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Kuolemajärven kirkot 
Varhaisimpina aikoina Äyräpään kihlakunta muodostui Heinjoen, Kanneljärven, Ki-
vennavan, Kuolemajärven Muolaan, Terijoen, Uudenkirkon, Valkjärven, Vuokselan 
ja Äyräpään pitäjien alueesta. Uudenkirkon pitäjä perustettiin vuonna 1445 ja Kuole-
majärvi mainitaan ensimmäisen kerran seurakuntana Uuteenkirkkoon liitettynä kap-
pelina vuonna 1619. Omaksi kirkkoherrakunnaksi Kuolemajärvi tuli 1863 ja sai en-
simmäisen kirkkoherran 1.5.1864. 

 

Saarnahuone 
Kuolemajärven ensimmäisestä kirkosta ei ole selviä lähdetietoja. Kansantarinan mu-
kaan Hietaniemellä olisi ollut Kuolemajärven ensimmäisen kirkko. Hietaniemen kirk-
ko on ollut ilmeisesti yksinkertainen ”varhaisimman ajan tarpeita palveleva saarna-
huone”. 
 

Kuolemajärven vanha kirkko 1759 -1901 

Kuolemajärven vanha kirkko sijaitsi uudesta kirkosta n. 100 metriä länteen ja raken-
nettiin vuonna 1759, vihittiin käyttöön 16.2.1760 ja kirkko pyhitettiin Pyhälle Kata-
riinalle. Pohjaltaan kirkko oli ristin muotoinen, johon kuorisakaran ja viereisen ristin 
varren välissä oli rakennettu matala sakaristo. Kolmannessa päädyssä oli ovien 
edessä matalat eteiset. Rakennusmuodoiltaan kirkko edusti 1700-luvun alkupuolen 
suorapiirteistä, kansanomaista ristikirkkotyyppiä. Kirkossa oli jyrkkä, kaikilta puolilta 
aumattu, paanupeitteinen katto, jonka ristiharjaa korosti vain pieni pullea huippu. 
Kirkkohuonetta kattoivat kulmikkaat puuholvit, jotka keskustassa liittyivät toisiinsa 
pienten vinopintojen yhdistäminä. Kattoholveja kannattivat seinien suuntaiset sidos-
parrut. 
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Kuolemajärven vanhan kirkon pohjapiirros 

Sisäkuva Kuolemajärven vanhasta kirkosta 
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Kirkon katolla kitisi vahvasta rautalevystä tehty tuuliviiri, johon oli leikattu kirkon val-
mistumisvuosi 1759.  

Kirkon paanukattoa tervattiin viiden vuoden välein ja tervaa kului tervauksessa ta-
vallisesti kuusi tynnöriä. 1700-luvun puolella oli tapana, että kappelin koulumestari 
ja suntio suorittivat tervauksen. 

Kirkon eteen rakennettiin puinen kellotapuli vuonna 1786. 

 

Kirkon korjauksia: 
1774  

Kirkon sisällä tehtäviä korjauksia suorittamaan tilattiin Viipurista maalarimestari Pe-
ter Lång, joka saapui ehdolla, että seurakunta kustantaa hänen kyytinsä Johannek-
sesta Kuolemajärvelle. Juvanruukin, Pihkalan ja Karjalaisten sepät tekivät kaikki 
työssä tarvittavat rautatyöt. 

1799 

Lisätilojen saamiseksi kirkkoon  laitettiin lehterit ja seuraavana kesänä lisättiin vielä 
neljä penkkiä. 

 

Vanha kirkko purettiin 1901 

Sisäkuva Kuolemajärven vanhasta kirkosta 
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Kuolemajärven kappalaiset Uudenkirkon kappelin aikana 
1683- ? Henrik Elimaeus Kappalainen 

1732-1737 Anders Wasenius Kappalainen 

1741-1751 Gustaf Palander Kappalainen 

1753-1763     Johan Herlin Kappalainen 

Johan Herlinin aikana valmistui Kuolemajärven "vanha kirkko" 1759 ja kirkko vihittin 
käyttöön 1760 

