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Seurakunnan
tilinpäätös
plussalle

KUVA: HEIKKI IMPIÖ

Pääkirjoitus

Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös on viime vuodelta 1,02
miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Vuosikate on 3,04 miljoonaa
euroa, ja se kattaa reilun kahden miljoonan euron poistot.
Poistosummaan sisältyy poikkeuksellisena kertapoistona
Vesalan leirikeskuksen käytöstä poistettujen rakennusten yli
puolen miljoonan euron tasearvot.
Budjetoitua suuremman
vuosikatteen muodostumiseen
vaikuttivat olennaisesti budjetoitua suuremmat toimintatuotot ja rahoitustuotot sekä budjetoitua pienemmät toimintakulut.
– Kuluneen vuoden tilinpäätös muodostui budjetoitua paremmaksi, mutta erityisesti tulevien vuosien verotulojen laskeva kehitys edellyttää merkittäviä sopeutustoimia seurakunnan käyttötalouteen, arvioi talouspäällikkö Markku Laitinen.
Tilinpäätöksen hyväksyy
kirkkovaltuusto.

Ihan kaikki ei
olekaan muuttunut
Mitä tällä hetkellä uskaltaa odottaa? Mitä voi toivoa?
Loppuuko tämä koskaan? Mitä vielä on edessä?
Samaan aikaan kun nämä ja tuhat muuta kysymystä risteilevät mielessä, vietetään pääsiäistä, toivon juhlaa.
Tänä pääsiäisenä emme kokoonnu pääsiäiskirkkoon, lapset eivät kierrä virpomassa. Moniko muisti ostaa pääsiäismunia haaliessaan kumihanskat kädessä tavaraa kärryyn? Miltä tuntuu viettää tämä juhla aivan yksin?
Pääsiäinen ei ehkä ole entisellään, mutta pääsiäisen sanoma on. Pääsiäinen on kuoleman voittamisen, toivon
ja elämän ilojuhla. Kärsimyksen ja kuoleman jälkeen koetaan ylösnousemus ja riemu.
Juuri toivo on asia, joka pitää meidät nyt pinnalla. Toivoa
voi omassa elämässään pitää yllä monin tavoin, ja pääsiäisen sanoman pohtiminen on siihen yksi keino. Emme ehkä voi kokoontua tavalliseen tapaan jumalanpalveluksiin, mutta Jyväskylän seurakunta kutsuu teidät pääsiäisenä ruudun äärelle jumalanpalveluksiin. Ne lähetetään suorina lähetyksinä Keltinmäen kirkosta nettisivuillamme ja sanomalehti Keskisuomalaisen verkkosivuilla.
Myös aina sunnuntaisin kokoonnumme sähköisesti. Pidämme kiinni jatkuvuudesta.
Psykoterapeutti Maaret Kallio kehottaa Keskisuomalaisen (29.3.) haastattelussa vaalimaan kaikkea jatkuvaa,
pitämään kriisinkin keskellä kiinni päivärytmistä, ruokailuista tai vaikkapa ulkoiluista. Kun tekee asioita, jotka jatkuvat, huomaa, että ihan kaikki ei olekaan muuttunut, pohtii Kallio ja kertoo itse hoitavansa tällä ajatuksella pelargoniaistutuksiaan. Samassa lehdessä chileläinen
kaivosmies Mario Sepulveda, joka oli yli kaksi kuukautta
eristyksissä kaivoksessa vuonna 2010, neuvoo karanteenissa olevia ihmisiä järjestelemään kotiaan ja luomaan itselleen rutiineja.
Tässä lehdessä Jyväskylän kirkkoherra Arto Viitala toteaa,
että joskus asioiden pelkistäminen tuo esiin sen, mikä
elämässä on tärkeää. Pienet arkiset asiat saavat uudenlaisen
merkityksen.
Toivo elää pienissä asioissa. Niiden vaaliminen ei ole turhaa.

Koronaepidemian vuoksi seurakunnissa on luovuttu yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Jyväskylän seurakunta
lähettää jumalanpalveluksia sekä suorina lähetyksinä että etukäteen nauhoitettuina. Pastori Juho Puhto
onnistuneen striimauksen jälkeen Kaupunginkirkkossa sunnuntaina 22.3. klo 11.12.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Pääsiäisyön jumalanpalvelus la 11.4. kello 23. Jumalanpalvelus taltioidaan etukäteen Keltinmäen kirkossa ja näytetään Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla.

’’

Ne, joilla on siihen suinkin
mahdollisuus, voisivat nyt toimia
niin, että mahdollisimman monella olisi mahdollisimman hyvä olla.
Voi esimerkiksi soittaa jollekulle,
josta tietää, että hänellä on erityinen syy olla huolissaan.”
Espoon piispa Kaisamari Hintikka
(kirkkojakaupunki.fi 17.3.)

Kaupan myyjä Reija Wuori (HS 22.3.)
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Itselleen voi puhua niin
kuin isoäiti puhuisi sinulle. Että
otetaanpas nyt ihan rauhallisesti.
Oletko muistanut syödä? Tässä
olisi vähän appelsiinimarmeladia.”
Aivotutkija Katri Saarikivi kertoo, että
itsemyötätunto hellii aivoja hädän
hetkellä. (KSML 25.3.)

’’

Pandemia pakottaa meidät
kollektiivisesti havaitsemaan, että
varjot ovat osa elämää.”
Arkkipiispa Tapio Luoma
(kotimaa24.fi 25.3.)

Olen ostanut synttärikakun
’’
pienestä leipomosta, hakenut ta-

keaway-annoksia tutusta ravintolasta sekä ostanut lahjakortteja
tulevaisuuden käyttöä varten tutuilta yrittäjiltä.”
Telian paikallisjohtaja Milla Hänninen
kertoo, kuinka voi tukea pienyrittäjiä
vaikeassa tilanteessa. (KSML 27.3.)

Tämä on kaikkia koskettava
’’
aihe, ja kaikilla on lupa tuntea
pelkoa. On myös tärkeää huo
mioida, ettei tule syrjivää puhetta:
ettei ketään syyllistetä siitä,
että on sairastunut tai toisaalta
vähätellä sen takia, että pelkää.”
Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija
Hauvala (SJL 18.3.)

Kannessa: Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus, jolloin juhlitaan
Jeesuksen ylösnousemista kuolleista.
Kuvitus: Nina Huisman

Päätoimittaja
Jonna Arola 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612

Nina Lyytinen työskentelee yksityisenä ammatinharjoittajan Terveystalossa ja EMDR-terapiakeskus Mementoksessa. Hän kuuluu myös Suomen
Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmään.

Tuen tarve jatkuu vuosia
Koronavirus rajoittaa elämää ja arki on rakennettava uudella tavalla.
Kysyimme selviytymisvinkkejä tilanteeseen psykologi Nina Lyytiseltä.

Sanottua

’’
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Jos pidät pelaamisesta ja sinulla on Minecraft, tule Fisuklupiin! Fisucraft-kerho
pienille koululaisille tiistaisin kello
18–20. Liittymisohjeet: fisuklupi.
wordpress.com.

Jyväskylän seurakunnan tapahtumat on peruttu toistaiseksi koronaepidemian vuoksi.

Nyt ihmiset ovat kiinnittäneet
tavallista enemmän huomiota
kaupan työntekijöiden työhön. Se
on tuntunut mukavalta. Olemme
normaalisti niin tavallinen osa arkea, ettei meitä ajatella.”

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Osallistu keskipäivän rukoushetkeen Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla. Rukoushetki lähetetään ma–la kello 12 osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi.

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Tellervonkatu 5
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

jklsrk
jyvaskylan_seurakunta
@Henkielama
henkielama

MINNA PALOVAARA teksti
MIKKO HEISKALA kuva

Mikä tekee nykyisestä poikkeustilanteesta erityisen?
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne koskettaa koko maailmaa ja on näillä näkymin pitkäkestoinen. Kaikkia sen vaikutuksia
emme vielä tiedä. Olemme aiemmissa kansallisissa kriisitilanteissa
oppineet, että psykologisen tuen
tarve ei pääty kriisivaiheeseen vaan
jatkuu vuosia sen jälkeen.
Onko turha stressata?
Epävarmassa ja mahdollisesti uhkaavassa tilanteessa stressi on
luonnollinen reaktio. Se auttaa
meitä valmistautumaan ja selviämään. Huolen ja stressin taso toki vaihtelee ihmisestä toiseen. Erilaiset tunteet ovat terve merkki ja
kuuluvat asiaan.
Mikä auttaa, jos tämänhetkinen
poikkeustilanne ahdistaa ja
pelottaa?
Tunteita ei pidä kieltää eikä hävetä.
Itselleen kannattaa selventää, mikä
tilanteessa pelottaa. Miten minulle
käy, jos pelätty asia tapahtuu? Kun
pelätty asia jäsentyy, pelon tunne
lieventyy. Myös stressistä palautuminen on tärkeää, joten välillä
on hyvä siirtää ajatuksia muualle.

