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Perjantaina 18. syyskuuta 2020

Ikolan pappila yhteisöjen taloksi

I

kolan pappilan hankkeessa kunnostetaan ja
korjataan Ikolan vanha pappila historiaa arvostaen nykyaikaiseen käyttöön.
Kuhmon ev.lut. seurakunnan 1800-luvulla rakennettu Ikolan pappilan peruskorjataan yhteisöjen taloksi
perinteitä kunnioittaen. Hirsirakenteisen pappilan peruskorjauksessa uusitaan lattia ja seinämateriaaleja ja
ajanmukaistetaan keittiö yhteisölliseen käyttöön. Osa tiloista varataan vuokrattavaksi enintään omakustannushintaan sidosryhmille toimintaan, joka ehkäisee syrjäytymistä, edistää tasa-arvoa, parantaa osallistumismahdollisuuksia ja tuo esille ja elävöittää pappilan rikasta
kulttuuriperintöä. Kaveria ei jätetä! -periaatteen mukaisesti hanke tukee yhteistä kasvua ja tarjoaa arvokkaan
kulttuuriympäristön tasa-arvoisesti eri käyttäjäryhmille.
Hankkeen tavoitteena on säilyttää Ikolan pappila elävänä ihmisten kohtauspaikkana perinteisessä maalaismaisemassa peltojen keskellä ja koskiluonnon äärellä.
Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan.

Tavoitteena on
• tarjota tila kohtaamiselle yksityisille ihmisille ja yhteisöille ”Kaveria ei jätetä” -periaatteella.
• lisätä yhteisöjen yhteistyötä ja vastuunkantoa kokoamalla yhteen eri yhteistyötahoja suunnittelemaan ja
kehittämään Ikolan pappilan tulevaa toimintaa.
• lisätä tietoisuutta pappilan alueen historiasta ja vaikutuksesta.
• säilyttää arvokas pappilarakennus perinnepihoineen
hyvässä kunnossa tuleville sukupolville.
Leader-hanke on käynnistynyt kesällä 2020 ja päättyy
heinäkuussa 2022. Hankeryhmä on muodostettu ja siinä
ovat jäseninä Kuhmon seurakunnan, LC Kuhmon-Kuhmoniemen, Juminkeko-säätiön, Kuhmon Hanka-Marttojen sekä Kuhmon yrittäjien edustajat.

Tarvelähtöisyys
• sisäilmaltaan terveistä kokoontumistiloista ja hanketiloista on puutetta ja Ikolan pappila voi sellaisia tarjota
yhteistyökumppaneilleen, kunhan mahdollinen kosteusvaurio keittiötiloista tutkitaan ja tarvittaessa korjataan.
• vanha pappila halutaan säilyttää julkisessa käytössä
siten, että mahdollisimman moni Kuhmon asukas voi
sitä käyttää.
Vanhojen tilojen remontointi on kallista verrattuna uuden rakentamiseen. Kuhmon seurakunnalla on ylläpitovastuu kahdesta kirkosta ja yhdestä siunauskappelista,
joten rahallinen tuki kiinteistötoimeen on tarpeen.

Paikallisuus
• pappilan tilojen kunnostus lähtee nykyisten käyttäjäryhmien tarpeista. Pappilan muutos asuinrakennuksesta julkiseksi tilaksi, yhteisöjen taloksi avaa sen laajemmalle asiakasryhmälle.
• pappilan historiaan liittyvät pappisperheet, Elias
Lönnrot ja Akseli Gallen-Kallela lisäävät paikan kulttuuriarvoa.

