Papinsaaren hautausmaa
ja kappeli
Opetuskäyttö
Kuhmoisten seurakunnan hautausmaa ja muinainen kalmisto,
jonka esineistö on ollut Kalevala–korujen mallina.

Kuvaus

Kuvat: Kuhmoisten seurakunta

jämsän seutukunta

Kaunis, puistomainen ja veden ympäröimä hautausmaa on vierailun arvoinen kohde. Se vihittiin käyttöön 10.8.1890, ja samana päivänä haudattiin ensimmäinen vainaja, leski Anna Priita
Matintytär Harmoisista. Hautausmaa on muodoiltaan koskematon, puusto on vanhaa ja kesäaikaan hautausmaata koristaa
runsas kukkaloisto.
Papinsaaren hautausmaalla on vuosina 1965-66 rakennettu siunauskappeli, jonka on suunnitellut Olli Kuusi. Modernin rakennustaiteen edustajana se on suomalaisten ja ulkomaalaisten
arkkitehtiopiskelijoiden suosima kohde. Kappelin julkisivua komistaa Jaakko Somersalon lasimaalaus. Kappeli on vihitty myös
kirkoksi. Pinta-ala on 450 neliömetriä. Urut ovat Kangasalan Urkutehtaan vuodelta 1966, mekaaniset, 10 äänikertaa.
Hautausmaansa, komean luontonsa ja historiallisen taustansa
vuoksi Papinsaari lasketaan yhdeksi Kuhmoisten nähtävyyksistä. Papinsaaressa on jonkin verran asutusta, ja sen alueella on
myös yksi Kuhmoisten venelaitureista. Papinsaaressa on mahdollisesti ollut pakanallinen uhripaikka, ja sieltä on löydetty viikinkiajan alkuun ajoittuvia esineitä. Saaren keskiosassa on kallio, josta paikalla asunut, jo edesmennyt isäntä oli puhunut
”vanhana uhripaikkana”. Kalliossa on uhraukseen sopiva luonnon muovaama kolo, johon kertyy vettä.
Papinsaaren pohjoisosassa sijaitsevan hautausmaan länsirajalla 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 kätkölöydöksi; ajalta noin 800 jKr. muun muassa hevosenkenkäsolki. Inventoinnissa vuonna 2002 löytyi palanutta ihmisen luuta, keramiikkaa 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 sijaitsee Kuhmoisten keskustan tuntumassa Papinsaaressa, osoitteessa Papinsaarentie 69.
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