1763-1769 Mikael Blomgren Kappalainen  

Blomgrenin aikana perustettiin kappeliin koulu 

1769-1783 Jaakko Forsman Kappalainen 

1784-1792 Kristian Hornborg Kappalainen 

Hornborgin aikana valmistui uusi kellotapuli 1786 

1792-1794 Jaakko Molin Kappalainen 

1794-1797 Isak Emmanuel Eurropaeus  

1798-1806 Joonas Corpaeus Kappalainen 

1807-1817 Frederik Grenqvist Kappalainen 

1818-1824 Georg Alexander Örn Varapastori 

1823- ? Peter Adolf Wahlberg Kappalainen 

?-?   David Brummer Väliajan saarnaaja 

1836-1846 Anders Henrik Hornbork Kappalainen 

1846-1853 Alexander Benedikt Zilliacus Kappalainen 

1853-1875 Niklas Emanuel Tengen Kappalainen 

Omaksi kirkkoherrakunnaksi Kuolemajärvi tuli 1863 ja sai ensimmäisen kirkkoher-
ran 1.5.1864 
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Kuolemajärven seurakunnan kirkollinen inventaarioluettelo 
Heikki Hukkasen tullessa Kuolemajärven Kirkkoherraksi vuonna 1911 
  

Kuolemajärven seurakunta perustettiin Uudenkirkon kappeliksi v. 1619 nimellä Hal-
tialahti (Hatjalahti) ja erotettiin omaksi kirkkoherran ja hänen palkattavansa virallisen 
apulaisen hoidettavaksi kirkkoherrakunnaksi 19.1.1863 

Vanhimmista kirkoista ja niiden paikoista ei ole luotettavia tietoja 

Nykyistä edellisen kirkon paikka oli n. 100 metriä nykyisestä länteen päin, rakennet-
tiin puusta v. 1759. Viipurin konsistorinesimies Magnus Alopaeus vihki sen 
18.2.1760 tarkoitukseensa. Kirkko oli pohjaltaan ristinmuotoinen, johon kuorisakaran 
ja viereisen ristin väliin oli rakennettu matala sakaristo. Kolmessa päädyssä oli ovien 
edessä eteiset. Rakennusmuodoltaan kirkko edusti 1700 luvun alun suorapiirteistä 
kansanomaista ristikirkkotyyppiä. Kirkkoa kattoi jyrkkä kaikilta puolilta aumakatto 
paanupeitteinen katto, jonka ristiharjaa koristi vain pieni pullea huippu. Kirkkosalissa 
olivat kulmikkaat puuholvit, jotka keskustassa liittyivät toisiinsa pienten vinopintojen 
yhdistäminä. Holveja kannattivat seinien suuntaiset sideparrut. Kirkon vieressä oli 
puinen kellotapuli. Kirkko purettiin 1901. 

Nykyinen kirkko, jota alettiin rakentaa maaliskuussa 1900, vihittiin 18.1.1903 ja val-
mistui lopullisesti 1.10.1903, on rakennettu harmaasta graniitista, sisäpuolelta tiilis-
tä. Hinta oli 150 000 mk. 

Kirkko, jonka on piirtänyt ja rakentanut arkkit. Jos. Stenbäck, on pohjamuodoltaan 
myöskin ristityyppinen, jossa sakaroiden välissä on suorakulmaiset laajennukset. 
Kirkko on kuitenkin rakennettu perinnäismuodoista poiketen vuosisadan vaihteen 
tyyliin, jossa uutta ja vanhaa on käytetty rinnan. Sisältä on kirkko suippokaarisilla 
tiiliholvilla katettu; niitä kannattaa 4 vankkaa pilaria. Jyrkät, suorat vesikatot ovat gal-

vaniseeratulla pellillä päällystetyt. Itäisessä nurkkauksessa on sakariston kohdalla 

suippokärkinen kellotorni. Kärkiristin kohdalla on pieni kattoratsastaja. Tornin korke-
us oli 26 m, kirkkohuoneen pituus on ____, penkkejä on alhaalla 293 m ja lehterillä 
186 m, joten kirkkoon mahtui 1000 henkeä.  

