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Kesä on jo ovella
Miten voi olla mahdollista, että talvi ja kevät menivät taas nopeasti?
Tuntuu, että juurihan viime kesä loppui ja taas on uusi kesä ovella.
Ehkäpä yksi syy tälle on, että kuluneena vuonna on tapahtunut seurakunnassa paljon asioita. Isoin asia Laukaan ja
Konneveden suunnalla on vuoden vaihteessa voimaan astunut seurakuntaliitos. Sitä valmistetiin jo viime vuoden puolella ja
tämän vuoden aikana työtä on jatkettu. On opeteltu uusia käytänteitä ja tutustuttu uusiin työkulttuureihin ja -tapoihin. Kuinka
paljon muutokset ovat näkyneet seurakuntalaisille? Toivottavasti eivät ainakaan ikävällä tavalla.
Minusta tuntuu, että isossa kuvassa olemme selvinneet hyvin. Totta kai jotakin on muuttunut ja muutoksia tulee jatkossakin.
Mutta siitä tärkeimmästä me pidämme kiinni. Seurakunta on sitä varten, että julistetaan evankeliumia ja toteutetaan
lähimmäisen rakkautta. Käytänteet ja tavat muuttuvat, mutta ydinasiasta pidetään kiinni.
Yksi uusista asioista on tämä Laukaan seurakunnan uutiskirje. Lähetämme jatkossa uutiskirjeitä sopivan säännöllisin välein.
Uutiskirjeeseen keräämme ajankohtaisia uutisia kirkonmäeltä. Toki edelleen kannattaa seurata niin Laukaa-Konnevesi -lehteä
kuin seurakunnan nettisivuja. Ihan kaikkea emme saa uutiskirjeeseen mahtumaan.

Uutiskirje lähetetään vain sähköisesti. Ratkaisu on ekologisesti hyvä.
Toinen hyvä puoli on, että jakelulistalle on helppo lisätä uusia lukijoita. Vinkkaa tästä ystäville
ja tutuille. He voivat tilata uutiskirjeen sähköpostiinsa laittamalla viestin tänne:
laukaan.seurakunta@evl.fi.

Harri Romar
Kirkkoherra

Kesälinnut taivaan alla
iloisina lentävät.
Sulaneella sydämellä
laulaa toukomettiset.
Elämä ja autuus loistaa
Herran seurakunnassa.
Aurinko on ristin päällä
valkea ja punainen.
Virsi 105: 3.säkeistö
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Seurakunnan toivotaan olevan yhtenäinen,
yhteen hiileen puhaltava ja sellainen, jossa
sekä työntekijät että seurakuntalaiset
tuntevat olonsa kotoisaksi.
Unelmien seurakunta on turvallinen ja siellä
kaikki ovat yhtä arvokkaita. Ihmisistä
välitetään ja lähimmäistä rakastetaan.
Seurakunta on muuntautumiskykyinen ja
ottaa pakolaiset huomioon.
Tällaisia toiveita esittivät luottamushenkilöt
ja työntekijät iltakoulussa.