Läheisten ja tuttavien kanssa puhuminen auttaa. Pitkittyneeseen
stressiin voi hakea tukea ammattilaisilta. Yksin ei tarvitse jäädä.
Mitä tunteita nykyisessä
tilanteessa voi nousta?
Tilanne voi herättää esimerkiksi huolta, hämmennystä ja pelkoa.
Jos stressitaso jää päälle pitkäksi
aikaa, se saattaa vaikuttaa hyvinvointiin enemmän kuin alkuperäinen aiheuttaja. Ylivirittyneisyys voi
johtaa ylireagointiin.
Miten voisi siirtää ajatuksensa
muualle?
Mielekäs tekeminen auttaa. Voi
uppoutua vaikkapa hyvään kirjaan,
sarjakuvien lukemiseen, sudokuun
tai käsityön tekemiseen.
Olisiko hyvä laittaa välillä
telkkari kiinni?
Uutisvirran seuraamista voisi rajoittaa etenkin, jos tilanne ahdistaa. Yksi uutislähetys päivässä voisi riittää.
Miten lapsia voi tukea tässä
tilanteessa?
Aikuisen kannattaa pitää huolta
omasta hyvinvoinnistaan, koska
lapset ovat herkkiä aikuisten reaktioille. Lasta voi suojella olemalla
itse aikuisena rauhallinen. Tärkein-

tä on olla läsnä, pysähtyä kuuntelemaan lasta ja kohdata hänen tunteensa ja kysymyksensä. Lapselle
tulee puhua hänen ikätasonsa mukaisesti.
Rutiinit ja myös leikit auttavat
lievittämään lapsen ahdistusta.
Kun virus on aiheuttanut poikkeuksia arkeen, on aika luoda myös
uusia rutiineja perheen arjessa.
Miksi rutiinit ovat niin tärkeitä?
Erityisesti poikkeustilanteessa rutiinien merkitys korostuu, kun elämä jatkuu erityisissä olosuhteissa. Rutiinit auttavat hallitsemaan
stressiä. Unirytmi, ruokailurytmi ja
säännöllinen liikunta ovat tärkeitä
hyvinvoinnin osia.
Rutiineihin kuulunut työyhteisö
on hajallaan. Mikä avuksi?
Rutiinit luovat hallinnan tunnetta.
Siksi kannattaa miettiä, mihin voi
itse vaikuttaa. Kannattaa olla yhteydessä työkavereihin ja esimieheen, ja tapaamisia voi sopia verkkoon. Keskusteleminen helpottaa – ja tietysti huumori keventää
tunnelmaa.
Vinkkisi etätyön tekijöille?
Etätyöhön kannattaa valmistautua kuin mihin tahansa työpäivään. Tee itsellesi toimiva työpiste kotiin ja huomio työergonomia.

Tarkista, että työvälineet ovat kunnossa, suunnittele päivän tehtävät
ja aseta tavoitteesi.
Muista pitää taukoja, käy happihyppelyllä tai tee taukojumppaa. Tapaa työkavereitasi verkon
kautta: yhteinen kahvihetki onnistuu myös netissä! Päivän päätteeksi pane merkille, mitä olet saanut
aikaiseksi.
Kannattaa pyrkiä erottamaan
työ ja vapaa-aika toisistaan.
Teetkö itse nyt töitä etänä?
Teen paljon töitä etänä ja pidän digivastaanottoa. Asiakkaita ei jätetä
ilman tukea tässäkään tilanteessa.
Onko henkisen tuen tarve
lisääntynyt?
Kysynnän piikkiä ei ainakaan vielä
näy. Monen aika menee tällä hetkellä arjen rutiinien löytämiseen.
Tiedon tarve ja erilaisten kriisipalveluiden kysyntä on varmasti
noussut.
Terveisesi lukijoille?
Tilanne saattaa jatkua pitkään, ja
jaksaminen voi joutua ajoittain koville. Tarvittaessa kannattaa pyytää ja ottaa apua vastaan. Selviämme vaikeuksista yhdessä toisiamme tukien. Kysytään kuulumisia
ja keksitään keinoja olla toisillemme läsnä.

Keskusseurakuntatalo
menossa myyntiin
Jyväskylän seurakunta on päättänyt aloittaa keskusseurakuntatalon myynnin. Jyväskylän keskustassa, Yliopistonkadulla sijaitsevassa keskusseurakuntatalossa aiemmin toimineet ja sittemmin väistötiloihin
siirtyneet seurakunnan toiminnot muuttavat myöhemmin tänä vuonna vuokratiloihin Kirkkopuiston laidalle. Tehdyt toimitilaratkaisut mahdollistavat
keskusseurakuntatalosta luopumisen, koska seurakunta ei
enää tarvitse taloa omaan käyttöönsä.

Palokan kirkko
suljetaan
remontin ajaksi
Palokan kirkko suljetaan kaikelta toiminnalta peruskorjauksen
ajaksi 14.4. alkaen. Kirkon väistötilana toimii toimitila Roihu
Palokan kauppakeskuksessa,
osoitteessa Saarijärventie 52.
Diakoniatoimisto siirtyy osoitteeseen Kirrintie 11 C. Kirkon
välittömässä läheisyydessä oleva Jokelan pappila säilyy edelleen varhaiskasvatuksen toimintojen käytössä.
Peruskorjauksen aikana, koronavirusepidemian laannuttua, jumalanpalveluksista osa
toimitetaan Taulumäen kirkossa ja osa Palokan Pelimannitalolla myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan.
Lisätietoja saa Palokan alueseurakunnan Facebook-sivuilta @palokankirkko sekä nettisivuilta jyvaskylanseurakunta.
fi/palokan-alueseurakunta.
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Jyväskylän
seurakunnan
neuvonta- ja
keskusteluavun
numero
041 730 3453
ma–su klo 8–20.

Seurakunta antaa arjen
apua vaikean ajan yli
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Virastoasiointi
sähköpostilla
tai puhelimitse
Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirasto ja hautauspalvelut palvelevat toistaiseksi puhelimitse ja sähköpostilla. Kirkkoherranvirastoon voi olla yhteydessä numerossa 050 363 2300
(ma–to kello 9–15) tai sähköpostilla jyvaskylan.seurakunta@evl.fi. Hautauspalvelut tavoittaa puhelimella numerosta 040 162 3982 (ma–pe kello
9–15) tai sähköpostilla jklsrk.
hautajapuisto@evl.fi.

Perheasiain
neuvottelukeskus
palvelee etänä
Jyväskylän seurakunnan Perheasian neuvottelukeskus palvelee myös poikkeustilanteen
aikana. Tilapäisesti tarjotaan
myös 45 minuutin aikoja kärjistyneen perhe- tai parisuhdetilanteen tueksi. Neuvottelut tapahtuvat toistaiseksi puhelimitse tai verkkosovellusten kautta.
Uusia aikoja voi varata soittamalla numeroon 044 774 7052
ti, ke ja pe kello 12–14.30.

Leiritilat
on suljettu
toistaiseksi
Jyväskylän seurakunnan leiritilat – Koivuniemi, Sarpatti, Mutanen, Vesalan Rysä – on suljettu 18.3. alkaen. Kaikki tilavaraukset on peruutettu huhtikuun
loppuun saakka. Leiritilat suljetaan toistaiseksi. Toukokuun
osalta päätös leiritilojen käytöstä tehdään huhtikuun alussa.

Rippikoulujen
siirtämisestä
päätös pian
Koronaepidemian vuoksi Jyväskylän seurakunnassa pohditaan
parhaillaan rippikoulujen siirtämistä. Seurakunnalla on valmiit suunnitelmat kesän rippikoulujen siirtämisestä tarvittaessa syyslomalle ja joulun välipäiville.
– Haluamme, että tämän
vuoden rippikoululaiset saisivat
koronaepidemiasta huolimatta
osallistua rippikouluun, Yhteisen seurakuntatyön vt. johtaja
Eivor Pitkänen kertoo.
Päätös rippikoulujen ajankohdasta tehdään pääsiäiseen
mennessä.

Jyväskylän seurakunta tarjoaa
apua, tukea ja turvaa koronaepidemian aikana. Resursseja kohdennetaan erityisesti diakoniaan eli sosiaaliseen palvelu- ja avustustyöhön,
jotta myös kaikkein heikoimmassa
asemassa olevat pärjäävät vaikean
ajan yli. Asiakkaita kohdataan diakonian vastaanotolla ajanvarauksen kautta.
– Kohtaamme erityisesti keskusteluapua tarvitsevia sekä heitä, joilla on taloudellisesti tiukkaa.
Autamme ihmisiä myös etsimään
apua vaikeuksien keskellä, diakonian vt. asiantuntija Kirsi Lepoaho
kertoo.
– Suosimme asiointia puhelimitse, mutta myös tapaamiset vastaanotolla ovat mahdollisia hygieniaohjeita noudattaen.

