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esiin.
Kivijärven kirkkorakennusten

monet valaisimet muodostavat
seurakunnan esineistön joukossa
varsin mielenkiintoisen esineryh-
män. Matka puisesta kynttilänja-
lasta koristeellisten öljylamppu-
jen ja kattokruunujen kautta vii-
me remontissa poistettuihin säh-
kövalaisimiin on ollut monivai-
heinen. Kirkon valaistuksen elin-
kaaren esittely olisi oikein sopiva
teema seurakuntaan joskus mah-
dollisesti pystytettävään kirkollis-
ten esineiden näyttelyyn. Esineis-
töä ainakin löytyisi runsaasti!
Toinen kiehtova ryhmä on Kivi-
järven vanhan, 1700-luvun lopul-
la rakennetun kirkon nykypäiviin
säilynyt esineistö. Vanha saarnas-
tuoli sekä kirkon keskikatossa si-
jainnut aurinkokuvio kertovat
hyvin erilaisesta värimaailmasta,
kuin mihin olemme nykyisessä
kirkossa tottuneet. Vanhan saar-
nastuolin monivärinen maaliker-
ros ei ollut aikanaan aivan halpa
hankinta pienelle kappeliseura-

kunnalle. Inventointi toi myös
esiin puisen, ilmeisesti karitsaa
esittävän veistoksen, joka lienee
voitonlippua kantaen seissyt van-
han kirkon saarnastuolin katok-
sen päällä. 

Eriskummallisimpia inven-
toinnin aikana tarkasteltuja esi-
neitä oli kääntöpuoleltaan lähin-
nä vanhaa saavinkantta muistut-
tanut puutaulu, joka osoittautui
1700-luvun lopun virsinumero-
tauluksi numeronauloineen ja
kynttilänpidikkeineen. Sen maa-
latussa pinnassa toistuvat vanhan
kirkon sisustuksen värit, punai-
nen ja vihreä. Ja tietenkin kivijär-
veläisten kovia kokenut vai-
vaisukko, joka nykyisin on pääs-
syt kirkon eteisen lämpimään ta-
pulin seinältä värjöttelemästä, on
osa arvokkainta kirkollista esi-
neistöämme. Inventoinnin yhtey-
dessä esiin ilmaantui pieni pui-
nen enkelinpää. Vetelin vanhan
vaivaisukon taustakehykseen
ovat kiinnittyneet lähes saman-
kaltaiset enkelinkasvot, ja muu-

tenkin nämä kaksi vaivaista muis-
tuttavat kovasti toisiaan ulko-
muodoltaan. Näin ollen voidaan
olettaa, että ehkä myös kivijärve-
läiset enkelinkasvot ovat aikoi-
naan liittyneet yhteen vai-
vaisukon kanssa. 

Inventointityö oli erityisen ins-
piroivaa muun muassa siksi, että
parin vuoden takaisessa kirkkore-
montissa Kivijärven kirkon lat-
tian alta löydettiin seurakunnan
vanha öylättirauta. Perimätieto
kertoo, että ainakin isoäidin
isoisä, Matti Holm, on sillä aikoi-
naan ehtoollisleipiä valmistanut.
Samainen Matti oli 15-vuotisen
kirkkoväärtin uransa päätteeksi
ottanut ja lahjoittanut 1900-lu-
vun alussa kirkkoon parisenkym-
mentä seinälampettia, joista muu-
tama löytyi vielä kirkon vanhojen
valaisinten joukosta. Näin ollen
olin työn myötä kiehtovalla taval-
la koko ajan myös omien juurieni
parissa. Seurakunnan historia
avautui entistä monitahoisemmin
esille. 

Artikkelin kuvat lampettikuvaa lukuunottamatta eivät kuulu inventointihankkeen kuviin. Kuvat: Kivijärven
kotiseutukokoelma.



