
 

 

 

SIEVIN SEURAKUNTA JA SEN KIRKOT  

Lyhyt katsaus menneestä nykypäivään 

 

Aluksi 

Aikoinaan Sievi kuului 1320-luvulla perustettuun Saloisten suurseurakuntaan. Siihen kuuluivat alueet 

Kalajokilaaksosta Kainuuseen ja pohjoisessa aina Oulun tienoille saakka. 1520-luvulla erotettiin Kala-

joki itsenäiseksi seurakunnaksi, johon kuului myös Evijärvi, eli nykyinen Sievi. Sievi kuului näin 130 

vuoden ajan Kalajoen emäseurakuntaan kappeliseurakuntana. 

  

Sievin ensimmäinen kirkko rakennettiin vuonna 1654 Sievinmäelle, lähelle Rääsiön ja Lakson taloja 

nykyiselle Vanhankirkon kylälle. Tämä kappelikirkko jouduttiin kuitenkin purkamaan jo vuonna 

1690, koska se oli käynyt liian pieneksi. Uusi kappeli rakennettiin samana vuonna samalle paikalle. 

Tämä toinen kappeli purettiin huonon kuntonsa takia vuonna 1772. Seuraavan kirkon rakennuspaikas-

ta syntyi sitkeä riita, koska toisella puolella Sieviä asuvilla oli pitkä kirkkomatka, mutta kolmas kap-

peli, Ruotsi-Suomen kuninkaan Kustaa III:n mukaan nimetty Kustaankirkko rakennettiin kuitenkin 

vielä Vanhankirkon kylälle vuonna 1775. 

 

 
 

 
Vanhojen kirkkojen ja vanhan hautausmaan muistomerkki 
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Nykyinen Vanhankirkon kappeli 

 

 

Sievin nykyisen kirkon rakentaminen ja seurakunnan synty 

1800-luvulla alettiin suunnitella kirkkoa keskelle Sieviä, Jussinpekanmäelle. Kustaankirkko uhattiin 

polttaa, ellei kirkkoa saataisi keskemmälle pitkää pitäjää. Senaatti antoikin luvan kirkon rakentami-

seen vuonna 1826. Rakennusluvan saannista kului kuitenkin 35 vuotta, ennen kuin uusi kirkko valmis-

tui. Vuoden 1858 kirkolliskokouksessa käsiteltiin lääninarkkitehti Ludvig Lindqvistin laatimia kirkon 

piirustuksia ja kustannusarviota. Sievin Kirkon piirustukset hyväksyttiin intendenttikonttorissa tam-

mikuussa 1859. Vuonna 1861 uusi kirkko valmistui ja tällä kertaa keskelle Sieviä, Haikolan kylän 

Jussinpekanmäelle, josta kirkon kellotorni näkyi kauas ympäröivälle lakeudelle. Sievin talonpojat ra-

kensivat nykyisen Sievin kirkon haapajärvisen Mikko Karjalahden johdolla.  

Vaikka kirkko valmistui vuoden 1861 heinäkuussa, se vihittiin virallisesti käyttöön vasta heinä-

kuussa 1862. Sievin seurakunnan katsotaan syntyneen kuitenkin jo vuonna 1650, jolloin piispa Isak 

Rothovius antoi silloisen Evijärven kylän asukkaille luvan oman kirkon rakentamiseen. 

 

 
Kirkko v. 1895 
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Ludvig Isak Lindqvist on suunnitellut muitakin kirkkoja, esimerkiksi Jyväskylän kaupunginkirkon, 

Tervolan puukirkon vuonna 1860, Sodankylän uuden kivikirkon, sekä Miehikkälän ja Kärkölän kir-

kot. Sievin seurakuntalaiset eivät olleet tyytyväisiä Lindqvistin suunnitelmaan, koska heidän mieles-

tään ikkunat olivat liian matalalla, lehterit tarpeettomat ja monet yksityiskohdat liian monimutkaisia 

tehdä. Talonpojat olisivat mieluummin halunneet toteuttaa Mikko Karjalahden suunnitelman. Mo-

lemmat suunnitelmat lähetettiin Helsinkiin tarkastettavaksi. Senaatti vahvisti tuolloin Lindqvistin 

suunnitelman.  

 

Sievin kirkko on tyyliltään aikansa virastoarkkitehtuuria. Se edustaa Lindqvistin kirkollisen tyylin 

uusgotiikkaa. Tyypiltään se on suoranurkkainen ristikirkko, jossa on päätytorni. Sen rakenteet muis-

tuttavat osin esimerkiksi vanhoja rautatieasemia, joita on yhä käytössä lähialueillamme. Sievin kirkko 

liittyy tyylillisesti 1800-luvun pitkäkirkkoihin, joissa on lyhyet ristivarret. Kun kirkkoon astuu sisälle, 

huomio kiinnittyy avaruuteen, rauhallisuuteen ja valoisuuteen. Kirkko on puinen ristikirkko, yhteensä 

46 metriä pitkä. Kirkon torni on 30 metriä korkea.  