Ruoka-avun järjestämisessä
auttaa Jyväskylän kaupunki, joka
on varautunut tarjoamaan apua
yli 70-vuotiaille Vapari-palvelun
kautta. Kaupunki on jo perustanut
keskitetyn numeron, jonka kautta
pyyntöjä voi tehdä.
– Mikäli kaupungin palvelu
ruuhkautuu, olemme valmiita antamaan apua ruokien kuljetukseen. Maksuasian tulee tällöin hoitua asiakkaan tai kaupungin palvelun kautta. Asiakkaiden kuljetuspalvelua emme voi järjestää, Lepoaho toteaa.
– Jyväskylän Katulähetyksen
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Nelimetrisessä pellavakankaassa näkyvät hautaliinaan käärityn ruumiin jäljet edestä ja selkäpuolelta. Viime vuosikymmenten aikana Torinon käärinliinaa on tutkinut suuri joukko tiedemiehiä
yli viideltäkymmeneltä tieteenalalta. Erilaisista kokeellisista testeistä huolimatta moderni tiede ei ole pystynyt määrittelemään, miten käärinliinassa näkyvä ristiinnaulitun kuva on syntynyt.

Jos koronaepidemia huolettaa, voit soittaa Jyväskylän seurakunnan neuvonta- ja keskusteluavun puhelinnumeroon, jossa seurakunnan työntekijät vastaavat puheluihin joka päivä. Päivystysvuorossa diakoni Sami Junttila.

ruokapankki toimii ajanvarauksella tässäkin poikkeustilanteessa.
Olemme jatkuvasti yhteydessä Katulähetykseen. Seurakunta tulee
avuksi ruokakassien kuljetukseen
tarvittaessa. Kuljetusapu kohdistuu riskiryhmiin kuuluville ja karanteenissa oleville vähävaraisille.
Seurakunnan emäntäpalvelu
valmistaa hätäavuksi valmiita ruoka-annoksia. Ruoka-annokset on
tarkoitettu myös vähävaraisille sekä karanteenissa oleville ja riskiryhmään kuuluville, mikäli he ei-

vät saa apua muualta. Ruoka-annokset jaetaan diakonian vastaanotolla tai koteihin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Ensisijainen ruoka-avun tarjoaja on Jyväskylän
kaupunki.

Jyväskylän kaupunki soittaa kaikille yli 70-vuotiaille ja varmistaa
kotona pärjäämisen koronakaranteenin aikana. Seurakunta vastaa
keskustelutarpeeseen etenkin niiden ikäihmisten kohdalla, jotka
kokevat yksinäisyyttä. Keskustelu-

apua voi pyytää seurakunnan neuvonta- ja keskusteluavun numerossa, jossa seurakunnan työntekijät
päivystävät joka päivä kello 8–20.
Jyväskylän seurakunnan neuvonta- ja keskusteluapua
antava puhelin numerossa
041 730 3453. Puheluihin vastastaan ma–su kello 8–20.
Jyväskylän kaupunki opastaa
ruoka- tai apteekkipalveluissa
arkisin kello 8–18 numerossa
014 266 0550.

Kasteesta voi sopia hyvissä ajoin
Poikkeusolot tuovat muutoksia myös hautajaisten järjestämiseen.
SIRPA KOIVISTO teksti

Jumalanpalvelukset sekä kirkolliset toimitukset – kasteet, hautaan
siunaamiset ja vihkimiset – hoidetaan koronavirusepidemian aikana
poikkeusjärjestelyin.
Kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla hallituksen ohjeistuksen mukaisesti enintään kymmenen ihmistä.
Tilanne on hankala, mutta ihmiset ovat kirkkoherra Arto Viitalan
mukaan hyvin ymmärtäneet, miksi osallistujamäärän rajoituksiin on
ollut pakko ryhtyä.
– Näin suojelemme toinen toisiamme, Viitala muistuttaa.
– Toimituksia koskevat rajoitukset tuntuvat monista ihmisistä poikkeustilanteessa kaikkein kipeimmiltä. Tilanteet, joissa kaikki eivät voi osallistua läheisen siunaustilaisuuteen tai pääse iloitsemaan sukulaislapsen ristiäisiin,

kertovat siitä, miten tärkeitä ja
merkityksellisiä elämän käännekohdat ovat.

Kasteen ajankohta on tavanomaisesti kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Mikäli lapsen huoltajat päättävät koronariskin vuoksi siirtää kasteen tätä myöhemmäksi, heidän tulee palauttaa kotiin tullut lomake lapsen
tietojen ilmoittamisesta digi- ja väestötietovirastoon.
Vaikka kaste lykkääntyisi, seurakunnan kanssa voi jo nyt sopia kasteen järjestämisestä aikana, jolloin
koronatilanne on todennäköisesti
rauhoittunut.
Seurakuntamme työntekijät
auttavat tuoreita vanhempia kastejärjestelyissä parhaansa mukaan.
Kasteen järjestäminen kodin sijaan kirkossa tai muissa seurakunnan tiloissa mahdollistaa juhlan
osallistujien sijoittumisen väljästi,

mikä osaltaan vähentää tartuntariskiä.
Vastasyntyneen ja muidenkin
turvallisuuden kannalta mahdollisimman pieni kastejuhla on suositeltava. Laajemmalle sukulaisten ja
ystävien joukolle voi järjestää ristiäisistä striimauksen ja heidät voi
kutsua uuteen juhlaan myöhemmin.

Hautajaisjärjestelyistä sovitaan
etukäteen papin ja omaisten sekä
tarvittaessa kanttorin kesken. Siunaustilaisuuden osallistujamäärä
saa olla poikkeusoloissa enintään
10. Tähän osallistujamäärään ei ole
laskettu mukaan pappia ja kanttoria.
– Kymmenen henkilön enimmäismäärästä on mahdollista poiketa jonkin verran vain sillä erityisen painavalla perusteella, että vainajan kaikkein lähimpien omaisten
lukumäärä on enemmän kuin kym-

menen, Arto Viitala huomauttaa.
Kymmenen hengen rajoitus koskee myös seurakunnan tiloissa toteuttavaa muistotilaisuutta.
Poikkeusoloissa tuhkaaminen
on mahdollista tavanomaisesta
poikkeavin järjestelyin. Vainaja on
mahdollista tuhkata jo ennen siunaustilaisuutta, jolloin hautaan
siunaaminen ja muistotilaisuus
voidaan järjestää niin sovittaessa
useita viikkoja myöhemmin.
– Toinen mahdollisuus on järjestää poikkeusaikana pienimuotoinen hautaan siunaaminen, muistotilaisuus ja tuhkaus ja myöhemmin normaalioloissa isomman joukon kanssa uurnan maahan kätkeminen ja muistotilaisuus, Viitala
toteaa.
Ohjeet perustuvat
tilanteeseen 30.3. Muutoksista
tiedotamme nettisivuillamme
jyvaskylanseurakunta.fi.

Torinon käärinliina herättää
yhä ristiriitaisia tunteita
Tutkija Juha Hiltunen on vakuuttunut Jeesuksen hautaliinan aitoudesta.
JUHANA UNKURI teksti
JUHA HILTUNEN kuva

Torinon käärinliina on 4,4 metriä
pitkä ja 1,1 metriä leveä hautaliina, jossa näkyy miehen kokovartalokuva niin edestä kuin selkäpuolelta. Pellavaliinan kuvahahmosta
voidaan todeta, että miestä on kidutettu julmasti ja hänet on ristiinnaulittu.
Torinon käärinliina on herättänyt ajan mittaan runsaasti keskustelua. Monet uskovat sen olevan
Jeesuksen hautaliina, monet epäilevät sitä taitavaksi väärennökseksi.

Torinon Pyhän Johannes Kastajan
katedraalissa vuodesta 1578 saakka säilytetyn käärinliinan kulkureitti on tarkasti tiedossa 1300-luvun puolivälistä lähtien. Lisäksi on
olemassa vanhoja lähdeviitteitä ja
tuoreita arkistolöytöjä, joiden perusteella se oli Konstantinopolissa
ja Lähi-Idän Edessassa satoja vuosia aiemmin.
Viime vuosikymmenten aikana Torinon käärinliinaa on tutkinut suuri joukko tiedemiehiä yli
viideltäkymmeneltä tieteenalalta.
Aiheeseen perehtyneitä tiedemiehiä kutsutaan sindonologeiksi. Yksi heistä on Oulun yliopiston dosentti Juha Hiltunen, joka on kulttuuritutkimuksen ja antropologian lisäksi erikoistunut historiallisiin
väärennöksiin. Torinon käärinliinasta Hiltunen kiinnostui 1980-luvun lopulla.

