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Vuosien vieriessä 

Lokakuun 27.1981 tulimme Annen 
kanssa tähän maahan ensi kerran. 
30 vuotta on siitä vierähtänyt. Ensin 
10 vuotta Zürichin luterilaisen seura-
kunnan kirkkoherrana, sitten seitse-
män Siblingenin reformoidun seura-
kunnan vastaavassa tehtävässä. 
Pari, kolme vuotta Suomessa ja pa-
luu Annen entisen työpaikan kutsusta 
takaisin tänne Alppien maahan, jossa 
odotti uusi tehtävä juuri perustetun 
Zürichin suomalaisen seurakunnan 
pappina. Yhdessä olemme saaneet 
kulkea nyt jo kymmenkunta vuotta ja 
tie jatkuu, eikö totta? 
Tosin nyt juuri on edessämme rat-
kaistavana varsin suuri ja tärkeä ky-
symys. Seurakuntamme johtokun-
nassa äidillinen  puheenjohtajamme 
Pirjo Schwarz on jättämässä tehtä-
vänsä, samoin monivuotinen sihtee-
rimme Marianne Paassilta, kuten 
myös rahastonhoitaja Tiina Hellsten 
ja aina hymyilevä Yläsalin hengetär 
Eija Sutter. Eivät he meitä jätä, he 
pysyvät seurakunnan aktiivijäseninä 
edelleenkin, mutta johtokunnan teh-
täviä hoitamaan tarvitsemme nyt 
uusia voimia. Se on seurakuntamme 
toiminnan kannalta erittäin ratkaiseva 
asia. Sen vuoksi vetoan nyt juuri Si-
nuun, tule mukaan, käytä ajastasi ne 
tunnit ja päivät, jotka katsot voivasi 
sijoittaa seurakuntamme työn suun-
nitteluun ja toteuttamiseen johtokun-
nan eri tehtävissä. Nykyiset johtokun-
nan jäsenet ja minä  olemme erittäin 
valmiita kertomaan Sinulle, mitä kaik-
kea tähän työhön kuuluu. Ja saat olla 
varma, että kukaan ei odota Sinulta 
mahdottomia, ei myöskään sitä, että 

hiihtäisit jo avattuja  latuja, saapuvan 
talven terminologiaa käyttääkseni. 
Ehkä juuri Sinä tuot tullessasi uusia 
työnäkyjä ja toimintamalleja, joita ai-
van varmasti työssämme tarvitaan.  
Itse olen ollut jo yli 50 vuotta pappina 
enkä osaa mainita mitään toista seu-
rakuntaa, jossa yhteistyö olisi ollut 
parempi. Kukaan meistä ei väitä ole-
vansa yksin oikeassa taikka vaadi 
toisia ajattelemaan tavallaan. Olem-
me yhdessä matkalla seuraamassa 
Hyvää Paimentamme, joka kyllä tie-
tää, miten ja mihin  seurakuntaansa 
johdattaa. Emme koskaan ole riidel-
leet, saati sitten toisistamme pahoja 
puhuneet. Olen syvästi kiitollinen 
tästä työyhteisöstä  ja tahdon siksi 
Sinulle siihen osallistumista sydä-
mestäni suositella.  
Ruotsissa oli 1800-luvulla nk. Luki-
jain liike, jossa keskeisellä sijalla oli 
yhteinen Raamatun tutkistelu ja siitä 
nouseva avoin keskustelu. Liikkeen 
johtaja oli yli maan tunnettu pappis-
mies Henrik Schartau, joka nöyrästi 
totesi: „Jag har inga gavor, men jag 
far“. (Minulla ei ole mitään lahjoja, 
mutta minä saan.) Niin mekin voim-
me sanoa ja saamme paljon enem-
män, kuin mitä osaamme pyytää ja 
rukoilla. Ja siksi tahdomme lausua 
sydämestämme: „Kiittäkää Herraa, 
sillä hän hyvä, sillä hänen armonsa 
pysyy iankaikkisesti“. 
Sydämellisesti Sinua tervehtien ja 
kaikkea hyvää toivottaen kodista ko-
tiin, adventin valoja, joulun odotusta 
ja riemua! 
 
