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Joutsan kiRkko Ja 
sen YmpäRistö

opetuskäyttö
Hieno mahdollisuus tutustua Joutsan kirkon historiaan sekä 
sen eri rakennusvaiheisiin ja alueen historiaan. Joutsan kirkon 
miljöö on valtakunnallisesti arvokas rakennetun ympäristön 
kohde.

kuvaus
Joutsan keskustassa parhaiten perinteisen ilmeensä on säi-
lyttänyt kirkon miljöö. puukirkko on rakennettu 1812-1813 
Heikki salon johdolla Yli-intendentin virastossa tukholmassa 
tehtyjen kiikan kirkon piirustusten mukaan. erillinen erik Jaa-
konpoika Leppäsen rakentama puinen kellotapuli on vuodel-
ta 1820. vanha seurakuntatalo valmistui vuonna 1938. ala-Hu-
likkalan talo on tien toisella puolella kirkkoa vastapäätä. sen 
komea päärakennus on rakennettu 1850-luvulla ja korotettu 
1930-luvulla nykyasuunsa. ala-Hulikkalan vieressä on vuonna 
1908 rakennettu säästöpankin talo. kirkon miljööseen kuulu-
va kunnantupa eli kuntala, jossa pidettiin kunnallislautakun-
nan kokouksia, rippikoulua ja postitoimistoa, on 1850-luvulta. 
sen vieressä oleva Jukola eli Joutsan entinen suojeluskuntata-
lo vihittiin käyttöön vuonna 1941, ja vastakkaisella puolella tie-
tä oleva Honkala, nuorisoseurantalo, on rakennettu 1900-lu-
vun alussa.

Joutsan kulmaviisteisen ristikirkon alkuperäiset kappelikir-
kon piirustukset ovat thure G. Wennbergin käsialaa vuodel-
ta 1793. kirkon pystyttämisestä tehtiin sopimus kaarlo Rijfin 
kanssa 4.3.1799, mutta hanke viivästyi ja lopulta piirustuksista 
luovuttiin. vuonna 1811 kirkonrakennushanke käynnistyi uu-
delleen ja rakennusmestariksi valittiin Heikki Juhonpoika salo, 
joka oli avustanut kirkonrakentaja matti Åkergreniä useilla työ-
mailla. Rakentaminen tapahtui turun läänissä sijaitsevaa kiikan 
kirkkoa varten laadittujen piirustusten pohjalta. kellotapuli val-
mistui myöhemmin, ja sen rakentajana oli eerik Jaakonpoika 
Leppänen. tapuli edustaa ns. keskisuomalaista tyyppiä, ja sen 
katolla olevassa viirissä on vuosiluku 1820, joka ilmaisee joko 
rakentamis- tai valmistumisvuoden. kirkosta löytyy lisätietoa 
museoviraston rakennusperintörekisteristä.

seurakunnalla on omistuksessaan pekkasten leirikeskus, jossa 
on majoitustilat 40 hengelle. 

saavutettavuus
kirkko sijaitsee Joutsan keskustassa osoitteessa Jousitie 25. 
ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Lähteet
http://www.joutsanseurakunta.fi/kirkkotilat.php
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