– Kuuluin Skepsikseen ja tutkin
historiallisia väärennöksiä. Torinon
käärinliinaan tutustuessani mietin, kuka on tehnyt noin mahtavan väärennöksen. Kun perehdyin
aiheeseen lisää, käänsin kelkkani,
Hiltunen myöntää.

Vahvimpana todisteena Torinon
käärinliinan aitoutta vastaan on
pidetty vuoden 1988 radiohiiliajoitusta, jonka mukaan se on peräisin
vuosien 1260–1390 väliseltä ajalta.

Viimeistään
”uusien
todisteiden

valossa olen varma
siitä, ettei Torinon
käärinliina ole
väärennös.
– Tällä vuosituhannella käärinliinaa on tutkittu neljällä nimenomaan pellavakankaan ajoittamiseen soveltuvalla menetelmällä:
vanilliinipitoisuusanalyysillä, molekyylispektroskopialla, Raman
spektroskopialla ja mekaanisella
multiparametrimittauksella. Niiden mukaan käärinliina on noin
2 000 vuotta vanha. Vuoden 1988
radiohiiliajoitus on viime vuosina
osoitettu tieteellisesti epäpäteväksi, mutta silti se saa edelleen mediahuomiota.
Muista todisteista Hiltunen nostaa esiin käärinliinasta löytyvän sii-

tepölyn ja kivipölyn.
– Juutalaiset tapasivat sirotella vainajan pään ympärille hautajaiskukkia.
Iso osa käärinliinasta löytyneestä siitepölystä sijoittuu Jerusalemin seudulle. Lisäksi käärinliinasta
on löytynyt Jerusalemin seudulle
ominaista kivipölyä vainajan jalkapohjien, polvien ja nenänpään alueelta. Tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä Jeesuksen ristinkantamisesta kerrotaan.
Torinon käärinliinassa olevasta
verestä löytyy huomattavan korkeita kreatiniini- ja ferritiinipitoisuuksia.
– Tämän on todettu viittaavan
mittavaan kärsimykseen ja kidutukseen, Hiltunen toteaa.

Erilaisista kokeellisista testeistä huolimatta moderni tiede ei ole
pystynyt määrittelemään, miten
käärinliinassa näkyvä ristiinnaulitun kuva on syntynyt.
– Jotkut tutkijat uskovat käärinliinan kuvahahmon syntyneen koronapurkauksessa, joka on eräänlainen salama. Tämä korreloi ylösnousemusajatuksen kanssa. Ruumis on kadonnut liinasta atomisoitumalla, mutta on jättänyt kuvan.
Jotkut pitävät Torinon käärinliinaa epäaitona, koska evankeliumiteksteissä ei mainita liinoissa olleen
kuvaa.
– Käärinliinan kuva on todennäköisesti vahvistunut ajan mittaan,
nyttemmin se on jo alkanut hei-

Ristiinnaulitsemisessa käytetyt naulat on luultavimmin lyöty läpi pienten
ranneluiden välisen aukon kautta.

kentyä. Vaikuttaa siltä, että hautajaisaineet ovat toimineet jonkinlaisena kehitteenä, Hiltunen uskoo.
Hiltusen mukaan kirkollisissa piireissä Torinon käärinliina on
kohdannut kirkkokunnasta riippumatta suhteellisesti enemmän vastustusta kuin tiedepiireissä.
– Vastustusta on tuottamassa
myös yleistynyt sekularistinen, uskonnonvastainen maailmankuva.
Torinon käärinliina voi kuitenkin
haastaa ihmisiä pohtimaan evan-

keliumin sanomaa uudella tavalla.
Hiltunen julkaisi vuonna 2009 Torinon käärinliinaa käsittelevän Valokuva Jeesuksesta? -kirjan. Viime
vuonna ilmestyneestä päivitetystä
painoksesta kysymysmerkki on jätetty pois.
– Harkitsin jo alkuperäispainoksen kohdalla kysymysmerkin poisjättämistä. Viimeistään uusien todisteiden valossa olen varma siitä,
ettei Torinon käärinliina ole väärennös.
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RUKOUS
antaa voimaa, lohtua ja iloa

Rukous kantaa etenkin nykyisessä
poikkeuksellisessa tilanteessa. Keräsimme
seurakuntamme työntekijöiden
lempirukouksia juuri tähän hetkeen.
NINA HUISMAN kuvitus

Sinä, Kristus olet kaikkialla. Tässä karanteenissa ja
maailman kysymyksissä. Minussa.
Sinä olet yksinäisessä illassani, unettomassa yössä,
lihaskivuissani.
Sydämen kiihtyneessä rytmissä, ikävässäni tavallisuuteen.
Sinä olet peilikuvani silmien valossa. Itkussani.
Sinä olet niissä sanoissa, joita kuulen ympäriltäni
”Karanteeni on heikoimmista huolehtimista”.
Sinä olet siinä rakkaudessa, joka ensisilmäykseltä tuntuu
tukalalta rajoitukselta ja rangaistukselta.
Mutta paljastuukin lopulta syliksesi, jossa tulen
hoidetuksi, lohdutetuksi ja parannetuksi.
Pyysin, että oppisin näkemään sinut elämässäni, tässä
maailmassa, Kristus.
Ja maailman täytti virus. Elämäni pieneni, ihmiseni
etääntyivät, arkeni muuttui.
Kuulitko rukoukseni, Kristus, ja näin vastasit?
Laitoit minut hiljaisuuteen, mutta et sanattomuuteen.
Puhut minulle niin kauniisti, Kristus.
Viet minut luomisen aamuun, jossa se sama Henki, joka
minussa vaeltaa sai aikaan elämän.
Kuljetat minua vuorelle katsomaan Eliaan kanssa
ohikulkevaa selkääsi.
Kutsut minut Daavidin kanssa katsomaan kylpevää naista
kuunvalossa.
Ja annat minun kuulla, kun Hagar kuritettunakin kääntyy
erämaassa puoleesi ja nimeää sinut kielellä, jota puhutaan
ihmisten kesken.
Lopulta istun kalliolla puutolppien juurella ja kuulen,
kuinka sinä kanssani ihmettelet missä Jumala on tämän
kaiken keskellä.
Onko hän hylännyt meidät suruihimme, kipuihimme,
hylätyksi tulemisen tunteeseen, eristykseen joutumiseen?
Sinun kanssasi, Kristus, ymmärrän, että oletkin ollut
nähtävillä aina.
Poissaolossa, lankeemuksessani, rajojeni rikkomisen
kovuudessa.
Mutta myös siellä, missä kaikki on näyttänyt valoisan
aamun tuoreudelta, ja siellä missä kaikki entinen loppuu
ja sinä aloitat uutta.
– Oma rukous
Minna Rantalainen, seurakuntapastori
Kiitos arkisista asioista, jotka kannattelevat meitä nytkin,
kun muu elämä on mullistunut. Kiitos aamupuurosta ja
legoleikeistä, kiitos kalapuikoista ja Hakkarais-pastilleista.
Kiitos naurusta ja värikynistä, kiitos lastenohjelmista ja
kotisohvasta. Kiitos sylistä ja iltasaduista. Kiitos arjesta ja
sen tutuista, turvallisuutta tuovista asioista. Aamen.
– Oma rukous
Laura Rouhiainen, lastenohjaaja

