Ylivieskan Kirkkotalakoot
Vietimme keväällä 2016 Ylivieskassa erilaista pääsiäistä. Yömessu muuttui messuksi
kirkon raunioilla. Taustalla palokunta teki jälkisammutusta. Me veisasimme
tuhatpäisenä seurakuntana ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki
hiljaa kätketyt”. 230-vuotias kirkko oli tuhoutunut reilussa tunnissa savuavaksi
raunioksi.
Raunioiden äärellä aloimme ymmärtää, mitä olemme menettäneet. Kirkko oli ollut
monien sukupolvien ajan seurakuntalaisten koti, jonne oli kokoonnuttu elämän
ilojen ja surujen äärelle. Se oli antanut suojan ja toivon sotien ja tautien
uuvuttamille. Sen seiniin olivat painuneet virret ja rukoukset. Se oli ollut koko
kaupungin näkyvin maamerkki mistä tahansa suunnasta saapuville.
Pääsiäisen sanoma ylösnousemuksesta ei kuitenkaan häviä tulessakaan. Yhteinen
menetys nosti uuden yhteisöllisyyden, halun rakentaa yhdessä uusi kirkko.
Suunnitelmat on hyväksytty ja uuden kirkon rakentaminen käynnistyy lokakuussa
2019.
Toivomme, että olet mukana Ylivieskan Kirkkotalkoissa!

Ajallinen häviää – iankaikkinen kestää
Aikojen saatossa kristillinen seurakunta on kirkon tuhoutuessa kokoontunut sen
raunioille veisaamaan ja rukoilemaan. Niin saimme tehdä myös Ylivieskan kirkon
raunioilla pääsiäisyönä. Kirkkoa ei enää ollut, mutta Kristus oli keskellämme sanassa
ja sakramentissa. Menetyksenkin keskellä yhdyimme lopuksi veisaamaan: ”Kristus
nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti!” Pääsiäisen sanoma Kristuksen
ylösnousemuksesta kestää, vaikka kaikki ajallinen häviää.
Nouskoon Ylivieskaan uusi kirkko Jumalan kunniaksi ja seurakunnalle siunaukseksi!
Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa, Kirkkotalakoot –keräyksen suojelija

Terve risti – ainoa toivo!
Ylivieskalaiset halusivat aikanaan rakentaa kotikirkkoonsa tornin, joka näkyisi kauas
ja josta kirkonkellojen ääni kuuluisi. Tornin huipulle nostettiin risti – kristillisen uskon
ja toivon merkiksi. Kirkon tuhoutuessa myös torni tuhoutui ja risti sortui maahan.
Meidän tehtävänämme on rakentaa uusi kirkko ja nostaa risti jälleen näkyville –
merkiksi uskostamme siihen, että ristin sanomaa ei voi tuhota. Korkeimmalla
paikalla risti julistaa toivon sanomaa: sanomaa Kristuksesta, syntien sovituksesta ja
kuoleman voittamisesta.
Jumala tämän tehtävämme siunatkoon!
Timo Määttä
Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra

Kirkkotalakoot
Kirkkoneuvoston valitsema keräystoimikunta suunnittelee ja koordinoi
Kirkkotalakoiden varainhankintaa Ylivieskan kirkon uudisrakentamiseksi.
Toimikuntaan kuuluu sekä seurakunnan että Ylivieskan
Kotiseutuyhdistyksen valitsemia edustajia.
Keräystoimikunnan yhteyshenkilöt
Pj Kaija-Maija Perkkiö p. 044 4294 601 kaija.perkkio@gmail.com
Vpj Esko Salmikangas p. 040 068 5563 esko.salmikangas@gmail.com

Kirkkotalakoot –tuotteita, muun muassa postikortteja, tauluja, palaneen
kirkon jäämistöstä valmistettuja muistoesineitä, muistonauloja ja Sukilla
kirkko -vyötteellä pakattuja villasukkia on myynnissä Ylivieskan
kirkkoherranvirastossa ja paikallisissa tapahtumissa.

Lahjoitukset
Kaikki Ylivieskan kirkon uudisrakentamisen hyväksi tehtävät lahjoitukset
pyydetään osoittamaan Ylivieskan seurakunnan tileille:
FI65 2114 1800 0628 68 Nordea
FI69 5534 0510 0000 80 Op
FI16 8000 1200 8620 28 Danske
Lahjoituksissa uuden kirkon hyväksi käytä viitettä "Ylivieskan kirkko".
Ylivieskan Kirkkotalakoot –keräys
Ylivieskan Kotiseutuyhdistykselle on myönnetty rahankeräyslupa
RA/2016/162 lipas- ja listakeräykseen Oulun poliisilaitoksen alueelle.
Lipaskerääjiksi haluavat vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Ville Mäkelälle
p. 050-5219 402.

Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan
perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä
rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka
kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen
niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin
Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. (Ef. 1: 19-22)

