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Se on sitten kevät! 

Rakkaat ystävät lähellä ja kaukana. 
Tuumailin kovasti, mitä nyt teille kirjoit-
taisin tähän Kirkkoviestimme kevätnu-
meroon. Kun ei lähtenyt käyntiin tieto-
koneen näppäimien edessä, niin lähdin 
kävelemään. Löhningenin kylä sijaitsee 
Schaffhausenista länteen ikivanhan, 
nyt jo kuivuneen Rheininuoman poh-
joisrannalla. Rinne kohoaa Randenin 
vuorijonon eteläreunaa noin 800 metrin 
korkeuteen. Vielä parisen viikkoa sitten 
kävelytiet olivat parikymmensenttisen 
lumen peitossa ja kävelemään pääsi 
vain traktorin pyörien uria pitkin. Nyt lu-
mi on poissa ja saman tien niityt alka-
vat vihertää sekä ensimmäiset kukka-
set nostaa päätään. Metsän reunassa 
näkyy sinivuokkojen lehtiä, ensimmäi-
set kukat näyttäytyvät ehkä ensi viikol-
la. Ylhäältä Randenilta tuleva puro so-
risee sekin kevään riemua, viinitarho-
jen yllä  leijailee isohaarahaukka 
(Rotmilan) etsien keväisen sunnuntain 
lounasta. 
Kevään ihme on jälleen tässä ja nyt. 
Hetki sitten oli vielä kaikki kuollutta lu-
men käärinliinoihin verhoutuneena. 
Valtava ilo ja riemu täyttää mielen, as-
kel käy kepeästi. Kiitollisuus on pääl-
limmäinen tunne. Kiitollisuus kenelle? 
On suuri etuoikeus kun voi vastata: Hy-
välle Taivaalliselle Isällemme, kaiken 

luojalle ja holhoojalle. Näin voin uskos-
tani ja luottamuksestani avoimesti ja 
rehellisesti kertoa. Ja samalla alkavat 
Sibeliuksen säveltämän virren sanat 
kaikua mielessä: „Soi kunniaksi Luo-
jan, nyt virsi kiitoksen, tuon kaiken hy-
vän tuojan ja suojan ainaisen!“. 
Niin rakkaat ystävät, on todella suuri Ja 
suurenmoinen etuoikeus saada uskoa 
ja luottaa ikiaikaisiin, turvallisiin käsi-
varsiin. Olisi  todella vaikeaa, jos pitäisi 
vain luottaa siihen, mihin itse pystyy ja 
mitä itse on saanut aikaan.  Usko ja 
luottamus on lahja, jota ei oteta, se 
saadaan jokaiselle uudelle päivälle elä-
mää kantavana voimana. Se luo kai-
ken uudeksi, antaa uuden mahdollisuu-
den ja johdattaa elämään ja yltäkylläi-
syyteen kuten tämäkin keväisen aurin-
gon valaisema päivä. 
Sydämestäni tervehdin teitä, rakkaat 
ystävät, ja toivottelen uuden kevään 
riemukkaita, kiitollisia päiviä. Samalla 
lausun teidät sydämellisesti tervetul-
leiksi yhteisiin tilaisuuksiimme. Seura-
kunta pysyy näkymättömänä, jollei se 
tule yhteen, yhdessä  kasvamaan us-
kossa ja luottamuksessa. Elikkä siis: 
Iloisiin näkemisiin! 
 
