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Juhlavuoden 2020 ohjelmaVehmersalmen kirkko 100 vuotta
Ensimmäinen yritys oman kirkon saamiseksi Vehmer-
salmelle tehtiin 1700-luvun lopussa. Pitkät vaaralliset kirk-
komatkat kuljettiin kesällä veneillä ja talvella hevosella tai 
hiihtäen. Kirkkohanke lykkääntyi jatkuvasti paikkakunta-
laisten ja Kuopion emäseurakunnan väliseen erimielisyy-
teen paikasta ja rahoituksesta. Lopultakin päästiin pää-
tökseen ja vuonna 1916 valittiin arkkitehti Josef Stenbäc-
kin kirkkosuunnitelma. Rakennustyöt aloitettiin kevättal-
vella vuonna 1917, mutta saatettiin loppuun monien vai-
heiden jälkeen vasta vuoden 1919 lopussa seurakunnan 
omana työnä. Kirkko on jälkijugendtyyliä ja rakennettu 
oman paikkakunnan tiilitehtaan tuotteista. Kirkon raken-
nustyön käynnistyessä kauppaneuvos Birger Hallman 
ilmoitti lahjoittavansa kirkkoon kellot, jotka kutsuvat 
edelleen seurakunnan yhteen.

Piispa Juho Koskimies vihki kirkon juhlamessussa 1.1.1920. 
Johtaja Juho Miettinen lahjoitti taiteilija August Ripatin 
maalaaman alttaritaulun, Jeesus Getsemanessa, joka 
otettiin käyttöön vuonna 1926. Urkutaiteilija Aarne Wege-
lius suunnitteli ja Kangasalan urkutehdas valmisti urut 
vuonna 1934. Kirkko sai sähkövalaistuksen vuonna 1949.
Vehmersalmen kaunis kirkkomme on jo 100 vuoden ajan 
yhdistänyt monta sukupolvea toisiinsa, kulkenut heidän 
kanssaan raskaina ja hyvinä aikoina läpi elämän ja havain-
nollistanut heille Jumalan läsnäolon niin arkipäivinä kuin 
pyhänäkin.
Ja sitä se tekee vieläkin – yhdessä meidän kanssamme.
Kirkko on niin vanha, kuin miksi itse teemme sen…

1.1. klo 10.00 Juhlamessu
 Kirkko Vehmersalmen kirkko, 100 vuotta, silloin ja nyt  

23.2. klo 13.00 Kylmä kansa kirkonmäellä
 Kirkonmäki lumiukot, laskiainen, jumalanpalvelus 

25.3. klo 18.00 Rakennetaan kirkko
 Seurakuntakoti luento, teatteri, historia

26.4. klo 13.00 Kirkko visertää laavulla
 Luontotaival kevät, muuttolinnut, tikkupullat

8.5. klo 19.00 Taivas tulee alas - juhlavuoden konsertti
 Kirkko Joel Hallikainen, äidille, onnensirpaleita

21.5. klo 13.00 Toukosiunaus
 Kirkko työ, kasvu, ekumenia

31.5. aamupäivällä Kallaveden kierros
 Kirkonmäki liikkeellä, matkalla, eteenpäin

15.6.-7.8. klo 11.00–16.00 Vesi- ja tiekirkko
 Kirkko avoimet ovet, tauko, raamattumaraton

21.6. klo 13.00	 Konfirmaatiomessu
 Kirkko koko, seurakunta, juhla

28.6. klo 13.00 Vesitiekirkon synttärit 
 Kirkko 1 vuosi, juhla, kirkkomatka

12.7. klo 11.30 Kirkkomaan tarinat
 Hautausmaa hautausmaakävely, sukupolvet, elämä

12.7. klo 13.00 Kylien kirkko
 Kirkko me, kotiseutu, perinne

21.8. klo 19.00 Ladyn kirkko
 Kirkko taiteiden yö, rakkaus, dokumentti

27.9. klo 13 Sadonkorjuun kiitosjuhla
 Kirkko elämä jatkuu, Jumala, kiitos

17.-18.10. klo 22-09 Yökirkko
 Kirkko tunnelma, pimeys, valo

15.11. klo 16 Kirkkokuoromme 130 vuotta
 Kirkko Messu, täynnä, ääniä

1.-24.12. aamulla/ Kirkko adventtikalenterina
 illalla joka päivä, ikkunassa, yllätys 

31.12. klo 23 Juhlavuoden jumalanpalvelus
 Kirkko päätös, uusi vuosi, malja

1. tammikuuta 2020

klo 10.00
Juhlamessu kirkossa

Kuljemme kirkkomme 100-vuotisen historian läpi ja otamme uudet kirkkotekstiilit käyttöön.

klo 11.30
Juhlaruokailu seurakuntakodissa

Syömme yhdessä niin kuin silloin ja tänään.

Järvi-Kuopion seurakunta/Vehmersalmen alueseurakunta

Vehmersalmen kirkko ja seurakuntakoti
Lempeläntie 17/15, 71310 Vehmersalmi

Järjestämme kyytejä. Ota tarvittaessa yhteys 30.12. mennessä 
Juha Immoselle puh. 050 362 4702 tai Uwe Mäkiselle puh. 040 488 8638.