Hankkeessa kunnostetaan ja korjataan hirsirakenteinen 1800-luvulla rakennettu pappila yhteisöjen taloksi perinteitä kunnioittaen.
Kuva: Raija Heikkinen

Korjausta ja tulevaisuuden suunnitelmaa
Merkittävää on myös pappilan historian kytkeytyminen Kuhmon UNESCO:n
kirjallisuuskaupunki-statukseen. Ikolan
pappilasta voi kehittyä vetovoimainen
matkailukohde, jossa keskiössä ovat pappilassa toimineet historian henkilöt.
Ikolan pappilaan tehdään peruskorjaus,
jossa uusitaan tarvittavilta osin käyttövesiputkisto. lämpöpatterien putkisto ja viemäröinti sekä sähköt. Pappilan 1900-luvulla rakennetut saunatilat poistetaan ja
niiden sijalle laajennetaan keittiötiloja.
Samalla tutkitaan, mistä aiheutuu saunatiloissa ja apukeittiössä aistittava mahdollisen kosteusvaurion haju. Kyseisten tilojen lattiat avataan ja mahdollisesti löytyvät vauriot korjataan. Lattiamateriaalit
uusitaan aiemmin remontoituja salitiloja
lukuun ottamatta. Sisäkatot korotetaan
tarvittaessa alkuperäiseen korkeuteen ja
seinien väritys ja mahdollinen tapetointi
muutetaan pappilan historiaa kunnioittavaan asuun. Salin ruokapöydät ja tuolit
uudistetaan yhtenäisiksi ja pappilan historiallisia arvoja kunnioittaviksi. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan pyö-

rätuoliluiskalla ja inva-wc:llä.
Perinnepiha kunnostetaan tyylin mukaiseksi ja rakennetaan liikenne- ja pysäköintialueet asemapiirustuksen mukaisesti.
Hanke toteutetaan ostopalveluna ja talkootyönä, joten kustannusarvioon ei sisälly palkkakuluja. Välillisesti hanke
työllistää remonttityöhön rakennus-,
putki- ja sähkömiehen määräajaksi.
Talon kunnostustyöt tehdään ajalla
loppusyksy 2020 - kevät 2021.
Lopputulemana on, että seurakunnan
taloustoimisto muuttaa Ikolan pohjoispäätyyn. Ikolan sali ja eteiset kunnostetaan projektin mukaisiksi yhteisöllisiksi
tiloiksi. Eteläpäätyyn tulee erillinen projektihuone. Ikolan pihalle kunnostetaan
ajallaan perinnepuutarha.
ELY-keskuksen myöntämä Leaderrahoitus täysimääräisenä Ikolan remonttiin edellyttää yli 2000 tehtyä talkootyön
tuntia, tai vastaavasti yksityistä rahoitusta
Ikolan talon hankkeelle. Talkootyötä voidaan korvata yksityisellä rahoituksella
maksimissaan 40 000 euron verran. Yksi-

Rippikoulut 2021

Diakoniatyö auttaa arjessa

Rippikouluun ilmoittaudutaan
lokakuun aikana.
Koulu välittää Wilman kautta
tietoa rippikoulun alkamisesta
kaikille v. 2006 syntyneille.
Info lähetetään viikolla 39.

LÄHIMMÄISPALVELU
Lähimmäispalvelu tarjoaa mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä tavallisen ihmisen taidoin. Voit antaa aikaasi ja läsnäoloasi yksinäisen ihmisen, useimmiten vanhuksen hyväksi.
Yhteyttä voi pitää myös puhelimitse.
Viime kuukausina on ikäihmisten yksinolo ja yksinäisyys noussut esille kaikkia meitä haastaen.
Vierailulla lähimmäisen luona keskustellaan, luetaan, lauletaan, toisinaan ulkoillaan ja ollaan saattajana kirkossa tai vaikka konsertissa. Näin syksyllä on aikaa annettu lähimmäiselle
marjapensaiden äärellä. Yhdessäolo
ja elämän kokemusten jakaminen antavat molemminpuolista hyvää mieltä.
Joskus lähimmäispalveluryhmäläiset
voivat toimia avustajina diakoniatyön
tilaisuuksissa tai tehdä vierailuja hoitolaitoksiin.
Lähimmäispalvelussa toimivia sitoo