Sievin kirkon rakentaminen oli raskasta työtä, ja rakennusaineista oli kova pula. Isoimmat parrut 

jouduttiin hakemaan kaukaa Lestijärveltä ja Toholammilta asti. Kerrotaan, että eräänä talvipäivänä 

neljä miestä lähti hakemaan kahta tukkia Lestijärven sydänmailta. Ensimmäisessä hevosten syöttöpai-

kassa Toholammilla miehet keskustelivat pitkästä ja raskaasta taipaleesta. Levähdyspaikan talon van-

haisäntä neuvoi kuitenkin viinakannun hinnalla miehille paikan, josta sai vastaavia puita ja ihan lähel-

tä. Miehet hakivat puut, jotka olivat tarkoitettu laivan mastopuiksi, ja tulivat tyytyväisinä Sieviin, kun 

pitkä matka oli lyhentynyt reilusti. Mutta eipä kulunut paljoakaan aikaa, kun Kalajoen nimismies tuli 

Kruunun herran kanssa vaatimaan miehiä tilille varkaudesta. Miehet joutuivat Oulun linnaan 10 päi-

väksi hakkaamaan sepeliä. Kerrotaan rikoksesta kiinni jääneen miehen myöhemmin kirkossa käydes-

sään ja kattoparruja silmäillessään miettineen, mikähän mahtaa olla se parru, jonka hän oli Oulun lin-

nassa ansainnut! 

 

Kuvauksia kirkosta 

Varhaisimpia kirjoitettuja kuvauksia Sievin kirkosta on kirkkoherra Johan Laguksen ”Kertoileva ka-

lustoluettelo”, päivätty 20.11.1886:  

”Risti kirkko puusta rakennettu v. 1861 rakennusmestari J. Karjalahdelta Haapajärveltä. Maalattu si-

sän ruskeankeltaiseksi ja ulkoa vaalean keltaiseksi, maalasi Hankoselta. Läntisessä ristissä vastapäätä 

alttaria on lehteri. Alttaritaulun asemasta on iso kullattu risti vaaleansinisen pohjan päällä. Saman ris-

teyksen päässä on sakaristo, josta on kaksi ovea kirkkoon ja yksi ulos. Siinä on kaksi ikkunaa ja viini-

kellari lattian alla. Tulisijaa ei ole. Kirkko on varustettu ukkosenjohtajalla vaan ei ole vielä palovakuu-

tettu.” 

 

Kirkon pääsisäänkäynnin eli länsiristin eteisessä miehet säilyttivät sotien aikana aseitaan, koska niitä 

ei voitu tuoda sisälle kirkkoon. Sotien aikana kirkko toimi myös ilmavalvontapaikkana. Tuolloin 

paikkakunnan Lottajärjestön lotat hoitivat ilmatilanvalvontaa kirkon tornissa. Tornin ylintä osaa alet-

tiinkin nimittää ”kiikariksi”. Talvella saattoi pakkasta olla useita kymmeniä asteita. Kaikki luukut nel-

jään ilmansuuntaan oli pidettävä auki, eikä luonnollisestikaan tornissa ollut lämmitystä. Lottien ”pää-

esikuntana” oli kunnantalo. Joku keksi, että lottaryhmä on saatettava kirkkoon sotilasvartiossa desant-

tiuhan vuoksi. Näin toimittiinkin, vaikka desantteja ei ollut havaittu monien satojen kilometrien säteel-

lä. Miesvartio kivääreineen hoiti tämän saattamisen. ”Tätä minä jouan kyllä tehä kauemminkin”, arve-

li eräs kylän isäntä. Muu kylän väki sai kulkea luonnollisesti ilman suojelua. 

 

Kirkkoon on yritetty kerran murtautuakin. Joku viinantuskissaan oleva seurakuntalainen murtautui 

kirkon alle särkemällä kivijalassa olevan oven munalukon. Mutta sieltä ei päässytkään viinikellariin, 

sillä paksu, lähes metrinen kiviseinä oli aluksi edessä, ja sitten oli vielä ollut uusia, yhä paksumpia 

seiniä vastassa. Konstaapeli Hukari tutki tätä yöllistä murtoa, mutta tutkinta ei johtanut pidätyksiin. 
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Alttaritaulu ja kirkkotekstiilit 

Alun perin alttaritaulun tilalla oli kultainen risti, jonka alaosaan oli maalattu hopeinen pikari (kuva 3). 

Tausta oli vaaleansininen.  

 

 
Kirkko alkuperäisessä asussaan, alttaritaulu vielä puuttuu 

 

Kirkko oli noin 50 vuotta ilman varsinaista alttaritaulua, koska taulu hankittiin kirkkoon vuonna 1913 

vuoden 1912 Sievin herättäjäjuhlien tuotoilla.  

Sievin kirkon nykyisen alttaritaulun on maalannut Artturi Heickell. Taulun aiheena ovat Jeesuksen 

sanat: ”Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon” (Matt. 

11:28). Maalaus on jäljennös tanskalaisen C. H. Blochin työstä. Kuva tästä Blochin alkuperäistyöstä 

on muun muassa Ellen G. Whiten teoksessa ”Aikakausien Toivo”.  