4. Ketkäs tässä ovat kuvauksen kohteena?

a) Suvi Aaltonen ja 
Rainer Mielonen

b) Virpi Hakkarainen ja 
Matias Pohto

c) Valma Ala-Viehko ja 
P. A. Turpeinen

5. Minkä ammattikunnan 
entinen työväline tämä on?

a) terveydenhuoltoala
b) palokunta
c) metsäala 
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1. Kivijärven kotiseutu-
yhdistyksen puheenjohtaja on

a) Markku Hakanen
b) Risto Piispanen
c) Onni-Matti Paananen

2. Mikä vempain kuvassa on?

a) kunnanjohtaja Esko Hä
mäläisen aikainen kun-
tatiedotteen painokone

b) entisajan mankeli
c) seurakunnan omistama 

giljotiini

3. Mikä tilaisuus on kyseessä?

a) kirkonmenot
b) yleisötilaisuus, jossa keskus-

telun aiheena sairaalan ja ap-
teekin kohtalo

c) Kivijärvi Soi -konsertti

Kotiseutuaiheinen tietokilpailu
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Museopäivänä testattiin leikkimielellä myös kävijöiden kotiseututietoutta. Niin oli valistunutta
kansaa, että johtokunta joutui arpomaan useista täysin oikeista vastauksista viisi voittajaa
(Kyllikki Männikkö, Ulla-Helena Kapiala, Eero Kainulainen, Helena Mörönen ja Annikki Uusi-
Pohjola). Palkinnot voi noutaa kirjastosta. Ne, jotka eivät ehtineet museolle, voivat nyt 
testata tietojaan. Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 36.

6. Mitä kuvassa tehdään?

a) täytetään museon viereistä maastoa
b) laajennetaan Juurikkaharjun hautausmaata
c) pidetään siivoustalkoita museolla 

7. Kuka on tämä henkilö?

a) puutarha-alan yrittäjä Ahti Salmi
b) Kivijärven Soittokunnan ”henkinen isä” Onni Oksanen
c) sairaalatarvikkeiden myyntiedustaja 

kivijärveläissyntyinen Matti Hakkarainen

8. Kivijärven tyttökuoron nimi on? 

a) Sirius
b) Otava
c) Vesuvius

9. Mikä 
rakennus 
tämä on?

a) kirkko
b) tapuli
c) vanha pappila

10. Yhdistävä tekijä tässä kuvassa on?

a) Aikuiskoulutus
b) Kulttuuri
c) Politiikka
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Lain kuntien kulttuuritoiminnas-
ta mukaan kunnan tehtävänä on
edistää, tukea ja järjestää kulttuu-
ritoimintaa kunnassa. Kulttuuri-
toimi osana kunnan sivistystointa
tukee ihmisten ja yhteisöjen hen-
kistä vireyttä, järjestää ja välittää
kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia se-
kä tarjoaa mahdollisuuksia tai-
teen harrastamiseen. Lisäksi kult-
tuuritoimi on mukana paikallisen
kulttuuriperinteen vaalimisessa ja
edistämisessä. 

Kunnan kulttuuritoimea ei ole
koskaan resurssoitu esim. niin,
että sitä hoitamassa olisi päätoi-
mista henkilökuntaa,
vaan tehtävät on yhdis-
tetty muihin tehtävä-
kokonaisuuksiin. Tästä
johtuen kulttuuritoi-
mintaa on tietoisesti
pyritty tekemään yh-
teistyössä kulttuuriak-
tiivien ja –harrastajien
kanssa. Voisipa mel-
kein jo väittää, että ak-
tiivinen yhdistysten va-
paaehtoistoiminta on
Kivijärven kulttuu-
rielämän kivijalka. Ko-
tiseututyö, kylätoimin-
ta, eri taiteen lajien
harrastajat ja muut
kulttuurin toimijat vas-
taavat yhdessä Kivijärven kult-
tuurielämästä ja ovat kunnan
kulttuuritoimen erottamattomia
yhteistyökumppaneita.

Kulttuuritoimen talousarvi-
oon/toimintasuunnitelmaan on
kirjattu seuraavia asioita:

1. kulttuuritoimi kehittää toimin-
taansa etsimällä uusia toimin-
ta- ja yhteistyömuotoja ja akti-
voimalla järjestöjä kulttuuri-
toimintaan ja kotiseututyöhön

2. lähivuosien keskeisinä tavoit-
teina on saada jatkumaan sekä

kuoro- että näytelmätoiminta
3. viljamakasiinin kehittämistä

museoksi, jolla olisi myös mat-
kailullista merkitystä, tuetaan

4. pyritään perustamaan kotiseu-
tuarkisto nykyisen ns. kotiseu-
tukokoelman tilalle kirjaston
alakertaan

5. tietotekniikkaa hyödynnetään
kulttuuritoimessa yhä enem-
män mm. tiedottamalla tapah-
tumista kunnan kotisivuilla ja
kunnan kotisivujen kulttuuripi-
toisuutta pyritään lisäämään
(kuntakuvan täydentäminen ja
matkailun tukeminen)

6. keskeisin tapahtuma on kesäi-
nen Kivijärvi Soi -tapahtuma
kursseineen ja konsertteineen.

