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Kun yhteinen Herran huoneemme koki karmaisevan kohtalonsa, oli se myös uuden alku – minullekin, 
Ylivieskan seurakunnan jäsenenä olla tämän digitaalisen kokoelman koostajana ja tästä haluan seurakunnan 
hallinnon ja arkiston sekä muidenkin seurakuntalaisten saavan oman osansa …  
 
Minua on pyydetty tähän tehtävään seurakunnan puolelta, pyytäjinä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra 
Timo Määttä ja tiedottaja Jussi Leppälä. 
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http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146809.html kirkkokuvia 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146743.html kirkkokuvia 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146752.html Tuomo Haikola ja Timo Määttä 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330425_uu.shtml seurakuntalaisilta ajatuksia 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330171_uu.shtml Twitter-uhkailusta 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1459045091453?ref=hs-prio-1-1 kuivasammutusjärjestelmistä 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkkojen-sammutusjarjestelmia-kartoitetaan-ylivieskan-

kirkko-ei-olisi-selviytynyt/5811198 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-ennen-ja-jalkeen-tuhon-ylivieskan-puukirkossa-

vietettiin-haita-ja-hautajaisia-230-vuotta/5811008  

http://jpkfoto.blogspot.fi/2015/08/ylivieskan-kirkko-kuvaesittely.html?m=1 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409073/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isaamun-messua-vietettiin-

herkiss%C3%A4-tunnelmissa 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskalaiset_rakentavat_uuden_kirkon__talkootyo_voi_tulla_kysymykseen/8771048 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskalaisten_tunnelmat_maassa_sunnuntaina_itku_tuli_ensimmaisena/8770949 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_lohduton_kirkkopalo__kuvagalleria/8770936 

http://yle.fi/uutiset/lukuisia_kirkkopaloja_vuosikymmenien_aikana/8770773 

http://yle.fi/uutiset/paasiaisyon_messua_vietettiin_ylivieskassa_taivasalla_haikein_mielin/8770692 

http://yle.fi/uutiset/oli_aika_kovaa_katsoa_kirkon_kaatumista__ylivieskassa_tuhoutui_maamerkki_ja_mo

nen_kotikirkko/8770694 

http://yle.fi/uutiset/grahn-laasonen_ylivieskan_kirkkopalosta_ajatukseni_ovat_siella/8770691 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_palon_silminnakijat_katsojista_haittaa_pelastustoille__se_oli_jotain

_tosi_torkeaa/8770620 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkkoherra_elama_jatkuu_vaikka_sydan_itkee/8770644 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146809.html
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146743.html
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146752.html
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330425_uu.shtml
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330171_uu.shtml
http://www.hs.fi/kotimaa/a1459045091453?ref=hs-prio-1-1
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkkojen-sammutusjarjestelmia-kartoitetaan-ylivieskan-kirkko-ei-olisi-selviytynyt/5811198
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkkojen-sammutusjarjestelmia-kartoitetaan-ylivieskan-kirkko-ei-olisi-selviytynyt/5811198
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-ennen-ja-jalkeen-tuhon-ylivieskan-puukirkossa-vietettiin-haita-ja-hautajaisia-230-vuotta/5811008
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-ennen-ja-jalkeen-tuhon-ylivieskan-puukirkossa-vietettiin-haita-ja-hautajaisia-230-vuotta/5811008
http://jpkfoto.blogspot.fi/2015/08/ylivieskan-kirkko-kuvaesittely.html?m=1
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409073/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isaamun-messua-vietettiin-herkiss%C3%A4-tunnelmissa
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409073/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isaamun-messua-vietettiin-herkiss%C3%A4-tunnelmissa
http://yle.fi/uutiset/ylivieskalaiset_rakentavat_uuden_kirkon__talkootyo_voi_tulla_kysymykseen/8771048
http://yle.fi/uutiset/ylivieskalaisten_tunnelmat_maassa_sunnuntaina_itku_tuli_ensimmaisena/8770949
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_lohduton_kirkkopalo__kuvagalleria/8770936
http://yle.fi/uutiset/lukuisia_kirkkopaloja_vuosikymmenien_aikana/8770773
http://yle.fi/uutiset/paasiaisyon_messua_vietettiin_ylivieskassa_taivasalla_haikein_mielin/8770692
http://yle.fi/uutiset/oli_aika_kovaa_katsoa_kirkon_kaatumista__ylivieskassa_tuhoutui_maamerkki_ja_monen_kotikirkko/8770694
http://yle.fi/uutiset/oli_aika_kovaa_katsoa_kirkon_kaatumista__ylivieskassa_tuhoutui_maamerkki_ja_monen_kotikirkko/8770694
http://yle.fi/uutiset/grahn-laasonen_ylivieskan_kirkkopalosta_ajatukseni_ovat_siella/8770691
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_palon_silminnakijat_katsojista_haittaa_pelastustoille__se_oli_jotain_tosi_torkeaa/8770620
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_palon_silminnakijat_katsojista_haittaa_pelastustoille__se_oli_jotain_tosi_torkeaa/8770620
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkkoherra_elama_jatkuu_vaikka_sydan_itkee/8770644
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http://yle.fi/uutiset/poliisi_epailee_ylivieskan_kirkkopaloa_tahalliseksi__yksi_otettu_kiinni/8770528 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkkopaloa_tutkitaan_torkeana_tuhotyona/8770946 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-merkittavin-rakennus-tuhoutui-hetkessa-arkkitehti-

ei-usko-etta-vastaavaa-kirkkoa-voidaan-rakentaa/5811222 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-tuho-tyrmistytti-sanattomaksi-kiinniotettu-

tunnustanut-teon/5810686 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutusjarjestelmaa-ei-voitu-

kaynnistaa/5810852  

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-ennen-ja-jalkeen-tuhon-ylivieskan-puukirkossa-

vietettiin-haita-ja-hautajaisia-230-vuotta/5811008 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lohduton-naky-ylivieskassa-kirkosta-jaljella-vain-kuori-poliisi-

pidatti-epaillyn/5810952 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330130_uu.shtml ei rikostaustaa 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330321_uu.shtml uuden hinta-arvio 10-50 M€ 

http://www.adressit.com/allekirjoitukset/uusi_samanlainen_puukirkko_vanhan_tilalle_samoille_perustuks

ille/start/0 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146588.html pääsiäismessu raunioilla 

https://www.facebook.com/groups/ylivieskafoorumi/permalink/736813683122743/ 

http://paula.1g.fi/kuvat/Salatut/Ylivieskan+kirkkopalo/ 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1481/409085/Palaneen-kirkon-tilalle-vaikea-saada-kopiota 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409065/Tuomo-Haikola-tunteita-on-todella-vaikea-pukea-

sanoiksi 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkko-twitter-uhkaus-ylivieskan-kirkon-polttamiseksi-on-

vaarennos/5811318 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/savuavien-kirkkoraunioiden-ymparille-keraantyi-ylivieskalaisia-

vahinko-on-aivan-korvaamaton/723713/ 

http://yle.fi/uutiset/kirkon_raunioita_vartioidaan_uuden_palon_varalta/8771360 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_seurakunta_kirkkopalon_twitter-uhkaus_uutisankka/8771296 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1516 

http://yle.fi/uutiset/poliisi_epailee_ylivieskan_kirkkopaloa_tahalliseksi__yksi_otettu_kiinni/8770528
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkkopaloa_tutkitaan_torkeana_tuhotyona/8770946
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-merkittavin-rakennus-tuhoutui-hetkessa-arkkitehti-ei-usko-etta-vastaavaa-kirkkoa-voidaan-rakentaa/5811222
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-merkittavin-rakennus-tuhoutui-hetkessa-arkkitehti-ei-usko-etta-vastaavaa-kirkkoa-voidaan-rakentaa/5811222
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-tuho-tyrmistytti-sanattomaksi-kiinniotettu-tunnustanut-teon/5810686
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-tuho-tyrmistytti-sanattomaksi-kiinniotettu-tunnustanut-teon/5810686
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutusjarjestelmaa-ei-voitu-kaynnistaa/5810852
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutusjarjestelmaa-ei-voitu-kaynnistaa/5810852
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-ennen-ja-jalkeen-tuhon-ylivieskan-puukirkossa-vietettiin-haita-ja-hautajaisia-230-vuotta/5811008
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-ennen-ja-jalkeen-tuhon-ylivieskan-puukirkossa-vietettiin-haita-ja-hautajaisia-230-vuotta/5811008
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lohduton-naky-ylivieskassa-kirkosta-jaljella-vain-kuori-poliisi-pidatti-epaillyn/5810952
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lohduton-naky-ylivieskassa-kirkosta-jaljella-vain-kuori-poliisi-pidatti-epaillyn/5810952
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330130_uu.shtml
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330321_uu.shtml
http://www.adressit.com/allekirjoitukset/uusi_samanlainen_puukirkko_vanhan_tilalle_samoille_perustuksille/start/0
http://www.adressit.com/allekirjoitukset/uusi_samanlainen_puukirkko_vanhan_tilalle_samoille_perustuksille/start/0
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146588.html
https://www.facebook.com/groups/ylivieskafoorumi/permalink/736813683122743/
http://paula.1g.fi/kuvat/Salatut/Ylivieskan+kirkkopalo/
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1481/409085/Palaneen-kirkon-tilalle-vaikea-saada-kopiota
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409065/Tuomo-Haikola-tunteita-on-todella-vaikea-pukea-sanoiksi
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409065/Tuomo-Haikola-tunteita-on-todella-vaikea-pukea-sanoiksi
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkko-twitter-uhkaus-ylivieskan-kirkon-polttamiseksi-on-vaarennos/5811318
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkko-twitter-uhkaus-ylivieskan-kirkon-polttamiseksi-on-vaarennos/5811318
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/savuavien-kirkkoraunioiden-ymparille-keraantyi-ylivieskalaisia-vahinko-on-aivan-korvaamaton/723713/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/savuavien-kirkkoraunioiden-ymparille-keraantyi-ylivieskalaisia-vahinko-on-aivan-korvaamaton/723713/
http://yle.fi/uutiset/kirkon_raunioita_vartioidaan_uuden_palon_varalta/8771360
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_seurakunta_kirkkopalon_twitter-uhkaus_uutisankka/8771296
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1516
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http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kommentti-onneksi-98-vuotias-ylivieskalaispappani-ei-

ehtinyt-nahda-tata-surun-paivaa/5810862  

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutusjarjestelmaa-ei-voitu-

kaynnistaa/5810852 

http://yle.fi/uutiset/lukuisia_kirkkopaloja_vuosikymmenien_aikana/8770773  

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kaupunginjohtaja-hyva-etta-epailty-polttaja-saatiin-

nopeasti-kiinni/5811358 

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/C5E8690E9E905F45C2257F820071534E?OpenDocument&lang=FI 

     Piispa Salmi Ylivieskassa 

http://soanlahti.fi/kirkot-ja-hautausmaat/luterilaiset-kirkkot.html 

http://www.expressen.se/nyheter/en-storbrand-rasar-i-finsk-1700-talskyrka/ 

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-

8/fr/cp0/e15/q65/12901340_1002473959846222_4957865656323078461_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9  

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146705.html Museovirasto Ylivieskan palosta 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330981_uu.shtml kirkkokuvia 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409084/Kirkkojen-vartiointia-on-tehostettu-Jokilaaksoissa 

http://toobigtobeme.fitfashion.fi/2016/03/27/nakokulma-on-vaikea-ymmartaa-kun-kulttuuriperintomme-

tuhotaan/ 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1459045624198?jako=684e641593c6288f5c844b4c4c6cf594 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-vaurioitti-useita-hautakivia/5811180 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=GzbYYuz78uc  

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-sammutustyot-jatkuvat-maanantain-ajan-

palopesakkeita-loytyy-yha/723754  

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001147057.html poliisi palosta 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutustyot-jatkuvat-edelleen-

esitutkinta-alkaa-huomenna/5811684 

http://yle.fi/uutiset/poliisin_tiedotustilaisuus_ylivieskan_kirkkopalosta__yle_seurasi_hetki_hetkelta/87718

91 

http://yle.fi/uutiset/poliisi_ylivieskan_tapahtumat_ovat_seurausta_yksittaisen_henkilon_ongelmista/8771

