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Kappelin käyttö on monipuolistunut vuosikymmenien aikana. Ruumiinsiunauksien ja jumalanpalveluksien 
lisäksi kappelissa on vihitty avioliittoon, kastettu lapsia, pidetty muistotilaisuuksia ja syntymäpäiväjuhlia 
sekä seuroja että yhteislaulutilaisuuksia.  
 
Kauneimmat joululaulut lauletaan joka vuosi, jouluisia juhlia on ollut ja onpa kirkkokuorokin pitänyt 
konserttinsa. Kappelissahan harjoitteli osa kirkkokuorosta 1980 luvulla, jossa kävivät harjoituksissa 
täkäläiset Puumalan kuoron laulajat. Nykyisin Kesäkuoro, johon osallistuvat niin paikalliset kuin loma-
asukkaat, harjoittelee kesän aikana. He pitävät perinteisen konsertin kappelissa vuosittain heinä- elokuun 
taitteessa. Konsertit ovat olleet hyvin suosittuja vuodesta toiseen. Parhaimmillaan kuulijoita on ollut lähes 
200. Kesäkuoro on toiminut paikkakunnalla 30 vuotta, nykyisin johtajana toimii Eeva Sippola.  
 
Myös lähikauppa SALE - Hurissalo on vuosikymmenet järjestänyt kesäkonsertin kappelissa. Konsertit ovat 
saavuttaneet suuren suosion. Usein on kaksikin konserttia peräkkäin, joten kuulijamäärä yltää kesäkuoron 
lukemiin.  
 
Joinakin vuosina on ollut konsertti myös joulun alla. Juhlilla ja tapahtumilla on yksi ainoa vaatimus: ne on 
sovittava seurakunnan henkeen. Yhteistyö Puumalan seurakunnan ja alueen väestön, yhdistysten ja 
yritysten kanssa on ollut joustavaa ja saumatonta. Hurissalon ja Ruokotaipaleen Marttojen yhteistyö on 
myös hyvä. Martat huolehtivat vuorovuosin keväällä hautausmaan siivoustalkoista toukokuussa. Kesäkuun 
alussa on sitten hautojenhoitopäivä yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. 
 
Kappelissa on tehty pieniä korjauksia vuosikymmenten aikana. Ulko- ja sisäkattoa on korjattu. 
Omaistenhuoneesta on tehty keittiö, joka on osoittautunut käteväksi ratkaisuksi. Kuorokorokkeet on tehty. 
Eteiseen on tehty sisävessa. Kappelin lattia on laatoitettu uudelleen, valopisteitä on lisätty ja myös 
tekstiilejä. Istumapaikkoja on noin 100, järjestelyillä paikkaluku nousee 130:een.  
 
Muistelukivi, joka on löytynyt Saimaan Liittokiven selän rannoilta, siirrettiin Lamminniemeen v.2005. Se on 
osoittautunut tarpeelliseksi siinä hautausmaan kupeessa. Samoihin aikoihin saatiin lahjoituksena myös 
viirat, jotka ovat tarpeelliset hautojen siisteyden kannalla. Seuraavaksi odotetaan muistelulehdon paikkaa 
kappelin yhteyteen.  
 
Sankaritaulut on siirretty kappeliin, viimeinen Hurissalon koululta viime syksynä. Lahjoituksena on saatu 
mm. taulu ”Pyhä ehtoollinen” ja kynttilän jalat sekä kirjaliinat. Lahjoituksena on saatu myös monta metriä 
penkkejä, joita voidaan hyödyntää varsinkin kesällä ulkona. Kesällä 2011 uusittiin alttaripöytä ja 
saarnastuoli.  
 