7. taide-elämyksiä luodaan mu-
siikin, teatterin, kuvataiteen,
tanssin, kirjallisuuden ja/tai
elokuvan keinoin eli tuetaan
kuntalaisten henkistä vireyttä
erilaisin tapahtumin joko luo-
malla niitä paikallisin voimin
tai ostamalla ammattilaisilta

8. järjestetään paikallisia tapah-
tumia mm. kansallisina  juhla-
päivinä

9. jatketaan Kivijärvi-viikkoja se-

kä muita perinteisiä tapahtumia
10. paikallista kulttuuriperinnettä

vaalitaan tehostamalla kotiseu-
tutyötä ja mm. keräämällä
edelleen Yrjö Liinaharjaan ja
Väinö Havakseen liittyvää ai-
neistoa

Kulttuuritoimen aloitteesta on
pidetty mm. Kivijärven kotiseu-
tuyhdistyksen ja Kivijärven valo-
kuvaseura ETSIMEN perustavat
kokoukset. Kotiseutuyhdistys on
perustettu marraskuussa 2001 ja
valokuvaseura huhtikuussa 2004.
Koska yhdistykset ja kulttuuritoi-

mi toimivat samalla
kulttuurin kentällä sa-
moin tarkoitusperin,
yhteydenpitoa ja yh-
teistyötä harrastetaan.
Uutena toimintamuo-
tona on kokeiltu esi-
merkiksi Juuret ja sii-
vet -luentosarjaa vuon-
na 2003.

Kuorotoiminta on
saatu lievään nousuun
ja näytelmätoiminta
Heitjärven kyläyhdis-
tyksen ansiosta jopa
merkittäväksi kulttuu-
rin osa-alueeksi. Van-
hat kuoroperinteet viit-
taavat laajempiinkin

mahdollisuuksiin, joita kulttuuri-
toimi tarvittaessa – vähintäänkin
henkisesti – tukee. Kulttuuritoi-
minnan saralla toimivia kyläyh-
distyksiä kulttuuritoimi, tarkem-
min sanoen sivistystoimenlauta-
kunta, tukee lähinnä avustuksilla,
jotka ovat keväisin kaikkien aktii-
visten kulttuuritoimijoiden haet-
tavana. Esimerkiksi vuonna 2003
hakijoita oli 13.

Kunnan toiminnassa museo-
toimi on ns. harmaata aluetta. Si-
tä ei ole kirjattu mihinkään, mut-
ta luontevimmin sen voisi kuvi-

Kulttuuria ja kotiseututyötä

Kivijärvi Soi -konsertissa mm. ministeri Pekkarinen
puolisoineen, Sirkka Kauppinen ja 

italialaisprofessori Genny Scarafoni. 



45Kotiportti ��

tella kuuluvan kulttuuritoimelle.
Kunnan voimavarat eivät riitä ak-
tiiviseen museotoimintaan, joten
apuun on tullut kotiseutuyhdis-
tys. Se, hoitaako kotiseutuyhdis-
tys kokonaan museoasiat jatkos-
sa, on auki, mutta jo tällä hetkellä
esim. kesällä kotiseutuyhdistyk-
sen johtokunnan jäsenet olivat
talkoissa sekä valvomassa ja opas-
tamassa museolla osan ajasta. Ja
erityisesti koko museotoiminnan
vireytyminen on kotiseutuyhdis-
tyksen ansiota. Museoprojekti toi
seudulle yli 4 000 euroa rahaa, jo-
ta käytettiin mm. alueen
maisemointiin. Samalla summalla
on tehty talkootöitä, mikä sekään
ei ole ihan vähäinen saavutus.

Kotiseutuarkistolla puolestaan
tavoitellaan asiallisia tiloja, joihin
nykyinen ja tulevaisuudessa ke-
rättävä/kerääntyvä ”kotiseutu-
henkinen” aineisto voitaisiin
asiallisesti sijoittaa. Arkiston pe-
rustaminen ei ole ihan yksinker-
tainen asia, mutta ulkopuolisen
rahoituksen turvin asiaa on voitu

viedä hieman eteenpäin järjeste-
lemällä nykyistä aineistoa, hank-
kimalla asiallisia säilytysvälineitä
jne. Sivistystoimenlautakunta
esitti 2003 hanketta kunnan in-
vestointiosaan vuodelle 2004,
mutta korkeammilla portailla pu-
nakynä taisi käydä… 

Tietotekniikan hyödyntäminen
kulttuuritoimessa on lapsenken-
gissä. Toki viime vuosina kulttuu-
ripitoista aineistoa on kerätty ja
työstetty, jotta sitä voidaan jatkos-
sa käyttää esimerkiksi kunnan
kotisivulla. Kotisivut ovat yhä
tärkeämpi informaatiolähde, joita
käyttävät esimerkiksi Kivijärvelle
aikovat lomailijat.