 

Alttaritaulu vuosien saatossa nokeentui. Museoviraston konsertoija puhdisti taulun vuoden 2000 kor-

jaustöiden yhteydessä pientä pumpulipuikkoa hyväksi käyttäen. Eräs sieviläinen taiteilija näki työme-

netelmän ja ihmetteli millä aineella konsertoija puhdistaa maalausta. Vastaukseksi hän sai, että ihmis-

sylki on tähän parasta puhdistusainetta. Sievin kirkon alttaritaulu on siis pesty museoviraston työnteki-

jän syljellä ja puhdasta tuli. Tosin juomaksi tarvittiin paljon kivennäisvettä. 

 

Alttaritaulu kuuluu osana niihin kirkon arvoesineistöihin, joihin on olemassa erityinen pelastussuunni-

telma mahdollisen tulipalon sattuessa. 

 

 
 

Sievin kirkon nykyinen alttaritaulu 
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Kirkkotekstiilit on suunnitellut ja tehnyt sieviläinen artenomi Kaisa Linna. Alttarikankaassa on kuvat-

tuna Jussinpekanmäki, sekä vilja-aihe. Tekstiilien keskeinen sanoma on mäki, kallio. Vaatteissa näkyy 

myös leipä-aihe, jolla tarkoitetaan siinä sielun ravintoa. Viljankorret kuvaavat kristityn ihmisen kas-

vamista Jumalan yhteyteen. Muutamat seurakuntalaiset ovat kaivanneet kirkkoon enemmänkin tekstii-

lejä pehmentämään kirkon ”puisevaa” ilmettä. Tekstiilit muuttaisivat toisaalta kirkon akustiikkaa, jota 

vierailevat taiteilijat pitävät nyt hyvänä.  

 

Museovirasto kuvaa kirkkoa ja lähialuetta seuraavasti: 

”Sievin kirkon ympäristö on säilyttänyt perinteisen ilmeensä. Sievin puukirkko rakennettiin Mikko 

Karjalahden johdolla 1859–61 (L. I. Lindqvist). Muodoltaan kirkko on länsitornillinen, pitkänomainen 

ristikirkko. Sitä on korjattu mm. 1945 (K. S. Kallio) ja 1979–80. Kirkon läheisyydessä on kaksi hau-

tausmaata, toinen kirkon kaakkoispuolella, toinen pohjoispuolella. Molemmilla hautausmailla on 

ruumishuoneet viime vuosisadalta. Kirkon välittömässä läheisyydessä, seurakuntakodin vieressä on 

vanha, hirsinen lainajyvästön makasiini vuodelta 1865. Se sisustettiin museoksi 1986. Kirkon etelä-

puolella on Sievin kirkkoherranpappilan rakennusryhmä, joka rakennettiin samaan aikaan kirkon 

kanssa. Puinen päärakennus valmistui 1863 (M. Karjalahti), väentupa ja puotihuoneet 1864. Navetta 

on 1930-luvulta. Pihapiirin ulkopuolella on pappilan hirsinen jyväaitta vuodelta 1866.” 

 

 

Vanhoja arvoesineitä ja välineistöä 

 

Kattokruunut ja lampetit 

Kirkon päävalaistuksesta on aiemmin vastannut osittain kattokruunut. Ne ovat ilmeisesti perua Sievin 

edellisistä kirkoista. Vanhoista valokuvista voi päätellä, että keskikruunu on uusittu myöhemmin. 

Kruunut on sähköistetty. Vain kuoriosan kruunussa on edelleen luonnolliset kynttilät. Vanhat kynttilä-

lampetit sijaitsevat kirkon alttariseinällä. Sanakirjan mukaan lampetti on seinään kiinnitetty kynttilän 

tai lampun pidike. 

 

Vitriini 

Alttariseinän takana on vuonna 1999 tehty vitriini, jossa on esillä joitakin esineitä ja valokuvia. Nel-

jässä valokuvassa esitellään, miltä kirkko on eri vaiheissa näyttänyt. Ensimmäinen kuva on kirkon 

rakennusvaiheesta 1861. Kuvassa näkyy saarnatuoli, seinillä on koristekuviot ja alttaritaulun tilalla on 

puinen risti. Vitriinissä oleva suorakaiteen muotoinen kappale puuta on osa alkuperäistä ristiä. Seu-

raavassa kuvassa on vuoden 1921 rippikoulukuva. Kuvassa näkyy alttaritaulu, joka on siis hankittu 

kuusi vuotta aiemmin. Kolmannessa kuvassa näkyy vuosien 1946 ja 1969 remonttien jälki; alttariseinä 

on punaruskea, katto sininen ja koristekuviot sekä yläikkuna on peitetty. Alin kuva on otettu vuonna 

2000 remontin jälkeen, jolloin kirkon alttariseinä on jälleen vaalea ja kaunis. Tosin alttariseinä ei ole 

täysin alkuperäisen näköinen. 

