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Kirkko ja pappila Kirkkotupaperinne Utsjoen kirkkotuvat Kirkkotupa-alue
Utsjoen kirkontörmällä, Mantojärven rannassa, on his
to rial linen kirkkotupaalue, jossa parhaimmillaan, 1930  
luvulla, on ollut yli kaksikymmentä tupaa. Nyt ra ken
nuksia on yhteensä 13. Todistettavasti kirkkotupia tiede
tään tällä törmällä olleen jo 1700luvun lopulla, toden
näköisesti jo aiemminkin, sillä käräjä ja voudintupa ovat 
olleet asiakirjojen mukaan nykyisen pappilan lähistöllä 
jo 1725. Tupia tai kotaasumuksia on ollut myös Pyhän 
Ulrii kan kirkon (1700–1853) ja järven välissä, Hietanie
messä, noin 300 metriä pappilan eteläpuolella. Sekä his
torialliset lähteet että myös arkeologisten kaivausten löy
döt viittaavat siihen, että alueella olisi ollut toimintaa ai
nakin jo 1600 luvun lopulla .

Alun alkaen kirkkotuvat ovat olleet yksittäisten suku
jen ja perheiden rakentamia ja omistamia, käräjä ja vou
dintupaa lukuun ottamatta. Tuvat olivat käytössä aina 
1940luvun puoleenväliin, mutta toisen maailmansodan 
jälkeen monet omistajista purkivat ja siirsivät rakennuk
sensa muualle ja saman aikaisesti niiden käyttö väheni. 
Seurauksena oli, että loputkin tuvat alkoivat rapistua ja 
osa lahosi.

Museovirasto kunnosti aluetta 1970 ja 80  luvulla, jol
loin paikalla olleet tuvat peruskorjattiin ja muutamia 
poisvietyjä tupia palautettiin. Kirkkotupaalue on kesäi
sin museokäytössä, minkä lisäksi kahvituvassa Uts joen 
seurakunta pitää lähetyskahvilaa ja käräjätuvassa toimii 
utsjokelaisten käsityöntekijöiden käsityö myymälä.

2000luvun alussa perustettiin Utsjoen kirkkotupa yhdis
tys, jossa ovat 
mukana tupien  
omistaja suvut 
sekä Utsjoen  kun
ta ja seurakunta. 
Yhdistys huoleh
tii tuvista Opetus
ministeriön 
tuella .

Kirkkotuvat
Utsjoen kirkkotupaalueella on ollut sekä kirkkotalleja , 
asumis käyttöön tarkoitettuja tupia tai kammeja että 
aittoja  ja vajoja. Markkinoiden, veronkannon, käräjien, 
kaupankäynnin ja kirkkopyhien aikana perheet saapuivat 
kirkolle, jolloin yövyttiin tuvissa. Ne toimivat myös muina 
aikoina yösijoina, esimerkiksi matkatessa paikasta toiseen. 
Kirkkotuvilla pidettiin myös leiririppi kouluja ennen kuin 
muualla Suomessa niistä edes tiedettiin.

Aina 1700luvulta 1940luvun lopulle saakka Utsjoen 
kirkko tupaalueella tupien määrä vaihteli sen mukaan, 
miten  ihmisillä oli varaa ja toisaalta tarve rakentaa uusia 
tupia tai siirtää niitä pois. Rakennuspuut olivat arvokkaita 
ja samalla kestäviä; siksi niitä kierrätettiin tarkkaan. Pois
viedyn rakennuksen paikalle saattoi nousta aivan uuden 
omistajan rakennus, asuintuvan lisäksi monet rakensivat 
lisärakennuksia, kuten talleja ja aittoja.

Kirkko, pappila ja Pyhän Ulriikan kirkon sakasti
Utsjoen nykyinen kirkko on rakennettu Mantojärven rin
teeseen vuosina 1850–1853. Sen on suunnitellut Ernst B. 
Lohrman. Kirkon rakennuskivet ovat todennäköisesti kir
kon yläpuolisen tunturin irtolohkareista louhittuja, ja tiilet 
ovat peräisin Norjan Sirmasta. Alttaritaulun on maalannut 
August Koivisto. Kirkossa on istumapaikkoja 250 henkilölle.

Utsjoen pappila valmistui vuonna 1843 Carl Ludvig En-
gelin suunnitelmien pohjalta ja rakennus toimii yhä papin 
virkaasuntona. Punaiset ulkorakennukset, navetta, aitat ja 
sauna ovat peräisin 1770luvulta.

Nykyisen kirkon edeltäjä, Pyhän 
Ulriikan kirkko oli rakennettu 
nykyisen pappilan lähelle vuon
na 1700. Sata vuotta myöhem
min puukirkko oli niin heikossa 
kunnossa, että sen korjaaminen 
oli mahdotonta. Kirkon sakasti 
seisoo vieläkin omalla paikallaan 
pappilan pellon laidalla.
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Kirkkotuvat
vakituinen  asukas oli tiettävästi Jääkär-Antti 
(Antti  Helander ) perheineen. Kammi on raken
nettu kahdesti uudelleen: 1970luvulla ja 2003. 
Helanderin  suvulla on kammin käyttöoikeus.

