PYHÄSELÄN KIRKKO
Pyhäselän alue kuului aiemmin Kiihtelysvaaran seurakuntaan. Kirkkoon
oli pitkä matka, joten seurakunnan perustaminen ja oman kirkon
rakentaminen tuli ajankohtaiseksi.
Jumalanpalveluksia pidettiin ennen kirkon valmistumista kirkonkylän
kansakoululla ja Niittylahden kansanopistolla. Ehtoollisenvietto
kirkonkylän koululla alkoi vasta v.1924, siihen saakka rippikoulut ja
rippikirkot pidettiin Kiihtelysvaarassa.
V. 1913 Juho ja Alma Tahvanainen ilmoittivat lahjoittavansa Uljanan
mäeltä 5800 m2 tontin kirkon paikaksi.
Vuonna 1922 asetettiin rakennustoimikunta. Kirkonkokous päätti
14.3.1926 rakennuttaa Yrjö Vaskisen suunnittelemaksi sanotun,
sementtitiilisen kirkon. Lopullinen rakentamispäätös, työselvitykset ja
kustannusarvio (560 000 mk) hyväksyttiin 8.8.1926. Viidestä
urakkatarjouksesta hyväksyttiin rakennusmestari Debnerin tarjous.
Rakennustyöt aloitettiin v.1926 kesällä.
Vihdoin valmistuneen kirkon vihki käyttöönsä 19.8.1928 yhdeksän papin
avustamana Viipurin hiippakunnan piispa Erkki Kaila, joka ajoi kirkon
pihaan "päättömällä hevosella", eli Vihtori Piispasen mustalla Buickilla.
Ensimmäiseksi varsinaiseksi kirkkoherraksi valittiin Matti Poutanen.
Kirkkovaltuusto päätti 10.12.1939 perustaa sankarihauta-alueen
kirkkopihaan. Siihen on siunattu 157 kaatunutta, lisäksi viisi
sankarivainajaa on sukuhaudoissa varsinaisella hautausmaalla. Kesällä
1959 tehtiin sankarihauta-alueen kunnostus.
Sankarihaudalla
on
T.Kotilaisen
veistämä
punagraniittinen
sankaripatsas, joka paljastettiin pyhäinpäivänä 1962. Patsaassa on
teksti: Isänmaan puolesta 1939- 1945. Kirkkopihalla on myös Karjalaan
jääneiden muistomerkki, jossa tekstit:
”Rakkaittemme muistoksi Pyhäselän siirtokarjalaiset” ja ”sinne
kultasiipilintu lennä”.
V. 1953 kirkkoon tehtiin ensimmäinen perusteellinen korjaus Y.
Vaskisen suunnitelman mukaan. Tällöin kirkkoon rakennettiin urut,
hankittiin sähkövalaistus, rakennettiin nykyinen sakaristosiipi ja
muutettiin lämmitysjärjestelmä.
V. 1985 tehtiin toinen peruskorjaus Arkkitehtitoimisto Jyrki Roos Ky:n
suunnitelman mukaan. Tällöin mm. levennettiin urkuparvea, tehtiin
pääsisäänkäynnin eteen katos, rakennettiin invaluiska pääovelle,
uusittiin kirkkosalin kattovalaisimet, asennettiin äänentoistolaitteet,
paloilmoitin- ja murtohälytinkeskukset sekä maalattiin kirkko sisältä ja
ulkoa.

Kirkko on funkkishenkinen pitkäkirkko, jossa on barokkimainen
piikkitorni.
Sisätilojen koristelultaan kirkko on melko pelkistetty. Kirkkoon mahtuu
n.450 henkilöä.
V. 2000 rakennettiin Sotkamon Urkurakentaja Oy:n urut nykyiselle
paikalleen, lattiatasoon. Vanhat Oy Kangasalan Urkutehdas Ab:n urut
ovat alkuperäisellä paikallaan urkuparvella.
Pyhäselän Martat lahjoittivat kirkolle v.1962 Sininen tie –nimisen
vihkiryijyn. Nykyiset kirkkotekstiilit hankittiin v.1991. Kirkkotekstiilit
suunnitteli ja valmisti tekstiilitaiteilija Aino Lampio. Alttarivaatteen
symbolit alfa ja omega, kreikan kielen ensimmäinen ja viimeinen kirjain,
kuvaavat Kristusta, joka on kaiken alku ja loppu. Kreikkalainen risti,
kuvaa neljää pääilmansuuntaa ja kirkon tehtävää viedä sanoma
Kristuksesta kaikkialle. Lukupulpetin kirjaliinassa kuvataan neljää
evankeliumin kirjoittajaa, Matteus (ihminen), Markus (leijona), Luukas
(härkä) ja Johannes (kotka).
Lattiassa alttarin edessä, eteisen lattiassa ja katossa on Betlehemin
tähti.
Kirkon kellotapulissa on 150 kg:n ja 225 kg:n painoiset kellot, jotka on
valmistanut Lokomo Oy Tampereelta.
Alttaritauluna S. Wuorion lasiliikkeen v.1928 valmistama lasimaalaus,
"Kristus rauhan ruhtinaana", tekijänä Fritz Hilbert. Kristus kädessään
lehvä, kuvaa rauhaa. Valo ja enkelit kuvaavat taivasta. Kuvan alaosassa
on symboleita, joita on viisi, kuvaavat Kristuksen viittä haavaa. Ikkunan
alla oleva krusifiksi muistuttaa Kristuksen kärsimyksestä.
Kuorin sivuikkunoihin ja pääoven yläpuolella olevaan pyöreään
ikkunaan hankittiin v.1997, lapualaisen Sulo Saikkosen tekemät, Uuden
alku nimiset lyijylasimaalaukset. Sivuikkunoiden maalauksessa on
kyyhkynen, Pyhän Hengen symboli. Oksa nokassa kuvaa rauhaa. Alin
punainen lehti kuvaa Kristuksen kärsimystä, punainen on myös Pyhän
Hengen väri.
Pyhäselän seurakuntatalo valmistui kirkon viereen v. 2010.
Lämmitysjärjestelmäksi tuli maalämpö, johon myös kirkko liitettiin siihen.
Pyhäselän seurakuntaan kuuluu n. 6200 jäsentä. Seurakunta on osa
Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymää.