Lattia on puusta, käytävät ja alttarin edusta sementillä lasketut. Ikkunat, joita on 11 
ovat korkeat, suipot, valoisat. Saarnastuoli, oikealla, on puusta, samoin alttaritaulun 
paikkaa täyttävä risti. Puiset lehterit kiertävät ympäri kirkon. Seinät ja kattoholvit 
ovat valkoisiksi maalatut, penkit, lehterit, saarnastuoli, ovet jne. taasen vaalean rus-
keiksi. (Kirkon piirustukset ovat palaneet.) 

Urut, jotka valmistuivat syyskuussa 1905 ovat Lahden urkutehtaan valmistetta, ollen 
19 äänikertaiset, 2:lla sormiolla, hinta 9700 mk. 

Lämmityslaitteina oli 4 rima-uunia, sekä sakaristossa yksi pienempi, jotka, samoin 
kuin ukkosenjohdatin ovat asetetut paikoilleen kirkkoa tehtäessä. 

Kirkko on vakuutettu Ev. lut. seurakuntain paloapuyhdistyksessä 600 000 markasta-
Kirkon alkuperäiset piirustukset ovat löydettävissä Kansallismuseon Historiallisessa 
osastossa piirustusarkiston Stenbäciana osastossa. 
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Hautausmaa 

Vanhimpien, nyt jo unhoon joutuneiden hautausmaiden paikoista ei ole säilynyt tie-
toja. Lienee myös haudattu lattioiden alle. V. 1759 perustettiin hautausmaa 1760 
vihityn kirkon ympärille, nykyiselle paikalle. Tätä laajennettiin senaatin päätöksellä 
22.2.1893 0.503 ha suuruisella maa-alueella itä-etelään päin ja opetusministeriön 
päätöksellä 7.9.1935  0.72 ha suuruisella alueella pohjoiseen päin. Viimeksi mainittu 
lisämaa vihittiin tarkoitukseensa 21.6.1936. Hautausmaata ympäröi maanpuolelta 
kaikkialla kiviaita jossa on 4 porttia. Hautausmaan yhteydessä on halkovaja ja 2 
käymälää. 

Mainittakoon, että Juvan tehtaalla on 1700 luvun alussa ollut hautausmaa. 

Kirkolle kuuluvaa maata 

V. 1916 oli virkatalon suuruus 0.13 mntl. peltoa 7.18 ha, niittyä 16.40 ha, metsää 
85.13 ha. Siitä on 19.8.1927 eroitettu Sillankorva niminen asuintila 0.85 ha joten vir-
katalon koko pinta-ala on tämän jälkeen 107.86 ha.   25.7.1924 on Tuomiokapituli 
määrännyt puutarhaksi vanhan pappilan puutarhan, vilj. maata 7.5 ha, laidunta 16.4 
ha.  9.11.1893 on seurakunta hautausmaata varten saanut pakkolunastaa 2.76 ha 
maata, joka on v. 1935 merkitty maarekisteriin. Nykyinen pappila on rakennettu v. 
1909. Koko hautausmaan ja kirkkotontin yhteinen pinta-ala on Maarekisterin mu-
kaan 3.901 ha.  

Muistomerkit kirkolla 

Kuolemajärven kirkolle kivijalkaan kiinnitetty ensimmäinen muistomerkki v. 1990 
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Kuolemajärven kirkon rauniolle, alttarin kohdalle laitettu toinen muistomerkki v.1995 

Muistokivi kuolemajärveläisille sankarivainajille paljastettiin 30.9.1999 

Muistokivi on hautausmaan sankarivainajien hautojen kohdalla 
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Kuolemajärven uusi kirkko 

Kuolemajärven uuden kirkon pohjapiirros 

Kuolemajärven kirkko eri kuvakulmilta 
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Kuolemajärven kirkko 26.9.1928 

Kuvia Kuolemajärven kirkosta 

Kuolemajärven kirkko 24.7.1928 
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Kuolemajärven kirkko 1.7.1931 

Kuolemajärven kirkko 26.9.1928 



12 

Kuolemajärven kirkko 1931 

Kuolemajärven kirkko 1942 
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Kuolemajärven kirkko 1943 

Kuolemajärven kirkko 1944 
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Kuolemajärven kirkon rauniot 1944 

Kuolemajärven kirkko 1944 
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Kirkkoherra Gummeruksen virkaanasettajaiset 1932 

Kirkkoherra Gummeruksen virkaanasettajaiset 1932 