Unelmien seurakunta on kotoisa ja turvallinen
Laukaan seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät valitsivat yhdessä tavoitteet vuodelle 2023
iltakoulussa huhtikuun lopussa. Seurakunnan toiminnan tavoitteiksi äänestettiin monipuolinen
jumalanpalveluselämä, uusia ihmisiä kokoavat projektit sekä yhdessä tekeminen, joka tarkoittaa
seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden entistä tiiviimpää yhteistyötä toiminnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Tavoitteita työstettiin kuudessa työryhmässä. Jokaisessa ryhmässä oli sekä työntekijöitä että
luottamushenkilöitä.
”Olen tervetullut”
Monipuolisen jumalanpalveluselämän tekijöiksi ryhmissä nostettiin muun muassa Jumalan kohtaamisen
kokemus. Jokaisen tulee tuntea itsensä tervetulleeksi kirkkoon. Monipuolinen musiikki houkuttelee ja
kiinnittää ihmisiä kirkkoon.
Haasteita ovat työntekijöiden mielestä rajallinen aika ja resurssit sekä tapahtuman kellonaika ja jäykkä
kirkkotila. Myös koskettavan sisällön luominen on haastavaa. Luottamushenkilöt näkevät haasteina väen
saamisen liikkeelle ja kokemuksen kirkosta etäisenä ja epäkiinnostavana.
”Olemme tasavertaisia”
Yhdessä tekeminen sujuu, kun ihmiset oppivat tuntemaan toisensa. Työryhmien mukaan yhteistyö eri
tahojen kanssa tuo ihmisiä seurakuntaan ja hyödyttää kaikkia. On tärkeää, että kaikkia kunnioitetaan ja että
työntekijät ja luottamushenkilöt ovat tasavertaisia.
Työntekijöiden pitäisi suunnittelusta lähtien ottaa seurakuntalaiset mukaan. Seurakuntalaiset ovat toimijoita
ja työntekijät mahdollistajia. Seurakuntalaisuus toteutuu elämäntapana.
Uusia ihmisiä toimintaan
Kokoavat projektit, kuten joulupolku, askarteluillat, laskiaistapahtumat, tavoittavat uusia ihmisiä ja
yhdistävät heitä toisiinsa. Seurakunta tulee tutummaksi myös niille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet
toimintaan. Projekteissa on selkeät tehtävät ja niissä ylitetään työalarajoja seurakunnan ulko- ja
sisäpuolella. Niihin on helpompi saada ihmisiä sitoutumaan kuin säännölliseen toimintaan. Niissä on
matala kynnys. Haasteena on yhteisöllisyyden syntyminen lyhyessä ajassa.
Työryhmien ajatuksia kokosi Sari Lehtelä
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Kaksi uutta pappia Laukaaseen
Laukaan seurakunnan uudet papit Janne Tervonen ja
Eemil Vähäjylkkä vihittiin pappisvirkaan helatorstaina
26. toukokuuta Lapualla. Teologian maisteri, diplomiinsinööri Janne Tervonen toimii seurakuntapastorina
26.5.– 30.11.2022. Hänen virkapaikkansa on Laukaan
kirkonkylä. Teologian maisteri Eemil Vähäjylkkä toimii
seurakuntapastorina 26.5.2022–29.3.2023. Hänen
virkapaikkansa on Konnevesi.
Jyväskylästä kotoisin oleva Janne Tervonen (41) on toiselta ammatiltaan diplomi-insinööri ja toiminut reilut kymmenen
vuotta IT-alalla. Hän suoritti teologian maisterin tutkinnon viitisen vuotta sitten, mutta on nyt papin työssä ensimmäistä
kertaa. Jannella on kolme lasta ja perhe asuu Nokialla. Aiemmin hän on ollut pari vuotta työkomennuksella Laukaan
lähimaisemissa ja asunut sen ajan Laukaassa.
Eemil Vähäjylkkä (28) valmistui teologian maisteriksi kesällä 2021 ja on myöskin nyt ensimmäistä kertaa papin työssä.
Eemil on kotoisin Laukaasta ja asunut nuoruutensa Laukaassa tai lähiympäristössä. Nyt hän asuu perheensä kanssa
Lievestuoreella. Hänellä on pian 2-vuotias poika.
Molemmat papit ovat kiitollisia papin sijaisuuksistaan Laukaassa.
-Nykyään monet teologian maisterit voivat joutua odottamaan pitkäänkin, jopa vuosia, pappisvihkimystä ja ensimmäistä
työpaikkaa, Eemil kertoo.
-Olen kokenut tämän johdatuksena, Janne sanoo.
Miehet naureskelevat voivansa antaa toisilleen nyt vertaistukea, kun molemmat ovat uuden edessä. Kumpikin sai heti
ensimmäisenä työviikonloppunaan tehtäväkseen hautaan siunaamisen.

Laukaan kirkon sisätilamuutos etenee

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.5. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laukaan kirkon
sisätilamuutoksen ja lähettää sen edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää
asiasta 2.6. 2022. Muutoksen tavoitteena on muuttaa Laukaan kirkkotilaa toiminnallisesti
monipuolisempaa suuntaan säilyttäen tilan sakraaliluonne. Sisätilan muutokset nostavat kirkon arvoa.
Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy on laatinut ehdotuksen sisätilojen muutoksista. Sen mukaan kirkon
takaosaan urkuparven alle rakennetaan kaksi toimitilaa. Toinen tiloista palvelisi erityisesti lasten parissa
tehtävää työtä ja toinen tila mahdollistaisi pienet kokoontumiset ja auttaisi mm. kirkkokahvitusten
järjestämisessä. Museovirasto on antanut puoltavan lausunnon kirkkotilanmuutoksesta 24.4.2022.
Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa hankkeesta palautetta. Kirjallisessa palautteessa (1 kpl)
puollettiin kirkkotilamuutosta. Lisäksi saatiin palaute, jossa ei otettu kantaa kirkkotilamuutokseen, vaan
pyydettiin huomioimaan esteetön liikkuminen pyörätuolilla tai rollaattorilla kirkon sivulaivojen ja keskiosan
penkkien välissä ehtoolliselle siirryttäessä. Facebookissa oli annettu yksi kriittinen palaute muutokseen.
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Lähde vaikuttamaan seurakuntaasi!
Mihin suuntaan Laukaan seurakunnan
toimintaa tulee kehittää? Keitä palkataan?
Mitä tehdään kiinteistöille? Mikä on
kirkollisveroprosentti? Tällaisiin
kysymyksiin ottavat seurakuntien
valtuutetut kantaa.
Äänestyspäivä on 20.11.2022, mutta jo nyt
alkaa ehdokkuuden miettiminen.
Kesän mittaan valitsijayhdistykset aloittavat
toimintaansa. Niistä kerromme sitten
seurakunnan nettisivuilla. Löytyisikö niistä
sinulle sopiva yhdistys? Jos ei, voit perustaa
oman valitsijayhdistyksen.
Katso alla olevasta kuvakartasta, kuinka voit
edetä ehdokkaaksi!