912 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kommentti-onneksi-98-vuotias-ylivieskalaispappani-ei-ehtinyt-nahda-tata-surun-paivaa/5810862
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kommentti-onneksi-98-vuotias-ylivieskalaispappani-ei-ehtinyt-nahda-tata-surun-paivaa/5810862
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutusjarjestelmaa-ei-voitu-kaynnistaa/5810852
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutusjarjestelmaa-ei-voitu-kaynnistaa/5810852
http://yle.fi/uutiset/lukuisia_kirkkopaloja_vuosikymmenien_aikana/8770773
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kaupunginjohtaja-hyva-etta-epailty-polttaja-saatiin-nopeasti-kiinni/5811358
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kaupunginjohtaja-hyva-etta-epailty-polttaja-saatiin-nopeasti-kiinni/5811358
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/C5E8690E9E905F45C2257F820071534E?OpenDocument&lang=FI
http://soanlahti.fi/kirkot-ja-hautausmaat/luterilaiset-kirkkot.html
http://www.expressen.se/nyheter/en-storbrand-rasar-i-finsk-1700-talskyrka/
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/12901340_1002473959846222_4957865656323078461_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/12901340_1002473959846222_4957865656323078461_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001146705.html
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330981_uu.shtml
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409084/Kirkkojen-vartiointia-on-tehostettu-Jokilaaksoissa
http://toobigtobeme.fitfashion.fi/2016/03/27/nakokulma-on-vaikea-ymmartaa-kun-kulttuuriperintomme-tuhotaan/
http://toobigtobeme.fitfashion.fi/2016/03/27/nakokulma-on-vaikea-ymmartaa-kun-kulttuuriperintomme-tuhotaan/
http://www.hs.fi/kotimaa/a1459045624198?jako=684e641593c6288f5c844b4c4c6cf594
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-vaurioitti-useita-hautakivia/5811180
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=GzbYYuz78uc
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-sammutustyot-jatkuvat-maanantain-ajan-palopesakkeita-loytyy-yha/723754
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-sammutustyot-jatkuvat-maanantain-ajan-palopesakkeita-loytyy-yha/723754
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001147057.html
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutustyot-jatkuvat-edelleen-esitutkinta-alkaa-huomenna/5811684
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkon-sammutustyot-jatkuvat-edelleen-esitutkinta-alkaa-huomenna/5811684
http://yle.fi/uutiset/poliisin_tiedotustilaisuus_ylivieskan_kirkkopalosta__yle_seurasi_hetki_hetkelta/8771891
http://yle.fi/uutiset/poliisin_tiedotustilaisuus_ylivieskan_kirkkopalosta__yle_seurasi_hetki_hetkelta/8771891
http://yle.fi/uutiset/poliisi_ylivieskan_tapahtumat_ovat_seurausta_yksittaisen_henkilon_ongelmista/8771912
http://yle.fi/uutiset/poliisi_ylivieskan_tapahtumat_ovat_seurausta_yksittaisen_henkilon_ongelmista/8771912
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http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-naihin-kysymyksiin-odotetaan-

vastausta-poliisilta/5811842 

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-poliisi-sulki-rasismin-pois-

motiivista/5811880 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001147175.html arvoesineiden kohtalosta 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409120/Viimeinen-kuva-Ylivieskan-kirkosta-ja-video-rajusta-

palosta 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409123/Kirkon-poltosta-ep%C3%A4illyn-motiivit-yh%C3%A4-

h%C3%A4m%C3%A4r%C3%A4n-peitossa 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/poliisi-aktiivisesta-tiedottamisestaan-kirkkopalossa-huhuilta-

haluttiin-katkaista-siivet/723778/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1519 kuvagalleria 

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirsikirkko-valmistuisi-ylivieskaan-

vakuutuskorvauksella-uskoo-hirsivalmistaja-1.141884 

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirsikirkko-ylivieskan-palaneen-kirkon-raunioille-

ehdottaa-tiirola-1.141874 

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/yllattava-kaanne-kirkkopalossa-tutkinnanjohtajan-mukaan-epaillyn-

tunnustus-tekoon-puuttuu/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1518 Tapulin juurelta 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330321_uu.shtml kustannukset, aika, talkoot 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032821333419_uu.shtml eteneminen 

http://yle.fi/uutiset/kirkkopalon_palopaikan_tutkinta_alkaa_ylivieskassa__rauniot_ovat_jaahtyneet_riittav

asti/8772545 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409153/Varusmiehet-vartioivat-kirkon-raunioita-viime-

y%C3%B6nkin-tutkinta-alkaa-varsinaisesti-t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n 

http://yle.fi/uutiset/talousjohtaja_kirkon_tulipalosta_se_oli_taystuho/8772629 

http://yle.fi/uutiset/kirkkopalosta_epaillyn_vangitsemisoikeudenkaynti_keskiviikkona/8772662 

http://yle.fi/uutiset/nakokulma_kirkkonsa_menettaneessa_ylivieskassa_syntyi_uusi_yhteisollisyys/877273

3 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ihmiset-muistelevat-ylivieskan-kirkkoa-monin-tavoin-

sailyivatko-edes-kellot-ehjina/723829/ 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-naihin-kysymyksiin-odotetaan-vastausta-poliisilta/5811842
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-naihin-kysymyksiin-odotetaan-vastausta-poliisilta/5811842
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-poliisi-sulki-rasismin-pois-motiivista/5811880
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalo-poliisi-sulki-rasismin-pois-motiivista/5811880
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001147175.html
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409120/Viimeinen-kuva-Ylivieskan-kirkosta-ja-video-rajusta-palosta
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409120/Viimeinen-kuva-Ylivieskan-kirkosta-ja-video-rajusta-palosta
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409123/Kirkon-poltosta-ep%C3%A4illyn-motiivit-yh%C3%A4-h%C3%A4m%C3%A4r%C3%A4n-peitossa
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409123/Kirkon-poltosta-ep%C3%A4illyn-motiivit-yh%C3%A4-h%C3%A4m%C3%A4r%C3%A4n-peitossa
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/poliisi-aktiivisesta-tiedottamisestaan-kirkkopalossa-huhuilta-haluttiin-katkaista-siivet/723778/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/poliisi-aktiivisesta-tiedottamisestaan-kirkkopalossa-huhuilta-haluttiin-katkaista-siivet/723778/
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1519
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirsikirkko-valmistuisi-ylivieskaan-vakuutuskorvauksella-uskoo-hirsivalmistaja-1.141884
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirsikirkko-valmistuisi-ylivieskaan-vakuutuskorvauksella-uskoo-hirsivalmistaja-1.141884
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirsikirkko-ylivieskan-palaneen-kirkon-raunioille-ehdottaa-tiirola-1.141874
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirsikirkko-ylivieskan-palaneen-kirkon-raunioille-ehdottaa-tiirola-1.141874
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/yllattava-kaanne-kirkkopalossa-tutkinnanjohtajan-mukaan-epaillyn-tunnustus-tekoon-puuttuu/
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/yllattava-kaanne-kirkkopalossa-tutkinnanjohtajan-mukaan-epaillyn-tunnustus-tekoon-puuttuu/
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1518
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032721330321_uu.shtml
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032821333419_uu.shtml
http://yle.fi/uutiset/kirkkopalon_palopaikan_tutkinta_alkaa_ylivieskassa__rauniot_ovat_jaahtyneet_riittavasti/8772545
http://yle.fi/uutiset/kirkkopalon_palopaikan_tutkinta_alkaa_ylivieskassa__rauniot_ovat_jaahtyneet_riittavasti/8772545
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409153/Varusmiehet-vartioivat-kirkon-raunioita-viime-y%C3%B6nkin-tutkinta-alkaa-varsinaisesti-t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409153/Varusmiehet-vartioivat-kirkon-raunioita-viime-y%C3%B6nkin-tutkinta-alkaa-varsinaisesti-t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n
http://yle.fi/uutiset/talousjohtaja_kirkon_tulipalosta_se_oli_taystuho/8772629
http://yle.fi/uutiset/kirkkopalosta_epaillyn_vangitsemisoikeudenkaynti_keskiviikkona/8772662
http://yle.fi/uutiset/nakokulma_kirkkonsa_menettaneessa_ylivieskassa_syntyi_uusi_yhteisollisyys/8772733
http://yle.fi/uutiset/nakokulma_kirkkonsa_menettaneessa_ylivieskassa_syntyi_uusi_yhteisollisyys/8772733
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ihmiset-muistelevat-ylivieskan-kirkkoa-monin-tavoin-sailyivatko-edes-kellot-ehjina/723829/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ihmiset-muistelevat-ylivieskan-kirkkoa-monin-tavoin-sailyivatko-edes-kellot-ehjina/723829/
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http://yle.fi/uutiset/kriisipuhelin_ei_kiinnostanut__kirkkopalon_surutyota_tehdaan_somessa_ja_raunioilla

/8772604 

http://yle.fi/uutiset/miksi_kirkon_palo_iskee_myos_maallistuneeseen/8773172 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409175/Ylivieskan-kirkon-j%C3%A4lkisammutus-jatkui-

viel%C3%A4-tiistaina 

http://yle.fi/uutiset/kirkko_oli_ylivieskan_maamerkki__kirkkovaltuusto_suunnittelee_uuden_rakentamises

ta/8773128 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001147821.html 

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/lehdet-ylivieskan-kirkon-poltosta-epailty-havisi-kuukausi-sitten-

huoltajuusriidan/5815788 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032921338496_uu.shtml uudesta kirkosta 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1521 keräystili 

http://yle.fi/uutiset/kamerat_ovat_vahentaneet_kirkkopaloja__apua_saatu_myos_ilkivaltatilanteissa/8773

075 

http://yle.fi/uutiset/kirkon_tuhopolttaja_voi_joutua_miljoonakorvauksiin/8773099 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1459221669691?jako=e0006b0ef37b8a3848e505db5a916e8a&ref=fb-share 

     kassakaapista 

http://tuomasaarni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214432-je-suis-ylivieska 

http://yle.fi/uutiset/kirkon_arvoesineet_kuuluvat_kirkkoon__kuljettaminen_suurempi_riski_kuin_palon_u

hka/8773443 

http://yle.fi/uutiset/kaikkia_kirkonpolttoja_ei_voida_estaa__mutta_seurakuntien_oma_varautuminen_pie

nentaa_riskeja/8773596 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001148177.html avoimia kysymyksiä 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016033021341883_uu.shtml vangitsemisoikeudenkäynti 

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalosta-epailty-vangittiin-poliisi-kokoaa-

palapelia-tapahtuneesta/5817164 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001148509.html S. Kärkisen ilmakuvia 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016033021341322_uu.shtml vangitseminen ja taustoja 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1522 3.4.2016 15:00  

http://yle.fi/uutiset/kriisipuhelin_ei_kiinnostanut__kirkkopalon_surutyota_tehdaan_somessa_ja_raunioilla/8772604
http://yle.fi/uutiset/kriisipuhelin_ei_kiinnostanut__kirkkopalon_surutyota_tehdaan_somessa_ja_raunioilla/8772604
http://yle.fi/uutiset/miksi_kirkon_palo_iskee_myos_maallistuneeseen/8773172
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409175/Ylivieskan-kirkon-j%C3%A4lkisammutus-jatkui-viel%C3%A4-tiistaina
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409175/Ylivieskan-kirkon-j%C3%A4lkisammutus-jatkui-viel%C3%A4-tiistaina
http://yle.fi/uutiset/kirkko_oli_ylivieskan_maamerkki__kirkkovaltuusto_suunnittelee_uuden_rakentamisesta/8773128
http://yle.fi/uutiset/kirkko_oli_ylivieskan_maamerkki__kirkkovaltuusto_suunnittelee_uuden_rakentamisesta/8773128
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001147821.html
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/lehdet-ylivieskan-kirkon-poltosta-epailty-havisi-kuukausi-sitten-huoltajuusriidan/5815788
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/lehdet-ylivieskan-kirkon-poltosta-epailty-havisi-kuukausi-sitten-huoltajuusriidan/5815788
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032921338496_uu.shtml
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1521
http://yle.fi/uutiset/kamerat_ovat_vahentaneet_kirkkopaloja__apua_saatu_myos_ilkivaltatilanteissa/8773075
http://yle.fi/uutiset/kamerat_ovat_vahentaneet_kirkkopaloja__apua_saatu_myos_ilkivaltatilanteissa/8773075
http://yle.fi/uutiset/kirkon_tuhopolttaja_voi_joutua_miljoonakorvauksiin/8773099
http://www.hs.fi/kotimaa/a1459221669691?jako=e0006b0ef37b8a3848e505db5a916e8a&ref=fb-share
http://tuomasaarni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214432-je-suis-ylivieska
http://yle.fi/uutiset/kirkon_arvoesineet_kuuluvat_kirkkoon__kuljettaminen_suurempi_riski_kuin_palon_uhka/8773443
http://yle.fi/uutiset/kirkon_arvoesineet_kuuluvat_kirkkoon__kuljettaminen_suurempi_riski_kuin_palon_uhka/8773443
http://yle.fi/uutiset/kaikkia_kirkonpolttoja_ei_voida_estaa__mutta_seurakuntien_oma_varautuminen_pienentaa_riskeja/8773596
http://yle.fi/uutiset/kaikkia_kirkonpolttoja_ei_voida_estaa__mutta_seurakuntien_oma_varautuminen_pienentaa_riskeja/8773596
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001148177.html
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016033021341883_uu.shtml
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalosta-epailty-vangittiin-poliisi-kokoaa-palapelia-tapahtuneesta/5817164
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ylivieskan-kirkkopalosta-epailty-vangittiin-poliisi-kokoaa-palapelia-tapahtuneesta/5817164
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001148509.html
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016033021341322_uu.shtml
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1522


 

 

7 

 

https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/tekstiviestista-alkoi-ylivieskan-seurakunnan-tiedottajan-

unohtumattomin-

tyorupeama/?katselukoodi=caf843e9b049754d273603748b5413e662208244d4f922e6cf91c0bdb238d4e0 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkkovaltuusto_paatti_uuden_kirkon_rakentamisesta/8777564 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lehdet-ylivieskaan-rakennetaan-uusi-kirkko/5818340 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409280/Timo-M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4-lupautui-

jatkamaan-Ylivieskan-kirkkoherrana-kirkkopalon-vuoksi-uusi-kirkko-rakennetaan 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkovaltuusto-paatti-uuden-kirkon-

rakentamisesta/723999/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1524 kirkko ja Timo 

http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016033021342940_uu.shtml  Porvoon polttajan tapauksesta 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206077700081592&set=o.601415169970174&type=3&the

ater 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkko_sytytettiin_sisapuolelta__poliisin_mukaan_tekijan_on_taytynyt_mur

tautua_rakennukseen/8778917 

http://yle.fi/uutiset/kassakaappi_kesti_kuumuuden__osa_ylivieskan_kirkon_ehtoollispikareista_pelastui/8