 

Vitriinissä on myös pienoismalli Sievin kirkon edeltäjästä eli Kustaankirkosta (1775–1861). Pienois-

mallin on tehnyt Maunus Korhonen Ylitalosta, Asemakylältä. Vanhankirkon kylälle tehtiin uusi kap-

peli vuonna 1954 Kustaankirkon paikalle. Jopa kirkon pienempää kelloa toivottiin palautettavaksi 

takaisin kappeliin. Kauppoja ei syntynyt. Vitriinissä on lisäksi joitakin muita pieniä esineitä, joita on 

löytynyt remonttien yhteydessä.  

 

Yksi Sievin seurakunnan aarteista on 1830-luvulta säilynyt messukasukka. Messinkiset kynttilänpiti-

met ovat vuodelta 1702. Kirkossa on yhä neljä kattokruunua, joissa kolmessa on sähkökynttilät, sekä 

yksi kruunu, jossa on elävät kynttilät, kuten edellä on todettu. Etelä- ja pohjoisristien kruunut ovat 

vuodelta 1775. 

http://fi.wiktionary.org/w/index.php?title=kynttil%C3%A4&action=edit
http://fi.wiktionary.org/wiki/lamppu
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Sievissä vietettiin seurakunnan 300-vuotisjuhlaa 1.6.1947. 

 

Kirkon etuosassa, saarnatuolin portaiden alapäässä on marsalkka Mannerheimin ylipäällikön päivä-

käsky Suomen äideille vuodelta 1942. Päiväkäsky on sijoitettu Sievissäkin kirkkoon, kuten ilmeisesti 

suurimmassa osassa Suomen paikkakunnista. Sijoituspaikka on kuitenkin aiheuttanut monissa seura-

kunnissa keskusteluja, koska päiväkäsky ei ole hengellinen sisällöltään, eikä sinällään kuulu kirkkoti-

laan.  

 

Kirkko täytti vuonna 1961 sata vuotta, jolloin pidettiin asianmukaiset seurakuntajuhlat. KESKIPOH-

JANMAA-lehti kirjoitti juhlien alla: ”Vuonna 1961 100 vuottava täyttävä Sievin kirkko ottaa tänään 

seurakuntalaiset vastaan juhla-asussa. Sen siunausrikkaassa läheisyydessä olevat sankarihaudat ja seu-

rakuntalaisten hautausmaa ovat myöskin sieviläisille läheiset. Ne kätkevät suojiinsa läheisiä, heitä, 

joita on lähetetty viime matkalleen kysyvin, tuskan ja kaipauksen täyttämin sydämin. Ja niiden muis-

ton kunnioittaminen, jotka joutuivat antamaan henkensä isänmaan hyväksi, on jokaiselle suomalaiselle 

läheinen.”  

 

Vuorostaan 30.9.2012 vietettiin kirkon arvokkaita 150-vuotisjuhlia.  

 

 
Juhlakansaa 

 

Urut 

Ensimmäiset urut, Kangasalan urkutehtaan valmistamat pneumaattiset urut, hankittiin kirkkoon vuon-

na 1946 kerätyillä vapaaehtoisilla varoilla, lähinnä kirkkokuoron toimesta järjestetyillä konserteilla 

ym. Urkupöytä oli tuolloin kirkkoon päin. Urkulehterille rakennetun laajennuksen kautta pystyi kier-
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tämään urkupöydän kirkkosalin puolelta. Näiden urkujen ongelmana oli sodanjälkeisen ajan materiaa-

lien heikkous. Ne menivät heikkoon kuntoon vuoden 1969 remontin aikana.  

 

Nykyiset, mekaaniset urut, on valmistanut Veikko Virtasen urkurakentamo vuonna 1977. Urut ovat 

23-äänikertaiset. Disposition ja fasadin on suunnitellut Asko Rautioaho. Hän myös piti uusien urkujen 

vihkiäisjuhlassa urkukonsertin. Sen äänite on yhä tallella. Julkisivun eräs yksityiskohta on Sievin 

kunnan vaakunasta koristeeksi kopioidut apilankukat. Osa urkupilleistä on entisten urkujen pillejä. 

Seurakunnan kanttorit ja vierailevat urkutaiteilijat, muun muassa Kalevi Kiviniemi, ovat kehuneet 

nykyisiä urkuja erittäin hyviksi. Niiden ääntä on toki moitittu hieman kuivahkoiksi. Kirkon akustiikka 

on erinomainen ja sopii hyvin konserttien järjestämiseen. Ehkä upean urkumusiikin edellyttämä hyvä, 

useita sekunteja kestävä jälkikaiku, ei toteudu Sievin kirkossa, mutta toisaalta kuoro- ja yksilaulut ja 

puheet eivät ”puuroudu” liiaksi. Vain alttariosan akustiikka on puutteellinen. Sieltä esitettävät yksin-

laulut hukkuvat jonnekin takaseinälle. Esityksiin tarvitaan tuolloin lisänä äänentoistolaitteita. 

 

 
 

Kuva vasta valmistuneista uruista on otettu muutamaa päivää ennen urkujen vihkimistilaisuutta. Ku-

vassa vasemmalta: taloudenhoitaja Paavo Harju, kirkkoherra Martti Takala ja kanttori Antti Roikola 

(lehtikuva).  