Kaikki kuntalaiset ovat terve-
tulleita kunnan järjestämiin tilai-
suuksiin, joista monet nostattavat
kotiseutuhenkeä ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Tällaisia on esi-
merkiksi kaatuneiden muistopäi-
vän ja veteraanipäivän tilaisuu-
det, kotiseutujuhlat ja itsenäi-
syyspäivän juhlat. Juhlien suun-
nittelusta vastaa kunnan juhlatoi-

mikunta, joka juhlalliselta kals-
kahtavasta nimestään huolimatta
on erittäin tarpeellinen työrukka-
nen. Yhdessä on mukava kokea
myös Kivijärvi Soi -tapahtuman
mieleenpainuvat konsertit. 

Miten tuomme kotiseutuamme
esiin? Miten tarjoamme kuntaam-
me matkailijoille? Luonnon ante-
ja – kauneutta ja hiljaisuutta –
korostamalla, mutta hieman
myös tarjoamalla virikkeitä ja ta-
pahtumia. Kotiseututyö on osit-
tain kuntamme markkinointia,
johon huomaamattamme osallis-
tumme. Kivijärveläinen on toivon
mukaan jo huomannut, että väite
”Kivijärvellä ei tapahdu mitään,
ei ole mitään tekemistä” ei pidä
paikkaansa ja toivottavasti satun-
nainen matkailija ei koe seudun
hiljaisuutta pysähtyneisyytenä
vaan palveluna! Omasta viitseliäi-
syydestä on kiinni, löytyykö teke-
mistä. Tehdään siis edelleenkin
asioita yhdessä ja tarjotaan niitä
muillekin! Siinä haastetta meille
jokaiselle!

Heitjärven kyläyhdistyksen vahvaa kulttuurinäyttöä.
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Sovituksen kivi

Sovituksen kivessä näkyy 
Olli Turpeisen kädenjälki.
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apahtumat alkoivat
vuosia sitten eräänä

kesäpäivänä, jonka on-
nekseni sain viettää lä-

hellä luontoa. Katselin, kuuntelin
ja etenin etanan vauhtia, jotta sil-
mäni ehtisivät nähdä kaiken, mitä
kesäinen luonto parhaimmillaan
tarjoaa. Suuntasin kulkuni paik-
kaan, johon minun oli pitänyt
mennä käymään monta kertaa,
mutta jostain syystä lähtö oli aina
siirtynyt. Monesti keväisinhän tu-
lee tehtyä paljon suunnitelmia
kesän varalle, mutta aina ne ei
syystä tai toisesta toteudu.

Paikka oli keskellä kirkonkylää
sijaitseva Nousulahti, jonne käve-
lin tutustuen ruoppaustyömaa-
han, jossa viimeistelyt oli saatu
päätökseen. Lahti oli aiemmin re-
hevöitynyt, puhtaan luonnon vas-
taisessa kunnossa. 

Kävelin ja totesin, että jälki
näyttää hyvältä. Saavuin ison ki-
venjärkäleen luo ja ihastelin sitä
joka puolelta. Sormillani tunnus-
telin sen rosoista ja kuhmuraista
pintaa. Kuvittelin olevani asian-
tuntija, joka löytää siitä jotain sel-
laista, mitä ei heti huomaa. Tutkin
ja mietin, ottaisinko haasteen vas-
taan. Ajatukset lensivät ja kiersi-
vät kivessä. Samalla mietin, mistä
nykyajan ihminen, minunlaiseni
saa kunnon hakut, jolla työstää
kiveä. Viimeksi taisin lausahtaa
ääneen kivelle: minä teen sinulle
jotain.