778929 

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/uutta-tietoa-ylivieskan-palosta-kirkon-tuhonnut-palo-sytytettiin-

sisalta/5819678 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuva-ylivieskan-poltetun-kirkon-kassakaappi-saatiin-auki-

nama-pelastuivat-kirkon-taystuhosta/5819454 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001149084.html pelastuneet 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409328/Ylivieskan-kirkkoon-murtauduttiin-ja-se-sytytettiin-

sis%C3%A4puolelta 

https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/tekstiviestista-alkoi-ylivieskan-seurakunnan-tiedottajan-unohtumattomin-tyorupeama/?katselukoodi=caf843e9b049754d273603748b5413e662208244d4f922e6cf91c0bdb238d4e0
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/tekstiviestista-alkoi-ylivieskan-seurakunnan-tiedottajan-unohtumattomin-tyorupeama/?katselukoodi=caf843e9b049754d273603748b5413e662208244d4f922e6cf91c0bdb238d4e0
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/tekstiviestista-alkoi-ylivieskan-seurakunnan-tiedottajan-unohtumattomin-tyorupeama/?katselukoodi=caf843e9b049754d273603748b5413e662208244d4f922e6cf91c0bdb238d4e0
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkkovaltuusto_paatti_uuden_kirkon_rakentamisesta/8777564
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lehdet-ylivieskaan-rakennetaan-uusi-kirkko/5818340
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409280/Timo-M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4-lupautui-jatkamaan-Ylivieskan-kirkkoherrana-kirkkopalon-vuoksi-uusi-kirkko-rakennetaan
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409280/Timo-M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4-lupautui-jatkamaan-Ylivieskan-kirkkoherrana-kirkkopalon-vuoksi-uusi-kirkko-rakennetaan
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkovaltuusto-paatti-uuden-kirkon-rakentamisesta/723999/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkovaltuusto-paatti-uuden-kirkon-rakentamisesta/723999/
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1524
http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016033021342940_uu.shtml
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206077700081592&set=o.601415169970174&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206077700081592&set=o.601415169970174&type=3&theater
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkko_sytytettiin_sisapuolelta__poliisin_mukaan_tekijan_on_taytynyt_murtautua_rakennukseen/8778917
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkko_sytytettiin_sisapuolelta__poliisin_mukaan_tekijan_on_taytynyt_murtautua_rakennukseen/8778917
http://yle.fi/uutiset/kassakaappi_kesti_kuumuuden__osa_ylivieskan_kirkon_ehtoollispikareista_pelastui/8778929
http://yle.fi/uutiset/kassakaappi_kesti_kuumuuden__osa_ylivieskan_kirkon_ehtoollispikareista_pelastui/8778929
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/uutta-tietoa-ylivieskan-palosta-kirkon-tuhonnut-palo-sytytettiin-sisalta/5819678
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/uutta-tietoa-ylivieskan-palosta-kirkon-tuhonnut-palo-sytytettiin-sisalta/5819678
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuva-ylivieskan-poltetun-kirkon-kassakaappi-saatiin-auki-nama-pelastuivat-kirkon-taystuhosta/5819454
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuva-ylivieskan-poltetun-kirkon-kassakaappi-saatiin-auki-nama-pelastuivat-kirkon-taystuhosta/5819454
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001149084.html
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409328/Ylivieskan-kirkkoon-murtauduttiin-ja-se-sytytettiin-sis%C3%A4puolelta
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409328/Ylivieskan-kirkkoon-murtauduttiin-ja-se-sytytettiin-sis%C3%A4puolelta
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http://mvlehti.net/2016/03/31/ylivieskan-kirkonpolttajan-henkilollisyys-paljastui-vangitsemisen-

yhteydessa-katso-nimi/ 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkoherra-perui-elakkeelle-jaamisensa-en-voi-

jattaa-seurakuntaa-tulipalon-jalkeen/5819598 

http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkkopalosta-toipuneelta-porvoolta-iso-lahjoitus-ylivieskan-

kirkon-jalleenrakennukselle/5820910 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016040121341830_uu.shtml Tyrvään terveiset Ylivieskaan 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1526 Timolta 

https://www.youtube.com/watch?v=VesUVIbava8  video 31.3.2016 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409394/Ylivieskan-palaneen-kirkon-ty%C3%B6ntekij%C3%A4-

menetti-700-000-euron-ty%C3%B6v%C3%A4lineens%C3%A4-On-t%C3%A4m%C3%A4-

j%C3%A4rkytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4- 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409369/MTK-n-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6-lupaa-lahjoittaa-

tukit-Ylivieskan-kirkkoon 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016040121352862_uu.shtml Aegviidun seurakunnalta 

http://www.eestikirik.ee/korjandus-ylivieska-kiriku-toetuseks/ 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-palaneen-kirkon-tyontekija-menetti-700-000-euron-

tyovalineensa-on-tama-jarkyttavaa/724141/ 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016040321358214_uu.shtml muistohetki  

 

Virsi palaneen kirkon raunioilla AD 2016 

1. Nyt itken kirkkoani, sen tuli tuhosi. 

On muistot seuranani, auringon pimensi. 

2. Polvesta polveen siellä, soi virsi rakkaitten. 

Sieluni syvyyksissä taas kuulen kaiun sen. 

3. Eteesi polvilleni tuskissain lankean. 

Armosi alttarilla, virteni viritän. 

4.Kutsusi kuulla tahdon ja liityn kansaasi. 

Sieluuni saapuu rauha, kun nöyrryn armoosi. 

5. Ajasta aikaan täällä varjelet laumasi. 

Oi,Jeesus johda aina myrskyissä kirkkosi! 

http://mvlehti.net/2016/03/31/ylivieskan-kirkonpolttajan-henkilollisyys-paljastui-vangitsemisen-yhteydessa-katso-nimi/
http://mvlehti.net/2016/03/31/ylivieskan-kirkonpolttajan-henkilollisyys-paljastui-vangitsemisen-yhteydessa-katso-nimi/
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkoherra-perui-elakkeelle-jaamisensa-en-voi-jattaa-seurakuntaa-tulipalon-jalkeen/5819598
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-kirkkoherra-perui-elakkeelle-jaamisensa-en-voi-jattaa-seurakuntaa-tulipalon-jalkeen/5819598
http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkkopalosta-toipuneelta-porvoolta-iso-lahjoitus-ylivieskan-kirkon-jalleenrakennukselle/5820910
http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kirkkopalosta-toipuneelta-porvoolta-iso-lahjoitus-ylivieskan-kirkon-jalleenrakennukselle/5820910
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016040121341830_uu.shtml
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1526
https://www.youtube.com/watch?v=VesUVIbava8
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409394/Ylivieskan-palaneen-kirkon-ty%C3%B6ntekij%C3%A4-menetti-700-000-euron-ty%C3%B6v%C3%A4lineens%C3%A4-On-t%C3%A4m%C3%A4-j%C3%A4rkytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409394/Ylivieskan-palaneen-kirkon-ty%C3%B6ntekij%C3%A4-menetti-700-000-euron-ty%C3%B6v%C3%A4lineens%C3%A4-On-t%C3%A4m%C3%A4-j%C3%A4rkytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409394/Ylivieskan-palaneen-kirkon-ty%C3%B6ntekij%C3%A4-menetti-700-000-euron-ty%C3%B6v%C3%A4lineens%C3%A4-On-t%C3%A4m%C3%A4-j%C3%A4rkytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409369/MTK-n-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6-lupaa-lahjoittaa-tukit-Ylivieskan-kirkkoon
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409369/MTK-n-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6-lupaa-lahjoittaa-tukit-Ylivieskan-kirkkoon
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016040121352862_uu.shtml
http://www.eestikirik.ee/korjandus-ylivieska-kiriku-toetuseks/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-palaneen-kirkon-tyontekija-menetti-700-000-euron-tyovalineensa-on-tama-jarkyttavaa/724141/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-palaneen-kirkon-tyontekija-menetti-700-000-euron-tyovalineensa-on-tama-jarkyttavaa/724141/
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016040321358214_uu.shtml


 

 

11 

 

6. Nyt hiljaisuutta soittaa tuulenkin humina. 

Tuhkasta nousee uusi kirkkoni uljaana. 

7. Paikalleen uusi kirkko sydämiin asettuu. 

Kun uusi aika koittaa ja kellot kumajaa. 

San. Ilpo Nurmenniemi 2.4.2016 

Säv. On riemu kun saan tulla vk 195 

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1459482591884?jako=97018741a6e03d9c3505be4c47a8b3a0&ref=og-url  

     kolmannen kirkon alku 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409496/Kirkon-muistohetki-t%C3%A4ytti-seurakuntakodin 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1522 muistohetki 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-muistojuhlassa-katsottiin-jo-

tulevaisuuteenkin/724281/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1527 Tapulin juurella  

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ylivieskan-kirkon-polttajaksi-epailtiin-viatonta-miesta-vaaristelty-

tviitti-naytti-uhkaukselta/?shared=905801-bd93f317-999 

http://yle.fi/uutiset/kirkkopalosta_toipuvalle_ylivieskalle_apua_porvoota_ja_mtkta_myoten__on_tullut_p

aljon_kyselyja_mihin_rahaa_voi_laittaa/8787663 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409605/Museotutkijat-kirkon-raunioilla-n%C3%A4kiv%C3%A4t-

rakennuspaikan-uudelle 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1521 varainkeräys 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209583642376082&set=pcb.743466145790830&type=3&t

heater 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1529 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/27/c_135227323.htm  Kiinassa uutisointia 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1530 raha-avustamisesta 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409812/Ylivieskan-kotiseutuyhdistys-hoitamaan-kirkon-

rahanker%C3%A4yst%C3%A4 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1163221040362862&set=gm.744687479002030&type=3&the

ater 

   Vaskisepät lahjoittaa tulevaan kirkkoon uuden ristin 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1531 Viessojat tuki 

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1459482591884?jako=97018741a6e03d9c3505be4c47a8b3a0&ref=og-url
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409496/Kirkon-muistohetki-t%C3%A4ytti-seurakuntakodin
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1522
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-muistojuhlassa-katsottiin-jo-tulevaisuuteenkin/724281/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-muistojuhlassa-katsottiin-jo-tulevaisuuteenkin/724281/
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1527
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ylivieskan-kirkon-polttajaksi-epailtiin-viatonta-miesta-vaaristelty-tviitti-naytti-uhkaukselta/?shared=905801-bd93f317-999
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ylivieskan-kirkon-polttajaksi-epailtiin-viatonta-miesta-vaaristelty-tviitti-naytti-uhkaukselta/?shared=905801-bd93f317-999
http://yle.fi/uutiset/kirkkopalosta_toipuvalle_ylivieskalle_apua_porvoota_ja_mtkta_myoten__on_tullut_paljon_kyselyja_mihin_rahaa_voi_laittaa/8787663
http://yle.fi/uutiset/kirkkopalosta_toipuvalle_ylivieskalle_apua_porvoota_ja_mtkta_myoten__on_tullut_paljon_kyselyja_mihin_rahaa_voi_laittaa/8787663
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409605/Museotutkijat-kirkon-raunioilla-n%C3%A4kiv%C3%A4t-rakennuspaikan-uudelle
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409605/Museotutkijat-kirkon-raunioilla-n%C3%A4kiv%C3%A4t-rakennuspaikan-uudelle
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1521
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209583642376082&set=pcb.743466145790830&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209583642376082&set=pcb.743466145790830&type=3&theater
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1529
http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/27/c_135227323.htm
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1530
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409812/Ylivieskan-kotiseutuyhdistys-hoitamaan-kirkon-rahanker%C3%A4yst%C3%A4
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/409812/Ylivieskan-kotiseutuyhdistys-hoitamaan-kirkon-rahanker%C3%A4yst%C3%A4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1163221040362862&set=gm.744687479002030&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1163221040362862&set=gm.744687479002030&type=3&theater
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1531
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http://yle.fi/uutiset/kirkkopalo_kaynnisti_huhumyllyn__poliisille_tehtiin_rikosilmoitus/8808237  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1538 kellojen nosto 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1540 kellojen nosto 

http://yle.fi/uutiset/kirkkopalo_kaynnisti_huhumyllyn__poliisille_tehtiin_rikosilmoitus/8808237
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1538
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1540
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http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/410405/Kattokruunut-ja-kirkonkellot-nostettiin-Ylivieskan-

kirkon-raunioista 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/410418/Kirkonkellojen-kunto-viel%C3%A4-arvoitus 

http://www.kaleva.fi/videot/kirkonkellot-nostettiin-raunioista-ylivieskassa/4231/ 

http://www.kaleva.fi/uutiset/galleriat/kuvat-ylivieskan-kirkon-raunioita-tutkitaan-pala-kerrallaan/9570/ 

http://yle.fi/uutiset/karigasniemen_uuden_kappelin_vihkinyt_piispa_tukea_pohjoisen_seurakunnille/8820

483 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkonkellot_nousivat_tuhkasta_yllattaen_kokonaisina__jotakin_ainutkertai

sta_siina_koettiin/8819672 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001161463.html kellojen nostosta 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_raunioita_tutkitaan_tarkkaan__tuhoutuneillakin_esineilla_on_muist

oarvoa/8819920 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ndi6ay31WA&feature=youtu.be kirkonkylän ääniä ja kuvia 

https://www.youtube.com/watch?v=XeUWuhBkQuw  kirkon palo (51 min) 

 

