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Puumalan historia II ss. 1107- 1109
Katri Hämäläinen ( KH )
Anttolan pitäjä hankkiutui eroon naapuripitäjästään Mikkelistä 1860 - 1870 lukujen vaihteessa.
Anttolan seurakuntaan liittyi myös osa Puumalaa eli Lietveden takana olevat läntisimmät kylät.
Uuden seurakunnan sijainti oli huomattavasti edullisempi kuin Puumalan kirkonkylä. Anttolan
kirkko valmistui 1870, ja seurakunnan itsenäistyminen tapahtui 1872.
Anttolan esimerkin innoittamana koko Puumalan länsipuoli suunnitteli itsenäistymistä toden teolla
1910- luvulla. Huhtikuussa 1916 pidettiin Ruokotaipaleen kansakoululla kyläkuntakokous. Siellä
käsiteltiin talollinen Mikko Konttisen tuomiokapitulille ehdotusta, että Hurissalon, Ihalaisen,
Kauppilan, Kiljulan, Kyllölän, Lintusalon, Maunulan, Niinimäen, Ollilan, Repolan ja
Ruokotaipaleen kylät erotettaisiin omaksi kirkkoherrakunnaksi, johon tulisi 11.847 manttaalia ja
1276 henkeä. Puumalan puolelle olisi jäänyt 36.491 manttaalia ja 5207 henkeä. Kaikista yllä
luetelluista kylistä oli saapunut runsaasti osanottajia. Keskustelu oli vilkasta puolesta ja vastaan.
Vastustajat pelkäsivät suuria kustannuksia. Erityisesti hanketta vastustivat Maunulan kyläläiset.
Hehän olivat lähimpänä Puumalan kirkkoa. Äänestyksessä puoltajat saivat ylivoimaisen voiton.
Tuumasta toimeen
Suunnitelmat olivat seuraavanlaiset:
Kirkon paikaksi suunniteltiin Lamminniemeä. Se sijaitsi talollinen Paavo Piskosen maalla tilalla n:2
Ruokotaipaleen kylässä. Seurakunnan nimeksi tulisi LAMMINNIEMEN SEURAKUNTA.
Kirkkoherran palkka olisi kaikkiaan 3596mk66p vuodessa. Se sisältäisi myös kirkkoherralle
kannetun viljan ja voin rahaksi muutettuna! Virkatila hankittaisiin kirkon lähistöltä.
Muun Puumalan asukkaat eivät olleet myötämielisiä länsiosan asukkaiden hankkeelle.
Seurakunnasta eroavia olisi liian paljon. Suoritetussa äänestyksessä esitys sai hylkäävän päätöksen
1000 vastaan 37. Perustamishanke raukesi siis muun pitäjän vastustukseen. Mutta ajatus jäi
kuitenkin itämään hävinneiden mieleen.
Toinen vaihtoehto oli liittyä Anttolan seurakuntaan. Neljä kertaa on hurissalolaiset menneiden
vuosikymmenien aikana puuhanneet liittymistä, mutta hanke ei saanut koko vesialueen yksimielistä
kannatusta.
Vuonna 1952 viimein päätettiin perustaa hautausmaa ja rukoushuone Lamminniemeen. Puumalan
papit kannattivat perustamista. Osa hurissalolaisia kannatti edelleen Anttolaan siirtymistä.
Hautausmaa tuli perustetuksi, mutta rukoushuone ja siihen yhdistettävä siunauskappeli jäivät
tuntemattomaan tulevaisuuteen.
(Mainittakoon, että silloin Puumalan seurakunnan pappeina olivat Eino Hakuli, kirkkoherra ja
Toivo Martikainen kirkkoherran apulainen, myöhemmin kappalainen. KH)
KAPPELI JA HAUTAUSMAA
”Muistitietoa Hurissalon koulupiirin alueelta” –kirjasta
Eerik Summasen laatimana
Koska Puumalan kirkolle oli hankala matka (talvisin jäätietä, kesäisin veneellä, rospuuttokelillä
pysyttiin kotona), oli jo 1930- luvulla Puumalan laitaosilla käyty epävirallisia keskusteluja
liittymisestä Anttolaan. ( eli siis taas asia uudelleen esillä. KH). Mutta asia hautautui
vuosikymmeniksi aina 1950- luvulle.

Piispantarkastuksen yhteydessä 1952 tulivat vaikeudet esille jälleen ja neuvonpidon tuloksena
ostettiin mv. Armas Reposelta maa-alue, josta osa erotettiin hautausmaaksi 21.8.1955. Yhteydet
kirkolle kävivät yhä sattumanvaraisemmiksi.
Koska Lietvedentiestä ei ollut tietoa, asetettiin toimikunta tutkimaan seurakunnallisen
toimintakeskuksen saantimahdollisuuksia Ruokotaipaleeseen. Ensimmäisten piirustusten mukainen
seurakuntakeskus todettiin liian kalliiksi. Vuonna 1963 asetettiin uusi toimikunta, mutta
rahoitusvaikeuksien takia hanke taaskin raukesi. Piispantarkastuksen yhteydessä 1967 saatiin jälleen
uusia virikkeitä ja asetettiin kolmas toimikunta. Vuonna 1969 asia lähti lopullisesti toteutumista
kohti ja saman vuoden toukokuussa päästiin allekirjoittamaan urakkasopimus.
Vuonna 1970 alkukesästä aloitettiin rakennustyöt. Kappeli valmistui syyskuun puoleen väliin
mennessä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Veikko Larkas Helsingistä. Sen on rakentanut
Taisto Montonen, kirvesmiesryhmän kanssa, Hurissalosta.
Kappelin tilavuus on 650 m3 ja lattiapinta-alaa noin 140 m2. Kirkkosalin lisäksi kappelissa on
eteistilat, omaistenhuone sekä pieni sakaristo. Istumapaikkoja on yli 70. Kappelin kustannusarvio
oli 50.000 mk. (Henki oli vähän sellainen päättäjissä, että jossa tuolla mainitulla summalla saatte
kappelin, niin rakentakaa! KH )
Kappeli vihittiin käyttöön lauantaina 14.11.1970. Vihkimisen suoritti Mikkelin hiippakunnan piispa
Osmo Alaja avustajinaan rovasti Toivo Martikainen, kirkkoherra Tauno Vuorinen Rantasalmelta,
kirkkoherra Pentti Korhonen Anttolasta ja tuomiokapitulin notaari Lauri Väätäinen.
( Mukana oli myös oman seurakunnan kirkkoherra Eino Hakuli ; kirjoittajan huomio KH)
Ensimmäisenä hautausmaahan on haudattu 1.1.1956 Eveliina Piskonen Kyllölästä
Kappelissa ensimmäiseksi avioliittoon vihityt olivat Matti Hämäläinen Ollilankylästä Puumalasta ja
Anja Hämäläinen Savonlinnasta 2.9.1972.