9 Hans ja Terttu Guttormin tupa on toiminut vou
din asuntona hänen käydessään Utsjoella veron kanto
matkoilla. Aikoinaan Utsjoen seurakunta piti tuvassa  
kahviota. Hans ja Terttu Guttorm pystyttivät poltto 
puiksi myydyn tuvan uudelleen kylälle Pato lompolon 
(Buođđu luobbal) luusuaan, mistä se siirrettiin takaisin 
kirkko tupa kentän museoalueelle. Tuvan omistajilla on 
rakennukseen periytyvä käyttöoikeus.
10 Kahvitupa. Juhani Kotsaari rakensi tuvan seura
kunnalle vuonna 1959 vanhan voudintuvan paikalle. 
Utsjoen seurakunnalla on tuvan käyttöoikeus ja se pitää 
kesäisin tuvassa lähetyskahvilaa.
11 Käräjätupa eli kunnantupa. Todennäköisesti en
simmäiset kirjalliset maininnat Mantojärven rannalla si
jaitsevasta käräjätuvasta ovat vuodelta 1725. Tuvassa on 
käräjien  lisäksi pidetty kylä ja kunnankokouksia, kierto 
ja rippikoulua ja talvisaikaan jumalanpalveluksia; se on 
myös toiminut lääkärin vastaanottotilana ja majapaikka
na virkamiehille. Käräjätupa oli myös kirjastona ennen 
Utsjoen koulurakennuksen valmistumista 1929. Tuvan 
ulkoseinässä oli kunnan ilmoitustaulu, johon tiedotteet 
ripustettiin. Paikallinen käsityöyhdistys Šiella pitää tu
vassa käsityömyymälää kesäisin. Tupa on Utsjoen kun
nan omaisuutta.
12 Länsmanin suvun tupa on kauppias Holmbergin  
entinen kauppahuone, joka siirrettiin Čohkavaaran 
poro erotus paikalle ja palautettiin nykyiselle paikalleen 
Museo viraston toimesta 1970luvulla. Länsmanin su
vulla on tuvan käyttöoikeus. Tuvan alkuperäinen paikka 
on jäänyt maantien rakentamisen jalkoihin ja tupa siir
rettiin 1970luvulla paikalle jossa sijaitsi alun perin em. 
seurakunnan varasto/tallirakennus.   
13 Rekonstruktio Nils Holmbergin rakennus-
ryhmästä. Museoviraston 1970luvulla Nils Holmber-
gin rakennus ryhmän pohjalta tekemä rekonstruktio. Ra
kennus koostuu tuvasta, kahdesta tallista ja käymälästä. 

1 Kalakellari on Museoviraston paikalle 1970  
luvulla pystyttämä perinteisen tyylinen kalakellari.
2 Savusauna on aiemmin sijainnut Nivajoella , 
mistä Museovirasto siirsi sen nykyiselle paikalleen 
1970luvulla. Rakennuksessa on löylyhuone ja pirtti, 
joihin  molempiin on oma sisäänkäynti.
3 Huoltorakennus. Seurakunnan varasto ja käymälä
rakennus on rakennettu Utsjoen kunnan vanhan tal
lin rakennustarpeista. Tallissa oli tilaa kuudelle hevosel
le, ja sen oli valmistanut kuuluisa puuseppä Dalvadas-
Erkki  eli Erkki  Katekeetta. Aiemmin talli sijaitsi nykyi
sen Länsmanin tuvan paikalla. Utsjoen seurakunnalla 
on nykyisen rakennuksen käyttöoikeus.
4 Katekeetta Nils Holmbergin tupa. Tuvan omis
taja, Nuorgamista kotoisin ollut koulumestari Nils 
Holmberg (1858–1937), toimi Utsjoen kunnassa kate
keettana ja piti kiertokoulua sekä rippikoulua. Tupa on 
rakennettu 1923 ja sitä on uusittu 1958. Utsjoen seura
kunnalla on tuvan hallintaoikeus, mutta Holmbergin 
suvulla on käyttö oikeus.
5 Utsjokilaakson Aikioiden tuvan on rakentanut 
Samuli  Aikio (1863–1911), ja se on ollut samalla paikal
la rakentamisestaan lähtien. Tiettävästi osa tuvan hirsis
tä on alueella olleen Tornion kauppiaiden tuvan perua. 
Tutkimustulosten mukaan hirret ovat alkaneet kasvaa 
vuonna 1520. Nykyään Aikion suku omistaa tuvan.
6 Kirkkoväärti Aslak Lukkarin tupa. Aslak 
Lukkari , joka oli kotoisin Vetsikosta, toimi suntiona, 
kirkkovaltuustossa ja neuvostossa. Tupa on Lukkarin 
suvun omistuksessa.
7 Kirkkoväärti Aslak Lukkarin talli rakennettiin  
As lak  Lukkarin vanhan tuvan puista. Tupa oli välillä 
Čohka  vaaran poroerotuspaikalla, mistä se palautettiin 
alueel le 1970luvulla. Talli on Lukkarin suvun omis
tuksessa.
8 Abraham Helanderin turvekammi. Abraham  
(Aapo) Helander (1820–1903) asui kammissa va
kituisesti perheineen ja piti siellä vaimonsa Aapon 
Martan  (Máhte  Máret) ja tyttärensä Anna Marian  
kanssa markkina aikana kahvikauppaa. Viimeinen 
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