Tekijä: AD Tapani Uusikylä / Statiivi Oy 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/410405/Kattokruunut-ja-kirkonkellot-nostettiin-Ylivieskan-kirkon-raunioista
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/410405/Kattokruunut-ja-kirkonkellot-nostettiin-Ylivieskan-kirkon-raunioista
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/410418/Kirkonkellojen-kunto-viel%C3%A4-arvoitus
http://www.kaleva.fi/videot/kirkonkellot-nostettiin-raunioista-ylivieskassa/4231/
http://www.kaleva.fi/uutiset/galleriat/kuvat-ylivieskan-kirkon-raunioita-tutkitaan-pala-kerrallaan/9570/
http://yle.fi/uutiset/karigasniemen_uuden_kappelin_vihkinyt_piispa_tukea_pohjoisen_seurakunnille/8820483
http://yle.fi/uutiset/karigasniemen_uuden_kappelin_vihkinyt_piispa_tukea_pohjoisen_seurakunnille/8820483
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkonkellot_nousivat_tuhkasta_yllattaen_kokonaisina__jotakin_ainutkertaista_siina_koettiin/8819672
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkonkellot_nousivat_tuhkasta_yllattaen_kokonaisina__jotakin_ainutkertaista_siina_koettiin/8819672
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001161463.html
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_raunioita_tutkitaan_tarkkaan__tuhoutuneillakin_esineilla_on_muistoarvoa/8819920
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_raunioita_tutkitaan_tarkkaan__tuhoutuneillakin_esineilla_on_muistoarvoa/8819920
https://www.youtube.com/watch?v=0Ndi6ay31WA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XeUWuhBkQuw
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1543 messukasukka 1683 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-raunioissa-piili-yllatys-tuhkan-alta-loytyi-

kirkkoakin-vanhempi-aarre-katso-kuva/725770/  

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_palaneen_kirkon_raunioista_loytyi_yllattaen_vanha_messukasukka/882842

7  

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001163768.html  messukasukka 1683 

http://www.kp24.fi/uutiset/lehtiteema/1480/410607/1/Seurakunnat-tempaisevat-uuden-kirkon-

hyv%C3%A4ksi  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1544 kooste menneestä 

https://www.facebook.com/vantaanpyhanlaurinkirkko/photos/a.317635551625233.79247.170209173034

539/985549788167136/?type=3&comment_id=992797777442337&notif_t=photo_reply&notif_id=146132

0854147342  

http://www.hs.fi/kotimaa/a1461296912954   tempaus 18.4.2016 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1545 vika ristikulkue 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1548 lapset ja palo 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1546 5.5.2016 tilaisuus 

http://joukokantola.bandcamp.com/track/tuhkaristi  

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/411508/Ylivieskan-seurakunta-kysyy-ajatuksia-uudesta-kirkosta  

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskassa-kerataan-ideoita-uutta-kirkkoa-varten/726833/ 

http://ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1552  keskustelua uudesta kirkosta  

http://ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1550 pehmoleluja Suvannolla 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/411513/Kirkkopalotunteita-puidaan-Ylivieskassa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1553 Ristin luona  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1543
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-raunioissa-piili-yllatys-tuhkan-alta-loytyi-kirkkoakin-vanhempi-aarre-katso-kuva/725770/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-raunioissa-piili-yllatys-tuhkan-alta-loytyi-kirkkoakin-vanhempi-aarre-katso-kuva/725770/
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_palaneen_kirkon_raunioista_loytyi_yllattaen_vanha_messukasukka/8828427
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_palaneen_kirkon_raunioista_loytyi_yllattaen_vanha_messukasukka/8828427
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001163768.html
http://www.kp24.fi/uutiset/lehtiteema/1480/410607/1/Seurakunnat-tempaisevat-uuden-kirkon-hyv%C3%A4ksi
http://www.kp24.fi/uutiset/lehtiteema/1480/410607/1/Seurakunnat-tempaisevat-uuden-kirkon-hyv%C3%A4ksi
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1544
https://www.facebook.com/vantaanpyhanlaurinkirkko/photos/a.317635551625233.79247.170209173034539/985549788167136/?type=3&comment_id=992797777442337&notif_t=photo_reply&notif_id=1461320854147342
https://www.facebook.com/vantaanpyhanlaurinkirkko/photos/a.317635551625233.79247.170209173034539/985549788167136/?type=3&comment_id=992797777442337&notif_t=photo_reply&notif_id=1461320854147342
https://www.facebook.com/vantaanpyhanlaurinkirkko/photos/a.317635551625233.79247.170209173034539/985549788167136/?type=3&comment_id=992797777442337&notif_t=photo_reply&notif_id=1461320854147342
http://www.hs.fi/kotimaa/a1461296912954
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1545
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1548
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1546
http://joukokantola.bandcamp.com/track/tuhkaristi
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/411508/Ylivieskan-seurakunta-kysyy-ajatuksia-uudesta-kirkosta
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskassa-kerataan-ideoita-uutta-kirkkoa-varten/726833/
http://ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1552
http://ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1550
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/411513/Kirkkopalotunteita-puidaan-Ylivieskassa
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1553
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MONITOIMIKIRKKO YLIVIESKAAN 

Ylivieskan uusi kirkko 

Seurakunnan tilantarve Kirkkotien ympäristössä vaatii myös seurakuntakoti Marian jatkuvan 

remontoimisen lopettamista ja sen korvaamista monitoimikirkon tiloilla. Tämä on myös halvin 

ratkaisu seurakunnan tarpeisiin. 

Kirkon luonteva paikka on sankarihautojen ja nykyisen päiväkodin välissä. 

Uuden kirkon sisäänkäynti KIrkkotieltä, 

Kirkkopuistoon päin sijoittuvalle rakennukselle on riittävästi tilaa ja se ulottuisi tarpeen mukaan  

kirkkopuiston keskelle asti. 

Kirkko voisi olla ristikirkko, jossa sekä pohjois- että eteläristeille sijoittuisivat ruokasali ja seurakuntasali. 

Ne erottuisivat kirkkosalista helposti poistettavilla väliseinillä, sähköinen tekniikka nostaisi ne ylös 

napinpainalluksella. 

Rakennusmateriaaliksi sopisi puu, hirsi tai tiili erinomaisesti. Punaruskean tiilen käytöllä se sijoittuisi 

hyvin ympäristöönsä. Hirsikirkon soveltuvuus tähän ympäristöön aiheuttaa ongelmia. 

Palaneen kirkon tapulin paikalle rakennettaisiin uusi tapuli, jonka pohjakerroksessa sijaitsisi pieni 

kappeli ja vainajien säilytyshuone. Tapulin risti kohoaisi entiseen korkeuteen. Muu palaneen kirkon 

maapohja siivottaisiin ja voitaisiin käyttää hautausmaana. 

Mitään kovin isoa muistomerkkiä ei jätettäisi paikalle todisteeksi kirkonpolttajan saavutuksista. 

Ensimmäisen kirkon muistokiven kaltainen kivi riittäisi kirkon portille. 

Olen julkaissut päivityksessäni piirtämiäni ehdotuksia kirkosta. 

Nyt on keskustelun aika, toivonkin perusteellisia, harkittuja, seurakunnan tilantarpeet huomioivia ja 

halpoja ehdotuksia. Juupas-eipäs asenne ei auta kirkonrakentamisessa. 

Nyt meidän on katsottava ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen! 

Rukoillen ja harkiten, eri vaihtoehtoja puntaroiden löytyy uuden kirkon paikka ja 

rakennussuunnitelmatkin. 

 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1554  J. Leppilampi 

http://yle.fi/uutiset/pelon_saartamat__ylivieskan_outo_vuosi/8878727 

http://yle.fi/uutiset/uudestakin_halutaan_perinteinen_mutta_nakyva_maamerkki__ylivieskan_kirkon_rau

nioilla_pohditaan_uudisrakennusta/8881186 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkokeraykselle-saatiin-lupa-lahjoituksia-tullut-jo-

30000-euroa/727826/ 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/412280/Kirkkotalakoot-rahanker%C3%A4yslupa-Ylivieskan-

Kotiseutuyhdistykselle  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1561 keräyslupa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1562 Antti Sakko  

http://areena.yle.fi/1-3062134  YLE A-Studio 16.5.2016 mm. kirkkopalosta 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1554
http://yle.fi/uutiset/pelon_saartamat__ylivieskan_outo_vuosi/8878727
http://yle.fi/uutiset/uudestakin_halutaan_perinteinen_mutta_nakyva_maamerkki__ylivieskan_kirkon_raunioilla_pohditaan_uudisrakennusta/8881186
http://yle.fi/uutiset/uudestakin_halutaan_perinteinen_mutta_nakyva_maamerkki__ylivieskan_kirkon_raunioilla_pohditaan_uudisrakennusta/8881186
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkokeraykselle-saatiin-lupa-lahjoituksia-tullut-jo-30000-euroa/727826/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkokeraykselle-saatiin-lupa-lahjoituksia-tullut-jo-30000-euroa/727826/
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/412280/Kirkkotalakoot-rahanker%C3%A4yslupa-Ylivieskan-Kotiseutuyhdistykselle
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/412280/Kirkkotalakoot-rahanker%C3%A4yslupa-Ylivieskan-Kotiseutuyhdistykselle
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1561
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1562
http://areena.yle.fi/1-3062134
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http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/412351/Kirkkojen-laserkeilausta-suunnitellaan-muuallakin-kuin-

Ylivieskassa  

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/k24-muoniosta-yllatys-ylivieskan-seurakunnalle-haastoi-kaikki-

seurakunnat-keraykseen/728056/ 

 

Ylivieskan kirkkopuisto 

on paras kirkonpaikka. 

Se on keskellä kylää 

ja muodostaa eheän alueen  

hautausmaiden ja puisto kanssa. 

Nyt vain kaavaehdotus liikkeelle 

ja arkkitehtikilpailu alkuun. 

Kirkko nousee siihen sittenkin  

arvoiselleen paikalle 

ja tapuli entisen tapulin kohdalle, 

Tapuin alakertaan vainajien säilytys 

ja pikkukappeli, 

Tapulin risti kohoaa kerrostalojen 

kattojen ylle sopivasti suunniteltuna. 

Toimeksi vain, että sillai! 

Ilpo Nurmenniemi Facebookissa 18.5.2016 

http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/3648/korkea-torni-ja-risti-oltava-ylivieskan-komeassa-

kirkossa/c/3f9c30a5  

Tulipa niin koulumainen olo eilisessä uutta kirkkoa koskevassa seurakuntalaisten kuulemisessa. 

Tilaisuus olisi voinut olla pelkkä tiedotustilaisuus, sillä kansan todellista kuulemista siellä tuskin 

tapahtui. Kun kirkkovaltuutetut komennettiin pöytiin keräämään mielipiteitä, seurasi tilaisuuden 

varsinainen farssi. Tilanne oli yleistä metelinpitämistä ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja kierteli siellä 

täällä kuulostelemassa kuin rehtori koulussaan. Tällaisella farssiksi yltäneellä näytöksellä ei ole 

kovinkaan suurta tekemistä demokratian kanssa, ennemminkin se on harvojen vallankäytön peittelyä. 

Nytkö voidaan sanoa, että seurakuntalaisten toiveita on kysytty ja saatu? Ei todellakaan! Todellinen 

seurakuntalaisten ajatusten ja toiveiden kartoittaminen edellyttää kirjoitustaitoisten ihmisten kesken sitä, 

että jokainen ajatusten esittäjä kirjoittaisi itse paperille tms. omat toiveensa uudesta kirkosta. Ne olisivat 

silloin koottavissa ilman tällaisia näytöksiä! Tällaisten teatteriesitysten järjestäminen seurakunnassa 

osoittaa vain sen, kuinka tekopyhyys on huipussaan valankäyttäjien keskuudessa. 

Tilaisuuden aluksi esitetyt puheenvuorot olivat täyttä asiaa. Jos aamenenpaikka olisi asetettu niiden 

jälkeen, niin tähänkään palautteeseeni ei olisi aihetta. Olisi ollut parempi ja tehokkaampi toimintatapa 

lähettää väki niiden jälkeen kotiin kirjoitushommiin asiassa. Mielipidetiedusteluissa olisi ollut syytä kysyä 

kommentteja esitettyihin vaihtoehtoihin. Nyt koko tilaisuuden loppuosa puuroutui eikä sellaisessa 

mellakassa synny mitään hyvää! 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/412351/Kirkkojen-laserkeilausta-suunnitellaan-muuallakin-kuin-Ylivieskassa
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/412351/Kirkkojen-laserkeilausta-suunnitellaan-muuallakin-kuin-Ylivieskassa
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/k24-muoniosta-yllatys-ylivieskan-seurakunnalle-haastoi-kaikki-seurakunnat-keraykseen/728056/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/k24-muoniosta-yllatys-ylivieskan-seurakunnalle-haastoi-kaikki-seurakunnat-keraykseen/728056/
http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/3648/korkea-torni-ja-risti-oltava-ylivieskan-komeassa-kirkossa/c/3f9c30a5
http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/3648/korkea-torni-ja-risti-oltava-ylivieskan-komeassa-kirkossa/c/3f9c30a5
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Hyvät kirkkovaltuutetut ja kirkkoneuvoston jäsenet! Laittakaa nyt ihmeessä liikkeelle selkeä ja 

yksiselitteinen ehdotuksenne asiassa. Palautelomakkeen avulla saatte meiltä toteuttamiskelpoisen 

vastauksen! 

