kanssa alttaritaulun Pyhä
ehtoollinen. Alttaritaulu on
Stenbäckin jäljennös professori Edvard Gebhardin
maalauksesta, jota säilytetään Berliinissä. Maalauksessa on käytetty mallina
paikallisia ihmisiä.

Hyvä
kirkkovieras
Tervetuloa Kajaanin
evankelis-luterilaisen seurakunnan Vuolijoen kirkkoon.
Vuolijoen seurakunta oli
itsenäinen vuosina 1897–
2007, jonka jälkeen se liittyi
Kajaanin seurakuntaan.
Vuolijoen kirkko on Kainuun
ainoa harmaakivikirkko. Se
tehtiin kivestä Keisarillisen
Senaatin päätöksellä, vaikka
seurakunta olisi halunnut
puukirkon. Kirkko valmistui
vuosina 1905–1906 ja se
vihittiin käyttöön 1.1.1907
Kristuksen tulemisen kirkoksi.
Rakennustyyli on kansallisromantiikkaa ja jugendia.
Paikkoja kirkossa on noin
400 seurakuntalaiselle.

Kirkossa ei alun perin ollut
kattokruunuja vaan puiset
kyntteliköt, nykyinen arkkitehdin suunnittelema valaistus on nimeltään Tähtitaivas.
Ikkunoissa on sipuliaihe, joka
kuvaa Pyhän Hengen liekkiä.
Sotien jälkeen alttaritaulun
yläpuolella oli värilasiset
ikkunat, mutta lasit vaihdettiin
kirkkaisiin 1970-luvulla tehdyssä remontissa. Harmooni
kirkkoon saatiin 1937 ja
13-äänikertaiset urut 1965.
Kirkko ei ole symmetrinen
ristikirkko, vaan siitä puuttuu
yksi sakara. Sisustuksen tasapainottamiseksi saarnatuoli
onkin sijoitettu poikkeuksellisesti oikealle seurakunnasta päin katsottuna,
torni ja sivusakara sijaitsevat
toisella puolella.

Kirkon kivet hakattiin Honkamäestä ja irtolohkareista
lähipelloilta, puut kaadettiin
seudun metsistä. Kaikki
pyöreät puuosat sorvasi
maanviljelijä Sivonen
Ala-Honkamäestä.

Kirkkoon rakennettiin aluksi
puulämmitys kamiinoilla,
mutta se ei koskaan toiminut
hyvin. Talvisin lämmitystä ei
kannattanut pitää yllä, joten
jumalanpalvelukset pidettiin
pappilassa tai kirkonkylän
koululla aina 1950-luvun
alkuun. Sen jälkeen saatiin
sähkölämmitys ja viimein
kaukolämpö.

Kellotornissa on kaksi kelloa,
jotka hankittiin Saksasta.
Kirkon suunnitteli arkkitehti
Josef Stenbäck, joka maalasi
myös yhdessä vaimonsa

Vuolijoen seurakunnan
ensimmäinen pappi oli
Johannes Väyrynen, hänen
kuvansa on alttaritaulussa
toisena sakaristosta päin.

Ensimmäinen vakinainen
kirkkoherra oli Antti Hakala
1937–1944.
Kirkkoon on saatu esineistöä
lahjoituksena: Vihkiryijy Kide
on maatalousnaisten lahjoitus. Lähetyskynttelikön lahjoitti
lähetyssihteerinä toiminut Aili
Hatva.
Vuolijoen alueella sijaitsee
myös Otanmäen seurakuntakeskus, joka on rakennettu
vuonna 1960 Otanmäen
kyläkeskukseen.
Kajaanin kaupungissa, johon
Vuolijoen kunta liitettiin
vuoden 2007 alussa, on noin
37 500 asukasta. Kajaanin
seurakuntaan kuuluu noin
27 600 jäsentä. Vuolijoen
alueella asuu noin 2 100
ihmistä.

Jumala siunatkoon hiljaisen
hetkesi alttarin ääressä
tai kirkon penkissä.
Hän ravitkoon elämäsi
anteeksiantamuksen armolla
ja lähettäköön enkelinsä
varjelemaan sinua matkallasi
ja kaikissa toimissasi.