Ehti kulua vuosia ennen kuin
mitään ehti tapahtua. Viime jou-
lun alla luin maakuntalehteä ja
silmiini osui erikoinen kirjoitus,
jossa lainattiin toukokuussa 1964
ilmestynyttä Kotiliesi-lehteä. Ky-
seessä oli vuosientakainen usko-

maton uutinen, joka kosketti
Suomeakin:

”Heitä oli neljä saksalaista tyt-
töä, Anita Hoffman, Gunhid Kaul-
bach, Nelly Kanjakow ja Karola
Völker ja he ovat tulleet Sovituksen
merkki –nimisen järjestön vapaa-
ehtoisina lähettiläinä maahamme
avuksi monilapsisiin perheisiin Ro-
vaniemen lähiympäristöön, siis
Lappiin, jonka saksalaiset hävitti-
vät. 

Järjestö perustettiin eräiden
evankelisten pappien toimesta Län-
si-Berliinissä vuonna 1958 teke-
mään vapaaehtoista sovitustyötä
niissä maissa, jotka sodassa kärsi-
vät saksalaisten tuhotöistä. Järjes-
tön jäsenet haluavat työpanoksel-
laan pyytää anteeksi ja sovittaa,
lieventää sitä katkeruutta, jota sak-
salaisia kohtaan mahdollisesti yhä
tunnetaan. Tämän päivän nuoriso
voi tehdä sen vain omalla työllään,
omalla palvelusalttiudellaan, työs-
kennellä lähimmäisenrakkauden
hengessä ja siten tasoittaa tietä en-
tistä parempaan kansojenväliseen
yhteisymmärrykseen.

Viiden vuoden ajan järjestö on
lähettänyt nuoria saksalaisia Suo-
men lisäksi yhdeksään muuhun
maahan, Israeliin, Kreikkaan, Bel-
giaan, Hollantiin, Ranskaan, Eng-
lantiin, Neuvostoliittoon, Jugosla-
viaan ja Norjaan. Yli 600 saksa-
laista nuorta on tähän mennessä
vapaaehtoisesti ollut tekemässä
maataloustyötä, talousapuna per-
heissä, rakentamassa kirkkoja,
kouluja ja lastenkoteja. 

Lehtikirjoitus kosketti. Vaikka
kyseessä oli tapahtumat Rovanie-
men seudulla ja Lapissa, asiaa voi
ajatella jokainen suomalainen.
Kirjoitus sai minut palaaman van-

han tuttuni – kivijärkäleen – luo
kerta toisensa jälkeen. Punnitsin
vielä, olenko valmis käymään ki-
veen käsiksi ja toivottaako kivi
muovaajansa tervetulleeksi. Kerä-
sin omistamani hakut ja vasaran
mukaani reppuun. ja pyöräilin ki-
ven luo. Aluksi työ oli kokeilua.
Piirtelin ja suunnittelin, kokeilin
hakkuja. Toiset hakut pureutuivat
kiveen, toiset eivät ollenkaan.
Mieleeni tuli sepän ammatti, joka
oli ennen arvostettu ammatti ja
ajattelin, että nyt tarvittaisiin sep-
pää! Seppähän kuumensi raudan
ja takoi sitä, löi vasaralla alasinta
vasten, sitten rauta uudelleen ah-
joon ja kun rauta oli punainen, se
työnnettiin vesiastiaan. Nyt oli
siis minun vuoroni olla seppänä
ja aioin viedä aloittamani työn
kunnialla päätökseen. 

Kyllä siinä taottiin ja karkas-
tiin. Kiven pinta oli tosiaankin
epätasainen ja hauras: kerros loh-
keili juuri kun olin päättämässä
jotain määrättyä saumaa. Silloin
ei auttanut muuta kuin piikata sy-
vemmälle.

Nyt lopputulos on nähtävillä.
Muotoilin kiveen nuo neljä leh-
tiartikkelissa mainittua naista,
jotka halusivat pyytää anteeksi,
sovittaa ja lieventää omien maan-
miestensä kauheita tekoja. Kutsu-
mustyöksi muodostunut veistos
oli työn alla koko kesän. Nuo sak-
salaiset sovituksen lähettiläät
ovat nähtävissä Nousulahden ur-
heilupuistossa. Olkoon se osoi-
tuksena pitäjäläisille historiasta:
näilläkin seuduilla on asuttu sato-
ja ja tuhansia vuosia sitten eikä
sen aikaisesta asumisesta ole enää
merkkejä suuremmin jäljellä. 

Kivi olkoon Sovituksen kivi.