Rippikouluvaihtoehdot, ajankohdat
ja paikat (muutokset mahdollisia):
Leiri 1, Hyvärilä, Nurmes 7.6. – 13.6.
Leiri 2, Vuokatinranta, Vuokatti 26.7. – 1.8.
Päiväryhmä seurakunnan tiloissa
Kuhmossa 28.6. – 2.7.
Kaikkien ryhmien opetussisällöt ja oppituntimäärät ovat keskenään verrannollisia.
Alustavat ryhmäkoot ovat n. 25 nuorta/
leiri ja päiväryhmä 10-15 nuorta.
Konfirmaatiopäivät (muutokset mahdollisia):
- Leiri 1, la 19.6.
- Leiri 2, la 7.8.
Päiväryhmä la 10.7.
Leikkaa talteen

✁

vaitiolovelvollisuus. Toiminnasta kiinnostuneet perehdytetään ja ryhmän
omissa tapaamisissa käydään läpi erilaisia aiheita ja jaetaan kokemuksia.
Välillä voidaan tehdä tutustumisvierailuja ja viettää virkistyshetkiä.
Lähimmäispalvelu kaipaa uusia
vapaaehtoisia. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja voi kysyä diakoniatyöntekijä Anu Haveriselta, p. 044 738 4314,
anu.haverinen@evl.fi.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on seurakuntakeskuksessa tiistaina 29.9. klo 12.00. Noudatetaan
koronasta annettuja suosituksia eli tullaan terveinä paikalla, noudatetaan turvavälejä ja muistetaan hygieniaohjeet.
HÄVIKKIRUOKAA JAETAAN
Kaupoista saatavan hävikkiruoan jakelusta ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa, seurakunnan nettisivuilla ja
facebookissa. Seuraa ilmoittelua!

tyinen rahoitus on ihmisten tai yhteisöjen
hyväntahtoisuuden varassa. Mikäli tehtyjä talkootunteja tai yksityistä rahoitusta
on vähemmän, saatava tuki laskee vastaavassa suhteessa.

Nyt tarvitaan
talkoolaisia!

Voit osallistua IKOLAN
PAPPILA YHTEISÖJEN
TALOKSI - talkoisiin
seuraavissa tehtävissä:
- rakennusjätteen siivous
- saunaosaston purkaminen
- maalipintojen puhdistus
.
- talkoolaisten muonittaminen
ikkö
Ilmoittaudu talkoopääll
Arto Tampiolle, p. 044 738
4323, arto.tampio@evl.fi.
Lisätietoja rahoituksesta:
Satu Ylönen p. 044 738 4320
Yhteisöjen talosta:
Timo Suutari p. 044 738 4301

KIITOS DIAKONIATYÖN
KERÄYKSEEN OSALLISTUNEILLE
-JÄRJESTÖN KAUTTA!
Seurakunnan diakoniatyö laittoi vireille taloudellisen avun keräyksen Kotimaanapu.fi
-järjestön rahankeräysluvalla heti keväällä
koronakriisin puhjettua. Ennakoimme sen
aiheuttavan myös kuhmolaisille taloudellisia vaikeuksia, kuten lomautuksia ym. Epidemia on koskettanut kaupunkiamme juuri
viime viikkoina ja jää nähtäväksi, miten pitkäaikainen vieras korona on maassamme.
Sen seuraukset saattavat vielä pitkään vaikuttaa arkeemme ja aiheuttaa myös taloudellisia ongelmia.
Kiitämme kaikkia keräykseen osallistuneita! Keräyksen tuotto oli 3340,50 euroa.
Taloudellisen avun kysymyksissä ota yhteyttä diakoniatyöntekijä Anu Haverinen,
044 738 4314, anu.haverinen@evl.fi tai Anne
Malinen, 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi.

