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Kotikirkko

K

irkkoja on monenlaisia, kuitenkin kaikki kokevat oman kotikirkkonsa parhaaksi. Kirkon penkeissä on surtu, iloittu,
kärsitty, rauhoituttu. Tämä meidän kirkko on nähnyt nälänhädät, katovuodet, sodat ja kärsimykset kohdanneet ihmiset
jo kohta kansamme 150 vuotta. Sukupolvet ovat tuoneet rakkaitaan sen alttarille kastettavaksi, ripille, avioliittoon ja siunattavaksi lähtiessämme elämään, sotaan, kuolemaan ja siihen arkeen, joka ankarinkin vaatimuksin on meille huomisen näyttänyt. Sotkamon seurakunta on seisonut Raamatun pohjalla tukevasti paikallaan, vaikka päivittäin me sitä olemme koettaneet moittia. Silti se
on elänyt kanssamme 372 vuoden ajan ja pysynyt uskollisena rinnallamme, vaikka olisimme kuinka sen laiminlyöneet, unohtaneet, kieltäneet ja vaikka emme olisi koskaan sitä kiittäneet.
Jumalamme armahtavainen isämme tuntee meidät, hän vain kutsuu sinua kotikirkon alttarille edelleen armahtaakseen ja siunatakseen sinut tänäänkin.
Yrjö Sorvari

Yrjö Sorvari siioninvirsiseuroissa.

Sotkamon viides kirkko.

Sotkamon historiaa
Kainuun nykyasutuksen juuret
ulottuvat 1500-luvun puolivälin ajalle, jolloin ensimmäiset 140 talonpoikaa muuttivat Etelä-Savosta Oulujärven tienoille. Vuonna 1566 mainitut 16 kylää Kainuussa sijaitsivat
kaikki Oulujärven lähellä. Vuonna
1580 poltettu Manamansalon kirkko
rakennettiin vuonna 1559.
Täyssinän rauhassa vuonna 1595
Ruotsin ja Venäjän raja määriteltiin
Kainuusta aina Jäämerelle asti.
Maanselän ja Tiilikan järven rajakivet kertovat rajasta. Jo seuraavan
vuosisadan alussa asutus alkoi levitä nykyisen Sotkamon alueelle.
Vuonna 1605 Sotkamon kolmessa
kylässä mainittiin yli kolmekymmentä taloa, niistä 20 sijaitsi Sotkamossa, 4 Nuasjärven kylässä ja 7 Jormasjärven kylässä. Vajaan kahdenkymmenen vuoden päästä mainitaan myös Tipasojan ja Vihtamon
kylät. Tuli tarve omalle papille.
Kirjassa Sotkamon seurakunnan
300-vuotismuisto kerrotaan: ”Paltamoon oli vuonna 1620 tullut Iin kirkkoherra Mansvetus Jaakonpoika, sukuisin Etelä-Pohjanmaalta. Tämä
varsin lahjakas mies sortui kuitenkin
juoppouteen ja muihin väärinkäytöksiin siinä määrin, että hän vuonna 1628 menetti virkansa, mutta parin vuoden kuluttua sai armo käydä
oikeudesta ja Mansvetukselle annet-

tiin lupa asettua Sotkamossa sijaitsevan saarnatuvan ääreen kulmakunnan saarnaajaksi. Saarnatupa sijaitsi nykyisen kirkon tienoilla. Kun
Sotkamo vuonna 1647 erotettiin Paltamon emäseurakunnasta, tuli
Mansvetuksesta Sotkamon ensimmäinen kirkkoherra.”
Vuonna 1647 perustettu Sotkamon seurakunta on siis eteläisen
Kainuun emäseurakunta. Seurakunnan alue ulottui lähes nykyiselle Kajaani-Iisalmi radalle asti. Vuonna
1676 on mainittu Sotkamolaisten kylien luettelossa edellä mainittujen lisäksi Laakajärvi, Älänne, Lahnasjärvi ja Raudanvesi. Kaksi viimeksi
mainittua liitettiin Kajaanin maaseurakuntaan vuonna 1836. Kuhmo
irrotettiin Sotkamosta vuonna 1856.

