Vehkajärven kirkko ja hautausmaa



Kirkko valmistui alunperin Benjamin Helinin piirustusten mukaan v. 1841.



Rukoushuonekunta omistaa kirkon ja hautausmaan,
mikä on erityislaatuista omistuspohjana Suomessa.



Vehkajärven sankarihaudan muistopatsas on Suomen ensimmäinen ja paljastettu 14.9.1940.
Kuusisentie 8, 36880 Vehkajärvi

Kirkkorakennus
Vehkajärven ja Pajulan kylät kuuluivat 1800-luvulla Sahalahden
seurakuntaan aina vuoteen 1910 asti. 1700-luvulla Vehkajärvellä oli 12 ns. kirkkotupaa eri talojen yhteydessä, joissa Sahalahden pappi kävi pitämässä jumalanpalveluksia. Ehtoollisten vietto kirkkotuvissa kiellettiin v. 1836 ja matka oman seurakunnan
kirkkoon Sahalahdelle ohi Kuhmalahden oli pitkä. Vehkajärveläiset rupesivat suunnittelemaan omaan kirkon rakentamista.
Kirkko valmistui Benjamin Helinin piirustusten mukaan vuonna
1841. Lupa jumalanpalvelusten järjestämiseksi saatiin tuomiokapitulista v. 1842 ja ehtoollislupa v. 1844.
Kirkko oli ristinmuotoinen hirsiseinäinen. Se remontoitiin täydellisesti vuosina 1930-31, jolloin tehtiin holvikatto ja korotettiin vesikattoa. Ikkunat saivat kaarevat yläosansa ja tuplat, seinät paneloitiin ja maalattiin ja hautausmaan puoleiseen päähän rakennettiin parvi sekä eteinen.
Emäntä Ida Vasmann (os. Kylänlahti) lahjoitti kirkkoon urut, joiden mahtumiseksi paikalleen parvea oli laskettava ja vuonna
1936 oli edessä uusi remontti.
Alttari on alkuperäisellä paikallaan. Nykyisen alttaritaulun on
maalannut taiteilija Otto Bergren vuonna 1931 Mattilan talossa.
Saarnastuoli on alun perin 1600-luvulta Hauhon vanhasta kirkosta. Hauholta se siirrettiin Luopioisiin palaneen kirkon tilalle
tehtyyn väliaikaiseen kirkkoon. Kun Luopioisiin valmistui uusi
kirkko, saarnastuoli ja penkit tuotiin sieltä Vehkajärvelle.
Kirkon rakentaminen ja remontit on pyritty aina tekemään talkoilla.
Nykyisin vehkajärveläiset kuuluvat Kangasalan seurakuntaan,
josta tullaan kerran kuukaudessa pitämään jumalanpalvelus
Vehkajärvellä.

Hautausmaa
Vehkajärven hautausmaa on perustettu samaan aikaan, kun
kirkko on rakennettu. Ensimmäisenä sinne mainitaan haudatun
Nuottajärven muorin.
Sankaripatsas
Vehkajärven hautausmaan sankaripatsas on Suomen ensimmäinen laatuaan. Patsaan paljastustilaisuus on pidetty
14.9.1940 Kuhmalahden kunnan 300-v juhlien yhteydessä.

Kellotapuli
Tapuli on luultavasti tehty vuonna 1876.
Silloin on anottu Hämeen läänin kuvernööriltä lupaa pitää arpajaiset kirkonkellon
hankkimiseksi. Tapuli oli aluksi avonainen,
mutta on myöhemmin saanut ovet kellonsa suojaksi. Kiertävä reppuryssä oli ohi
kulkiessaan heittänyt kivellä kellon halki.
Uuden kellon on valanut vuonna 1901 Eemeli Joenniemi Keuruulla.
Lainajyvästö
Katovuosiin varautumiseksi
perustettiin joka puolelle maata lainajyvästöjä, joiden osakkaita olivat kaikki tilalliset.
Yleensä perustajana oli kunta,
mutta Vehkajärvellä ja Pajulassa lainajyvästön perustivat
kyläläiset itse. Lainajyvästön makasiini on kirkonmäellä edelleen, joskin tyhjänä.