Olet ehkä liikkunut Nousulahden minigolf-kentän laitamilla ja 

törmännyt alueen kauimmaisessa nurkkauksessa kiveen, joka on saanut kesän 

aikana pintaansa neljän naisen kuvan. Taiteilija Olli Turpeinen kertoo 

Sovituksen kiven tarinan.

T
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ykyinen kyl-
millään oleva

pappilarakennus
on valmistunut

1850-luvulla. Siinä oli alun perin
sali, eteinen, neljä kamaria, keit-
tiö ja ruokakomero. Myöhemmin
rakennusta jatkettiin matalalla
osalla, jossa oli eteinen ja kaksi
huonetta. 1970-luvulla pappila
remontoitiin seurakuntataloksi
huonetiloja ja ikkunoita muutta-
malla ja levyttämällä seinät.  Seu-
rakuntatalona pappila toimi 1987
saakka. 

Seurakunnassa vanhan pappi-
lan kohtalo on mietityttänyt vuo-
sia. Kolmannen sektorin mu-
kaantulo pappilan kunnostami-
sessa ja projektin eteenpäinvie-
misessä näyttäisi tällä hetkellä ai-
noalta mahdolliselta tavalta, mi-
käli pappila halutaan pelastaa to-
taaliselta rappeutumiselta. Seura-
kunnan tämänhetkisillä talou-
dellisilla resursseilla pappilaa ei
voida kunnostaa.  Myöskään yh-
distyksellä tai kunnalla ei ole ta-
loudellisia mahdollisuuksia pap-

pilan kunnostukseen yksinään.
Kotiseutuyhdistys haaveilee

edelleen laajemmasta museorai-
tista, jossa seurakunnan yhdis-
tykselle vuokraama vanha pap-
pila täydentäisi museotoimintaa
esimerkiksi seurakunnan histo-
rian osalta. Alustavasti on ajatel-
tu, että vanha pappila palautet-
taisiin alkuperäiseen asuunsa ja
se toimisi kotiseututalona/perin-
netalona, jossa voitaisiin järjes-
tää näyttelyitä, konsertteja, ta-
pahtumia ja kokouksia normaa-
lia idyllisemmässä miljöössä.
Pappilatiloja voitaisiin vuokrata
sekä yksityisiin perhejuhliin että
yhteisöille. Juhlahuoneiston li-
säksi se toimisi käyttöhuoneis-
tona – erityisesti kesäaikana
pappila – ja museoalueella jär-
jestettäisiin toimintaa ja työllis-
tetyt opiskelijat toimisivat op-
paina kahvila- tai muun myynti-
toiminnan ohessa.

Tammikuussa 2003 pappilaan
tutustuneiden Keski-Suomen
museon asiantuntijoiden mukaan
alkuperäinen ilme on palautetta-

vissa taloon, mutta kunnostus-
hanke tarvitsee perusteellisen
kuntokartoituksen ja hyvän pe-
rinteistä rakentamistapaa tunte-
van suunnittelijan sekä perinne-
rakentajat. 

Kotiseutuyhdistys päätti kevät-
kokouksessaan 26.3.2003 neuvo-
tella seurakunnan kanssa pappi-
lahankkeesta. Kotiseutuyhdistyk-
sen johtokunnan ja kirkkoneu-
voston yhteinen palaveri pidettiin
22.4.2003 ja ehdollinen vuokra-
sopimus pappilan vuokraamises-
ta kotiseutuyhdistykselle tehtiin
seurakunnan kanssa.

Kun kotiseutuyhdistys haki
kesällä 2003 rahoitusta vanhaa
pappilaa koskevaan kuntokar-
toitukseen ja kustannusarvioon,
ns. esiselvitykseen, Maaseudun
Kehittämisyhdistys Viisari ry.
esitti sitä rahoitettavaksi, mutta
TE-keskus teki kielteisen pää-
töksen. 

Haaveita ei ole kuitenkaan
unohdettu. Kukapa tietää, vaikka
Lepistön pappila heräisi vielä
hehkeisiin päiviinsä!

Haaveena vanhan pappilan

UUSIOKÄYTTÖ

Useilla kivijärvisillä on paljon muistoja vanhasta Lepistön pappilasta. 

Tuntuisi upealta saada pappila entiseen loistoonsa – meidän kaikkien yhteiseksi 

perinnetaloksi. Kotiseutuyhdistys tarttui jo härkää sarvista, mutta ensimmäinen 

yritys kuntokartoittaa ja mahdollisesti kunnostaa pappila ei onnistunut. 

Toivoa ei ole vielä menetetty…

N