 

Kellot 

Sieviläisiä kutsutaan jumalanpalveluksiin kahdella kellolla, jotka on hankittu isonvihan jälkeen vuon-

na 1729. Kellossa oleva teksti todistaa hankinnan ja päättyy sanoihin ”Wiholliselda hävitetyin Siewi ja 

Evijärveläisten rahalla Stocholmis ostettu.” Kello painaa n. 175 kiloa. Isompi kello on hankittu Pieta-

rista vuonna 1847, ja siinä on venäjänkielinen reunateksti. Kello painaa n. 560 kiloa. Aikaisemmin 

kelloja soitettiin ”kannalleen”, Kellojen kiinnitysrakenne oli sellainen, että koko kello saattoi pyöriä 

kiinnitysakselinsa ympäri. Mutta varsinkin ison kellon massa on niin suuri, että soittamistavasta luo-

vuttiin. Pelättiin, että tornin rakenteet kärsivät. Isompi kello halkesi eräänä pakkastalvena. Se saatiin 

hitsattua entiselleen eteläpohjalaisessa kellovalimossa.  

 

Kelloja soitetaan nykyisin sakastista sähköohjauksella. Voidaan käyttää myös ohjelmointia, niin että 

vakiosoitot tapahtuvat automaattisesti.  
 

Remontit ja uudistukset 

Kirkkoa on kunnostettu useita kertoja. Vuonna 1874 kirkko laudoitettiin ulkopuolelta ja maalattiin 

ulko- ja sisäpuolelta. Sisäpuolen seinät on maalattu ainakin vuosina 1876 ja 1889. Maalina lienee käy-

tetty vaaleaa liimamaalia. Katto on väriltään vaalean sininen ja ulkopuolelta kirkko on vaalea.  

 

Uudet kynttilänjalat hankittiin penkkien päihin. Myöhemmin nämä kynttilänjalat poistettiin tarpeetto-

mina kun valaistus parani sähköjen tulon jälkeen. 

 

10 vuotta myöhemmin kirkon katto uusittiin ja tapuli korjattiin.  
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Vuonna 1925 kesä-heinäkuulla, uusittiin kirkon vesikatto, jo kolmas pärekatto. 

 

Vuonna 1946 kirkkoon tehtiin suurempi peruskorjaus. Remontin arkkitehtina toimi Kauno S. Kallio, 

joka totesi kirkon kovin ränsistyneeksi ja piti korjaustyötä ”tähdellisen tarpeen vaatimana.” Remontin 

tekivät pääosin paikkakunnan kirvesmiehet, mm. Frans Tuomi, Antti Hanhineva, Matti Kallio ja kant-

tori Yrjö Riikonen. Oskari ja Hannu Lindberg vastasivat maalaustöistä. Jeeli Kivelä teki kunnon raput 

kirkontorniin, kiikariin. Kirkkoon saatiin kunnolliset sähkövalot.   

 

Kirkko vuorattiin sisäpuolelta pystylaudoituksella. Työt aloitettiin itse asiassa heti, kun nuoret miehet 

pääsivät kotiin rintamalta. Kirkon lähellä asuva Tauno Lindberg kaatoi tukit kirkon ympäriltä ja Sulo 

Tuomi ajoi ne lähellä olevalle sirkkelille Lindbergien lähelle Niemelänkankaalle. Kun lautatavara piti 

höylätä, saatiin yllättävän hyvä tarjous. Tämä oma puutavara oli nimittäin kovin oksaista, mutta lähi-

kunnan saha tarjosi oksatonta, valmiiksi höylättyä paneelia. He ottivat näkemättä nämä kovin oksaiset 

puut maksuna. Kauppaan oltiin kovin tyytyväisiä.  

 

Kirkkoon hankittiin tällöin myös urut. Aikaisemmin kirkossa oli muutaman vuosikymmenen ajan ol-

lut urkuharmooni, lähinnä kanttori Lauri Puurusen käytössä. Kerrotaan, että kun harmoonin käyttöön-

ottojumalanpalveluksessa Puurunen oli aloittanut virren asiaankuuluvalla alkusoitolla, joku Lahdenpe-

rän mies oli kyselyt isoäänisesti: ”Eikö se tuo Puurunen ossaakkaan kunnolla soittaa, ku sen pittää 

nuiki kauan haeskella virren alakua.” Toinen isäntä, hieman soitosta enemmän ymmärtävänä, oli oi-

kaissut kyselijää ja todennut että: ”Se on vain kuule semmonen tyyli nuilla soittajilla.” 

 

Vuoden 1946 suurremontissa alttariseinä rakennettiin uudelleen siten, että sen taakse jäi tyhjää tilaa. 

