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On riemu kun saan tulla
TOISTA vuotta olemme eläneet jatkuvassa epävarmuudessa siitä, saammeko kokoontua seurakunnassa kasvotusten ja kuinka suurella joukolla.
Viime vuonna jumalanpalveluksia striimattiin eli
lähetettiin suoratoistona. Tänä vuonna osallistujamääriä vähitellen laajennettiin, kunnes toukokuun lopussa kokoontumisrajoitukset poistuivat
kokonaan. (Muuten hygieniaan liittyvät suositukset ovat edelleen kyllä voimassa.) Seurakunta
on yhteisö, jolle olennaista on kokoontuminen
yhteen kasvotusten. Meillä on myös Jeesuksen
lupaus: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun
nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään”
(Matt.18:20). Jos on ollut raskasta seurakunnalle
eristyksissä eläminen, on sitä suurempi ilo, kun
nyt voimme vapaasti tulla yhteen. ”On riemu, kun
saan tulla, sun, Herra temppeliis” (vk 195) laulamme virressä.
Striimauksesta eli suoratoistosta jäi monin tavoin hyödyllinen taito seurakuntaelämäämme
rakentamaan. Ja Iloitsemme kaikista niistä, jotka
ovat netin välityksellä löytäneet seurakuntayhteyden. Heitä on paljon. Hybridikokoukset mahdollistivat ja mahdollistavat edelleenkin myös esim.
kastejuhliin osallistuvien tavallista suuremman
joukon. Ilo on toki suuri, kun ei enää tarvitse laskea messuun osallistuvia tai rajoittaa hautauksiin,
vihkimisin ja kasteisiin osallistuvien määrää. Niin
iloiseen kuin surulliseen juhlaan paikan päälle
tulemista ei täysin korvaa etäyhteys. Tarvitsemme
sekä ilojen että murheiden jakamista.
Moni seurakuntalaisille tärkeä tapahtuma jouduttiin valitettavasti siirtämään korona-aikana ja
joskus useaankin kertaan. Kärsivällisyyttä koetelKuva: Tuomas Mäkelä

tiin, kun odotettu tapahtuma peruttiin ja joskus viime tipassa. Tietämättämme osui oikeaan
vuosiaiheemme Meidän seurakunta? Nyt olemme kuitenkin jo pitäneet viime vuodelle tarkoitetun työyhteisön ja luottamushenkilöiden ansiomerkkijuhlan, jakaneet kaste-enkeleitä koteihin
vauvakirkossa ja ensi sunnuntaina on eläkeläisten
synttärit.
Suuri ilo on siitä, että lapset ja nuoret pääsevät
jälleen leireille yhdessä pelaamaan, leikkimään,
uimaan jne. Tässä liitteessä kerrotaan alustavasti jumalanpalveluksistamme Joutsan, Luhangan
ja Leivonmäen kirkoissa. Kaikkiin kirkkoihin ovat
kaikki yhtä tervetulleita. Niinpä mm. Heinäriparin
konfirmaatioon kokoonnutaan Luhankaan tänä
vuonna. Kesällä voi tutustua myös kaikkiin hautausmaihimme vapaaehtoisen oppaan kanssa.
Kannattaa ajella kauemmaksikin pyhäpäivän messuun, kun samalla voi nauttia seutukuntamme
kauniista luontomaisemista.
Älkäämme kuitenkaan unohtako rukousta.
Korona-aika opetti meille, että mikään ei ole itsestään selvää. Saamme kiittää Jumalaa, että seurakuntamme alueella on saatu elää melko rauhassa
koronalta. Pyytäkäämme edelleen varjelusta keskuuteemme. Kun rukoilemme rauhaa maailmaan,
niin pyytäkäämme apua myös sinne, missä korona edelleen leviää. Virkistävää, siunattua kesää
luottamuksessa Vapahtajamme Jeesuksen läsnäoloon ja huolenpitoon!
Nähdään!

Nimikkolähettimme Heidi ja Markus siunattiin helatorstaina
Leivonmäen kirkossa lähetystyöhön. He lähtevät kesäkuussa
Kreikkaan, jossa työskentelevät Keski-Aasiasta tulleiden pakolaisten keskuudessa.

