Petäjäveden vanha kirkko
Opetuskäyttö
Unescon maailmanperintöluettelon kohde, pohjoismaisen puukirkkoarkkitehtuurin ja hirsirakentamistaidon pitkän perinteen edustaja, vanhat
hautaustavat.

Kuvaus

Kuvat: Anne Herranen

Jyväskylän seutukunta

Petäjäveden vanha kirkko on pohjoisen puuarkkitehtuurin merkittävä
muistomerkki, joka merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1994.
Se edustaa pohjoismaista, luterilaista kirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä. Kirkko on huomattava osoitus siitä, kuinka
paikalliset rakennusmestarit omaksuivat Euroopan kirkkoarkkitehtuurin
tyylipiirteitä ja sovelsivat niitä taidokkaasti hallitsemaansa hirsisalvostekniikkaan.
Päijänteeseen laskevan järvireitin varrella sijaitseva kirkko rakennettiin
vuosina 1763-1765 rakennusmestari Jaakko Klemetinpoika Leppäsen
johdolla. Kirkkoon lisättiin 60 vuotta myöhemmin kellotapuli. Sen rakentamisesta vastasi isänsä ja isoisänsä ammatissa jatkanut Erkki Jaakonpoika Leppänen. Samalla kirkon itäpäähän tehtiin uusi sakaristo ja kirkon ikkunat suurennettiin.
Kirkkoa käytetään edelleen kesäisin. Kirkko jäi pois käytöstä vuonna 1879,
kun pitäjään valmistui uusi kirkko. Vanhassa kirkossa ei enää pidetty jumalanpalveluksia, mutta sitä ei kuitenkaan purettu. Kirkonkellot jäivät
vanhan kirkon tapuliin, ja hautausmaa oli edelleen seurakunnan käytössä. Vanhan kirkon hautausmaan ympärillä on ollut 1800-luvun alusta lähtien aitaus. Hautausmaassa on noin 9400 vainajan leposija.
Lapsiryhmille kirkkoa voi esitellä Jaakko Kirkonrotta, jonka Eväsreppu-ohjelma sisältää lämminhenkisen ja vuorovaikutteisen keskustelutuokion ja
opetuksellisen tutustumisen Jaakon elämän eväsreppuun. Reppu sisältää
elämän teillä tarvittavia tärkeitä eväitä kuten mm. aapisen, leivän, vesipullon, vanhan kirkon avaimen sekä Raamatun.

Opasteet ja saavutettavuus
Kirkon käyntiosoite on Vanhankirkontie 9, 41900 Petäjävesi. Parkkipaikka
sijaitsee valtatien 23 varressa Solikkosaaren satama-alueella. Pysäköintialueella on tilaa sekä henkilö- että linja-autoille ja pöytiä evästaukoa varten. Pysäköintialueelta on n. 200 m kävelytie vanhalle kirkolle.
Petäjäveden vanhan kirkon säätiö vastaa matkailun ja opaspalveluiden
ylläpidosta. Tutustumiskäynteihin on varattavissa opas, lapsille Jaakko
Kirkonrotta. Myös kirkkovenesoutu tai kirkonrappuskahvitus on mahdollista varata Maatila Kumpuselta. Säätiö järjestää ns. Kolmen kirkon kierroksia Pihlajaveden erämaakirkkoon ja Keuruun vanhaan kirkkoon Petäjäveden kirkon lisäksi. Parkkipaikan kupeessa sijaitseva Solikkosaari on
tutustumisen arvoinen luonnonsuojelualue, josta aukeaa hienot näkymät vesistön yli kirkonmäelle.

Lisätietoa
Maailmanperintökohteisiin pääset tutustumaan UNESCO:n Maailmanperintökeskuksen sivuilla. Suomen maailmanperintökohteista saat lisätietoa Museoviraston sivuilta.
Lähteet
http://www.petajavesi.fi/kirkko
Opetus-ja kulttuuriministeriö: http://www.okm.fi/ >Kansainväliset asiat
>Kansainväliset järjestöt ja alueellinen yhteistyö >Unesco >Maailmanperinto >Petäjäveden vanha kirkko
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