Lopen palaneet kirkot
Lopen nykyisen hautausmaan kohdalle valmistui puinen
ristikirkko vuonna 1806. Tämä kirkko paloi salaman
iskusta 1858. Palon jälkeen senaatti määräsi
rakennettavaksi tiilikirkon, mutta koska hanke tuntui
tavoittamattomalta, loppilaiset saivat senaatilta luvan
uuden puukirkon rakentamiseen. Kirkkoon varattuja tiiliä
on edelleen monissa rakennuksissa eri puolilla Loppea.
Uusi puukirkko rakennettiin nykyisen kirkon paikalle
vuonna 1869, mutta paloi salaman iskusta 1880.
Kappeli
Pilpalantie 2
Pelkistetty tiilirakenteinen
arkkitehti Pertti Luostarisen
suunnittelema kappeli vuodelta
1966, peruskorjattu keväällä
2010. Kappelin kuoriosaa
leimaa suuri valaisinsommitelma Exelsior-ylöspäin.

Läyliäisten rukoushuone
Läyliäistenraitti 104
Läyliäisten rukoushuone on
1936 talkootyönä rakennettu,
ajalleen tyypillinen
"kyläkirkko". Nykyään
kesäkäytössä, avoinna
sopimuksen mukaan.

Kaunisniemen kirkko
Kaunisniementie 18
Läyliäisten Kaunisniemessä
Helsingin ortodoksisen
seurakunnan
leirikeskuksessa sijaitsee
Pyhille Herran äidinäiti
Annalle ja apostoli Jaakobille pyhitetty kirkko. Avoinna
jumalanpalvelusten aikana, muulloin sopimuksen mukaan,
puh. 0207 620 503. Lisätiedot www.hos.fi > Palvelut >
Kasvatustoimi > Leirikeskus

Churches in Loppi
The oldest church in Loppi (Vanha kirkko) dates back to 1660s.
The wooden church was the main church until 1805 when a new
church was built to the location of the present-day graveyard.
This church burned in 1858. The next church was built in 1869
and burned 1880. The present-day brick church (Lopen kirkko)
was originally built in 1885-87, but burned in 1914 and was reopened in 1921.
Nowadays, the wooden Old church is open daily except Mondays
from early June to mid-August, with an evening prayer every
Thursday night at 8pm June to August. The new Church is open
daily in the summertime, with the main service (Eucharist) on
Sunday morning at 10 am all year.
Kyrkor i Loppis
Den äldsta kyrkan i Loppis, Gamla kyrkan (Vanha kirkko)
byggdes på 1660-talet. Träkyrkan fungerade som huvudkyrka
ända till år 1805 då en ny kyrka byggdes. Pä stället där den stod
finns nu begravningsplatsen. Denna kyrkan brann år 1858. Den
följande kyrkan var byggt år 1869 och brann år 1880. Under åren
1885-87 byggdes dagens tegelkyrka (Lopen kirkko), men den
brann 1914 och invigdes åter 1921.
Nuförtiden är Gamla kyrkan öppen dagligen (förutom måndagar)
från början av juni till mitten av augusti, med en aftonbön varje
torsdag kl 20:00 juni till augusti. Den nya kyrkan är öppen varje
dag under sommaren, med Högmässan varje söndag året runt
klockan 10:00.
Lopen kirkot
Lopen vanhin kirkko (Vanha kirkko) rakennettiin 1660-luvulla.
Tämä puinen kirkko oli käytössä vuoteen 1805 saakka, jolloin
rakennettiin uusi kirkko nykyisen hautausmaan paikalle. Tämä
kirkko paloi 1858. Seuraava kirkko rakennettiin 1869 ja paloi
1880. Nykyinen tiilikirkko (Lopen kirkko) rakennettiin alun perin
1885-87, paloi 1914 ja otettiin uudelleen käyttöön 1921.
Nykyisin Vanha kirkko on avoinna kesäisin päivittäin paitsi ei
maanantaisin. Kirkossa pidetään iltahartaus joka torstai kesäelokuussa klo 20. Uusi kirkko on kesäisin auki päivittäin, ja
sunnuntaisin on messu ympäri vuoden klo 10.

