
Jyväkirkon uusi elämä 8.2.2022

Kuvia kirkon vaiheista 1960-luvulta alkaen

Timo Huttula ja Sari Pennanen



Jyväkirkko nousi Orolle talkoovoimin talven 1963-64 
aikana



Piispa Osmo Alaja vihki Jyväkirkon Helatorstaina v. 
1965 



Kirkossa ovat tuhannet kuulleet Sanaa ja saanet astua 
ehtoollispöytään



Kaunis ja valoisa kirkkosali jouduttiin sulkemaan 
sisäilmaongelmien takia



Oronmyllysäätiö päätti korjata kirkon
Remontin
avainhenkilöt
neuvottelevat. 

Vasemmalta
Oronmyllysäät
iön pj. Kari
Vellonen, 
sisustuksen
suunnittelija
Ritva
Kosonen ja 
arkkitehti 
Mika 
Neuvonen.



Remontin pääkohdat

• Kirkon pääosin terveeksi todettu runko säilyy 
korjattuna

• Alttarin paikka ja tiiliseinä sen takana sekä 
puuristi pysyvät paikallaan

• Sakasti siirtyy nykyisen eteisen puolelle

• Eteiseen tulee myös Kuuntelevan sydämen 
sielunhoitohuone 

• Vanhasta sakastista tulee erityinen tila lasten 
käyttöön

• Kirkon energiatehokkuutta parannetaan 
lisäeristyksin ja lämmitys toteutetaan uudella 
tavalla

• Remontti toteutetaan pääosin vuoden 2021 
aikana

• Uudistettu kirkko vihitään käyttöön 
Syyskauden alkajaisten yhteydessä 4.-5.9.2021 



Kirkon sisäosien purku aloitettiin syksyllä 2020 ja 
uusiminen tammikuussa 2021 talkoovoimin

Talkoolaiset salissa ja keittiössä toimivat ryhminä, jotka vaihtuivat kolmen viikon kierrolla



Kirkon rakennusmateriaalia ja laitteita saatiin 
sekä lahjoituksena että ostoina

Timo Hakulinen ja Hannu Neuvonen huoltamassa monitoimityöstökonetta. Sillä höylättiin 
seinien hirsipaneelit sekä kattolaudat.



Alttarin toteuttivat Jari Sivonen ja Aarre Saarinen 
yhdessä Mika Neuvosen ja Ritva Kososen kanssa



Niilo ja Tauno kantoivat ristin talteen Jyväsaliin 
remontin ajaksi.  



Timo Hakulinen ja Hannu Soikkeli kiinnittämässä 
kattolautoja ja Kiihtelysvaaran mestarit, Jouni ja Rauno, 
korottavat eteisen kattoa



Uusi Jari Sivosen tekemä ainutlaatuinen ja puhutteleva 
kulkueristi saapui huhtikuussa Orolle



Tuokiokuvia 
toukokuun alusta



Kirkkosali alkoi valmistua. Siitä tuli tavattoman kaunis
ja valoista. Jari Sivosen tekemä alttaripöytä sai
verhoilunsa vähitellen.



Kesäkuusta alkaen kirkkosali on jo ollut 
aktiivisessa käytössä. Remontti jatkui elokuussa.



Piispa Seppo Häkkinen siunasi uusitun kirkon käyttöön 
sunnuntaina 5.9.2021



Kirkon remontti jatkui, sillä vielä piti hoitaa muun 
muassa ilmalämmitys, sivuhuoneet ja ulkomaalaus



Matti ja Paavo laittavat lastenhuoneen kattoa. Annikki ja 
Vuokko intoutuivat laulamaan uusien valojen syttyessä 
kattoon



Tyylikäs lastenhuone valmistui ensimmäisenä. 
Montakohan lintua seiniltä löytyy?



Parikkalan Putkitus Oy kytki ilmalämmityskin toimintaan 
joulukuun alussa. Ilkka ja Hannu käynnistivät ikkunaremontin



Ikkunaremontin pölyisimmät hommat tehtiin teltassa kirkon 
sisällä. Lopuksi tämäkin talkooväki kokoontui kiitoshetkeen.  
Samalla onniteltiin Anu 50 v.!!



Uusittu kirkon pääty. Korotettu katto, uudet 
ovet ja uudet seinälaudat, mutta risti on sama! 

Aloitimme kirkon korjauksen 
syksyllä 2020 ja nyt 
tammikuussa 2022 saimme 
valmiiksi, mitä 
suunnittelimme tuolloin! 

Kiitos 
-kymmenille talkoolaisille
-sadoille lahjoittajille
-monille sponsoreille

Ja erityisesti:
Kiitos Herralle!

Ihmeiden aika ei ole ohi.



Kohennamme kirkkoa vielä uusilla varusteilla

• Voit osallistua siihen rukoilemalla varustelun puolesta. 

• Myös talkoolaisille on edelleen monenlaisia töitä pitkin talvea

• Taloudellisen tuen tarve koskee kirkon ja Jyväsalin taiteovien ja 
muiden varusteiden hankintaa

• Laita lahjasi Oronmyllysäätiön tilille: 
• Tilinumero: FI 94 4108 0011 1039 29.
• Saaja: Oronmyllysäätiö sr, Viesti: kirkko 

• Lisätiedot
• Oronmyllyn toimisto puh. 0400 793 441 
• Email:   toimisto@oronmylly.fi