Pekka 
 

 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
Oletteko koskaan miettineet, mikä oi-
keastaan on seurakunta ja mitkä ovat 
sen tehtävät? Minulla on Raamatun 
uusi hakusanakirja ja siellä on koh-
dassa seurakunta hyvin monta seli-
tystä, uuden testamentin puolella 135 
Raamatun kohtaa. Ennen kaikkea 
seurakunta on Kristuksen ruumis, 
jossa on monta jäsentä ja jokaisella 

jäsenellä on oma erityinen tehtävän-
sä. Kristus on pää ja me seurakun-
nan jäsenet olemme ruumiin jäseniä. 
Mitä se tarkoittaa?  
Seurakunnan keskeisin ja tärkein 
tehtävä on tehdä tunnetuksi evanke-
liumi, kertoa Jeesuksesta ja hänen 
rakkaudestaan meitä kaikkia koh-
taan. Meidän tulee kertoa pelastuk-
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sesta, joka kaikilla ihmisillä on, jos 
otamme vastaan Jumalan sanan. 
Ohjeet saamme raamatusta. Johan-
neksen evankeliumi alkaa sanoilla:  
“Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan 
luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa 
Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi 
Sanan voimalla. Mikään, mikä on 
syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. 
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ih-
misten valo.” 
Voimme lukea Raamattua yksin, 
mutta useimmiten emme oikein ym-
märrä, miten teksti pitäisi soveltaa 
omaan elämäämme. Tarvitsemme 
selitystä ja ohjausta. 
Seurakunnan tehtävä on myös huo-
lehtia lähimmäisestä, olla läsnä apua 
tarvitsevalle, huolehtia vanhuksista ja 
lapsista, nuorista ja aikuisista. Ulko-
suomalaisena seurakuntana, jonka 
jäsenet ovat hyvin hajallaan, meillä ei 
ole niitä mahdollisuuksia, mitä koti-
maassa olevassa seurakunnassa on. 
Teemme parhaamme niiden voima-
varojen puitteissa, joita meillä on 
oman työmme ohella. Johtokunta 
suunnittelee ja toteuttaa toimintaa, 
mutta tarvitsemme myös aktiivisia 
seurakunnan jäseniä tulemaan mu-
kaan tapahtumiin. Muuten Kristuksen 
ruumis voi huonosti. Tarvitsemme 
vastuunkantajia, mutta myös niitä, 
jotka etsivät paikkaa ja toimintaa, 
missä tuntevat olonsa turvalliseksi ja 
kotoiseksi. Oma kulttuuri on hyvin 
tärkeä tekijä jokaisen uskossa. Ope-
tukset ja kokemukset, jotka alkoivat 
monella jo pyhäkoulussa jatkuen rip-
pikoulun kautta omaan elämään, 
kantavat vielä tänä päivänäkin.  
Elämä vie meitä eteenpäin jokapäi-
väisellä rutiinilla. Kriisin tullessa 
olemme monesti hyvin avuttomia. 
Kuka auttaa, mihin mennä apua ha-
kemaan? Jumala on läsnä kaikessa, 
kun huudamme apua. Hän vastaa 
joskus hyvinkin erikoisella tavalla. 
Itkiessäni äidin haudalla ikävääni ja 

rukoillessani en tiennyt, että joku näki 
sen. Seuraavan kerran, kun menin 
haudalle, siellä oli viesti minulle. Joku 
oli jättänyt hautakiven päälle pienen 
lapun, joka on siitä lähtien (1997) ol-
lut mukanani kaikkialla muistuttamas-
sa Jumalan rakkaudesta, läsnäolosta 
ja huolenpidosta: 
 

(Teksti: Etukäteen maksettu. Ei voida 
mitätöidä. Sillä niin on Jumala maail-
maa rakastanut, että Hän antoi aino-
kaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 
Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänel-
lä olisi iankaikkinen elämä! Johan-
neksen evankeliumi luku 3 jae 16). 
Saanko ojentaa tämän arvokortin 
juuri sinulle tänään? Saanko olla se 
joku, joka näkee kyyneleesi ja tuo si-
nulle lohdutusta Jeesuksen lähettä-
mänä? Jeesus sanoo: “Tulkaa minun 
tyköni kaikki työtä tekeväiset ja 
raskautetut, niin minä annan teille 
levon”. Ole siunattu! 
 
