseen vanhain-
kotiin tai osastoon jossain sveitsi-
läisessä  vanhainkodissa.  Tämä 
kaavake  on  alustava  kysely 
Sveitsissä  asuvien  suomalaisten 
tarpeista  ja  toiveista.  Olisi  hyvä, 
että  mahdollisimman  moni  pa-
lauttaisi sen Pirjo Baumgartnerille 
viimeistään  huhtikuun  loppuun 
mennessä. Hän toimittaa kaavak-
keet  eteenpäin  Suomeen.  Myös 
nuorten mielipide olisi  hyvä saa-
da jo nyt!
Kaikesta  tästä  negatiivisesta 
alusta  huolimatta  olen  nauttinut 
yhdessäolosta  isäni  kanssa.  En 
ole  paljon  pystynyt  auttamaan 
huonoa oloa enkä lievittämään ki-
puja.  Olen  hiljaa  rukoillut  hänen 
puolestaan istuessani hänen vie-
rellään. Emme ole puhuneet pal-
jon, mutta olen ollut läsnä. Katse-
len isäni kasvoja, työmiehen kä-
siä,  pöyhin  tyynyä,  nostan  hal-
vaantunutta  kättä  ja  jalkaa  pa-
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Sunnuntaina 17.6. klo. 15.00
Winterthurin Stadtkirche

P.Vihma, K. Weiss

rempaan asentoon. Kyselen, on-
ko kylmä, käännän kylkeä, kysyn 
onko jano jne. Isä vastaa: ”Kaikki 
on hyvin!” Isä ei ole koskaan va-
littanut turhista.

Palaan  Sveitsiin  ylihuomenna. 
Herra, sinun käsiisi jätän isäni ja 
kaikki vanhukset, jotka tarvitsevat 
hoitoa ja huolenpitoa. Aamen!
Pirjo Schwarz

Raija Maula
Ystäväpostia
SLEY-Kirjat 2002
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Suomenkielinen kristillinen kirjasto - kirjoja, videoita, puhekasetteja ja 
musiikkia

Olet tervetullut tutustumaan, lainaamaan, juttelemaan Ota yhteyttä niin 
kerron tarkemmin ajo-ohjeet ja juna-aikataulut

Pirjo Schwarz-Häkkinen
Grütstrasse 47 B
8704 Herrliberg
079 401 03 31
pirjo.schwarz@hispeed.ch 

Parikanniemen lastenkodille

Joulutorin  puhtaasta  voitosta  olemme  tällä  kertaa  lahjoittaneet  „kymmenykset“ 
(460.00 CH)  Parikanniemen  lastenkodille  Suomeen.  Koti  sijaitsee  Ristiinassa,  n. 
15 km Mikkelistä Lappeenrannan suuntaan. Kodikas maalaisympäristö luonnonkau-
niissa Saimaan niemessä antaa lapsille ja nuorille mahdollisuudet erilaisille harras-
tuksille, kuten esim. retkeily, kalastus, uinti, tennis, jääkiekko, hiihto sekä ratsastus ja 
hevostenhoito. Lasten hoitopaikkoja on kolmessa kotiryhmässä yhteensä 25. Kodin 
käytössä on myös kaksi asuntoa perhetyön tarpeisiin.
Nykyisellä paikallaan koti aloitti toimintansa vuonna 1949.
Parikanniemisäätiö julkaisee toiminnastaan kertovaa Kuulumiset-lehteä, joka on luet-
tavissa myös netissä osoitteessa: www.parikanniemi.fi

 Suomenkielinen pappi Sveitsiin
 

Zürichin  saksankielisen luterilaisen  kirkon vuosikokouksessa 18.3.  hy-
väksyttiin Suomen luterilaisen kirkon tekemä ehdotus suomalaisen pa-
pin palkkaamisesta. Ehdotuksen mukaan valtaosan ajasta, 80 %, pappi 
palvelisi Sveitsissä asuvia suomalaisia, sijaintipaikkana Zürich.
20 % ajasta olisi kohdistettu suoraan Zürichin saksankielisen luterilaisen 
kirkon toimintaan.
 
Suomalainen seurakunta iloitsee tästä päätöksestä, jäämme mielenkiin-
nolla odottamaan asioiden edistymistä.
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Buffetti

Lapsille ongintaa

Karjalanpiirakoita
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Lauantaina 31.3.2007
klo. 10-16

Gemeindesaal Unterstrass
Turnerstr. 47, 8006 Zürich

Ratikat 7 ja 15, pysäkki Ottikerstr/Röslistr.

Suklaata, 
salmiakkia, lakritsia

Mämmiä

arte_MANO
Kunsthandwerk aus Finnland

Ruisleipää

Mignon-munia Ja paljon muuta, 
tule katsomaan!



Tapahtumakalenteri kevät/kesä 2007
Maaliskuu
Askartelupiiri

Ma 26.3. klo. 17.30
Schulhaus Mettlen,
Dorfstrasse 4,
8152 Opfikon

Anne Vihma 052 620 41 59

Kevättori
La 31.3. klo. 10-16

Turnerstr. 47
8006 Zürich

Marianne Paassilta
076 405 70 66

Huhtikuu
Mummotupa

La 14.4. klo. 9.30-
17.00

Familien Club
Opfikon-Glattbrugg
Giebeleichstrasse 82

Marianne Paassilta
076 405 70 66

Kantapöytä
Ma 16.4. klo. 14.00

Hotel Krone:
differente ravintola, 
Schaffhauserstr.1
8006 Zürich

Eija Sutter 079 370 91 49

Ikivihreät
To 19.4. klo. 14.00

Turnerstr. 45
8006 Zürich

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

Toukokuu
Mummotupa

La 12.5. klo. 9.30-
17.00

Familien Club
Opfikon-Glattbrugg
Giebeleichstrasse 82

Marianne Paassilta
076 405 70 66

Kantapöytä
Ma 14.5. klo. 14.00

Hotel Krone:
differente ravintola, 
Schaffhauserstr.1
8006 Zürich

Eija Sutter 079 370 91 49

Ikivihreät
To 24.5. klo. 14.00

Turnerstr. 45
8006 Zürich

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

Kesäkuu
Ikivihreät

Ma 11.6. klo. 14.00
Badhüsli
8704 Herrliberg

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

Jumalanpalvelus
Su 17.6. klo. 15.00

Stadtkirche Winterthur Pirjo Schwarz 079 401 03 31
Pekka Vihma 052 620 41 59
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Grütstr. 47b, 8704 Herrliberg
gemeinde@finnkirche.ch

www.finnkirche.ch
Puh. 044 915 09 71

Johtokunta
Puheenjohtaja: Päivi Laamanen Mai
Pirjo Schwarz-Häkkinen 079 420 24 17
079 401 03 31 044 811 27 87
pirjo.schwarz@hispeed.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
079 303 58 21 076 330 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!
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