Pekka 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 

 
 

Miettiessäni, mitä kirjoittaisin tällä 
kertaa tälle palstalle, luin kaikki il-
mestyneet Kirkkoviestit läpi (16 kpl). 
Ensimmäinen ilmestyi marraskuussa 
2003. Siitä lähtien Kirkkoviesti on il-
mestynyt 2 kertaa vuodessa. Ensim-
mäiset painokset tehtiin Anja Franzin 
kotona Herrlibergissä hänen tietoko-
neellaan ja tulostimellaan. Sivujen 
järjestelyssä ja taitossa vierähti mon-
ta tuntia. Täysin amatöörinä Anja sai 
aikaan hienon tiedotuslehtisen seura-
kunnalle. Kolmannesta painoksesta 
lähtien  jaoimme painatuksen ja 
muistan, kuinka punainen joulupukki 
joulutorimainoksessa kulutti koko-
naan tulostimeni värit. Sivujen tekstit 
eivät osuneet painatuksessa  ihan 
kohdalleen ja jouduin pitämään pa-
peripinosta kiinni. Monta paperia me-
ni hukkaan, mutta lopulta ilo oli suuri, 
kun lehtinen oli valmis. Taittelimme 
yhdessä johtokunnan jäsenten kans-
sa sivut oikeaan järjestykseen ja lii-
mattuamme postimerkit ja osoitelaput 
kirjekuoriin Kirkkoviesti oli valmis 
postitukseen.  Anja Franzin jäätyä 
pois puheenjohtajan tehtävästä ja 
Kirkkoviestin kokoamisesta, Marian-
ne Paassilta otti tehtävän vastaan 
vuonna 2006 numerosta 6 lähtien. Ei 
ollut alku helppoa Mariannellekaan! 
Jokainen meistä tietää, miten vaikea 
on aloittaa tekemään tietokoneella jo-
tain taulukkoa, hakea oikeat „väli-
neet“ oikeista paikoista, asettaa ku-
vat tekstiin  jne. Mutta harjoitus on 
tehnyt Mariannesta mestarin! Hän 
kokoaa kaikki artikkelit ja tiedot koti-
koneellaan, lähettää valmiin lehtisen 
kirjapainoon ja hakee valmiit  Kirkko-
viestit postitettavaksi. Seurakunnan 
logolla ja jäsenten osoitteilla painetut 
kirjekuoret ovat myös Mariannen tai-
don tulosta. Hänen elämänkumppa-
ninsa Thomas on ollut asiantunteva-
na apuna monessa teknisessä tie-
dossa ja ongelmassa. Kiitos heille 

molemmille! 
Tapahtumakalenterissa lukee: Ikivih-
reät kokoontuvat joka kuun kolmas 
torstai Yläsalissa klo 13.30. Mikä ryh-
mä on Ikivihreät? Nimi viittaa johon-
kin, mikä on kestävää ja elävää, joka 
ei talvellakaan kuihdu. Kasvi, joka 
säilyttää vihreät lehtensä tai neula-
sensa läpi vuoden. Kysymyksessä 
on seurakunnan senioreiden tapaa-
minen! Koimme, että Ikivihreät ovat 
juuri näistä ominaisuuksista riippuen 
paras mahdollinen nimi senioriryh-
mällemme. Tapaamiset ja itse senio-
rit osoittavat joka kerta, kuinka elä-
väisiä ja virkeitä monet osallistujat 
korkeasta iästä huolimatta ovat. Iki-
vihreissä ei tosin ole ala- eikä ylära-
jaa vuosissa laskiessa. Vanhin on yli 
80 vuotta ja nuorin alle 50 vuotta! Ta-
paamisiin tulee 10 – 20 henkilöä 
säännöllisesti. Osa käy silloin tällöin, 
osa on joka kerta mukana. Pappim-
me Pekka Vihma pitää ajankohtai-
sesta Raamatuntekstistä pienen 
saarnan, laulamme tuttuja virsiä ja 
keskustelemme mielenkiintoisista 
asioista. Olemme muistelleet syitä, 
jotka johtivat omalla kohdallamme 
Sveitsiin tuloon. Olemme jakaneet 
omia kokemuksiamme ja oppineet 
toinen toisiltamme jotain uutta. En-
nen kaikkea olemme myös eräänlai-
nen turvaverkosto. Monet ovat yksi-
näisiä, lapset maailmalla, eronneita 
tai aviopuoliso on kuollut. Ikivihreissä 
saattaa löytyä ystävä, jonka kanssa 
ollaan samalla aaltopituudella, tava-
taan muutenkin.  
Ikivihreiden yhdyshenkilönä toimii Ei-
ja Sutter. Hän on ollut sairaanhoitaja-
na 25 vuotta ja on erikoistunut van-
husten hoitoon, dementiaan ja Alz-
heimerin tautiin. Eija ei ole enää  työ-
elämässä mukana, joten hän on pys-
tynyt auttamaan vapaaehtoisena  tar-
peen mukaan siellä, missä on tarvittu 
sen mukaan kuin omat voimavarat 
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ovat sallineet. Eija on myös uskolli-
sesti päivittänyt Ikivihreiden päiväkir-
jaa vuodesta 2004 alkaen. Ikivihreät 
viettävät aina pikkujoulua joulukuun 
alussa. Tuomme mukanamme pie-
nen paketin (arvoltaan noin  5 fran-

