Tänään tiistaina joulukuun 10. päivänä vuonna 2019, jolloin Tasavallan
presidenttinä on Sauli Niinistö, eduskunnan puhemiehenä Matti
Vanhanen, maailman nuorimmaksi pääministeriksi nimitetään Sanna
Marin, Oulun hiippakunnan piispana on Jukka Keskitalo, Ylivieskan
seurakunnan kirkkoherrana Eija Nivala, kirkkovaltuuston puheenjohtajana
Tarja Koutonen ja varapuheenjohtajana Antti Lauhikari, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajana Pekka Similä ja talousjohtajana Kaisa Toivoniemi,
Ylivieskan seurakunnassa on Merijärven kappeliseurakunta
mukaan luettuna 14 031 jäsentä ja 46 vakinaista työntekijää,
muurattiin tälle paikalle Ylivieskan uuden kirkon peruskivi, jonka aikakapseliin suljettiin tämä

YLIVIESKAN KIRKON PERUSKIRJA
Peruskirjan sisältävä aikakapseli muurattiin Ylivieskan kirkon peruskiveen, jossa se säilyköön,
kunnes tulevat sukupolvet sen esiin ottavat.
Tämän peruskirjan lisäksi peruskiven muurattiin tällä hetkellä käytössä olevat kolikot, päivän
Keskipohjanmaa-lehti, lasten ja nuorten terveiset, vanhan kirkon avain,
peruskivenmuuraustilaisuuden ohjelma, kirkkovaltuuston rakentamispäätöksen
pöytäkirjanotteet ja rakennepiirustukset.
Ylivieskan ensimmäinen kirkko valmistui vuonna 1653 ja se palveli seurakuntaa 133 vuotta.
Ensimmäisen, rappeutuneen kirkon tilalle rakennettiin uusi kirkko vuonna 1786, jota
peruskorjattiin vuonna 1892. Kirkko paloi pääsiäisenä 2016 tuhopoltossa. Seurakunta päätti
rakentaa uuden kirkon tuhoutuneen kirkon tilalle. Ylivieskan seurakunta järjesti yleisen
arkkitehtikilpailun, johon osallistui määräaikaan mennessä 214 ehdotusta. Kilpailussa
noudatettiin Suomen Arkkitehtiliiton SAFA:n kilpailusääntöjä. Arkkitehtuurikilpailun voittajaksi
valittiin ”Trinitas”-ehdotus, jonka toteutti helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto K2S Oy,
pääsuunnittelijana Kimmo Lintula.
Ylivieskan seurakunta toteuttaa Ylivieskan uuden kirkon allianssimallilla, jossa hankkeen
suunnittelee ja toteuttaa allianssi, jonka muodostavat Ylivieskan seurakunta tilaajana sekä
Arkkitehtitoimisto K2S Oy, Kaarron Rakennus Oy:n ja RAVE Rakennus Oy:n muodostama
Työyhteenliittymä Kotikirkon rakentajat, Are Oy ja HSK-Sähkö Oy palveluntuottajina. Tilaajan
asiantuntijana hankkeessa toimii Vison Oy, projektipäällikkönä ja valvojana Eero Moilanen.
Työmaapäällikkönä on Markku Pasanen. Allianssi päätti hankkia tarvittavan
suunnitteluosaamisen alihankintana urakoitsijaosapuolille kehitysvaiheen ongelmien jälkeen.
Rakennesuunnittelusta on vastannut Koparak Oy, LVI-suunnittelusta Insinööritoimisto J.
Koivusaari Ky ja sähkösuunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy.
Seurakunnan rakennustoimikuntaan kuuluvat Eija Nivala, Kaisa Toivoniemi, Tarja Koutonen,
Pekka Similä, Antti Lauhikari, Timo Määttä, Pentti Haikola, Kalle Luhtasela, Juhani Isotalo,
Hannu Jussi-Pekka ja Kerttu Illikainen.
Hankkeen kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettiin 12.10.2018 ja toteutusvaiheen sopimus
allekirjoitettiin 30.9.2019. Tavoitteena on, että kirkko vihitään käyttöön pääsiäisenä 2021,
jolloin edellisen kirkon tuhopoltosta on kulunut 5 vuotta.

Hankkeen osapuolet ovat yhdessä asettaneet hankkeen tärkeimmiksi tavoitteiksi seuraavat 5
tavoitetta:

2. adventtisunnuntain jälkeisen viikon lukukappale, Hepr. 10: 35-39:
”Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta
pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan
sanottu näin:
- Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa,
niin tulee se, jonka on määrä tulla,
eikä hän viivyttele.
Kun vanhurskas palvelijani uskoo,
hän saa elää,
mutta jos hän luopuu,
en häntä hyväksy.
Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat
sielunsa.”
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