Suunnitelmana oli rakentaa aikanaan lämpökeskus sakastin kellariin, jonka takia varattiin ao. tila sa-

vuhormille. Alttariristin yläikkuna tukittiin. Lämpökeskusta ei kuitenkaan koskaan rakennettu. Mo-

lemmilla sivuristeillä olleet ikkunat peitettiin myös, koska sivuristeille muurattiin savuhormit entisten 

peltitorvien tilalle ja lisäksi asennettiin uudet kamiinat. Muuraustyöt teki muurari Heikki Leppälä 

Raudaskylältä. Alkuperäiset kamiinat oli asennettu kirkkoon v. 1926, kirkkoherra Korvenheimon ai-

kana. Ennen kamiinoiden asentamista kirkossa oli ollut kylmä talvisin, ja pappilan väentuvassa oli 

tarvittaessa käyty lämmittelemässä.  

 

Kirkon sisäseinillä on alun perin ollut koristekuvioita, jotka jäivät vuosikausiksi piiloon vuoden 1946 

remontin yhteydessä. Kuviot maalattiin vuosituhannen vaihteessa uudelleen alkuperäisen mallin mu-

kaisesti. Nykyisestä ulkoasusta poiketen koristekuviot olivat myös sivuristien seinillä. Saarnatuolin 

kaiteen alapäästä on poistettu samanlainen kultainen kruunu, joka on vielä nykyisin saarnatuolin katon 

päällä. Vastapäätä saarnatuolia oli toinen kaide ja portaat. Näitä portaita pitkin lukkari käveli omalle 

tasanteelleen laittamaan veisattavat virret käännettävälle virsitaululle. Nämäkin rakenteet on poistettu. 

Kirkkosaliin rakennettiin uudet ja lehterille taittuvat penkit. Alun perin kirkkosalin penkit olivat sei-

nissä kiinni. Kirkkovieraat saattoivat hyppiä penkkien yli tilaisuuksien aikana tapaamaan tuttujaan. 

Kirkkoherra Korvenheimo saattoi karjaista kesken toimituksen: ”Olkaa rauhassa!”  

 

 

Kirkon korjaustöiden päätös- ja uudelleenkäyttöjuhla oli 1.6.1947. Kirkon ulkoasua muutettiin tämän 

remontin yhteydessä radikaalisti, ja siksi monien mielestä kirkon alkuperäinen arkkitehtuuri kärsi pa-

hoin. 

 

Vuonna 1959, touko-kesäkuussa, kirkkoon asennettiin neljäs, nyt peltinen vesikatto. 
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4. Katon – peltikaton- muistiinpanoja 

 

Vuonna 1969 tehtiin jälleen suurempi remontti. Kirkkoon asennettiin keskuslämmitys ja sprinkleri-

järjestelmä. Asennustyöt teki Eero Kotilaisen. Kirkon savuhormit ja kamiinat poistettiin. Kirkon lähei-

syyteen rakennettiin lämpökeskusrakennus. Vanha puuliiteri purettiin tarpeettomana pois. Ennen tätä 

liiterirakennusta puut säilytettiin kirkon alla olevassa tilassa. Aikoinaan seurakunnan vuokraviljelijä 

Frans Tuomi rakensi ulkoliiterin työurakalla, 518 markalla.  

 

Kun Vilho ja Veli Tuomi, sekä Kalle Nerg purkivat vanhat hormit ja kamiinat pois, jäi purkumateriaa-

li pääosin Vilho Tuomelle. Kamiinoiden osia lahjoitettiin myöhemmin seurakuntalaisille, lähinnä 

kukkalaatikoiksi, nimikkeellä ”kirkosta eronneet”. Kauimmainen toimituspaikka lienee ollut Puulave-

si. Kun kamiinan osaa vietiin Ylivieskan asemalle osoitteena OTAVA, asemamies totesi, ettei hän ole 

koskaan lähettänyt mitään näin kauas ja korkealle, mutta lupasi toimittaa tavaran sinnekin ihan nor-

maalirahdilla.  

 

Kirkon sivuristien yläosan ikkunat avattiin vuoden 1969 remontissa uudelleen. Kirkkoon asennettiin 

äänentoistojärjestelmä. Aiemmin oli äänentoistoa ollut sen verran, että eteläristillä oli muutama kuu-

loke huonokuuloisille. Kirkosta tuli nyt myös äänensiirtoyhteys seurakuntakodille ja Jussinmäen pal-

velukeskukseen.  

 

Valaistusta parannettiin lisäämällä mm. sivuseinille arkkitehdin suunnittelemat linestraputkiset va-

laisimet. Kokonaissuunnittelusta vastasi Museoviraston arkkitehti Thorvald Lindquist. Maalaustyöt 

annettiin urakkana Aimo Somerolle. Sähkötyöt teki Veli Tuomi Snellmanin Sähköstä. 