gia) ja jaamme ne keskenämme. 
Kahvi ja pulla maistuu, kuuntelemme 
joulun sanomaa ja puheensorina 
täyttää huoneen. Kaikilla on hyvä 
mieli! 
Tänä vuonna pikkujoulu on 15.12. Ei-
jalla on ollut tapana lähettää muistu-
tus tapaamisesta sähköpostilla ja hä-
nelle voi ilmoittautua. Saa toki tulla 
mukaan, vaikka ei olisi ilmoittautu-
nutkaan. Uudet seniorit ovat tervetul-
leita tutustumaan ja viihtymään! 
Suurkiitos Eijalle hänen arvokkaasta 
vapaaehtoistyöstään!

Mummoni vielä eläessä pyysin häntä 
laittamaan oman Raamattunsa väliin 
merkkejä, alleviivattuja kohtia minulle 
muistoksi. Sain periä hänen Raamat-
tunsa ja tänään tämä kohta erikoi-
sesti puhutteli: Psalmi 71:17-18 
(vanha käännös) „Jumala, sinä olet 
opettanut minua hamasta nuoruu-
destani, ja yhä vielä minä sinun ih-
meitäsi julistan. Jumala, älä minua 
hylkää vanhaksi ja harmaaksi tultua-
ni, niin minä julistan sinun käsivartesi 
voimaa nousevalle polvelle, sinun vä-
kevyyttäsi kaikille vielä tuleville. 
Jumalan ihme on ikivihreä sanoma, 
kestää tuoreena ajasta aikaan ! 
Siunausta kaikille! 
 
Pirjo Schwarz /pj 
 

Neulontaklubi kokoontuu joka kuun yhtenä keskiviikkona Kahvituvan yhteydessä. 
Tarkoituksena on, että jokainen neulomisesta pitävä voi tulla työnsä kanssa ja 
neuloa hetken toisten samanmielisten kanssa. Vinkkejä, ohjeita yms. vaihdellaan 
tarvittaessa ja niin haluttaessa. Laitetaan siis puikot kilisemään! 
  Seuraava kokoontuminen 16.11. klo 14.00 
Lisätietoja: marianne.paassilta@gmx.ch 
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Exit 17.9. Zürichissä
 
Kyllä haaveet voivat toteutua – jos 
niistä vain uskaltaa puhua toisillekin. 
Pitkän harkinnan ja rohkeuden ke-
räämisen jälkeen ehdotin Exit – yh-
tyeen laulajalle Pekka Simojoelle, et-
tä josko Exit voisi tulla pitämään kon-
sertin Zürichiin. Ja siitä se sitten lähti. 
Koska Europarlamentaarikko Hannu 
Takkula oli joskus lupautunut järjes-
tämään Exitin Strassbourgiin EU:n 
vieraaksi, saimme lyötyä kaksi kär-
pästä yhdellä iskulla ja EU:lta paljon 
taloudellista apua matkakuluihin. 
Lämmin kiitos siitä Hannulle! 
Vihdoin useiden sähköpostien ja vai-
heiden jälkeen saimme hartaasti 
odotetun Exitin vieraaksemme 17.9. 
Zürichiin. He pitivät konsertin Wipkin-
genin tunnelmallisessa kirkossa. Ih-
misiä oli todella kiitettävästi paikalla 
(115, vaarista vauvaan), sekä suo-
men- että saksankieliset olivat tulleet 
nauttimaan korkeatasoisesta hengel-
lisestä rock/popmusiikista. Konsertti 
oli niin sanotusti ”unplugged”, joka 
kuulemma Pekan mukaan tarkoitta-
nee sitä, että pojat soittavat istuen ei-
kä seisten niin kuin tavallisesti. Kotiin 
oli kuitenkin jätetty myös sähkökita-
rat, joten kitarasoolot olivat vähän 
rauhallisempia. 
 