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.
Lisätietoa: seurakuntavaalit.fi.
Laukaan seurakunnan oma
vaalisivu avataan kotisivuilla
kesäkuussa!
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Laukaan seurakunnassa on kesällä
useita luontokirkkoja, joissa mieli
kohoaa kiittämään Luojaa Suomen
suven kauneudesta.
Myös musiikkia on tarjolla, konserttien
lisäksi mm. Elämäni virsi -tilaisuus
Konneveden kirkossa 3.6. klo 18.

Kesän tapahtumien koosteen löydät
uutiskirjeen lopusta.
Syyskuun alussa on mahdollisuus
solmia avioliitto harvinaisella
tavalla. Katso mainos alla.
Jos innostut asiasta, ota kiireesti
yhteyttä kirkkoherra Harri Romariin.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi: laukaan.seurakunta@evl.fi
viestiksi otsikkoon: tilaan uutiskirjeen
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Pitkät hellejaksot historiallisen kuumana kesänä 2021 houkuttelivat Papinniemen rippileiriläiset uimaan Uuraanjärveen. Kuva: Jaakko Sääskilahti

Leirityölle siunausta
Kesällä 2022 Laukaan seurakunta järjestää yhdeksän
rippikoululeiriä noin 280 nuorelle. Rippikoulutyö
tavoittaa noin 90 prosenttia alueen nuorista. Pääosa
leireistä on Papinniemen leirikeskuksessa.
Rippikoululeirien lisäksi seurakunta järjestää useita
muita leirejä ja retkiä mm. lapsille.
Leirit ovat iso ponnistus työntekijöille, isosille ja muille
vastuunkantajille. Rukoilemme heille voimia, viisautta
ja iloa työhön. Kaikille leiriläisille ja heidän läheisilleen
pyydämme Taivaan Isän siunausta.

Konneveden kirkon
100-vuotisjuhlamessua
vietetään sunnuntaina
10.7. kello 10
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Kuukauden kasvo

Laukaan seurakuntatalon keittiössä perunamuusipadan äärellä häärii Eija Hyvärinen torstaina
huhtikuun lopulla. Hän on yksi ruokapäivien vapaaehtoisista.
- Parasta tässä hommassa on ihmisten tapaaminen. Meillä on tosi hyvä porukka. On myös kiva tehdä
oman alan töitä, Eija Hyvärinen kertoo. Hän on ammatiltaan kokki.
Hän tarttuu ruokapäivän kauhaan silloin tällöin, esimerkiksi huhtikuussa kaksi kertaa.
Eija Hyvärisen ruokapäiväpesti alkoi vuoden 2018 lopulla. Asiasta hän sai kuulla kirjaston
vapaaehtoistyön esittelypäivässä. Eija oli hiljattain jäänyt eläkkeelle ja samoihin aikoihin tapahtui toinen
iso elämänmuutos, kun hän jäi leskeksi. Siksi tuntui hyvältä saada arkeen toimintaa, joka ilahduttaa
toisia ja tuo hyvän mielen itsellekin.
- Ei ole hyvä jäädä yksin kotiin murehtimaan, Eija toteaa.
Ruokapäiviä on kevät- ja syyskaudella viikoittain Laukaan kirkonkylässä, Lievestuoreen kirkossa ja
Leppäveden seurakuntakodissa. Konnevedellä on torstaisin ruokajako.
- Ruokapäivien vapaaehtoisia tarvitaan lisää erityisesti Laukaan kirkonkylän ja Leppäveden
ruokapäiviin, kertoo seurakunnan ruoka- ja puhtauspäällikkö Elisa Pollari.
- Lievestuoreella vapaaehtoisia on enemmän ja eläkeläisten yhdistykset hoitavat vapaaehtoistyön
vuorottain hienosti. Mutta sinnekin mahtuu mukaan uusia, Elisa Pollari kannustaa.
Konnevedellä ruokapäivä on kerran kuukaudessa. Tarkemmat ajat löytyvät Laukaa-Konnevesi lehdessä ja seurakunnan nettisivuilla Tapahtumat-osiossa.
Kesätauon jälkeen ruokapäivät alkavat jälleen syyskuun puolessa välissä.
Teksti ja kuva: Sari Lehtelä
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Taas yllemme aurinko saa
taas kullassa maa kimaltaa
taas tuulessa laulusi soi
niin yhteen se meidätkin toi.
En ymmärrä paljoakaan
loit meille niin ihanan maan
loit ihmiset, kukat ja puut
ja linnuille laulavat suut.
Niin huikea taivaasi on
niin ääretön, niin rajaton
niin pienenä käsiisi jään
sun ihmeitäs ylistämään.
sävellys Jaakko Löytty
sanat Anna-Mari Kaskinen

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi: laukaan.seurakunta@evl.fi
viestiksi otsikkoon: tilaan uutiskirjeen