Sotkamon
seurakunnan kirkot
Nuori seurakunta tarvitsi oman
kirkon. Kirkko rakennettiin Sotkamon toisen kirkkoherran Ericus Cajanuksen, joka toimi Sotkamon kirkkoherrana vuosina 1651-1691, virkakauden alussa. Kirkkoon saatiin kellotapuli vuonna 1662. Kirkko oli kuitenkin liian pieni kasvavan seurakunnan tarpeisiin. Jo vuonna 1666
ajettiin tukkeja uutta kirkkoa varten
varten. Kirkko valmistui vuonna
1667. Se tuhoutui tulipalossa 25 vuo-

den kuluttua vuonna 1692. Molemmat kirkot sijaitsivat nykyisellä kirkonmäellä.
Sotkamon kolmas kirkko valmistui vuonna 1694 nykyiseltä paikalta
Makkosenmäen suuntaan. Kirkko
oli rakennettu huonosti ja se sai purkutuomion jo vuonna 1713. Levottomat ajat ja vainovuodet siirsivät kirkon purkamista yli 20 vuodella. Vasta Caspar Groenin tultua kirkkoherraksi vuonna 1736 huonokuntoisen
kirkon purkaminen sai vauhtia. Kirkko purettiin neljässä päivässä ja uusi
kirkko rakennettiin samana vuonna.
Sotkamon 4. kirkko sijaitsi 100
metriä nykykirkosta pohjoiseen. Se
oli paikkakunnan ensimmäinen ristinmuotoinen kirkko. Kirkon tornin
kukkoviiri on sijoitettu Sotkamon
kirkon eteiseen. Sitä koristaa vuosiluku 1737. Kirkonkello saatiin uuteen
kirkkoon vuonna 1745 ja uusi kellotapuli ja toinen kirkonkello vuonna
1763. Vuonna 1806 rakennettiin vielä komeampi kellotapuli ja kirkkoa
laajennettiin vuonna 1842. Kirkko
sai palvella seurakuntaa, nykyisen
kirkon käyttöönottoon asti, yli 130
vuoden ajan.
Viimeinen kirkon lattian alle haudattu vainaja oli Sotkamon kirkkoherra Lars Henrik Backman. Hänet
haudattiin tähän paikkaan vuonna

Sotkamon neljännen kirkon muistomerkki ja seurakunnan kappalainen Antti
Lankinen.

1756. Kirkkotarha toimitti sen jälkeen hautausmaan virkaa aina vuoteen 1809 asti, jolloin tehtiin päätös
nykyisen hautausmaan perustamisesta.

ryöstettiin. Isonvihan synkkä aika
päättyi Uudenkaupungin rauhaan
vuonna 1721. Kainuun ja Vienan
asukkaat solmivat esivallan myötävaikutuksella naapurisovun.

Sotkamo kärsi sarkasodassa

Tuli jälleenrakentamisen aika. Uusi pappila rakennettiin turvallisuussyistä aiemmin poltetun tilalle kauemmaksi kirkosta, taloja pystytettiin
ja seurakuntaelämä alkoi vakiintua
myös Kuhmossa. Vuonna 1745 pitäjänkokouksessa tehtiin esitys Sotkamon toisen kappalaisen sijoittamisesta pysyvästi Kuhmoon. Kuhmoon saatiin kirkko vuonna 1753.
Ensimmäinen pappila rakennettiin
kolme vuotta myöhemmin vuonna
1756. Kuhmon seurakunta itsenäistyi 100 vuotta pappilan rakentamisen jälkeen. Sitä ennen se oli siis Sotkamon kappeliseurakunta.

Kainuun historia on sotien ja nälkävuosien historiaa. Ruotsi-Suomessa elettiin hirmuisia aikoja
1600-luvun loppupuolella niin sanotun pienen jääkauden aikana. Nälkävuosina 1696-1697 Sotkamossa
kuoli nälkään ja tauteihin yli 1 500
ihmistä. Seurakunta käsitti silloin
myös nykyisen Kuhmon alueen.
Vuonna 1701 syttynyt Suuri Pohjansota jätti Kainuun melko rauhaan. Vain vuonna 1709 kahakoitiin,
mutta vuonna 1712 syttynyt Sarkasota koetteli Kainuuta raskaasti. Sotkamostakin poltettiin 60 taloa ja kirkko

(jatkuu seuraavalla sivulla)