 

T. Lindquist oli mukava mies. Hän muun muassa kauhisteli edellisessä remontissa käytettyjä seinä- ja 

kattovärejä. ”Kun tätä kirkkoa rakennettiin, silloin ei vielä tiedetty, että näinkin hirvittäviä värisävyjä 

on edes olemassa”, hän sanoi. ”Katto pitää maalata siniseksi. Se on ollut sellainen uutena. Raaputta-

kaapa kattoa ja sieltä se alkuperäinen sinensävy löytyy.” Tapahtui niin ja oikea väri löytyi. Hän mää-

räsi vastaavasti alttariseinän maalattavaksi voimakkaan punaruskeaksi, jota vuorostaan nyt kirkkokan-

sa kauan aikaa kauhisteli. Konservaattori Lindquist asusti Sievissä oloaikana pappilassa. Kun kirkko-

herra Matti Pesosen vaimo, Maija, kyseli huolestuneena mieheltään, että mitä sitä tällaiselle Helsingin 

konservaattoriherralle annetaan ruuaksi, Matilla oli vastaus valmiina: ”Totta kait tarjoamme konserve-

rea”, eli suomalaisittain säilykkeitä.  

 

Kivisokkeli puhdistettiin tässä kyseisessä remontissa laastista ja kirkon alusta puhdistettiin. Välikaton 

eristystä parannettiin. 

 

Myöhemmin ulkoalueille ja hautausmaille on lisätty ulkovalaistus.  
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Kirkkoon on asennettu myös palohälytys-, kuivaputkijärjestelmä ja sprinklerilaitteisto. Kellojen soitot 

on myös sähköistetty ja automatisoitu. 

 

Vuonna 2000 remontoitiin kirkkoa jälleen. Alttariseinä haluttiin palauttaa punaruskeasta sävystä ja 

erilaisesta tyylistä alkuperäisemmän näköiseksi. Koristekuviot maalattiin alttariseinälle alkuperäisen 

mallin mukaisesti. Aiemmin urkuparvelle oli kahdet portaat, mutta nyt toiset portaat purettiin ja niiden 

paikalle tehtiin morsiushuone. Morsiushuoneessa on esillä alkuperäisiä pinnoitteita 1800-luvulta. 

Nurkassa on ootrattu nurkkapilari ja seinällä on palanen alkuperäistä koristekuviota. Morsiushuonees-

ta on ikkuna kirkkosaliin sekä kaiutin, joten myös siellä voi kuunnella esim. levottomien lasten kanssa 

kirkossa järjestettäviä tilaisuuksia. Tässä kirkon sisäasun muutostyössä käytettiin arkkitehti Antti Pih-

kalan suunnitelmaa. Antti Pihkala on nykyisin kirkkohallituksen yliarkkitehti.  

 

Sakasti 

Sakasti remontoitiin vuonna 1999, sitä maalattiin ja kalusteet uusittiin. Sakastin seinällä ovat Sievin 

kirkkoherrojen kuvat vanhimmasta uusimpaan. Ensimmäisten kirkkoherrojen: Elfving, Hulkkonen, 

Frosterus ja Melartin, muotokuvia ei ole.  

 

Wilhelm Ferdinand Korvenheimo oli Sievin kirkkoherrana vuosina 1921–1934. Hän kuoli vuonna 

1934 ja hänet siunattiin Sievin kirkossa. Hän oli kuitenkin toivonut, että hänet haudattaisiin synnyinpi-

täjäänsä Andreaan, Karjalaan. Näin tehtiin. Korvenheimon arkku oli kirkossa hautajaisten jälkeen seu-

raavaan päivään asti, jonka jälkeen se vietiin hevosella Asemakylälle ja sieltä junalla eteenpäin. And-

rea jäi sodan jälkeen uusien valtakunnanrajojen ulkopuolelle, sikäläiseen Neuvostoliittoon. Koska 

Korvenheimon hautakiveä ei ole Sievissä, seurakunta teki keräysvaroilla hänen muistokseen laatan, 

josta näkyy hänen elinvuotensa sekä ne vuodet, jolloin hän oli Sievin kirkkoherrana. Laatta oli pitkään 

kirkon seinällä, mutta poistettiin remontin edetessä. Laatta katosi vuosikymmenten ajaksi, eikä kukaan 

tiennyt, mitä sille oli tapahtunut. Keväällä 2006 parannettiin sakastin lattian lämpöeristeitä, ja tämä 

kadonnut laatta löytyi lattian alta ehjänä. Arvoitukseksi on jäänyt, miten ja miksi se sinne joutui. Laat-

ta on varastossa sakastissa, mutta sen uutta sijoituspaikkaa ei ole päätetty. Se tarvitsisi arvoisensa pai-

kan kirkkorakennuksessa. 

   

 

Eräitä muita korjauksia kirkkorakennuksessa 

Myöhemmin kirkkoon on lisätty valaistusta siten, että kuoriosaan ja lehterille on asennettu lisäva-

laisimia lähinnä kuorojen toivomuksesta. 

 

Joitakin vuosia sitten kirkon ulkopuolelta, maan alta, löytyi iso tyhjä betonilaatikko. On arveltu, että 

laatikko rakennettiin aikoinaan kirkon arvotavaroiden säilytyspaikaksi sodan uhatessa.  

 

Vuonna 2005 kirkon peltinen vesikatto, ja osia ulkopuolen puuosista, maalattiin.  