 

Ilpo Nurmenniemi Facebookissa 19.5.2016 

 

https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/ylivieskalaiset-kertoivat-mielipiteensa-uudesta-kirkosta-kyyhkysen-

muotoinen-

kirkkosali/?katselukoodi=79203ee55dd97056b5b66086b0544f1bc5c27bb85dc15852e5cb5e26bc74f74d#.V

z2rBau4akI.facebook 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1568 lasten mietteitä 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1569 Marian koostetta 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1570 kirkkomatka 1930 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1571 palaveri 31052016 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_rauniossa_jaanteita_viela_vanhemmasta_kirkosta__ei_esta_uudisra

kentamista/8921673 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/413417/Ylivieskan-uusi-kirkko-voidaan-rakentaa-entisten-

paikalle 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/413499/Ylivieskassa-kuullaan-my%C3%B6s-nuoria-ennen-kirkon-

rakentamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6st%C3%A4 

http://www.adressit.com/ylivieskaan_nykyaikainen_kirkko 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1574 Eeva Korhonen 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1575 kynttiläkruunut 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1576 Lohtaja konsertti 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1577 Hannu Jussi-Pekka 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1579 risti ja palvelukset 

http://yle.fi/uutiset/palaneen_kirkon_hiiltyneista_hirsista_tehtiin_korkea_risti__pystytettiin_raunioille_tu

houtuneen_alttarin_paikalle_ylivieskassa/8953636 

http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/3886/ylivieskan-kirkon-raunioille-risti/c/a7bfab19 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1582 Viessojat 5500 € 

https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/ylivieskalaiset-kertoivat-mielipiteensa-uudesta-kirkosta-kyyhkysen-muotoinen-kirkkosali/?katselukoodi=79203ee55dd97056b5b66086b0544f1bc5c27bb85dc15852e5cb5e26bc74f74d#.Vz2rBau4akI.facebook
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/ylivieskalaiset-kertoivat-mielipiteensa-uudesta-kirkosta-kyyhkysen-muotoinen-kirkkosali/?katselukoodi=79203ee55dd97056b5b66086b0544f1bc5c27bb85dc15852e5cb5e26bc74f74d#.Vz2rBau4akI.facebook
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/ylivieskalaiset-kertoivat-mielipiteensa-uudesta-kirkosta-kyyhkysen-muotoinen-kirkkosali/?katselukoodi=79203ee55dd97056b5b66086b0544f1bc5c27bb85dc15852e5cb5e26bc74f74d#.Vz2rBau4akI.facebook
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/ylivieskalaiset-kertoivat-mielipiteensa-uudesta-kirkosta-kyyhkysen-muotoinen-kirkkosali/?katselukoodi=79203ee55dd97056b5b66086b0544f1bc5c27bb85dc15852e5cb5e26bc74f74d#.Vz2rBau4akI.facebook
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1568
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1569
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1570
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1571
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_rauniossa_jaanteita_viela_vanhemmasta_kirkosta__ei_esta_uudisrakentamista/8921673
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkon_rauniossa_jaanteita_viela_vanhemmasta_kirkosta__ei_esta_uudisrakentamista/8921673
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/413417/Ylivieskan-uusi-kirkko-voidaan-rakentaa-entisten-paikalle
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/413417/Ylivieskan-uusi-kirkko-voidaan-rakentaa-entisten-paikalle
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/413499/Ylivieskassa-kuullaan-my%C3%B6s-nuoria-ennen-kirkon-rakentamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6st%C3%A4
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/413499/Ylivieskassa-kuullaan-my%C3%B6s-nuoria-ennen-kirkon-rakentamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6st%C3%A4
http://www.adressit.com/ylivieskaan_nykyaikainen_kirkko
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1574
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1575
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1576
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1577
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1579
http://yle.fi/uutiset/palaneen_kirkon_hiiltyneista_hirsista_tehtiin_korkea_risti__pystytettiin_raunioille_tuhoutuneen_alttarin_paikalle_ylivieskassa/8953636
http://yle.fi/uutiset/palaneen_kirkon_hiiltyneista_hirsista_tehtiin_korkea_risti__pystytettiin_raunioille_tuhoutuneen_alttarin_paikalle_ylivieskassa/8953636
http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/3886/ylivieskan-kirkon-raunioille-risti/c/a7bfab19
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1582
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1583 ryijy ja ehtoollinen 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1584 Aila Kotka 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1586 Kalevi Kiviniemi 

 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/414515/Timo-M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4-jatkaa-

kirkkoherrana-vuoden-2018-alkuun-asti  

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-raunioilla-jarjestettiin-kesaillan-hartaus-katso-

vaikuttava-ilmakuva/731350/  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1587 hartaus 22.6.2016 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001206339.html hartaus 22.6.2016 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/415465/Palaneen-kirkon-raunioille-syntynyt-

sein%C3%A4t%C3%B6n-kirkkosali-on-Ylivieskan-uusi-n%C3%A4ht%C3%A4vyys 

http://yle.fi/uutiset/kirkon_palosta_toipuva_ylivieska_saa_tukea_helsingista__mikaelin_seurakunta_lahjoi

ttaa_mellunmaen_kodittomaksi_jaavat_urut/9001644 

https://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/mikael/uutiset/2016/06/76zdc0eat.html 

     urkulahjoitus 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1587 hartaus 13.7.2016 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417126/Ylivieskan-kirkon-rauniot-kiinnostavat-vihkipareja 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkonpoltosta_on_nostettu_syyte__kirkon_tuhonneesta_palosta_7_miljoo

nan_euron_vahingot/9064966 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-tuomiokirkon-tuhopolttajaa-syytetaan-torkeasta-

vahingonteosta/6011240  

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016080121986814_uu.shtml syytteen nostaminen 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001231145.html syytteen nostaminen 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417296/Ylivieskan-kirkonpoltosta-ep%C3%A4ilty%C3%A4-

syytet%C3%A4%C3%A4n-t%C3%B6rke%C3%A4st%C3%A4-vahingonteosta 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkkopalosta-nostettiin-syyte-vahingot-seitseman-

miljoonaa-euroa/734448/ 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417310/Ylivieskan-uuden-kirkon-sijoituspaikka-on-t%C3%A4ysin-

auki 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1583
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1584
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1586
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/414515/Timo-M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4-jatkaa-kirkkoherrana-vuoden-2018-alkuun-asti
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/414515/Timo-M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4-jatkaa-kirkkoherrana-vuoden-2018-alkuun-asti
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-raunioilla-jarjestettiin-kesaillan-hartaus-katso-vaikuttava-ilmakuva/731350/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-raunioilla-jarjestettiin-kesaillan-hartaus-katso-vaikuttava-ilmakuva/731350/
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1587
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001206339.html
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/415465/Palaneen-kirkon-raunioille-syntynyt-sein%C3%A4t%C3%B6n-kirkkosali-on-Ylivieskan-uusi-n%C3%A4ht%C3%A4vyys
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/415465/Palaneen-kirkon-raunioille-syntynyt-sein%C3%A4t%C3%B6n-kirkkosali-on-Ylivieskan-uusi-n%C3%A4ht%C3%A4vyys
http://yle.fi/uutiset/kirkon_palosta_toipuva_ylivieska_saa_tukea_helsingista__mikaelin_seurakunta_lahjoittaa_mellunmaen_kodittomaksi_jaavat_urut/9001644
http://yle.fi/uutiset/kirkon_palosta_toipuva_ylivieska_saa_tukea_helsingista__mikaelin_seurakunta_lahjoittaa_mellunmaen_kodittomaksi_jaavat_urut/9001644
https://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/mikael/uutiset/2016/06/76zdc0eat.html
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1587
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417126/Ylivieskan-kirkon-rauniot-kiinnostavat-vihkipareja
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkonpoltosta_on_nostettu_syyte__kirkon_tuhonneesta_palosta_7_miljoonan_euron_vahingot/9064966
http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkonpoltosta_on_nostettu_syyte__kirkon_tuhonneesta_palosta_7_miljoonan_euron_vahingot/9064966
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-tuomiokirkon-tuhopolttajaa-syytetaan-torkeasta-vahingonteosta/6011240
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ylivieskan-tuomiokirkon-tuhopolttajaa-syytetaan-torkeasta-vahingonteosta/6011240
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016080121986814_uu.shtml
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001231145.html
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417296/Ylivieskan-kirkonpoltosta-ep%C3%A4ilty%C3%A4-syytet%C3%A4%C3%A4n-t%C3%B6rke%C3%A4st%C3%A4-vahingonteosta
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417296/Ylivieskan-kirkonpoltosta-ep%C3%A4ilty%C3%A4-syytet%C3%A4%C3%A4n-t%C3%B6rke%C3%A4st%C3%A4-vahingonteosta
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkkopalosta-nostettiin-syyte-vahingot-seitseman-miljoonaa-euroa/734448/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkkopalosta-nostettiin-syyte-vahingot-seitseman-miljoonaa-euroa/734448/
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417310/Ylivieskan-uuden-kirkon-sijoituspaikka-on-t%C3%A4ysin-auki
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/417310/Ylivieskan-uuden-kirkon-sijoituspaikka-on-t%C3%A4ysin-auki
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1593 konsertteja 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1595 Taiteiden yöstä 

http://yle.fi/uutiset/nain_ylivieskan_kirkkopalon_tapahtumat_etenivat_kanistereihin_bensaa_huoltoasem

alta_rautakangen_avulla_sisalle_kirkkoon/9100473 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081722152659_uu.shtml käräjäoikeus 17.8.2016 A 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081722152638_uu.shtml käräjäoikeus 17.8.2016 B 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081722152453_uu.shtml käräjäoikeus 17.8.2016 C 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081722152209_uu.shtml käräjäoikeus 17.8.2016 D 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081722152872_uu.shtml uuden kirkon arvosta 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001241929.html käräjäoikeus 17.8.2016 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/418346/Ylivieskan-kirkon-polttamisesta-ep%C3%A4ilty-

mielentilatutkimukseen  

http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/4310/ylivieskan-kirkon-poltosta-epailty-

mielentilatutkimukseen/c/5104dd1b 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-polttamisesta-epailty-

mielentilatutkimukseen/735823/  

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/yllatyskaanne-karajilla-uutta-poliisitutkintaa-luvassa-

kirkkopalosta/735817/ 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001247082.html video palon sytytyksestä 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1600 KörtPel 4.9. 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1601 Vestia 3.9. 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/419037/Ylivieskan-mets%C3%A4st%C3%A4j%C3%A4t-

l%C3%A4htev%C3%A4t-kirkkotalkoissa-puolukkaan 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/mikael/uutiset/2016/08/NBoAYSWlD.html 

 Mellunmäen seurakuntakeskuksen urkujen matka Ylivieskaan alkanut 

http://www.valomerkki.fi/uutiset/kuvareportaasi-lahjoitusurut-lahtivat-kohti-ylivieskaa 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/419216/Lahjoitusurut-tulevat-Ylivieskaan-

t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1593
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1595
http://yle.fi/uutiset/nain_ylivieskan_kirkkopalon_tapahtumat_etenivat_kanistereihin_bensaa_huoltoasemalta_rautakangen_avulla_sisalle_kirkkoon/9100473
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http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/419223/Ylivieskan-seurakunta-vastusti-kirkkopalovideon-

julkaisemista 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1604 muistoesineitä 

http://yle.fi/uutiset/ylivieskan_kirkkopalo_yli_400_000_kiloa_jatetta__osa_uusiokayttoon_vaikka_viuluksi/

9130393 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/koskettavia-hetkia-palaneen-kirkon-raunioilla-ylivieskassa-

alpo-rakensi-loytamastaan-puusta-viulun/6057318 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016083022239910_uu.shtml palamisjäte jakoon 
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http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001250893.html monia asioita … 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/419305/Ylivieskan-kirkon-paloj%C3%A4te-

hy%C3%B6dynnet%C3%A4%C3%A4n 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1481/419272/Ylivieskan-palaneen-kirkon-osia-jaossa-viikonloppuna 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/pala-palanutta-kirkkoa-muistoksi-ylivieskassa/736938/ 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/herkistaa-vielakin-naulat-ja-hirrenpalat-muistuttavat-

tuhoutuneesta-ylivieskan-kirkosta/737347/ 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/419596/Ylivieskan-uudelle-kirkolle-ker%C3%A4ttiin-puolukkaa-

tuhat-kiloa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1605 levy mukaan  
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http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/420117/Karaokekerholta-Ylivieskan-kirkkorahastoon-

l%C3%A4hes-8000 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/420142/Kirkkopuistoa-esitet%C3%A4%C3%A4n-Ylivieskan-

kirkon-paikaksi 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkon-uudeksi-paikaksi-esitetaan-

kirkkopuistoa/738149/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1613 Yhdessä eteenpäin 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1614 Kalle Jussila 
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http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/420917/Ylivieskan-uusi-kirkko-tulee-Kirkkopuistoon 

http://www.keskipohjanmaa.fi/109495/ylivieskan-uusi-pyhatto-nousee-kirkkopuistoon  

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-tulevalle-kirkolle-valittiin-uusi-paikka-ei-sama-kuin-

entinen/739254/  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1620 rakentamispäätös 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1622 TJ Monipalvelu 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1624 Marian näyttelystä 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kansanedustaja-ehdottaa-budjettiin-puolen-miljoonan-euron-

maararahaa-ylivieskan-kirkolle/739623/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1630 tilaisuusjärjestelyt 
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/files/Esitys_muistonayttelysta.pdf 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/422499/Ylivieskan-seurakunta-kilpailuttanee-kirkon-suunnittelun 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1643 kohdevierailuja 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1647 kortteja ja cd 

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001950628.html kirkkopalo standup-komiikassa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1654 Timo Määttä 

http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/kokous/20162142-3-1.PDF asemakaavamuutosselostus 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1656 Marian urut 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/424378/Lahjoitetut-urut-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-