Huomattavin hankinta on ollut kappelin valmistumisen jälkeen URUT. Vuonna 1986 saatiin kappeliin 
kauniisti soivat urut. Kyllä siinäkin oli kova ”kädenvääntö”. Puumala - lehdessä oli yleisönosastolla kirjoitus, 
jota lainaan: ”Kuitenkaan kaikki seurakuntalaiset eivät ole samaa mieltä yhteisten varojen käytöstä. 
Ihmettelemme 100.000 mk:n menoa Ruokotaipaleen kappelin urkuihin. Mikäli olen seurannut kirkollisia 
ilmoituksia, ei niillä siellä kovin paljon käyttöä ole. En kyllä tiedä muuta kuin mitä lehdessä näkyy. Parilla 
kolmella kymppitonnilla olisi varmaan saanut hyvän soiton sinne. Nainen on puhunut taas kerran.”   
 
Toinen yleisöä puhuttava asia oli, kun kappelin ulkomaali uusittiin vaaleanharmaasta punaiseksi, jollainen 
se nytkin on. Jokainen voi ohi kulkiessaan tai kappelilla käydessään arvioida näkemänsä! Samasta Puumala- 
lehden numerosta lainaan toista kirjoitusta: ” Kunnes viime kesänä koin todellisen järkytyksen 
huomatessani, että kappeli oli maalattu ruman punaiseksi, suorastaan irvokkaan näköiseksi. Muistelin 
olinko matkoillani Suomessa tai ulkomailla nähnyt näin omituista väritystä kirkossa tai kappelissa. Ei tullut 
mieleen. Värin vaihtaminen teki kappelista autohajottamon näköisen rakennuksen. Kysynkin kunnan 



päättäjiltä, onko asiassa pyydetty kenenkään ammatti-ihmisen esim. arkkitehdin lausuntoa. Tai jos onkin, 
hän ei ole ainakaan ammattiaan osaava.”  
 
Kuulin joskus jonkun sanoneen, että Lamminniemi on Suomen rumin hautausmaa, kun ei ole hautoja 
peitetty ruoholla ja puiden roskia on ympäriinsä. No, tuonkin asian voit käydä kesäisin itse tsekkaamassa! 
Yleisesti ottaen Lamminniemi on juuri tuosta luonnonmukaisuudesta saanut kiittäviä kommentteja useilta 
kävijöiltä. Eikä ole kiellettyä, että poimit pudonneet roskat kasaan. Kyllä ne sitten sieltä kannetaan pois. 
Lamminniemen suntio on Veikko Korhonen Hurissalosta.  
 
Summa Summarum 
Lamminiemen kappeli on ollut toiminnassa jo yli 40 vuotta. Ja toiminta jatkuu. Käyttöä on ja urut soivat. 
Musiikin harjoitusten vuoksi on seurakunta tuonut myös pianon kappeliin. Kun kappelissa on talviaikaan 
tarvittava pieni lämpö päällä, niin soittimet säilyttävät paremmin virityksensä.  
Vuosittain on vakiintunut ainakin seuraavat Puumalan seurakunnan tilaisuudet:  
• Marraskuussa pyhäinpäivän messu klo 10.00, jossa muistetaan vuoden aikana kuolleita ja 
Lamminniemeen haudattuja vainajia.  
• Kauneimmat joululaulut lauletaan joulukuun alkupuolella.  
• Pääsiäispyhien aikaan pidetään messu.  
• Jouluaattona on jo perinteeksi muodostunut aattohartaus klo 13.00.  
• Vuotuinen Hurissalon alueen kinkeri eli kylänluku pidetään kappelissa talven aikana. Tämäkin tapahtuma 
on jo muodostumassa perinteeksi.  
 
Siunatuksi lopuksi: Tietoja kaikista tapahtumista saa www.hurissalo.fi sivuilta, ja ww.puumalanseurakunta.fi  
 
ON RIEMU KUN SAAN TULLA  
SUN, HERRA, TEMPPELIIS,  
SUN PORTEISTASI KÄYDÄ  
SISÄLLE PYHYYKSIIS.  
 
POLVESTA POLVEEN TÄÄLLÄ  
SOI YLISTYKSESI,  
SIELUIHIN VUOTAA RAUHA  
JA SIUNAUKSESI 