 
Konsertissa kuultiin lauluja koko 
Exitin uran (24v) ajalta. Vanhoja klas-
sikoita ja lauluja uusimmalta levyltä. 
Saksankielisiä varten oli laulut kään-
netty saksaksi ja ne heijastettiin val-
kokankaalle, jotta he vähän tiesivät, 
mistä on kysymys. Nopeasti bändi ot-
ti yleisönsä, jo toisen laulun aikana 
taputettiin rytmikkäästi musiikin tah-
dissa. Välissä Pekka kertoi tarinoita 
elävästä elämästä ja pieni jumppa-
taukokin hartiahierontoineen mahtui 
mukaan. Aivan liian pian konsertti oli 
jo lopussa, Exitiä olisi voinut hyvin 
kuunnella vielä toiset puolitoista tun-
tia… Sydämelliset kiitokset Exitläisil-
le, teitte päivästä aivan mahtavan -  
ja tervetuloa uudestaan! 
Konsertista jäi hyvä ja kiitollinen mie-
li, sitä muistellaan varmasti vielä mo-
net kerrat. Näin päävastuun kantaja-
na minun oli helppo olla järjestämäs-
sä konserttia, taustavoimana kun oli 
joukko ihania ihmisiä, jotka kantoivat 
julkisivun takana kortensa kekoon 
hoitamalla ruokailun, siivouksen ja 
monia muita juoksevia asioita. Läm-
min kiitos heille mahtavasta työpa-
noksesta! 
 
Marianne Paassilta 
 

 

Yläsalissa 
maanantaina 27.2.12 klo 19.00 

Valitaan uudet johtokunnan jäsenet 

Kahvitarjoilu 
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Kuvagalleria Exit 17.9. Zürich 
  

Kuva 1 Exit Wipkingenin kirkossa 

Kuva 2 Exit vasemmalta oikealle: Markku Perttilä, Jarkko Jouppi, Timo 
Jouppi, Timo Luoto ja Pekka Simojoki  
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Kuva 3 Exitin kosketinsoittajat Jari Levy (vas.) ja Matti Puttonen 

Kuva 4 Illan puheen piti Pekka Simojoki, tulkkina toimi Marianne Paassilta 
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Kuva 5 Ruokatauolla Yläsalissa: Timo Jouppi, Markku Penttilä, Timo Luoto, 
Jari Levy 

Kuva 6 Keittiötiimi vauhdissa: Eija Sutter, Pirjo Schwarz, Pia Bart, Tiina 
Hellsten 
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Askeleet 
Ne, jotka olivat Exitin konsertissa 
syyskuussa, kuulivat, että olin toi-
vonut yhtä laulua laulettavaksi – 
laulua ”Askeleet”. Laulu, joka on 
Exitin ensimmäiseltä levyltä ja jota 
on 24 vuoden aikana laulettu var-
masti satoja kertoja, ja jota yhä uu-
delleen toivotaan. Pekka Simojoki 
teki laulun vaimolleen, joka pohti 
omaa paikkaansa elämässä ja seu-
rakunnassa. Mikä tekee tästä 
laulusta niin monia ihmisiä kosket-
tavan? 
 
Laulun sanat ovat seuraavat: 
 
Askeleet uupuneet, yössä 
yksinäisyyden. 
Vaienneet ovat laulut eilisen 
ja huomista en vielä nää. 
Askeleet uupuneet, minne kuljen, 
tiedä en. 
Kadonneet ovat voimat ihmisen 
ja jäljelle vain tyhjyys jää. 
 
Tahtoisin olla kyyhkynen, joka 
taivaita piirtää  
Ja lentää vapauteen. 
Tahtoisin löytää uskon sen, joka 
vuoria siirtää 
ja kulkee päällä veen, 
mutta siipeni särkyivät tuulissa 
maan 
 ja uskoni siemen, ei kasvanutkaan 
- kasvanutkaan. 
 
Askeleet uupuneet, minne jäivät 
unelmat? 
Säilyneet on vain muistot kalpeat 
ja toivottomuus valtaa maan. 
Askeleet uupuneet, tässäkö nyt 
kaikki on? 
Vaalenneet ovat viljat vainion 
ja sirppi seisoo paikallaan… 
 
Tahtoisin jalat rohkeat, joilla juosta 
väsymättä yli suurten vuorien. 
Tahtoisin antaa Herralle kaksi 
uskollista kättä ja alttiin sydämen, 

mutta jalkani juuttuivat maan 
kamaraan 
ja käteni väsyivät taistelemaan - 
taistelemaan. 
 