Tuula Leppämäki
rovasti, kirkkoherra

Svengaava kesäillan hartaus
VIRSIÄ, jotka koskettavat, lohduttavat ja antavat toivoa. Virsiä,
jotka saavat jazzillisia sävyjä. Virsiä elämän varrelta.
Laulaja Eva Vikman sekä pianisti Lassi Kouvo kokoavat yhteen rakkaat, lapsuudesta tutut virret herkäksi, raikkaaksi ja
lämpimäksi konserttikokonaisuudeksi, joka kuullaan Leivonmäen kirkossa Svengaavassa kesäillan hartaudessa 28.7. klo 18.
Kaksikko on keikkaillut yhdessä reilun kahden vuoden ajan,
ja lokakuussa 2020 he lanseerasivat konsertillisen Jazzvirsiä.
Kirkkonummen kirkossa, Asunnottomien yö -tapahtumassa
toteutunut konsertti sai erittäin innostuneen vastaanoton. Heinäkuussa Jazzvirret kaikuvat myös Leivonmäellä.
Uuden sukupolven lahjakkaimpiinkin laulajiin mainittu, Leivonmäellä asuva Eva Vikman on
tullut viime vuosina tunnetuksi
Tulossa myös:
raikkaana ja sävykkäänä tulkitsiIskelmäkirkko
jana. Pianisti Lassi Kouvo on yksi
12.9. klo 18
Suomen työllistetyimpiä jazzmuu- Joutsan kirkossa
Eva Vikman ja kumpp.
sikoita ja vastaa illan virsisovituksista.

Luterilainen kesäpäivä
SUNNUNTAINA 4.7.2021 järjestetään Luhangassa Joutsan seurakunnan luterilainen kesäpäivä, aiheena ”Sanasi on totuus.” Kesäpäivä alkaa
kello 10:00 perinnejumalanpalveluksella Luhangan kesäkirkossa. Jumalanpalveluksen käsiohjelmia virsineen on jaossa pääovella. Kaava
on vuodelta 1694, virret vuoden 1701 virsikirjan mukaiset ja Raamatun tekstit vuoden 1776
kirkkoraamatusta. Kirkkovuoden aiheena on 6.
sunnuntai helluntaista, Apostolien päivä. Kirkossa noudatamme voimassa olevia turvaetäisyyksiä, miesten istuessa vanhan ajan tapaan

ovelta katsottuna oikeanpuoleisilla penkeillä,
naisten vasemmanpuoleisilla. Jumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla keittolounas. Kesäpäivän ohjelma jatkuu noin kello 12:15 seuroilla kirkon pihalla, jossa pitävät puheenvuoron
Juhani Räsänen ja Harri Hautala. Sateen sattuessa seurat pidetään kesäkirkossa. Lopuksi
juodaan kahvit, kahviraha lähetyksen hyväksi.
Rukoilkaamme kulkutaudin varjon väistymistä
ja suotuisia ilmoja yhteiseen juhlaan!
Harri Hautala
seurakuntapastori

Marjo Merivirta ja Tuula Leppämäki olivat yhdessä perheiden
kanssa vauvakirkossa Joutsan seurakuntakodilla 6.6. Vuoden
2020 Kaste-enkeleitä jaettiin koteihin.

Tervetuloa mukulakirkkoon
12.9. klo 11!
Muskarihenkinen mukulakirkko
Joutsan seurakuntatalolla alle kouluikäisille ja heidän
ja perheilleen,
sekä isovanhemmille ja kummeille.
Vetäjinä Marjo
Merivirta ja Tuula
Leppämäki.
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Pekkasten pappilan
muistoseurat 11.7. klo 15
leirikeskus Pekkasissa
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Poimintoja kesäajan tilaisuuksista
Jumalanpalveluksia
20.6.

(Pekkasentie 118, Joutsa)

26.6.

11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
15.8.

Järj. Joutsan kotiseutuyhdistys, helluntaiseurakunta
& Itä-Päijänteen vapaaseurakunta

29.8.
5.9.
12.9.

Hautausmaakierrokset kesällä 2021
1.7. klo 18 Luhangan hautausmaalla
18.7. n. klo 11 Joutsan
hautausmaalla jumalanpalveluksen jälkeen
25.7. n. klo 14 Leivonmäellä hautausmaakierros
jumalanpalveluksen ja
kirkkokahvien jälkeen,
kävely Simolasta Kuhasenmäen hautausmaalle.

Keskiviikkona, kesäkuun 16. päivänä

klo 10 Messu Joutsan kirkossa; kesäriparin konfirmaatio
(suoratoistona)
klo 18 Sanajp Leivonmäen kirkossa
Juhannusmessut
klo 10 Joutsan kirkossa
klo 13 Leivonmäen kirkossa
klo 18 Luhangan kirkossa
klo 10 Joutsan kirkossa: kansanlaulukirkko, kesävieraitten kirkkopyhä, kirkkokahvit
klo 13 Messu Leivonmäen kirkossa
klo 10 Messu Joutsan kirkossa
klo 13 Luhanka: luontokirkko Iitinmäessä, kesävieraiden kirkkopyhä,
kansanlaulukirkko.
klo 10 Sanajp Joutsan kirkossa
klo 13 Sanajp Simolan pihamaalla, sateen sattuessa sisällä.
Leivonmäkiviikon päätös, kirkkokahvit tarjoaa Leivonmäki-seura.
klo 12 Messu Luhangan kirkossa: heinäriparin konfirmaatio
klo 10 Sanajp Joutsan kirkossa: lapset siunataan koulutielle
klo 13 Messu Leivonmäen kirkossa
klo 10 Messu Joutsan kirkossa
klo 13 Luhanka: luontokirkko Reetin hautausmaalla
klo 13 Messu Leivonmäen kirkossa
klo 10 Messu Joutsan kirkossa
klo 10 Messu Joutsan kirkossa: Joutsan oma lähetyssunnuntai
klo 19 Luhanka: kynttiläkirkko
klo 13 Messu Leivonmäen kirkossa