Maailma on nyt liian vaarallinen
ja liian kaunis kaikelle muulle paitsi rakkaudelle.
Olkoot silmäsi niin siunatut,
että näet Jumalan jokaisessa ihmisessä.
Olkoot kätesi niin siunatut,
että kaikki mihin kosket on pyhää.
Ja huulesi, ettet puhu muuta kuin totuutta ja rakkautta.
Olkoot jalkasi niin siunatut, että juokset
niiden luo, jotka tarvitsevat sinua.
Ja olkoon sydämesi niin auki ja niin palava,
että sinun rakkautesi,
sinun rakkautesi muuttaa kaiken.
– Kelttiläinen siunaus
Ville Tikkanen, seurakuntapastori
Jumala, taivaallinen Isämme.
Me kiitämme sinua siitä, että pidät meistä huolen
kaikessa, mitä eteemme tulee.
Lisää meissä uskoa sinun mahdollisuuksiisi myös
vaikeuksien ja huolien keskellä.
Kun uhkakuvat nousevat mieleemme, sinä nostat meidät
syliisi ja vakuutat,
että olet suurempi kuin pelkomme tulevaisuuden
kynnyksellä.
Pidä meidät joka päivä turvapaikassamme, sinun
läheisyydessäsi,
ja täytä sydämemme ilolla ja rauhalla.
Lähetä Henkesi oppaaksemme ja suojelijaksemme
ja luo keskellemme uutta toivoa. Aamen.
– Oma rukous
Matti Väätäinen, oppilaitospappi
Halusin vain sanoa sinulle, että olet ollut sydämelläni.
Juuri sinä. Jokainen teistä. Tänään, kun Kerttu nukkui
sylissäni, selasin koko kaverilistan läpi. Mietin sinua. Missä
nyt olet. Mietin sinua – ja pyysin sinulle varjelusta. Pyysin
sinulle voimaa olla sillä paikalla, jolla olet. Viisautta toimia
niiden ihmisten ja asioiden parissa, jossa toimit. Pyysin
sinulle rohkeutta. Nähdä esteiden yli. Mietin ja muistelin
sinua. Pyysin, että toivo olisi epävarmuutta vahvempi.
Suljin sinut, teidät, tänään(kin) rukoukseeni. Se tuntui
tärkeältä. Pyytää siunausta. Juuri nyt.
– Pauliina Orrensuo Facebookissa
Ulla-Maija Grönholm, nuorisotyönohjaaja
Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita
en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita
voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
– Reinhold Niebuhr
Sami Junttila, diakoni
Tulkoon tie sinua vastaan, olkoon tuuli aina myötäinen,
päivä poskillesi paistakoon, sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunnes kohdataan, elämäsi jääköön käsiin Jumalan.
– Virsi 979
Piia Laasonen, kanttori
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Kolumni

Kestääkö yhteys?
Poikkeustilan astuttua voimaan soitin jokaiselle hiippakunnan
kirkkoherralle ja kysyin, miten teillä voidaan. Yksi vastaus pysäytti:
”Hyvin menee, harjoitamme kirkon vastaista toimintaa.”
Kirkkoherra tarkoitti sitä, että ihmiset yhteen kokoava toiminta oli
ajettu alas. Oli pakko toimia juuri päinvastoin kuin kirkossa muutoin tehtäisiin. Tässä kriisissä kirkko joutuu koville, sillä yhteen kokoontuminen on keskeinen osa elämäämme.
Monen asian merkityksen huomaa vasta, kun sitä ei ole. Senkin, että kirkko on syvässä mielessä Jumalan läsnäolon ja Kristuksen seuraajien yhteisö. Mitä on kirkon yhteisöllisyys?
Yhteys perustuu kasteeseen. Siinä kastettavasta tulee Jumalan lapsi sekä seurakunnan jäsen. Kerhoissa hän kasvaa tuntemaan yhteisen uskon ydinasiat. Elämäntapaamme kuuluu jumalanpalvelus, jota vietämme joka viikko. Mukana on hänkin, joka istuu penkkiin
aralla mielellä ja muiden huomaamatta.
Ehtoollinen on menetyksemme kipein kohta. Monelle kiirastorstain yhteinen ehtoollinen on ollut ohittamaton. Sen aikana on kokenut Jumalan läheisyyttä poikkeuksellisella tavalla. Samoin on
huomannut olevansa yksi jäsen suuressa seurakuntalaisten joukossa. Nyt siitä on luovuttava.
Samat rajoitukset koskevat kirkon pyhiä toimituksia. Sattuu, kun ei
mahdu kymmenen henkilön saattoväkeen. Avioliiton solmiminen
olisi ollut myös sukujen ja ystävien juhla. Rippikoulu ja konfirmaatio ovat nuorille vahva yhteinen kokemus.
Jääkö kirkon yhteisöllisyydestä mitään jäljelle?
Rukous ja lähimmäisestä välittäminen eivät katoa. Rukous yhdistää kristityt kautta Suomen ja koko maailman. Isä meidän on kaikille yhteinen. Sitä eivät paikan rajoitukset estä. Rukouksessa voi
kantaa niin omat läheiset kuin apua tarvitsevat Jumalan kasvojen eteen. Ja lähimmäisistä huolehtiminen, tavalla tai toisella, se on
aina mahdollista.
Yksi yhteyden muoto on lisäksi muita lujempi. Se on kaste. Siinä
syntynyttä yhteyttä Jeesukseen ei mikään murra. Kaste kantaa läpi elämän, ovatpa vastoinkäymiset kuinka kovia tahansa. Siksi yhteys kestää.

Kriisin
keskellä
emme
ole yksin
Pääsiäinen avautuu nyt sen
alkuperäisessä merkityksessä, jossa
elämän rajallisuuden ja kuoleman
varjo on koko ajan läsnä, sanoo
kirkkoherra Arto Viitala.

SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Simo Peura
Piispa

ilen
Tänään ruko

Sinuun turvautuen
Muistamme rukouksissa niitä, joissa koronaepidemia aiheuttaa pelkoa,
levottomuutta, epävarmuutta ja ahdistusta. Rakas Taivaan Isä, auta meitä
selviämään tämän vaikean ajan yli. Sinuun turvautuen.

Luontopolulla Palokan Touruvuoressa on
kyltti, jossa lukee Tavallista metsää.
– Olen usein ihastellut tuota kylttiä luontopolulla kulkiessani. Juuri nyt tuntuu valtavan hyvältä, kun voin kävellä siellä, Jyväskylän
seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala sanoo.
Koronaepidemian vuoksi koulut ja oppilaitokset ovat kiinni, kokoontumisia on rajoitettu, liikkeitä ja ravintoloita suljettu. Kirkotkin
ovat pääosin kiinni. Silloin käveleminen tavallisessa metsässä voi tuntua etuoikeutetulta.
– Joskus asioiden pelkistäminen tuo esiin
sen, mikä elämässä on tärkeää. Pienet arkiset asiat saavat uudenlaisen merkityksen.
– Nyt tuntuisi suurenmoiselta onnelta
käydä katsomassa ikääntyneitä vanhempia
tai tavata ystäviä. Parasta mitä elämä voi
antaa, on yhteys läheisiin ja ystäviin, Viitala pohtii.

Koronavirusepidemia on iskenyt lujaa
koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Viruksen torjumiseksi on ollut pakko ottaa käyttöön myös erityisen vaikeisiin poikkeusoloihin tarkoitettu valmiuslaki.

– Tilanne on ollut odottamaton ja yllätyksellinen. Emme ole osanneet ajatella, että yhteiskuntakin voi näin laajamittaisesti
pysähtyä, Viitala toteaa.
Myös kirkko on ollut uudenlaisen tilanteen edessä. Koskaan aikaisemmin toimintoja ei ole tarvinnut perua, eikä jumalanpalveluksia järjestää ilman seurakuntalaisia. Silti monet ovat kokeneet kirkon roolin kriisin
keskellä tärkeänä ja merkityksellisenä.

Tällaisessa
”tilanteessa
punni-

taan, onko ihmisillä
kirkon turvaan
liittyviä odotuksia.
– Vaikka kosketuspinta ihmisten elämään
kasvokkain kohtaamisissa on määrällisesti
romahtanut, muu yhteydenpito on lisääntynyt ja kirkolla on yhä syvätason merkitys
ihmisten ajatuksissa, Viitala sanoo.
– Tällaisessa tilanteessa punnitaan, onko

ihmisillä kirkon turvaan liittyviä odotuksia.
Monista viesteistä ja yhteydenotoista päätellen on, ja nyt on tärkeä hetki vastata näihin odotuksiin.

Yhteys ihmisten kesken on kirkon toiminnan ydintä. Seurakunnissa on nopeasti ryhdytty miettimään, miten tavoittaa ja auttaa
erityisesti eristyksiin joutuneita ikäihmisiä
sekä muita apua tarvitsevia.
– Välittäminen ja avun tarjoaminen on
ollut pitkälti hyvin käytännöllistä, riskiryhmään kuuluvan ruokahuollon järjestelyä tai
lastenhoidon miettimistä yksinhuoltajan
kauppareissun ajaksi. Eri yhteistyötahojen
kanssa on ollut helppo löytää yhteinen sävel ihmisten auttamiseksi.
Jyväskylän seurakunnan neuvonta- ja
keskusteluavun puhelin on myös osoittanut, kuinka tärkeää on arjen jakaminen ja
ihmisten huolien kuunteleminen. Epidemia
on tuonut tulleessaan paljon yksinäisyyttä,
kun vierailuja ja kokoontumisia on jouduttu rajoittamaan.
– Tietoisuus siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla, ja että emme ole tässä tilanteessa yksin, on valtaisa turvatekijä meille
kaikille.