Seurakunnan uudet kotisivut interne-
tissä ovat nyt käytössä 
 www.finnkirche.ch.  
Sivuja päivitetään sitä mukaan, kun 
muutoksia tapahtuu. Tapahtumaka-
lenteri on myös tässä Kirkkoviestis-
sä. 
 
Tervetuloa seurakuntaan! 
 
Pirjo Schwarz-Häkkinen 
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Yhdistyksen kokouksessa valittiin johtokunnan 
uudeksi jäseneksi 

Leen a Ber n ascon i . 

Leena oli jäsen jo ensimmäisessä johtokunnassa, 
nyt hän on taas muutaman vuoden 

hengähdyspaussin jälkeen mukana. 
Lämpimät onnittelut uuden tehtävän johdosta ja 
tervetuloa johtokuntaan! Toivomme sinulle paljon 

iloa ja innostusta tehtävässäsi! 

 
 
 
 
 

Suomen Luterilainen kirkko lähettää työhön Sveitsiin syksyllä 2010 
Juha Eklundin. Hän toimii suoraan Suomen kirkon alaisena, eikä toimi 
minkään järjestön alaisena täällä Sveitsissä. Hänen toimenkuvaansa 
kuuluu kaikkien Sveitsissä asuvien suomalaisten hengellisen elämän 
tukeminen vapaaehtoisten työntekijöiden avustamana. 
 
Juha Eklund on toiminut Suomessa mm. sotilaspastorina ja Saksassa 
ulkosuomalaistyössä. Hänen perheeseensä kuuluvat vaimo ja neljä 
lasta. 
 
Suomalainen Seurakunta on kiitollinen Sveitsin suomalaisille annetusta 
uudesta mahdollisuudesta ja toivottaa uuden papin ja hänen perheensä 
lämpimästi tervetulleeksi! 
 

!
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Tapahtumakalenteri kevät 2010 

Säännöllinen toiminta:   

Ikivihreät 
Torstaina klo. 14.00 
29.4., 27.5. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

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

Mummotupa 
Lauantaina klo. 9.30-17.00 
24.4., 29.5. 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Yläsalin Kahvitupa 
Joka keskiviikko klo. 14.00-17.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Askartelupiiri 
Maanantaina klo. 17.30-21.00 
Kysy tarkemmin Annelta 

Schulhaus Mettlen, 
Dorfstrasse 4, 
8152 Opfikon 

Anne Vihma 
052 620 41 59 

Rukouspiiri 
Joka keskiviikko klo. 17.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Muuta toimintaa:   

Kevättori 
Lauantaina 27.3. klo 10-16 

Kirkko Unterstrass 
Turnerstr. 47 
8006 Zürich 

Pirjo Schwarz 
079 401 03 31 

Iltakirkko 
Keskiviikkona 21.4. klo. 18.00 

Yläsali 
Rosengartenstr. 1 
Zürich 

Pekka Vihma 
052 620 41 59 

Kesäkirkko 
Sunnuntaina 30.5. klo. 15.00 Stadtkirche Winterthur 

Kirchplatz 3 
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 
 

Yläsali: Wipkingerplatz, Rosengartenstr. 1, 8037 Zürich 
 
 
 

Johtokunta 
Puheenjohtaja: Pappi: 
Pirjo Schwarz-Häkkinen Pekka Vihma 
079 401 03 31 052 620 41 59 
pirjo.schwarz@bluewin.ch vihma@bluewin.ch 

Varapuheenjohtaja:  
Anne Vihma Eija Sutter 
076 330 61 38 079 370 91 49 
vihma@bluewin.ch eija.chris@swissonline.ch 

Kassanhoitaja:  
Tiina Hellsten Ritva Chillon-Saarinen 
078 815 55 67 052 657 26 79 
tiina.hellsten@yahoo.de a.maeschli@shinternet.ch 

Sihteeri:  
Marianne Paassilta Leena Bernasconi 
076 405 70 66 079 215 45 61 
marianne.paassilta@gmx.ch leenabernasconi@gmx.ch  
  
  
 
 
 
 

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! 
 

 


