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KirKKo JA KirKKoMiLJöö 
SeKä KotiSeutuMuSeo
opetuskäyttö
Akkitehti Yrjö Blomstedtin suunnittelema Avointen sydänten 
ristikirkko v. 1905, kirkko ja kirkkomiljöö valtakunnallisesti mer-
kittävä kulttuurihistoriallinen kohde, kotiseutumuseo ja perin-
nemaisema-alue.

Kuvaus
uuraisten toinen kirkko rakennettiin ensimmäisen kirkon pai-
kalle vuosina 1904-1905 metsäiselle mäelle. Kirkko hallitsee jyr-
kästi polveilevaa rinnepeltomaisemaa ja muodostaa maiseman 
kohokohdan kirkonkylästä katsottuna. Kirkkomäellä kohoaa 
erillinen, kirkkoa vanhempi puinen kellotapuli ja pitäjän maka-
siini. Kirkon ympärillä on pieni vanha hautausmaa. Kirkon ohit-
se kulkee jyrkästi laskien ja nousten peltoaukion tiloille johta-
va Kirkkotie.

uuraisten kirkkomiljööhön kuuluvat myös vanha ja uusi hau-
tausmaa. vuonna 1860 rakennetussa viljamakasiinissa on  vuo-
desta 1967 toiminut uuraisten kotiseutumuseo.  Annalan perin-
nemaisema-alue liittyy myös miljööseen.

Kirkon suunnitelmat laati rakennusmestari J. Wigren, ja kirkon 
rakentajaksi valittiin Juho Kaisko Pirkkalasta. toteutusvaihees-
sa mukana oli myös arkkitehti Yrjö Blomstedt.  nimi ”Avointen 
sydänten kirkko” juontaa kirkon kauniista sydämenmuotoisista 
puuleikkauskoristeista, joita  on yhteensä yli 1000. 

Aumakattoinen ja sisäviisteinen ristikirkko noudattaa ensim-
mäisen kirkon muotoa. Blomstedtin kädenjälki näkyy etenkin 
rakennuksen kansallisromanttisissa ornamenteissa. Juho Jaak-
ko Kuorikoski rakensi kirkolle arkkitehti Alfred Cavénin suunnit-
teleman kellotapulin vuonna 1882. Kesäisin tapulissa on taide- 
tai valokuvanäyttelyitä.

Kirkon ja tapulin välittömässä läheisyydessä toimii uuraisten 
kotiseutumuseo. Museossa on pieniä ja vähän suurempiakin 
esineitä aina 1800-luvun lopulta lähtien. Kirkko ja tapuli ovat 
kesäisin auki klo 12–17 ja kohteisiin on vapaa pääsy. 

Seurakunnalla on myös leirikeskus Akonniemellä (osoite: Akon-
niementie, 41230 uurainen).

opasteet ja saavutettavuus
Kirkko sijaitsee osoitteessa Multiantie 3, 41230 uurainen. Lisä-
tietoa kirkosta saa kirkkoherranvirasstosta sekä julkaisusta Kes-
ki-Suomen kirkot. Jyväskylä 2002 (Jussi Jäppinen, Heli-Maija 
voutilainen).

Lähteet
http://www.uuraistenseurakunta.fi
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen 
>Kulttuuriympäristöt >Kuntakohtaiset kulttuuriympäristökoh-
delistat >uurainen 
Museovirasto: http://www.nba.fi >Kulttuuriympäristön rekiste-
riportaali >uurainen >Kirkko
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