Ylivieskassa 

http://yle.fi/uutiset/3-9300072   Marian urut 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1660 joulukuusi 2016 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1661 Slush-avaus kello 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/424898/Ylivieskan-kirkon-kello-avaa-Slush-tapahtuman 

http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/4986/ylivieskan-kirkon-kello-avaa-helsingin-porssin/c/ebd0999a 

https://www.youtube.com/watch?v=Vetz-qjmBjk&app=desktop Broken sound – kirkonkelloista 
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http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-tulevalle-kirkolle-valittiin-uusi-paikka-ei-sama-kuin-entinen/739254/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-tulevalle-kirkolle-valittiin-uusi-paikka-ei-sama-kuin-entinen/739254/
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1620
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1622
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1624
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http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/425210/Lahjoituksia-Ylivieskan-kirkon-rakentamiseen-jo-144000-

euroa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1659 arkkitehtikilpailu 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1666 tulevaisuudesta 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkonkello-avasi-helsingin-porssin/745147/ 

http://www.kaleva.fi/videot/nain-palaneen-kirkon-kello-kumahti-porssissa/5294/#.WEAx2teR_co.facebook 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1670 Maria 2.12.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=bx20rmG8AS0&feature=youtu.be Nyt sytytämme kynttilän 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7ff26pdrk8&feature=youtu.be  Virsi 21: 9-10 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201612082200037728_uu.shtml syyntakeeton polttaja 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/425808/Ylivieskan-kirkonpolttamisesta-ep%C3%A4ilty-

syyntakeeton 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/thl-ylivieskan-kirkkopalosta-syytetty-mies-on-syyntakeeton/745761/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1672 Oulaisten konsertti 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1674 suunnittelusta 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/426063/Uuden-kirkon-suunnittelukilpailu-etenee 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1676 myyntipöytä 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1678 muistokirkoksi 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/426397/Kirkkoherra-Timo-M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4-

vuoden-ylivieskalainen-vaikuttaja 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/426418/Koululaisten-y%C3%B6kirkko-paljaan-taivaan-alla-

Ylivieskassa 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/426523/Ylivieskan-poltetun-kirkon-vakuutuskorvaus-yh%C3%A4-

auki 

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ylivieskan-kirkko-paloi-paasiaisena-maan-tasalle-tultu-jouluun-

vietetaan-raunioilla/?shared=950515-bcc6a4d2-999  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1681 ukkopiiri 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkopalon-oikeudenkaynti-jatkuu/747441/ 
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http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/426790/Ylivieskan-kirkon-

tuhopolttok%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4t-jatkuvat 

http://yle.fi/uutiset/3-9377308   tuomio – ei rangaistusta 

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/ylivieskan-kirkon-polttaneelle-miehelle-ei-rangaistusta/6245032 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201612292200046948_uu.shtml tuomio – ei rangaistusta 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005025430.html tuomio – ei rangaistusta 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/426790/Ylivieskan-kirkon-polttanut-tahdonvastaiseen-hoitoon 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-polttaja-pakkohoitoon/747494/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1693 kynttiläkirkko 2017 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/428116/J%C3%A4%C3%A4halli-korvaa-kirkon-Ylivieskan-

Talvitapahtumassa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1696 kotiutunut kello 

https://beta.kp24.fi/uutiset/506551/ylivieskan-kirkonkello-palautettiin-paikalleen 

http://yle.fi/uutiset/3-9428703   pienoismalli Kaustisilta/-lla 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1707 kilpailun alku 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?pid=arkkitehtikilpailu  

https://kp24.fi/uutiset/507312/ylivieskan-kirkon-suunnittelukilpailun-palkintopotti-75-000-euroa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1708 pienoismallilahja 

https://kp24.fi/uutiset/507737/kirkkotalakoot-jatkuvat-ylivieskassa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1713 talvitapahtuma 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1709 J Palmu  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1716 J Palmu 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1719 J Palmu 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1725 LC-YKA/Huhmari 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1729 tukikonsertit 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1734 oma kooste 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/files/Ylivieskan_kirkkolinkit.pdf  
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http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ylivieskan-kirkon-polttaja-pakkohoitoon/747494/
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1707
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1719
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1725
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1729
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1734
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http://www.seinajoenseurakunta.fi/tapahtumat/2017-03-26/seurat-ylivieskan-kirkon-hyvaksi 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1736 Timon ajatuksia 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/vuosi-ylivieskan-kirkon-tuhopolton-jalkeen-kirkkoherra-

maatta-ei-raaskinut-jaada-elakkeelle-kirkko-oli-rakennettu-kestamaan/6361338 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1740 risti tapulissa 

https://kp24.fi/uutiset/509928/ylivieskan-palaneen-kirkon-paasee-nakemaan-virtuaalisesti 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1742 Prisman kirkko 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1744 alusviikko 2017  

https://kp24.fi/uutiset/510284/ylivieskassa-paasee-hiljaisella-viikolla-virtuaalikirkkoon 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1746 Kirkkomatkalla 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/yksityishenkilo-lahjoitti-ylivieskan-kirkon-talkoisiin-27-000-euroa-

haluaa-pysya-nimettomana/757244/ 

http://m.iltalehti.fi/uutiset/201704142200103218_uu.shtml  tilanne nyt 2017 

https://kp24.fi/uutiset/510542/paaasiaisyon-messu-ylivieskan-muistokirkossa 

https://kp24.fi/uutiset/510565/ylivieskan-kirkon-raunioilla-muisteltiin-menetysta-yomessussa-nyt-

suunnataan-katseet-eteenpain 

https://kp24.fi/uutiset/510699/ylivieskan-kirkon-vakuutuskorvaus-on-kuusi-miljoonaa-euroa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1747 korvauksista 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1751 KPOP 15t€ 
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1755 tpäätös 2016 
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1761 helatorstai 2017 

http://yle.fi/uutiset/3-9630975   kirkkopalo yhdistäjänä 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1765 helatorstai 2017 

https://kp24.fi/uutiset/512716/ehdotukset-ylivieskan-uudesta-kirkosta-nahtaville-myos-nettiin 

https://kp24.fi/uutiset/512715/ylivieskassa-kuunnellaan-jumalanpalveluksia-nettiradiosta 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1770 hautakivikohtalo 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1771 tulevaisuuskuusi 
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1779 kirkkoehdotukset 
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http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/hs-vakuutusyhtio-paatti-armahtaa-ylivieskan-kirkonpolttajan-

kirkkoherra-ymmarran-paatoksen-erittain-hyvin/764565/ 

https://www.kalajokilaakso.fi/154717/ukkopiiri-rakensi-tormalaan-leirikirkon/s/bc24acb1 

http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201707230191537_v0.shtml tilanne 7/2017 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/?pid=arkkitehtikilpailu tilanne 22.8.2017 

https://yle.fi/uutiset/3-9791114   kirkkovaihtoehdoista  

https://kp24.fi/uutiset/516618/ylivieskan-kirkon-suunnittelukilpailun-vahvimmat-valittu-futuristisia-
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https://kp24.fi/uutiset/517892/kalevan-jarjestamassa-nettiaanestyksessa-side-ja-tahti-tasavakisia-

ylivieskan-kirkkosuosikkeja 
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https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/562435  Kiihtelysvaaran vastatuki 

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/562412  Kaisa Toivoniemi 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/562438  aluevaihto  

http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192418-4 

     valtuustopäätös 4 4.2.2019 

http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192418-5 

     valtuustopäätös 5 4.2.2019 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2100 

     neuvostoesitys 19.2.2019 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2103 

     valtuustopäätös 26.2.2019 

https://kalajokilaakso.fi/uutinen/567735   3-vuotispäivä ja muisteluita 

http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6368910578077165291 

     asemakaavavoimaantulo 25.3.19 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2121 työnjohtohaku 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2133 detaljiesitys 

https://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/notre-damen-palo-heratti-virkamiehet-suomessa-pitaa-kiinnittaa-

erityista-huomiota-kirkkojen-turvallisuuteen-korjaustoiden-aikana/818771/ 

https://www.kp24.fi/uutinen/562050
http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192418-4
http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192418-5
http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192417-4
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2084
https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/562435
https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/562412
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/562438
http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192418-4
http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192418-5
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2100
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2103
https://kalajokilaakso.fi/uutinen/567735
http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6368910578077165291
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2121
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2133
https://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/notre-damen-palo-heratti-virkamiehet-suomessa-pitaa-kiinnittaa-erityista-huomiota-kirkkojen-turvallisuuteen-korjaustoiden-aikana/818771/
https://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/notre-damen-palo-heratti-virkamiehet-suomessa-pitaa-kiinnittaa-erityista-huomiota-kirkkojen-turvallisuuteen-korjaustoiden-aikana/818771/
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https://yle.fi/uutiset/3-10743153   Notre Dame –verranto 

https://kalajokilaakso.fi/uutinen/570238   detaljiesitys 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/570307  uudet urut – hinta  

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/ylivieskan-uusi-kirkko-voi-valmistua-jo-2020-kustannukset-laskivat-

lahes-300-000-eurolla-kirkko-madaltui-ja-pieneni/818842/ 

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/tulityot-on-kielletty-kempeleen-vanhan-kirkon-remonttityomaalla-

tyomaapalo-johtuu-useimmin-juuri-tulitoista/818838/ 

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/570458  valtuustokokous 23.4.2019 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2136 päätös 23.4.2019 

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/570767  valtuustokokous 23.4.2019 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/570767  valtuustokokous 23.4.2019 

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kirkkovaltuusto-hyvaksyi-suunnitelmat-ylivieskan-uudesta-

kirkosta-kirkkohallituksen-yliarkkitehdilta-kehut-hyvasta-tyosta-ja-kohtuullisuudesta/819094/ 

https://yle.fi/uutiset/3-10752450   valtuustokokous 23.4.2019 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2137 havainnekuvat 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006084378.html?  havainnekuvat 

http://oulun-hpk.mailpv.net/a/s/164516310-647d28df85c34fd350729418f7a2966b/3218065 

     tuomiokapituli 2.5.2019 

https://drive.google.com/file/d/1hxV4asFGtWCDadNNbXvZ4Q06jA6X4dPp/view 

     Lohtaja 1.8.2019 

http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6369310163041506961 

     tonttijakoesitys 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2155 kirkkovalvonta 

http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16251 virastokollegio 

http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16312 virastokollegio 

http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16397 virastokollegio 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2168 kirkkohallitus 

https://yle.fi/uutiset/3-10743153
https://kalajokilaakso.fi/uutinen/570238
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/570307
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/ylivieskan-uusi-kirkko-voi-valmistua-jo-2020-kustannukset-laskivat-lahes-300-000-eurolla-kirkko-madaltui-ja-pieneni/818842/
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/ylivieskan-uusi-kirkko-voi-valmistua-jo-2020-kustannukset-laskivat-lahes-300-000-eurolla-kirkko-madaltui-ja-pieneni/818842/
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/tulityot-on-kielletty-kempeleen-vanhan-kirkon-remonttityomaalla-tyomaapalo-johtuu-useimmin-juuri-tulitoista/818838/
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/tulityot-on-kielletty-kempeleen-vanhan-kirkon-remonttityomaalla-tyomaapalo-johtuu-useimmin-juuri-tulitoista/818838/
https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/570458
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2136
https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/570767
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/570767
https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kirkkovaltuusto-hyvaksyi-suunnitelmat-ylivieskan-uudesta-kirkosta-kirkkohallituksen-yliarkkitehdilta-kehut-hyvasta-tyosta-ja-kohtuullisuudesta/819094/
https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kirkkovaltuusto-hyvaksyi-suunnitelmat-ylivieskan-uudesta-kirkosta-kirkkohallituksen-yliarkkitehdilta-kehut-hyvasta-tyosta-ja-kohtuullisuudesta/819094/
https://yle.fi/uutiset/3-10752450
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2137
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006084378.html?
http://oulun-hpk.mailpv.net/a/s/164516310-647d28df85c34fd350729418f7a2966b/3218065
https://drive.google.com/file/d/1hxV4asFGtWCDadNNbXvZ4Q06jA6X4dPp/view
http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6369310163041506961
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2155
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16251
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16312
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16397
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2168
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https://kalajokilaakso.fi/uutinen/574580   rakennushankkeen keskeytyminen 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/574580  rakennushankkeen keskeytyminen 

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-seurakunta-ihmeissaan-kirkkohallituksen-ratkaisu-

keskeytti-uuden-kirkon-rakentamisvalmistelut/821548/ 

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/ylivieskan-kirkkoherra-eija-nivala-kirkkohallituksen-

vaatimukset-tuntuvat-ristiriitaisilta/821557/ 

https://yle.fi/uutiset/3-10820982   rakennushankkeen keskeytyminen 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006135604.html  rakennushankkeen keskeytyminen 

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/hiippakuntavaltuusto-huolissaan-ylivieskan-kirkon-

rakentamisvalmisteluiden-keskeytymisesta-aikoo-kiirehtia-asian-kasittelya/821611/ 

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/574789  Eijan ajatuksia  

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/574791  pääkirjoitus 10.6.2019 

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/paljonko-kirkko-saa-maksaa-ylivieskassa-pohditaan-kalliina-

pidetyn-kirkkohankkeen-jatkoa/821681/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2173 musiikkilahjoitus 

https://www.kotimaa24.fi/blogit/liian-kallis-kirkkohanke/ 

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/ylivieskan-uuden-kirkon-rakentaminen-sai-yllatyskaanteen-

kirkkohallituksen-mielesta-hanke-on-liian/ 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2175 tilannekatsaus 

http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192475-3 lupa 

http://www2.ylivieska.fi/Dynasty5/kuulutus/6369723680109201021.1561629200371.PDF lupa 
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Täydennystä alkuvaiheista: 