– Kristittyinä muistamme toisiamme
myös rukouksin kaikkialla maailmassa. Se
luo toisenlaisen yhteyden kokemuksen tunteen ja turvaverkon, Viitala sanoo.
Poikkeustilanne on saanut seurakunnat pohtimaan uudenlaisia tapoja olla yhteydessä ihmisiin. Suomen eri seurakunnissa kymmenet tuhannet ovat seuranneet jumalanpalveluksia radiossa ja netissä, sosiaalinen media on antanut kanavan toisenlaisiin kohtaamisiin.
– Kulttuurinen murros on selkeästi tapahtumassa. Koskaan aikaisemmin kansallisen kriisin keskellä ei ole ollut käytössä sellaisia teknisiä välineitä kuin nyt. Kohtaaminen on muuttanut muotoaan. Monet uudet toimintatavat jäävät varmasti elämään
kriisin jälkeen, Viitala arvioi.

Kaiken vakavuuden keskellä kriisi on tuonut ihmisiä lähemmäs toisiaan. Tutuista ja
tuntemattomista on kannettu huolta korvaamattomalla tavalla.
– Monet kriisit vuosien varrella ovat
osoittaneet, että meissä on pohjimmiltaan
halu auttaa ja olla toistemme tukena. Suomessa meillä on vielä hyvä yhteisvastuun
henki, vaikka välillä tarvitsemmekin jonkin-

laisen muistutuksen. Yhteinen arvopohjamme kantaa vaikeina aikoina, Viitala sanoo.
1990-luvun lamavuosilla oli kauaskantoiset seuraukset yhteiskunnassa. Myös koronaepidemian vaikutukset heijastuvat monin
tavoin tuleviin vuosiin.
– Yhteisvastuuta ja tahtoa täytyy löytyä
silloinkin, Viitala muistuttaa.

Monet uudet
”toimintatavat
jäävät
varmasti elämään
kriisin jälkeen.

Jyväskylän seurakunta valmistautuu
pääsiäiseen poikkeustilanteessa. Pääsiäisen konsertteja ei tänä vuonna järjestetä
ja jumalanpalvelukset lähetetään verkossa. Ensimmäistä kertaa yhteiseen ehtoollispöytään ei ole mahdollista kokoontua.
– Pääsiäinen avautuu nyt sen alkuperäisessä merkityksessä, jossa elämän rajallisuuden ja kuoleman varjo on koko ajan läsnä. Kun ihminen tai yhteiskunta on riisuttu

voimistaan, ollaan pääsiäisen alkuperäisessä kärsimysmaisemassa, Arto Viitala sanoo.
Jeesuksen kärsimystien seuraaminen hiljaisella viikolla on muistutus siitä, kuinka
särkyvää ja rajallista elämä on.
– Ihmisyyden ydin tulee varjossa paremmin esiin. “Katso, ihminen”, Pilatus sanoi
Jeesuksen tuomion hetkellä. Kriiseissä ihmisyys ja inhimillisyys hyvässä merkityksessä kirkastuu.
Tarkemmin katsottuna varjoista alkaa
löytyä valon ja toivon näköaloja. Viitalaa
puhuttelee erityisesti pääsiäisaamun kertomuksen arkiset yksityiskohdat. Se miten
naiset puutarhahaudalle mennessään ovat
tuoksuöljyt mukanaan valmiita tekemään
Jeesukselle viimeisen palveluksen, vaikka he
tietävät, että haudan suulla on painava kivi.
Mahdottoman edessä heillä on uskoa, toivoa ja rakkautta.
– Pääsiäisen sanoma lähti liikkeelle tällaisesta välittämisestä ja sen keskellä koetusta ylösnousemuksen ihmeestä. Elämä ei
ole yksin meidän käsissämme, vaan Jumala
huolehtii omistaan elämässä, kärsimyksessä
ja kuolemassa. Pääsiäisusko on pohjimmiltaan lapsenuskoa, jossa annamme elämämme Isän käsiin.
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Ilmoittaudu syksyn
päiväkerhoihin
15.4.–31.5.
n Ilmoittautuminen:
jyvaskylanseurakunta.fi/
tapahtumat
n Päiväkerhot ovat 2–5-vuotiaiden lasten omaa kerhotoimintaa.

anotot
Diakonian vasta
HALSSILA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 050 549 7024, juha.halonen@
evl.fi.
HUHTASUO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7005, mira-maarit.
vaisanen@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien uusiminen ajanvarauksen kautta p.
050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi.
KELJONKANGAS
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 041 730 3226, marjo.mattila@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta p. 041 730 3226, marjo.mattila@evl.fi.
KELTINMÄKI, KORTEPOHJA,
KYPÄRÄMÄKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7032, jukka.rantanen@evl.fi; p. 050 549 7026,
ulla.hautamaki@evl.fi; p. 044 716
4959, ainoleena.laitinen@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien uusiminen ajanvarauksen kautta p.
050 549 7032, jukka.rantanen@
evl.fi; p. 050 549 7026, ulla.hautamaki@evl.fi; p. 044 716 4959,
ainoleena.laitinen@evl.fi.
KESKUSTA JA LOHIKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7027, lea.pietilainen@evl.fi; p. 050 549 7001,
sami.junttila@evl.fi; p. 050 340
0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai
p. 050 549 7006, elina.lintulahti@evl.fi.

			

KUOKKALA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 549 7007, marita.riikonen@evl.fi tai p. 050 549 7034,
sari.solismaa@evl.fi.
n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 050 549 7007, marita.riikonen@
evl.fi tai p. 050 549 7034, sari.solismaa@evl.fi.

KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300, avoinna
ma–to klo 9–15.00, perjantaisin suljettu
Hautauspalvelut 040 162 3982,
avoinna ma–pe klo 9–15.00
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490

PALOKKA
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9910, elina.romar@evl.fi; p. 040 7090 142, paivi.itkonen@evl.fi (ma–ke), p. 044
713 2486, paivi.helenius@evl.fi
(to–pe).
SÄYNÄTSALO
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
TIKKAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9916,
tiina.h.reijonen@evl.fi.
VAAJAKOSKI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle p. 040 560 9926, marja-leena.liimatainen@evl.fi ja p. 040 560
9927, tero.reingoldt@evl.fi.

MARJATTA RYYNÄNEN
Puistokatu 19, Jyväskylä
puh. 014 614 561

k
Y

Avoinna
joka päivä
9–18.

Ilmoittaja!
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Postiosoite: PL 103 40101 Jyväskylä

Kokoonnumme pääsiäisen jumalanpalveluksiin
verkon välityksellä
SUORAT LÄHETYKSET JYVÄSKYLÄN KIRKOISTA
Seuraavat jumalanpalvelukset ovat nähtävillä Jyväskylän seurakunnan
nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi, Henki & elämä -lehden Youtubekanavalla sekä sanomalehti Keskisuomalaisen verkkosivuilla keskisuomalainen.fi
n Kiirastorstain jumalanpalvelus to 9.4. kello 18 Keltinmäen kirkossa.
n Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 10.4. kello 10 Keltinmäen
kirkossa.
n Jumalanpalvelus su 19.4. kello 10 Vaajakosken kirkossa.
n Jumalanpalvelus su 26.4. kello 10 Taulumäen kirkossa.
NETTIRADIO
n Korpilahden alueseurakunnan jumalanpalveluksia voi kuunnella
sunnuntaisin netissä. Kuukauden viimeisenä sunnuntaina lähetys alkaa
kello 16. Linkki nettiradioon löytyy alueseurakunnan sivuilta jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta
TALTIOINNIT
n Pääsiäisyön jumalanpalvelus näytetään Jyväskylän seurakunnan
verkkosivuilla la 11.4. kello 23. Se taltioidaan etukäteen Keltinmäen
kirkossa.
Lisäksi Yle lähettää Tohlopista kaksi jumalanpalvelusta, jotka toimittaa
Jyväskylän seurakunnan keskustan alueseurakunnan väki.
n Palmusunnuntain tv-jumalanpalvelus su 5.4. kello 10, Yle TV1,
suora lähetys.
n Pääsiäispäivän tv-jumalanpalvelus su 12.4. kello 10, Yle TV1.
n Kuokkalan alueseurakunnan jumalanpalveluksia voi seurata alueseurakunnan Facebook-sivuilla.
n Palokan alueseurakunnan jumalanpalvelukset taltioidaan alueseurakunnan YouTube-kanavalle.
n Tikkakosken alueseurakunnan jumalanpalveluksia lähetetään netin
kautta. Tarkemmat tiedot Tikkakosken alueseurakunnan Facebooksivulta tai jyvaskylanseurakunta.fi/tikkakosken-alueseurakunta.

Tapahtumat

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18

henkielama

JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA

Kattavat yhteystiedot verkkosivuilla:
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei toisin mainita

Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

Katso jumalanpalveluksia
ja hartauksia netissä.

Elämän

KORPILAHTI
n Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, p. 050 557 9003, suvi.leppapuisto@evl.fi.
n Myös ruokakassien jako ajanvarauksen kautta.

Onnella on juuret

Henki &

		
kaari

Jumala

n Myös ruokapankkisetelien
uusiminen ajanvarauksen kautta
p. 050 549 7027, lea.pietilainen@
evl.fi; p. 050 549 7001, sami.junttila@evl.fi; p. 050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai p. 050 549 7006,
elina.lintulahti@evl.fi.