Diakonia
Diakonin piknik-kahvit
Tule kertomaan kesäajan kuulumisia kahvikupin äärelle (säävaraus).
22.6. klo 13 Luhangassa Kylätalon pihapiirissä sijaitsevassa grillikatoksessa
23.6. klo 13 Leivonmäen seurakuntatalon pihapiirissä
28.6. klo 13 Joutsan seurakuntakodin pihapiirissä 28.6
Lähde liikkeelle Nina-diakonin kanssa
Kierrämme noin puolen tunnin kävelylenkin (säävaraus), jonka jälkeen on hartaushetki.
10.8. klo 13 Leivonmäen seurakuntatalon pihapiiri (Kuusirinne 2)
17.8. klo 13 Luhangan Kylätalon pihapiiri (Hakulintie 2)
19.8. klo 13 Joutsan seurakuntakodin pihapiiri (Jousitie 42)

Muita tapahtumia
24.6.
10.7.

Etsintäkuulutus!
Tarvitsemme auttavia käsiä
jatkamaan kanssamme
lapsiparkki -toimintaa.
Parkki toimii parin tunnin
ajan kerran viikossa
Joutsan seurakuntakodin
kerhotilassa. Parkki on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille.
Tulisitko sinä työntekijän pariksi
leikkimään lasten kanssa?

16.8.

29.8.

klo 14 Kesäiset seurat Joutsan seurakuntakodin pihalla. Lauletaan suosikkivirsiä.
Sateen sattuessa seurakuntakodin sisällä. Kahvit.
klo 16 ”Maisemia ja tansseja”- harmonikkakonsertti, Mikko Malin.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €. Järj. Joutsan seurakunnan musiikkityö
klo 18 Elokuinen ilta Kolkkapohjassa (Kolkkapohjantie, Leivonmäki) Tule mukaan
nauttimaan yhdessäolosta nuotion äärellä. Paistamme makkaraa ja hörppäämme
kahvit, ohjelmassa on myös yhteislaulua ja leikkimielisiä kilpailuja.
Lopuksi hiljennymme hartauteen. Mukana Nina ja Annika.
klo 18 Leivonmäen kirkossa: Pyhäillan hartaus, Natalia Ikonen & kirkkokuoro

Kaikki kesäajan tilaisuudet www.joutsanseurakunta.fi

Aloitamme syksyllä kerran kuussa Syödään Yhdessä
-ruokailut torstai-iltaisin Joutsan seurakuntakodilla.
Ruokailuja varten tarvitsemme henkilöitä pöytien
kattamiseen ja ruuan esille laittamiseen sekä jälkien
korjaamiseen.
Jos kiinnostuksesi heräsi, tervetuloa kahvikupin ääreen
tutustumaan lapsiparkki- ja
Syödään Yhdessä -toimintojen tehtäviin keskiviikkona
18.8. klo 17 Joutsan seurakuntakodille.
Mikäli et pääse tähän iltaan, mutta haluat olla mukana
toiminnassa, laita sähköpostia meille niin olemme sinuun
yhteydessä!
milja.urkko@evl.fi
nina.siitari@evl.fi
annika.oksanen@evl.fi

Olemme läsnä myös verkossa
www.joutsanseurakunta.fi
Facebook: Joutsan ev.lut. seurakunta
Instagram: Joutsanseurakunta

Sunnuntaina 13.6. vietettiin Joutsan kirkossa vuoden 2020 eläkeläisten syntymäpäiväjuhlaa, joka oli
siirretty koronan vuoksi jo kaksi kertaa. Myös juhlakahvit juotiin kirkossa hygieniaohjeita noudattaen.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
Käynti- ja postiosoite: Jousitie 25, 19650 Joutsa
Kirkkoherranvirasto puh. 040-774 0044
Palvelemme ma-ke klo 9-12 puhelimitse ja
sähköpostitse. 19.7. alkaen voi tulla myös
käymään virastolla.
Seurakunnan sähköpostiosoite: joutsa.srk@evl.fi
Tilaa virkatodistus sähköisellä lomakkeella.
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