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/378545-ylivieskan-kirkko-poltettiin-muistatko-missa-oli-edellinen-

kirkon-tuhopoltto 

https://keskustelu.suomi24.fi/t/14204589/kuka-poltti-kirkon 

https://www.ksml.fi/kotimaa/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isen-viettoa-varjosti-Ylivieskan-kirkon-

tuhopoltto/750643 

https://www.murha.info/phpbb2/viewtopic.php?t=20712 

 

 

Kirkkoherravaalista: 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1889 khravaalit 

https://www.kp24.fi/uutiset/528117/ylivieskan-kirkkoherranvaali-toukokuussa 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1908 ehdokasvideot 

https://www.kp24.fi/uutiset/531474/ylivieskan-kirkkoherraehdokkaat-esittaytyvat-videolla 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1909 vaaliluettelosta 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1912 Timon näkökulma 

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/378545-ylivieskan-kirkko-poltettiin-muistatko-missa-oli-edellinen-kirkon-tuhopoltto
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/378545-ylivieskan-kirkko-poltettiin-muistatko-missa-oli-edellinen-kirkon-tuhopoltto
https://keskustelu.suomi24.fi/t/14204589/kuka-poltti-kirkon
https://www.ksml.fi/kotimaa/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isen-viettoa-varjosti-Ylivieskan-kirkon-tuhopoltto/750643
https://www.ksml.fi/kotimaa/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isen-viettoa-varjosti-Ylivieskan-kirkon-tuhopoltto/750643
https://www.murha.info/phpbb2/viewtopic.php?t=20712
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1889
https://www.kp24.fi/uutiset/528117/ylivieskan-kirkkoherranvaali-toukokuussa
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1908
https://www.kp24.fi/uutiset/531474/ylivieskan-kirkkoherraehdokkaat-esittaytyvat-videolla
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1909
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1912
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http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1920 äänestämisestä 

https://yle.fi/uutiset/3-10123229    YouTube  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1922 Eija Nivala 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1925 E Nivala – esittely  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1926 E Nivala – saarna  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1927 Merja Jyrkkä 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1930 M Jyrkkä – esittely 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1931 M Jyrkkä – saarna  

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1932 Mirva Ahola 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1937 M Ahola – esittely 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1938 M Ahola – saarna 

http://www.xn--papinpydlt-x5ac2u.com/    M Ahola – blogi 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1940 äänestyskuulutus 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1941 vaalipaneeli 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1944 vaalin aloitus 

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/paikka-aukeamassa-eduskuntaan-eija-nivala-valitsisi-kuitenkin-

kirkkoherran-viran  

https://www.iltalehti.fi/politiikka/201804252200903432_pi.shtml  Eija Arkadia 

https://www.kp24.fi/uutiset/535353/kirkkoherraa-voi-aanestaa-monessa-paikassa-ylivieskassa-ja-

merijarvella 

https://www.kp24.fi/uutiset/536613/ylivieskan-kirkkoherranvaali-alkaa-tanaan-ennakkoaanestyksella 

https://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1948 tiivistelmä 

https://www.kp24.fi/uutiset/534954/eija-nivala-on-nousemassa-eduskuntaan-hakee-vapautusta-

tehtavasta-jos-tulee-valituksi-ylivieskan-kir 

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eija-nivala-nousemassa-vehkaperan-tilalle-eduskuntaan-

6.3.367440.4ba8754b53 

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201804252200903432_pi.shtml  Eija Nivala 

https://www.kp24.fi/uutiset/537139/ylivieskan-uusi-kirkkoherra-on-selvilla-sunnuntai-iltana 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1920
https://yle.fi/uutiset/3-10123229
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1922
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1925
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1926
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1927
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1930
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1931
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1932
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1937
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1938
http://www.papinpöydältä.com/
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1940
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1941
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1944
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/paikka-aukeamassa-eduskuntaan-eija-nivala-valitsisi-kuitenkin-kirkkoherran-viran
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/paikka-aukeamassa-eduskuntaan-eija-nivala-valitsisi-kuitenkin-kirkkoherran-viran
https://www.iltalehti.fi/politiikka/201804252200903432_pi.shtml
https://www.kp24.fi/uutiset/535353/kirkkoherraa-voi-aanestaa-monessa-paikassa-ylivieskassa-ja-merijarvella
https://www.kp24.fi/uutiset/535353/kirkkoherraa-voi-aanestaa-monessa-paikassa-ylivieskassa-ja-merijarvella
https://www.kp24.fi/uutiset/536613/ylivieskan-kirkkoherranvaali-alkaa-tanaan-ennakkoaanestyksella
https://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1948
https://www.kp24.fi/uutiset/534954/eija-nivala-on-nousemassa-eduskuntaan-hakee-vapautusta-tehtavasta-jos-tulee-valituksi-ylivieskan-kir
https://www.kp24.fi/uutiset/534954/eija-nivala-on-nousemassa-eduskuntaan-hakee-vapautusta-tehtavasta-jos-tulee-valituksi-ylivieskan-kir
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eija-nivala-nousemassa-vehkaperan-tilalle-eduskuntaan-6.3.367440.4ba8754b53
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eija-nivala-nousemassa-vehkaperan-tilalle-eduskuntaan-6.3.367440.4ba8754b53
http://www.iltalehti.fi/politiikka/201804252200903432_pi.shtml
https://www.kp24.fi/uutiset/537139/ylivieskan-uusi-kirkkoherra-on-selvilla-sunnuntai-iltana
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https://yle.fi/uutiset/3-10214234    Paavo Väyrynen 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1949 Eija Nivala  

https://www.kp24.fi/uutiset/537324/eija-nivala-on-ylivieskan-uusi-kirkkoherra 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/nivala-valittiin-ylivieskan-seurakunnan-kirkkoherraksi/794187/ 

https://www.ksml.fi/kotimaa/Ylivieskan-kirkkoherranvaali-selkiytti-keskustan-tuolileikki%C3%A4-Eija-

Nivala-aikoo-anoa-vapautusta-eduskunnasta/1201019?pwbi=bf989494756d12523bd4c40e0e5c595e 

https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/eduskuntaan-nousemassa-ollut-eija-nivala-

valittiin-ylivieskan-kirkkoherraksi/ 

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Eduskuntaan-nousemassa-ollut-Eija-Nivala-valittiin-Ylivieskan-

kirkkoherraksi/1201025 

https://yle.fi/uutiset/3-10214842    Eija Nivala 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005688620.html   Eija Nivala 

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/pappisliiton-puheenjohtaja-eija-nivala-valittiin-kuukauden-aikana-

kansanedustajaksi-ja-ylivieskan-ki/  

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/jos-kutsu-kay-ylivieskan-uusi-kirkkoherra-eija-nivala-on-kesan-

kansanedustajana/794423/ 

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/mirja-vehkaperan-tilalle-nouseva-eija-nivala-aikoo-hoitaa-

kansanedustajan-tehtavaa-kesan-ajan-ja-anoa-syksylla-eroa-ylivieskan-kirkkoherran-viran-vuoksi-

6.3.377299.18a5995171  

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eija-nivala-hakee-sittenkin-eroa-kansanedustajan-tehtavasta-heti-

paikan-saadessaan--kokonaisuuden-kannalta-on-hyva-anoa-eroa-heti-kesan-alusta34-

6.3.377396.69fce61dd9  

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vayrysen-kaynnistamassa-keskustan-tuolileikissa-uusi-kaanne-

ylivieskan-kirkkoherraksi-valittu-eija-nivala-anookin-heti-vapautusta-eduskunnasta/794511/ 

https://www.kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/539656/vehkapera-mepiksi-eija-nivalalle-eduskuntapaikka 

https://www.iltalehti.fi/politiikka/201806152201017101_pi.shtml  Eija  Arkadialla 

https://yle.fi/uutiset/3-10258986    Väyrys-soppa 

https://www.kp24.fi/lehti/kalajokiseutu/540285/eija-nivala-jatti-valtakirjansa-eduskunnassa-tehtavan-

lyhytkestoisuus-tekee-historiaa 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/protokollan-mukaan-eija-nivala-mukana-eduskunnan-

taysistunnoissa-maanantaista-lahtien/796914/ 

https://yle.fi/uutiset/3-10214234
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1949
https://www.kp24.fi/uutiset/537324/eija-nivala-on-ylivieskan-uusi-kirkkoherra
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/nivala-valittiin-ylivieskan-seurakunnan-kirkkoherraksi/794187/
https://www.ksml.fi/kotimaa/Ylivieskan-kirkkoherranvaali-selkiytti-keskustan-tuolileikki%C3%A4-Eija-Nivala-aikoo-anoa-vapautusta-eduskunnasta/1201019?pwbi=bf989494756d12523bd4c40e0e5c595e
https://www.ksml.fi/kotimaa/Ylivieskan-kirkkoherranvaali-selkiytti-keskustan-tuolileikki%C3%A4-Eija-Nivala-aikoo-anoa-vapautusta-eduskunnasta/1201019?pwbi=bf989494756d12523bd4c40e0e5c595e
https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/eduskuntaan-nousemassa-ollut-eija-nivala-valittiin-ylivieskan-kirkkoherraksi/
https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/eduskuntaan-nousemassa-ollut-eija-nivala-valittiin-ylivieskan-kirkkoherraksi/
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Eduskuntaan-nousemassa-ollut-Eija-Nivala-valittiin-Ylivieskan-kirkkoherraksi/1201025
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Eduskuntaan-nousemassa-ollut-Eija-Nivala-valittiin-Ylivieskan-kirkkoherraksi/1201025
https://yle.fi/uutiset/3-10214842
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005688620.html
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/pappisliiton-puheenjohtaja-eija-nivala-valittiin-kuukauden-aikana-kansanedustajaksi-ja-ylivieskan-ki/
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/pappisliiton-puheenjohtaja-eija-nivala-valittiin-kuukauden-aikana-kansanedustajaksi-ja-ylivieskan-ki/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/jos-kutsu-kay-ylivieskan-uusi-kirkkoherra-eija-nivala-on-kesan-kansanedustajana/794423/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/jos-kutsu-kay-ylivieskan-uusi-kirkkoherra-eija-nivala-on-kesan-kansanedustajana/794423/
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/mirja-vehkaperan-tilalle-nouseva-eija-nivala-aikoo-hoitaa-kansanedustajan-tehtavaa-kesan-ajan-ja-anoa-syksylla-eroa-ylivieskan-kirkkoherran-viran-vuoksi-6.3.377299.18a5995171
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/mirja-vehkaperan-tilalle-nouseva-eija-nivala-aikoo-hoitaa-kansanedustajan-tehtavaa-kesan-ajan-ja-anoa-syksylla-eroa-ylivieskan-kirkkoherran-viran-vuoksi-6.3.377299.18a5995171
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/mirja-vehkaperan-tilalle-nouseva-eija-nivala-aikoo-hoitaa-kansanedustajan-tehtavaa-kesan-ajan-ja-anoa-syksylla-eroa-ylivieskan-kirkkoherran-viran-vuoksi-6.3.377299.18a5995171
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eija-nivala-hakee-sittenkin-eroa-kansanedustajan-tehtavasta-heti-paikan-saadessaan--kokonaisuuden-kannalta-on-hyva-anoa-eroa-heti-kesan-alusta34-6.3.377396.69fce61dd9
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eija-nivala-hakee-sittenkin-eroa-kansanedustajan-tehtavasta-heti-paikan-saadessaan--kokonaisuuden-kannalta-on-hyva-anoa-eroa-heti-kesan-alusta34-6.3.377396.69fce61dd9
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eija-nivala-hakee-sittenkin-eroa-kansanedustajan-tehtavasta-heti-paikan-saadessaan--kokonaisuuden-kannalta-on-hyva-anoa-eroa-heti-kesan-alusta34-6.3.377396.69fce61dd9
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vayrysen-kaynnistamassa-keskustan-tuolileikissa-uusi-kaanne-ylivieskan-kirkkoherraksi-valittu-eija-nivala-anookin-heti-vapautusta-eduskunnasta/794511/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vayrysen-kaynnistamassa-keskustan-tuolileikissa-uusi-kaanne-ylivieskan-kirkkoherraksi-valittu-eija-nivala-anookin-heti-vapautusta-eduskunnasta/794511/
https://www.kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/539656/vehkapera-mepiksi-eija-nivalalle-eduskuntapaikka
https://www.iltalehti.fi/politiikka/201806152201017101_pi.shtml
https://yle.fi/uutiset/3-10258986
https://www.kp24.fi/lehti/kalajokiseutu/540285/eija-nivala-jatti-valtakirjansa-eduskunnassa-tehtavan-lyhytkestoisuus-tekee-historiaa
https://www.kp24.fi/lehti/kalajokiseutu/540285/eija-nivala-jatti-valtakirjansa-eduskunnassa-tehtavan-lyhytkestoisuus-tekee-historiaa
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/protokollan-mukaan-eija-nivala-mukana-eduskunnan-taysistunnoissa-maanantaista-lahtien/796914/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/protokollan-mukaan-eija-nivala-mukana-eduskunnan-taysistunnoissa-maanantaista-lahtien/796914/
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https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/-Nivalalle-vapautus-edustajantoimesta-.aspx 

 

https://www.kp24.fi/lehti/kalajokilaakso/546829/timo-maatan-laksiaismessu-taytti-ylivieskan-kirkon-

rauniot 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Gf9npuD8k&feature=youtu.be Määtän läksiäissaarna 

https://www.youtube.com/watch?v=3zkhJto_tZA&feature=youtu.be Määtän läksiäismessun päätös 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1989 Määttä 26.8.2018 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2005 Eijan 1. kuukausi 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2088 17.2.2019 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2094 Eija esittäytyy 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2095 virkaan asetus 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/files/Eijan_saarna_170219.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://tikkurilantaivaanalla.blogspot.com/2019/04/tikkurilan-kirkon-perustuksiin.html 

