Suolahden kirkko
70 v.

Suolahden ehostunut kirkko 70-vuotias

Talvisota keskeytti rakennus-

työn, ja rauhan tultua urakkasopimus jouduttiin purkamaan
mm. materiaalivaikeuksien
takia. Seurakunta vei hankkeen
loppuun omana työnään. Ensimmäinen jumalanpalvelus pidettiin 6.10.1940 ja kirkko vihittiin
24.11.1940. Kuopion hiippakunnan piispan Eino Sormusen
sairastuttua kirkon vihki asessori Anto Verkkoranta.

Suolahden kehitys pääsi vauhtiin, kun Jyväskylästä
Suolahteen valmistui vuonna 1898 junarata. Samana vuonna alkoivat savut nousta tehtaitten piipuista. Uitot ja laivaliikenne vilkastuivat. Tuolloin oltiin
osa Laukaan seurakuntaa, kunnes Äänekosken
seurakunta perustettiin 1907.
Suolahtelaisten mielestä jalan tehtävä matka Äänekosken uudelle kirkolle oli pitkä ja hankala. Pappi kävi Rauhanrannan pappilasta – nykyisin
osa Valiota – Suolahdessa lähinnä juhlapyhinä. Jos halusi esimerkiksi
kastattaa lapsensa kotona, piti järjestää papille kyyti. Tehtaan työväelle
se ei ollut helppoa.
Seurakunnallista toimintaa Suolahdessa järjestettiin lähinnä Kukkulan
seuraintalossa tai vuonna 1912 valmistuneessa Keski-Suomen opistossa.
Niinpä oman toimitilan saaminen koettiin tärkeäksi. Vuonna 1920 perustettiin Suolahden rukoushuoneyhdistys, ja alkoi varojen keruu. Asiaa
vauhdittamaan syntyi vielä vuonna 1931 uusi yhdistys, Suolahden seurakuntayhdistys. 1933 tehtiin kirkkovaltuustolle anomus seurakuntatalon
rakentamisesta, ja seuraavana vuonna yksityinen pariskunta lahjoitti
seurakuntataloa varten tontin.
Äänekosken seurakunnan kirkkovaltuusto oli tietyin reunaehdoin
valmis hankkeeseen. Kustannuksia kuitenkin pelättiin ja hanke
hidastui. Ennättipä valtuusto jo
kertaalleen päättää, että asia saa
raueta.
Ei se sittenkään rauennut..
Suolahtelaisten into ja halu saada
oma toimitila oli suuri. Marraskuussa 1937 alettiin seurakuntatalon rinnalla puhua jo kirkosta. Talvella 1939 oli aika sitten kypsä ja
arkkitehti Henrikssonin piirtämää kirkkoa, jonka sivusiipeen tuli seurakuntasali, päästiin rakentamaan toukokuussa.

Kun suolahtelaisilla oli nyt oma kirkko ja pian valmistui hautausmaakin,
seurakunta saattoi itsenäistyä 1.1.1946. Nythän taas ollaan oltu kohta neljä vuotta yhtä ja samaa seurakuntaa äänekoskelaisten kanssa.
Tarkemmin kirkon ”esihistoriaa” ja sen rakentamista on kuvannut Urpo Sparf kirjassa Suolahden seurakunta 50 vuotta (1995), ja sitä on
jonkun verran vielä saatavilla Suolahden kirkkopiirin toimistosta.
Parikymmentä vuotta siis kirkkoa odotettiin ja
puuhattiin. Nyt se on 70 vuotta saanut palvella
suolahtelaisten omana Herran huoneena. Kirkkoon mahtuu 350 henkeä.
Täynnä se on ainakin konfirmaatiomessuissa. Alttaritaulu on vuodelta
1953. Siinä Jeesus on kuvattu suolahtelaiseen maisemaan, jossa hän siunaa työteliästä paikallista perheväkeä. Nykyiset urut ovat vuodelta 1984.
Viimeisin kirkon remontti valmistui tämän kesän alussa, ja sen ohessa
saatiin alttarille invaluiska ja wc myös yläkertaan välittömästi kirkkosalin
yhteyteen. Sakaristo koki muodonmuutoksen, nuorisotilat nostettiin kellarista entiseen kanttorilaan, ja kirkon ympäristö koki täydellisen uudistumisen laajentuneine parkkipaikkoineen ja valaistuine puistikkoineen. Ulkomaalaus siirtyi vielä
tuonnemmas.
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