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  papInsaaren HautausMaa 
ja kappelI

opetuskäyttö

kuhmoisten seurakunnan hautausmaa ja muinainen kalmisto, 
jonka esineistö on ollut kalevala–korujen mallina.

kuvaus
kaunis, puistomainen ja veden ympäröimä hautausmaa on vie-
railun arvoinen kohde. se vihittiin käyttöön 10.8.1890, ja sama-
na päivänä haudattiin ensimmäinen vainaja, leski anna priita 
Matintytär Harmoisista. Hautausmaa on muodoiltaan koske-
maton, puusto on vanhaa ja kesäaikaan hautausmaata koristaa 
runsas kukkaloisto. 

papinsaaren hautausmaalla on vuosina 1965-66 rakennettu siu-
nauskappeli, jonka on suunnitellut olli kuusi. Modernin raken-
nustaiteen edustajana se on suomalaisten ja ulkomaalaisten 
arkkitehtiopiskelijoiden suosima kohde. kappelin julkisivua ko-
mistaa jaakko somersalon lasimaalaus. kappeli on vihitty myös 
kirkoksi. pinta-ala on 450 neliömetriä. urut ovat kangasalan ur-
kutehtaan vuodelta 1966, mekaaniset, 10 äänikertaa. 

Hautausmaansa, komean luontonsa ja historiallisen taustansa 
vuoksi papinsaari lasketaan yhdeksi kuhmoisten nähtävyyksis-
tä. papinsaaressa on jonkin verran asutusta, ja sen alueella on 
myös yksi kuhmoisten venelaitureista. papinsaaressa on mah-
dollisesti ollut pakanallinen uhripaikka, ja sieltä on löydetty vii-
kinkiajan alkuun ajoittuvia esineitä. saaren keskiosassa on kal-
lio, josta paikalla asunut, jo edesmennyt isäntä oli puhunut 
”vanhana uhripaikkana”. kalliossa on uhraukseen sopiva luon-
non muovaama kolo, johon kertyy vettä. 

papinsaaren pohjoisosassa sijaitsevan hautausmaan länsirajal-
la on 5 x 5 metrin kokoinen alttarikiviröykkiö (kivien halkaisija 
noin 30 cm), jonka keskellä on pystykivi (pystykiven korkeus 40 
cm). kyseessä on ilmeisesti jonkinlainen rajamerkki. 

papinsaaren pohjoispäästä hautausmaalta löytyi vuonna 1921 
joukko rautakautisia esineitä, jotka on tulkittu kätkölöydök-
si; ajalta noin 800 jkr. muun muassa hevosenkenkäsolki. Inven-
toinnissa vuonna 2002 löytyi palanutta ihmisen luuta, keramiik-
kaa ja hioimen katkelma. papinsaaren kärkeen johtavan tien 
itäpuolella on pystyyn nostettu luonnonkivi (40 x 50 cm), joka 
on mahdollinen rajakivi.

seurakunta omistaa velijärven leirikeskuksen, joka on alkuaan 
ollut kopolan tilan torppa jo 1860-luvun lopulta.

saavutettavuus
kuhmoisten seurakunnan hautausmaa uurnalehtoineen sijait-
see kuhmoisten keskustan tuntumassa papinsaaressa, osoit-
teessa papinsaarentie 69. 
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17846&lan=fi
http://www.kuhmoistenseurakunta.fi/hallinto/kiinteistot.html