 

 

 

http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1929 Suvannon pappila 

 

 

 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/-Nivalalle-vapautus-edustajantoimesta-.aspx
https://www.kp24.fi/lehti/kalajokilaakso/546829/timo-maatan-laksiaismessu-taytti-ylivieskan-kirkon-rauniot
https://www.kp24.fi/lehti/kalajokilaakso/546829/timo-maatan-laksiaismessu-taytti-ylivieskan-kirkon-rauniot
https://www.youtube.com/watch?v=E8Gf9npuD8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3zkhJto_tZA&feature=youtu.be
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1989
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2005
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2088
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2094
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=2095
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/files/Eijan_saarna_170219.pdf
https://tikkurilantaivaanalla.blogspot.com/2019/04/tikkurilan-kirkon-perustuksiin.html
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/index.php?act=read_post&post_id=1929


 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiaan liittyviä linkkejä: 

 

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kierratysosista-rakennettiin-vaalan-kirkkoon-laatu-urut-

vanhimmat-osat-ovat-130-vuoden-takaa/821179/ 

 

 

https://evl.fi/uutishuone/artikkelit/-

/article/51475770/Liedon+kivikirkon+muutoshankkeessa+pohditaan+mahdollisuutta+tilojen+uudenlaiseen

+kayttoon 

 

 

https://www.kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/546578/kaarlelan-kirkon-perusparannukseen-valittiin-

urakoitsijat-keskiaikaista-kivikirkkoa-korjataan-miljoo 

 

 

https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/allianssimallilla-kustannustehokkuutta-tikkurilaan-nousee-uusi-

kirkkokortteli-katso-

havainnekuvat/?katselukoodi=58de62fafa211bd8b4e797346c0377446407f1bad934160cb7ab45868ac22cfe 

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-10080129   Puolangan kirkkopalo 

https://yle.fi/uutiset/3-10080792   Puolangan kirkkopalon alku 

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kierratysosista-rakennettiin-vaalan-kirkkoon-laatu-urut-vanhimmat-osat-ovat-130-vuoden-takaa/821179/
https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kierratysosista-rakennettiin-vaalan-kirkkoon-laatu-urut-vanhimmat-osat-ovat-130-vuoden-takaa/821179/
https://evl.fi/uutishuone/artikkelit/-/article/51475770/Liedon+kivikirkon+muutoshankkeessa+pohditaan+mahdollisuutta+tilojen+uudenlaiseen+kayttoon
https://evl.fi/uutishuone/artikkelit/-/article/51475770/Liedon+kivikirkon+muutoshankkeessa+pohditaan+mahdollisuutta+tilojen+uudenlaiseen+kayttoon
https://evl.fi/uutishuone/artikkelit/-/article/51475770/Liedon+kivikirkon+muutoshankkeessa+pohditaan+mahdollisuutta+tilojen+uudenlaiseen+kayttoon
https://www.kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/546578/kaarlelan-kirkon-perusparannukseen-valittiin-urakoitsijat-keskiaikaista-kivikirkkoa-korjataan-miljoo
https://www.kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/546578/kaarlelan-kirkon-perusparannukseen-valittiin-urakoitsijat-keskiaikaista-kivikirkkoa-korjataan-miljoo
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/allianssimallilla-kustannustehokkuutta-tikkurilaan-nousee-uusi-kirkkokortteli-katso-havainnekuvat/?katselukoodi=58de62fafa211bd8b4e797346c0377446407f1bad934160cb7ab45868ac22cfe
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/allianssimallilla-kustannustehokkuutta-tikkurilaan-nousee-uusi-kirkkokortteli-katso-havainnekuvat/?katselukoodi=58de62fafa211bd8b4e797346c0377446407f1bad934160cb7ab45868ac22cfe
https://www.kotimaapro.fi/artikkeli/allianssimallilla-kustannustehokkuutta-tikkurilaan-nousee-uusi-kirkkokortteli-katso-havainnekuvat/?katselukoodi=58de62fafa211bd8b4e797346c0377446407f1bad934160cb7ab45868ac22cfe
https://yle.fi/uutiset/3-10080129
https://yle.fi/uutiset/3-10080792


 

 

41 

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/puolangan-kirkkorakennuksen-toimistotiloissa-syttyi-tulipalo-

jalkiraivaustyot-jatkuivat-iltayohon/785196/ 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/puolangan-kirkkorakennuksen-toimistopalon-epaillaan-

syttyneen-valokatkaisijasta/785417/ 

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/puolangan-kirkon-virastosiiven-palo-sai-alkunsa-

sahkolaitteista/785264/ 

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-9908825   Salmin ortodoksikirkko 

 

https://yle.fi/uutiset/3-9920448   Petäjäveden vahinko  

 

 

 

 

http://yle.fi/uutiset/3-9632612   Savonlinnan tkirkko salama 

 

 

https://kp24.fi/uutiset/511586/marian-kappeli-ja-normann-urut-siunattiin-kayttoon  

 

 

https://kp24.fi/uutiset/511125/ullavan-kirkon-korjausurakoitsijat-valittu  

 

 

http://yle.fi/uutiset/3-9579755   Utsjoki – kappeli –  kirkkoherra 

 

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/puolangan-kirkkorakennuksen-toimistotiloissa-syttyi-tulipalo-jalkiraivaustyot-jatkuivat-iltayohon/785196/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/puolangan-kirkkorakennuksen-toimistotiloissa-syttyi-tulipalo-jalkiraivaustyot-jatkuivat-iltayohon/785196/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/puolangan-kirkkorakennuksen-toimistopalon-epaillaan-syttyneen-valokatkaisijasta/785417/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/puolangan-kirkkorakennuksen-toimistopalon-epaillaan-syttyneen-valokatkaisijasta/785417/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/puolangan-kirkon-virastosiiven-palo-sai-alkunsa-sahkolaitteista/785264/
http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/puolangan-kirkon-virastosiiven-palo-sai-alkunsa-sahkolaitteista/785264/
https://yle.fi/uutiset/3-9908825
https://yle.fi/uutiset/3-9920448
http://yle.fi/uutiset/3-9632612
https://kp24.fi/uutiset/511586/marian-kappeli-ja-normann-urut-siunattiin-kayttoon
https://kp24.fi/uutiset/511125/ullavan-kirkon-korjausurakoitsijat-valittu
http://yle.fi/uutiset/3-9579755
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https://kp24.fi/uutiset/510884/partiolaisten-kirkkopyha-kokosi-ylivieskaan-reilut-200-henkiloa  

 

 

http://www.iesite.fi/virtuaalikierros/kalajoenseurakunta/rautionkirkko/index.htm 

 

 

http://yle.fi/uutiset/3-9571303   Iitin kirkon alttaritaulun sijoitus 

 

 

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/427540/Kirkollisen-kulttuuriperinn%C3%B6n-

ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4t-Ylivieskassa 

 

 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005007378.html Nurmijärven kosteusvaurio 1 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005037155.html Nurmijärven kosteusvaurio 2 

 

 

 

http://yle.fi/uutiset/3-9357519   Joutsenon urut 

 

 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nurmijarven-kirkossa-vakava-vesivahinko-juuri-ennen-joulua-

arvokkaat-urut-vaarassa/6214048  

 

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kaukovainion-kappeli-puretaan-rakennus-on-kayttokiellossa-

sisailmaongelmien-vuoksi/743674/ 

https://kp24.fi/uutiset/510884/partiolaisten-kirkkopyha-kokosi-ylivieskaan-reilut-200-henkiloa
http://www.iesite.fi/virtuaalikierros/kalajoenseurakunta/rautionkirkko/index.htm
http://yle.fi/uutiset/3-9571303
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/427540/Kirkollisen-kulttuuriperinn%C3%B6n-ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4t-Ylivieskassa
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/427540/Kirkollisen-kulttuuriperinn%C3%B6n-ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4t-Ylivieskassa
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005007378.html
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005037155.html
http://yle.fi/uutiset/3-9357519
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nurmijarven-kirkossa-vakava-vesivahinko-juuri-ennen-joulua-arvokkaat-urut-vaarassa/6214048
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nurmijarven-kirkossa-vakava-vesivahinko-juuri-ennen-joulua-arvokkaat-urut-vaarassa/6214048
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kaukovainion-kappeli-puretaan-rakennus-on-kayttokiellossa-sisailmaongelmien-vuoksi/743674/
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kaukovainion-kappeli-puretaan-rakennus-on-kayttokiellossa-sisailmaongelmien-vuoksi/743674/
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http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/4812/nivalan-kirkkopaloharjoitus-savaytti-maanantai-

iltana/c/02c748f2 

 

 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content27D790 päätösprosessi ja kirkkohallitus  

 

 

http://yle.fi/uutiset/kirkkovanhuksen_restaurointi_voi_merkita_hautarauhan_rikkomista_ja_terveysriskia/

8978295 

 

 

http://yle.fi/uutiset/alttaritaulu_ei_suostunut_hievahtamaan_kirkosta__taulun_paino_yllatti_siirtajat/902

0189 

 

 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001198679.html Alavuden kirkon webcam 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqmE98QyxbA&feature=share Törnävän kirkko 

https://www.youtube.com/watch?v=uua6d-yiQ2g  Ylistaron komia kirkko 

 

 

http://yle.fi/uutiset/kirkkohallitukselta_tukea__alvar_aallon_suunnitteleman_kirkon_korjaus_voi_alkaa_im

atralla/8824369 

http://yle.fi/uutiset/rovaniemen_ja_tervolan_seurakunnat_saivat_remonttirahaa/8824451 

 

http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/4812/nivalan-kirkkopaloharjoitus-savaytti-maanantai-iltana/c/02c748f2
http://www.kalajokilaakso.fi/sisalto/4812/nivalan-kirkkopaloharjoitus-savaytti-maanantai-iltana/c/02c748f2
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content27D790
http://yle.fi/uutiset/kirkkovanhuksen_restaurointi_voi_merkita_hautarauhan_rikkomista_ja_terveysriskia/8978295
http://yle.fi/uutiset/kirkkovanhuksen_restaurointi_voi_merkita_hautarauhan_rikkomista_ja_terveysriskia/8978295
http://yle.fi/uutiset/alttaritaulu_ei_suostunut_hievahtamaan_kirkosta__taulun_paino_yllatti_siirtajat/9020189
http://yle.fi/uutiset/alttaritaulu_ei_suostunut_hievahtamaan_kirkosta__taulun_paino_yllatti_siirtajat/9020189
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001198679.html
https://www.youtube.com/watch?v=AqmE98QyxbA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=uua6d-yiQ2g
http://yle.fi/uutiset/kirkkohallitukselta_tukea__alvar_aallon_suunnitteleman_kirkon_korjaus_voi_alkaa_imatralla/8824369
http://yle.fi/uutiset/kirkkohallitukselta_tukea__alvar_aallon_suunnitteleman_kirkon_korjaus_voi_alkaa_imatralla/8824369
http://yle.fi/uutiset/rovaniemen_ja_tervolan_seurakunnat_saivat_remonttirahaa/8824451
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http://www.ita-savo.fi/uutiset/lahella/parikkalan-kirkkoon-liittyvat-muistelmat-ja-kuvat-nyt-kysyttyja-

341221?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

 

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/video-historiallinen-kirkko-tuhoutui-tulipalossa-new-

yorkissa/5871766  

 

http://yle.fi/uutiset/kirkon_uudesta_varista_nousi_iso_poru_kalvialla_miksi_pilata_kaunis_rakennus/8855

076  

 

http://yle.fi/uutiset/pohjois-karjalan_vanhin_puukirkko_vailla_ristia_ja_tornia/8884976  

 

http://www.iltalehti.fi/matkajutut/2016051721575909_ma.shtml  Suomen kirkkoupeuksia 

 

http://yle.fi/uutiset/ei_mika_tahansa_julkisivuremontti__lakeuden_risti_ehostetaan_esittelykuntoon/8889

552  

 

http://www.suveko.fi/ 

http://www.grassmayr.at/ 

 

http://www.ita-savo.fi/uutiset/lahella/parikkalan-kirkkoon-liittyvat-muistelmat-ja-kuvat-nyt-kysyttyja-341221?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.ita-savo.fi/uutiset/lahella/parikkalan-kirkkoon-liittyvat-muistelmat-ja-kuvat-nyt-kysyttyja-341221?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/video-historiallinen-kirkko-tuhoutui-tulipalossa-new-yorkissa/5871766
http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/video-historiallinen-kirkko-tuhoutui-tulipalossa-new-yorkissa/5871766
http://yle.fi/uutiset/kirkon_uudesta_varista_nousi_iso_poru_kalvialla_miksi_pilata_kaunis_rakennus/8855076
http://yle.fi/uutiset/kirkon_uudesta_varista_nousi_iso_poru_kalvialla_miksi_pilata_kaunis_rakennus/8855076
http://yle.fi/uutiset/pohjois-karjalan_vanhin_puukirkko_vailla_ristia_ja_tornia/8884976
http://www.iltalehti.fi/matkajutut/2016051721575909_ma.shtml
http://yle.fi/uutiset/ei_mika_tahansa_julkisivuremontti__lakeuden_risti_ehostetaan_esittelykuntoon/8889552
http://yle.fi/uutiset/ei_mika_tahansa_julkisivuremontti__lakeuden_risti_ehostetaan_esittelykuntoon/8889552
http://www.suveko.fi/
http://www.grassmayr.at/