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

Seuraa meitä
Youtubessa

t
		
npalvelukse

www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

Tikkakoski:
Työtuvan kävijät: Ottakaa yhteyttä
diakoniatyöntekijään tapahtumista ja
peruutuksista tiedottamista varten.
Tiina Reijonen, 040 560 9916.
Yhteiset:
KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikka @ NettiKirkko sunnuntaisin.
Youtube: KohtaamisPaikka Jyväskylä
Tarkemmat tiedot kts www.kohtaamispaikka.net/
Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä/Instagram @ kohtaamispaikka.
Kristilliset järjestöt:
Herättäjä-Yhdistys
Verkkoseurat www.facebook.com/
herattaja torstaisin klo 19 (ei kiirastorstaina). www.h-y.fi/verkkoseurat
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Koronaviruksen takia kaikki huhtikuun tilaisuudet on peruttu. Kevätretkestä ilmoitamme 23.4. lehdessä.

Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla,
044 505 0653
SRK:n nuorteniltalähetys la 4.4.
klo 18.
Nettiseurat su 5.4. klo 16; klo 18
Radioseurat Järviradiossa.
Nettiseurat ke 8.4. klo 19.
Nuortenilta, arkistoalustus la 11.4.
klo 19.
Pääsiäisen nettiseurat su 12.4. ja
ma 13.3. klo 16.
Nettiseurat ke 15.4. klo 19.
Nuortenilta, arkistoalustus la 18.4.
klo 19.
Nettiseurat su 19.4. klo 16; klo 18
Radioseurat Järviradiossa.
Nettiseurat ke 22.4. klo 19.
Keski-Suomen ev.lut.
Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, 014 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi.
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Jyväskylä/Lähetyskoti:
Leipäsunnuntain livestriimaus klo 16
Lähetyskodilta. Toiminta tauolla.

KASTETUT
Juuli Ellen Ekaterina Fedorova
Adessa Mikaela Elisabet Friman
Olivia Alma Lovisa Glad
Jooa Kasper Ensio Hujanen
Verna Olivia Hämäläinen
Fiia Linnea Hänni
Vanessa Eva Diana Immonen
Veikko Onni Juhani
Jauhiainen Moilanen
Elias Eetu Jussila
Severi Olavi Elias Juuma
Isla Minea Kangas
Antto Pauli Iivari Kapanen
Alma Sointu Vaapukka Katisko

Juho Lauri Jussinpoika Kousa
Helmi Iina Elina Lahdenperä
Sebe Noel Johannes Laulainen
Eva Lilly Kaarina Lehtola
Inka Juulia Nieminen
Eetu Matias Aleksi Niskanen
Viljo Patrik Elias Pirttinen
Hilma Liisa Antintytär Päivärinta
Lumi Aada Sofia Rossi
Linda Alina Salmi
Frida Anna Sofia Siljoranta
Oliver Juhani Valkonen
Aapeli Ilo Armas Yli-Pekkala
Sakari Rafael Yli-Suutala

KUULUTETUT
Veli-Pekka Johansson ja Sanna Marika Huovinen
KUOLLEET
Paula Hilda Helena Koppinen 96 v
Kauko Tapio Turtiainen 96 v
Vieno Maria Leskinen 95 v
Eino Olavi Pekkarinen 93 v
Impi Maija Liisa Leppänen 92 v
Viivi Kyllikki Auvinen 91 v
Pentti Olavi Salminen 90 v
Tyyne Rauha Jaatinen 89 v
Niilo Jalmari Björn 88 v
Terttu Kaarina Pennanen 88 v
Hertta Tirkkonen 87 v
Maija Sisko Kuukkanen 85 v
Reino Kalevi Vihanti 85 v
Pekka Kangaskorpi 84 v
Salme Kaarina Sirppiniemi 82 v

Olavi Eemil Kauppinen 81 v
Anna-Leena Yli-Karjanmaa 81 v
Eeva Liisa Toivainen 80 v
Raili Maria Hillevi Rintala 80 v
Pentti Antero Ruusala 80 v
Paavo Heikki Vehkaoja 80 v
Raija Anneli Stranius 78 v
Pekka Juhani Martio 73 v
Veikko Niilo Saikkonen 73 v
Arvo Tuomas Taponen 73 v
Jaakko Olavi Raitonen 71 v
Soile Talvikki Kauppinen 70 v
Veijo Olavi Nieminen 59 v
Arja Marita Vesanto 55 v

Taivaallinen Isä, kiitos että elät kanssamme läpi kaikkien
elämänvaiheiden.
Kiitos uudesta elämästä ja jokaisesta syntyneestä lapsesta.
Siunaa heitä, jotka on kasteessa liitetty erottamattomasti sinun
yhteyteesi ja seurakuntamme jäseniksi. Siunaa myös heidän
vanhempiaan, kummejaan ja kaikkia läheisiään. Anna perheisiin iloa ja voimia.
Kiitos rakkauden lahjasta ja siitä että johdatat meitä toistemme luo. Siunaa heitä, jotka aikovat solmia avioliiton. Anna
heille läpi vuosien onnea ja läheisyyttä ja auta kohtaamaan
yhdessä kaikki, mitä elämä antaa.
Koko elämämme on sinun käsissäsi. Uskomme hyvään haltuusi heidät, jotka olet kutsunut keskuudestamme pois. Ota
heidät vastaan ja lohduta omaisia, jotka ikävöivät rakkaitaan.
Ole kanssamme kaikessa ja opeta meitä elämään toisiamme tukien. Aamen.

Jyväskylän seurakunta ei tietosuojasyistä lue seurakunnassamme
kastettujen, kuulutettujen ja kuolleiden nimiä verkossa lähetettävissä,
tallennettavissa jumalanpalveluksissa, vaan muistaa heitä yhteisesti.
Julkaisemme kirkossa lukematta jääneet nimet tästä eteenpäin
Henki & elämä -lehdessä.

Aseman Pysäkki
Johanna Kontinen 050 360 3484
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Kirsi Lepoaho, työalasihteeri vt. 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Antti Pekuri, hautaustoimen päällikkö 0500 426 420
Mervi Muinonen, ylipuutarhuri 050 365 0960,
mervi.a.muinonen@evl.fi
Virpi Saarinen, toimistosihteeri 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Maritta Lukkarinen, kiinteistöpäällikkö 0400 635 001
Heli Ihanti, toimistosihteeri 050 382 4424
Kipinä
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5, 044 737 1921
Paulus Pikkarainen, aluekappalainen 044 430 9075
Varhaiskasvatus
Ritva Parkkali, asiantuntija 050 549 7013
Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Pekka Kirjavainen, leirikeskusten isäntä 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Raimo Laine, kappalainen 0400 748 671
Ulla Klemettinen, työalasihteeri 050 3409 889
Lea Periaho, maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Nuorisotyö
Janne Kippola, nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
041 730 0445
Hanna-Maire Leppänen, erityisnuorisotyönohjaaja,
050 521 5401
Petri Grönholm, erityisnuorisotyönohjaaja
040 509 8060
Henrik Ketola, vammaisnuorisotyö 050 549 7029
Pasi Bom, partio/Lehtisaari 050 5497 011
Opiskelijatyö
Johanna Tikkanen, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Elina Lintulahti, lukioiden oppilaitosdiakoni
050 549 7006
Matti Väätäinen, yliopiston oppilaitospappi
050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Matarankatu 1, aikavaraukset ti, ke ja pe
klo 12–14.30 044 774 8052
Pasi Lampinen, vs. johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Ville von Gross, seurakuntapastori vs. 040 560 9934

Seuraava
lehti

Henki &

23.4.