Askeleet uupuneet, Isä tuntee 
jokaisen 
kyyneleet lempeästi kuivaten 
Hän kotiin ohjaa eksyneen. 
Askeleet uupuneet, Hän on käynyt 
saman tien. 
Sirpaleet kaikki ristin luokse vien 
Ja alkaa voin taas uudelleen. 
Askeleet. 
 
Ensi näkemältä laulu on melkoisen 
epätoivoinen ja raskas, väsyneen 
ihmisen valituslaulu. Haluaisin olla 
jotain mahtavaa, siirtää vuoria, len-
tää vapaana kuin kyyhkynen, saa-
da uskollani ja työlläni paljon ai-
kaan – ja en pystykään, en ole-
kaan. Yritän ja haluan - ja joudun 
pettyneenä huomaamaan oman ra-
jallisuuteni. Kukapa kristitty ja seu-
rakuntatyötä tekevä ei olisi kipuillut 
oman työnsä ja uskonsa kanssa. 
Vasta viimeisessä säkeessä ns. rä-
jäytetään pankki. Siitä löytyy us-
komme aarteita ylitsevuotavasti! 
Minä, väsynyt ja jopa toivottomuu-
teen vaipunut ihminen, saan tulla 
Isän luokse, joka ottaa vastaan, 
hoivaa ja lohduttaa. Hän tuntee 
meidän tuskittelumme, väsymisem-
me. Ja saan alkaa taas uudestaan! 
Siinä on se niin monelle vaikea ar-
mo hyvin yksinkertaisesti selitetty-
nä. Kaikesta huolimatta minä saan 
alkaa taas uudelleen. Minua tar-
vitaan – minulle annetaan taas voi-
mia käydä hetken matkaa eteen-
päin, vaikka minulla olisikin kaksi 
vasemman käden peukaloa! 
Ehkä tämän laulun lohdullisuus on 
se, joka koskettaa. 
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Tätä tekstiä kirjoittaessa ajatuksiin 
pyrkii väkisinkin rohkaisu sinulle 
lähteä mukaan seurakuntatyöhön. 
Kukaan ei odota sinulta yliluonnolli-
sia kykyjä tai monitoimitaituruutta. 
Jokainen saa tehdä tätä työtä niillä 
taidoilla ja kyvyillä, mitä on, niillä ai-
karajoituksilla, mitä kullakin on 
työnsä, perheensä yms. vuoksi. 
Seurakuntatyössä (missä seura-
kunnassa tahansa) tarvitaan tavalli-
sia ihmisiä, joilla on halua, innos-
tusta, rohkeutta ja pitkäjännittei-
syyttä. Päässä pyörii toinen Pekka 
Simojoen laulu, jonka kertosäkeistö 
on tullut minulle erityisen läheisek-
si. Sillä haluaisin rohkaista jokaista 
tulemaan mukaan! 
 
Marianne Paassilta 
 
 
Kaksi tavallista kättä 
Hän ei mitään pyhimystä kaipaa 
sädekehineen, 
‘tee-se-itse’ -yritystä yltää 
taivaaseen. 
Tavallisen taapertajan Hän vie 
työhön pellolleen, 
kurjimmankin savimajan Hän voi 
tehdä kirkokseen. 
 
Kerto: 
Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön 
lähettää. 

Kuinka paljon tekemättä ilman niitä 
täällä jää! 
Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa 
jaloikseen, 
niillä taivasmatka alkaa joka aamu 
uudelleen, uudelleen. 
 
Vaikka moni tekee tikkaat toisten yli 
päästäkseen, 
jäävät mielestänsä rikkaat yksin 
rahoineen. 
Sillä kaikkein köyhimmistä Herra 
kansan kokoaa, 
heikoista ja hiljaisista valtakunnan 
rakentaa. 
 
Ensimmäiset viimeisiksi jäävät 
Hänen laskuissaan, 
mahtavimmat pienimmiksi joutuu 
taipumaan. 
Hän ei käske enkeleitään tätä 
maata muuttamaan, 
Jeesus tahtoo käyttää meitä siellä 
missä tarvitaan. 
 
Kerto: 
Kaksi tavallista kättä Jeesus työhön 
lähettää. 
Kuinka paljon tekemättä ilman niitä 
täällä jää! 
Kaksi tavallista jalkaa hän voi ottaa 
jaloikseen, 
niillä taivasmatka alkaa joka aamu 
uudelleen, uudelleen. 

 