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto (019) 426 4100 tai 050-426 4100
Kirkko (019) 426 4162 tai 050-431 9073
www.lopenseurakunta.fi
Tiedot aukioloajoista ja Suomen muista tiekirkoista
www.tiekirkko.fi

Lopen kirkot

Lopen kirkko
Pilpalantie 1
Lopen nykyinen kirkko
rakennettiin arkkitehti
Kiseleff’n suunnitelmien
mukaan 1885-87. Alun perin
kirkkoon tultiin sisään tornin
alta, ja alttari oli nykyisen
seurakuntasalin takaseinän
kohdalla. Tällöin kirkossa oli
paikkoja n. 1800 henkilölle.
Kirkko paloi lämmityskauden alkaessa 1.11.1914,
korjattiin ja otettiin käyttöön uudessa asussa 1921. Tuolloin
perä- ja alttariosat erotettiin väliseinillä eri saleiksi ja
kirkkosali "käännettiin neljänneksen vastapäivään”.
Kirkon nykyiset urut ovat 1988 rakennetut tanskalaiset
Christensen-urut, joissa on 29 äänikertaa. Alttaritaulu
Vuorisaarna on Kaapo Virtasen 1928 maalaama, malleina
toimi 1920-luvun loppilaisia.
Kirkkosalin lisäksi kirkon päädyissä on kaksi salia.
Musiikkisali, entinen rippikoulusali, toimi
siunauskappelina vuoteen 1966 eli nykyisen kappelin
valmistumiseen saakka. Musiikkisalissa on kirkon vanha
alttaritaulu, Felix Frangin Ylösnousemus vuodelta 1901.
Toisessa päädyssä olevaan seurakuntasaliin kokoonnutaan
jumalanpalvelusten jälkeen kirkkokahville. Seurakunnan
omien tilaisuuksien lisäksi seurakuntasalia vuokrataan
yksityisiä juhlatilaisuuksia varten.
Kirkossa on jumalanpalvelus joka
sunnuntai klo 10, ja lisäksi
kirkkovuoden juhlapyhinä.
Kesäaikaan kirkko on avoinna
päivittäin tiekirkkona.
Kirkon kaste- ja lähetyskynttelikön
ääressä voi muistaa läheistä ihmistä
rukouksessa, ja sytyttää kynttilän
rukouksen merkiksi.

Vanha Kirkko, Santa Pirjo
Pilpalantie 97
Lopen vanhan kirkon
suojeluspyhimys on Pyhä Birgitta,
kansan suussa Santa Pirjo. Kirkko
on pärekattoinen vaatimaton
hirsikirkko. Joensuun yliopiston
lustotutkimuksen perusteella
kirkkoon käytettyjen seinähirsien
viimeisiksi kasvuvuosiksi on
määritelty 1665 ja 1666. Kirkko
rakennettiin alun perin länsiitäsuuntaisesti suorakaiteen
muotoon. Seurakunnan väkimäärän kasvaessa 1700-luvulla
kirkko muutettiin ristikirkoksi: kuori siirrettiin sakariston
eteen. Kirkossa tehtiin vuonna 1916 suuri korjaustyö
purkamalla ristinhaara pois ja palauttamalla kuori
alkuperäiseen paikkaansa. Ulkoseinät vuorattiin laudoilla
vanhojen hirsien säästämiseksi. Huonokuntoinen
kellotapuli oli purettu jo aikaisemmin.
Kirkkoa käytettiin jumalanpalveluksiin vuoteen 1805 asti,
sekä 1860- ja 1880-luvuilla kirkkojen palojen jälkeen.
Kirkon hirsiä yritettiin huutokaupata 1805 jälkeen, ja
välillä kirkkoa käytettiin jopa heinälatona.
Kirkon alle ja kirkonmäelle on haudattu paljon loppilaisia,
mistä on muistona von Törne-suvun ja Sakari Pälsin haudat
kirkonmäellä. Alttarin yläpuolella oleva R.W.Ekmanin
Kristuksen ylösnousemusta kuvaava taulu on vuodelta
1852, sittemmin palaneesta kirkosta. Saarnastuoli
koristeellisine
puuleikkauksineen on
ilmeisesti 1600-luvulta.
Uudempaa esineistöä
on loppilaisen seppä
Ilmari Frimanin takoma
kynttelikkö, sekä Lopen
Marttojen 2002
lahjoittama vihkiryijy,
joka on kudottu
loppilaisen 1700-luvun
lopulta olevan mallin
mukaan.
Kirkko on avoinna

nähtävyyskirkkona kesäisin, lisäksi ryhmille sopimuksen
mukaan. Kesä-elokuussa kirkossa pidetään iltahartaus joka
torstai klo 20. Kirkossa voidaan toimittaa myös vihkimisiä
tai ristiäisiä, joskin näissä on huomioitava jyrkkä polku
parkkipaikalta kirkonmäelle sekä se, ettei kirkossa ole
sähköä eikä urkuja.
"Lukkarin penkin" virsinumerotaulun alla olevaan
lippaaseen voi jättää lahjan lähetystyölle.