Sairaalapastorit
Heikki Lepoaho, johtava sairaalapastori 040 737 7963
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120/044 481 1631
Jukka Hassinen, kanttori 050 523 4136

ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtakoti, Nevakatu 1 (liikekeskus),
040 560 9905/044 481 1628
Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjok. 5, 044 737 1921
Aluekappalainen Paulus Pikkarainen 044 430 9075
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10, 050 549 7037/044 481 1630
Aluekappalainen vs. Johanna Salminen 050 549 7050
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043//044 481 1628
Aluekappalainen Seppo Wuolio 050 521 5415
Seurakunta-assistentti Jutta Mäenpää 040 535 0492
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Anne Kettunen
050 3400 638
Lahjaharjun kappeli
Ukonniementie 2, 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste 050 557 9012
Seurakunta-assistentti Virpi Kaunisto 050 557 9012
Hautausasiat 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto 050 353 2727
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045//044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht 050 407 0115
Seurakunta-assistentti Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija 040 560 9906,
teija.i.laine@evl.fi
Seurakunta-assistentti Esa Härköjärvi 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1, 050
340 9896/044 481 1630
Aluekappalainen Osmo Väätäinen 0500 545 611
Seurakunta-assistentti Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Jansa 050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas 050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Esko Helenius 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18,
040 560 9917/044 481 1627
Aluekappalainen Risto Vallipuro 040 545 8720
Seurakunta-assistentti Esa Härköjärvi 050 340 0684
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja-Terttu Kivelä
040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9929/044 481 1629
Aluekappalainen Arto Kauppinen 040 560 9920
Seurakunta-assistentti Satu Saarikko 050 408 8816
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen
050 340 9887
Jyskän seurakuntakoti
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen vs. Eeva-Kaisa Rossi 040 545 8730
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Pääsiäisnäytelmä
etenee jakso kerrallaan
Kirkolliset juhlapäivät ovat muotoutuneet osaksi eurooppalaista kalenteria ja
kulttuuria vuosisatojen kuluessa. Pääsiäisen ajan suomalaiset nimitykset ovat
pääsääntöisesti muunnoksia vieraista kielistä.

PÄIVI ESKELINEN teksti
ATTE SAURANEN kuva

Pääsiäisen ajan tapahtumista käytetään hyvällä syyllä nimitystä kärsimysnäytelmä. Varsin dramaattinenhan on hiljaisen viikon aikana elettävä tapahtumaketju, jonka juonenkäänteissä kirkoissamme
on vuosisatoja eletty koko seurakunnan voimin.
Hiljainen viikko, jota ennen kutsuttiin piinaviikoksi, alkaa palmusunnuntain tapahtumista, jolloin
kaikki on vielä hyvin. Jeesus ratsastaa
riemusaatossa aasilla Jerusalemiin, ja
palmunoksia levitetään punaiseksi
matoksi hänen kulkuväylälleen.
Noihin palmunlehviin pohjautuu myös tämän sunnuntain vir-

pomisperinne, jossa meillä käytetään pajunoksia.

Viikon aikana kerrataan läpi Jeesuksen kärsimystietä jokailtaisissa ahtikirkoissa. Ahti on muunnos latinan sanasta actus, joka tarkoittaa näytöstä. Kärsimyshistoria
on perinteisesti jaettu kuuteen lukuun eli ahtiin, siis näytökseen.
Tänä vuonna ahtikirkkoja ei seurakunnassa järjestetä.
Suosituin hiljaisen viikon jumalanpalvelus on perinteisesti ollut
kiirastorstain messu, jolloin eletään Jeesuksen kuolemaa edeltävää päivää ja kerrotaan ensimmäisen ehtoollisen asettamisesta.
Katolisessa kirkossa kiirastorstai
on erityinen ripittäytymispäivä,

mihin viittaa sen suomalainen nimi, joka tulee ruotsin sanasta skära, puhdistaa.
Kansanperinteen mukaan kiirastorstaina kannattaa ajaa kiira, pahansuopa henkiolento, pois pihapiiristä.
Ja kun puhutaan messusta, silloin jumalanpalvelukseen kuuluu
ehtoollisen viettäminen. Messu-sana on otettu uudelleen luterilaisen
kirkon käyttöön, käyttihän Lutherkin sitä sanaa.
Sanajumalanpalveluksesta puhutaan silloin, kun siihen ei sisälly
ehtoollisen viettoa.
Sanajumalanpalveluksessa keskitytään Jumalan sanan esillä pitämiseen ja rukoukseen, myös musiikin keinoin.

Tämänhetkisissä poikkeusolosuhteissa kaikki pääsiäisen ajan verkossa
lähettämämme jumalanpalvelukset
ovat sanajumalanpalveluksia.

Pitkäperjantai, Jeesuksen kuolinpäivä, on koruton. Kirkkotekstiilit ovat mustia, kynttilät sammutetaan kiirastorstain messun päätteeksi eivätkä urut soi. Kärsimystie
on pimeimmillään.
Myöskään mitään kirkollisia toimituksia ei vanhan kristillisen perinteen mukaan toimiteta pitkäperjantaina eikä lankalauantaina.
Lankalauantain nimi on luultavasti syntynyt muinaisruotsin pitkäperjantaita tarkoittavan langafredagher -sanan pohjalta.
Ensimmäisenä pääsiäissunnun-

taina valo loistaa taas ja urut pauhaavat ylösnousemuksen riemua.
Siitä alkaa pääsiäisviikko.
Maanantaina kirkoissa vietetään
toista pääsiäispäivää, jolloin muistetaan sitä, kuinka ylösnoussut Jeesus ilmestyi opetuslapsille ja häntä
seuranneille naisille.

Kirkkovuodessa on kolme jaksoa, jotka on nimetty joulun, pääsiäisen ja helluntain mukaan. Kirkkovuodessa draaman kaari alkaa
adventista, Jeesuksen odotuksesta.
Dramaattiset vaiheet keskittyvät pääsiäiseen ja jatkuvat Pyhän
Hengen vuodatuksella ja seurakunnan syntymisellä helluntaina.
Kirkkovuosi päättyy tuomiosunnuntaihin.

Hengissä

Tärkeintä on tehdä parhaansa
Elämässä kaikkea ei voi mitata rahassa?
Sehän nyt on itsestään selvää. Luonto, kauneus, ystävyys, rakkaus, terveys, läheiset...
Moneen näistä liittyy taloudellisia kysymyksiä tai niistä on tehty kaikenlaisia rahallisia
juttuja, kuten tv-sarjoja ja kirjoja, mutta lopulta niitä ei voi mitata rahassa.
Pyyteettömästi, rakkaudesta Jeesusta
palvellut Maria on meille esikuvaksi?
Niin, onko? Kun pystyisi siihen. Jättäisi itsensä, omat pyrkimyksensä, oman hyvinvointinsa, omat halunsa jonnekin kauas ja
vain palvelisi. Mariankin kohdalla voi kyseenalaistaa hänen pyrkimyksensä. Miksi
Maria teki mitä teki? Halusiko hän huomiota, palkita Jeesusta jostain? Väitän, että kaikilla meillä on joku juttu, miksi autamme,
tiedostettu tai tiedostamaton. Väitän myös,
ettei se useinkaan haittaa. Tärkeintä on auttaa ja tehdä parhaansa.
Mitä tästä kertomuksesta olisi opittavaa
juuri nyt, kun elämme koronaepidemian
varjossa?
Juuri tänä vuonna evankeliumi kertoo tapahtumasta kodissa. Tänä vuonna emme

mene kulkueeseen. Tänä vuonna lapset virpovat etänä isovanhempiaan ja kummejaan. Tänä vuonna vastaanotamme Vapahtajan kotiin, niin kuin evankeliumissa vastaanotettiin Lasaruksen kotiin. Tänä vuonna nautimme yhdessä kotona aterian, joka
muistuttaa meitä ehtoollisesta, Herran ateriasta. Tänä vuonna muistelemme palmusunnuntain kulkueita ja Via Cruxis -kulkueita, joissa olemme olleet. Tänä vuonna moni
asia on toisin, mutta ei toivotonta.
Mitä haluaisit sanoa ihmisille hiljaisen
viikon kynnyksellä?
Monesti paastonaikana mietimme, mistä
vapauttaisimme itsemme juuri tänä vuonna. Koronaepidemia tuli rytinällä elämäämme, halusimme sitä tai emme, ja vapautti
meidät monesta asiasta. Jouduimme luopumaan monesta hyvästäkin asiasta elämässämme, muun muassa matkoista, konserteista ja kohtaamisista. Kriisi syvenee ja
pitkittyy.
Samoin paastonaika syvenee kärsimysajaksi, hiljaiseksi viikoksi. Tulee pitkäperjantai ja hiljainen lauantai. Joudumme
elämään sitä jokainen pelkoinemme, yk-

Evankeliumi Joh. 12: 1–8
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli
Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, ja
Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin
kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat
ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli
täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot,
joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin:
”Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa
köyhille.” Tätä hän ei kuitenkaan sanonut
siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan
siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli
hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja
rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle:
”Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne
aina, mutta minua teillä ei aina ole.”

sinäisyydessä, kohtaamaan ehkä toivottomuuden hetkiä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kristittyinä kuitenkin tiedämme, että
pääsiäisaamu koittaa. Ilo, riemu, kevään va-

Seurakuntapastori Heidi Watia saarnaa
palmusunnuntain jumalanpalveluksessa.
Keskustan alueseurakunnan toimittama
jumalanpalvelus nähdään Yle TV1:ssä su
5.4. klo 10.

lo, lintujen laulu. Tänä kärsimysaikana voisi kohottaa katseensa pääsiäisen riemuun ja
saada toivoa siitä. Käytännössä voisi myös
miettiä, kuinka pääsiäistä juhlistaisi kotona.