 

Vuonna 2006 kirkkoon asennettiin uusi, nykyaikainen 4-kanavainen digitaalinen äänentoistojärjestel-

mä. Laitteisto toiminee nyt aika hyvin, sillä valituksia heikosta kuuluvuudesta ei ole enää kovin usein 

kuulunut. Järjestelmään kuuluu myös ns. induktiosilmukat, jotka mahdollistavat kuulolaitetta käyttä-

viä kuulemaan jumalanpalveluksia ja muuta ohjelmaa kääntämällä kuulolaitteessa oleva kytkin ”T”-

asentoon. Kirkossa olevia irrallisia kuulolaitteita käytetään aika vähän. Jumalanpalveluksia voidaan 

kuunnella yhä paremmin myös Seurakuntakodilla ja palvelutaloissa. Jumalanpalveluksia ja seurakun-

nan eri tilaisuuksia voi kuunnella myös Internetissä seurakunnan kotisivujen kautta. Kuunteluohjeet 

löytyvät seurakunnan kotisivulta www.sievinseurakunta.fi/40. Ehkä seuraava tekninen vaihe tuo nä-

kyville myös kuvayhteyden kirkosta. 

 

Kirkkoon on lisätty myös ulkopuolinen tallentava kameravalvonta.  

Tapulin ulkopuoliset puuosat on maalattu. Kirkkorakennus on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. 
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Muita jo tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä 

Ulkoportaat on pääosin uusittu ja varustettu sähkölämmityksellä. Pääsisäänkäynti on varustettu ajo-

luiskalla liikuntavammaisia varten. Pääsisäänkäynnin lähelle on tulossa aikanaan invaparkkipaikka.  

Lähitulevaisuudessa toteutetaankin laaja ympäristösuunnitelma koskien kirkon lähialuetta ja hautaus-

maita. Suunnitelmat on hyväksytty seurakunnan johtoelimissä ja suunnitelmaa ollaan jo toteuttamassa.  

Muun muassa Järvenpuolihautausmaa tulee laajenemaan Pekanlammen suuntaan. Hautausmaan pää-

portin läheisyyteen on valmistunut huoltorakennus. Tienpuolihautausmaa laajenee myös. Pieni män-

nikköalue Lukkarinrinteen puolella liitetään hautausmaahan. Myös lännen suunnalla vastarakennetun 

huoltorakennuksen ja nykyisen hautausmaan välinen alue otetaan hautausmaakäyttöön.  

 

 

Seurakunnan papisto ja muut viran- ja toimenhaltijat: 

 

Kirkkoherrat 

Karl Henrik Elfving (1868–1873) 

August Johan Frosterus (1874–1879) 

Johan Lagus (1880–1901) 

Josef Holmström (1903–1909) 

Matti Hiltula (1910–1919) 

Wilhelm Ferdinand Korvenheimo (1921–1934) 

Einari Peura (1930–1939) 

Väinö Havas 1939, (ei ehtinyt astua virkaansa kaaduttuaan rintamalla) 

Juhana (Hannu) Pietari Koskimies (1942–1968) 

Matti Pesonen (1968–1972) 

Martti Takala (1973–1994) 

Tapio Saunanen (1995–2006) 

Anita Leppälä (2006–) 

 

Kappalaiset 

Gabriel Lithovius (1702–1704) 

Henric Bångh (1705–1728) 

Simon Achrenius (1728–1751) 

Abraham Fortelius (1752–1769) 

Johan Gummerus (1771–1785) 

Johan Åkerlund (1785–1825)  

Gustaf Thorén (1827–1838) 

Frans Isak Fortell (1841–1858) 

Johan Fredrik Silvius (1860–1862) 

Robert Mellin (1863–1866, virka lakkautettiin) 

Nykyisin kappalaisena toimii Tapani Kirsilä. 

 

Apupapit ja armovuodensaarnaajat 
Gustaf Arander, armovuodensaarnaaja (1751) 

Johan Laurin, kappalaisen apulainen (1867–1781) 

 

Ylimääräiset papit 

Karl Gustaf Kranck, kappalaisen apulainen (1812–1813) 

Johan Erik Bergstedt, kappalaisen apulainen (1814) 

Nils Abraham Moliis, kappalaisen sijainen (1816–1817) 

Karl Gustaf Åkerlund, kappalaisen sijainen (1818–1825) 

Zakris Toppelius, virkav. saarnaaja (1825–1826) 
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Frans Mikael Toppelius, armovuodensaarnaaja (1826–1828) 

Jakob Hemming, kappalaisen apulainen (1834–1835) 

Elias Fredrik Alcenius, kappalaisen apulainen (1836–1838) 

Anders Israel Grottelin, kappalaisen apulainen ja armovuoden saarnaaja (1838–1839) 

Henrik Schwartzenberg, armovuoden saarnaaja (1839–1841) 

Zakris Gustaf Anstén, kappalaisen sijainen ja armovuoden saarnaaja (1855–1859) 

Anders August Kranck, armovuodensaarnaaja (1859–1860) 

Robert Mellin, välisaarnaaja (1862–1863) 

Oskar Elis Petterson, kappalaisen sijainen (1864–1866) 

Karl Gustaf Renfors, välisaarnaaja (1866–1868) 

Anders Hulkkonen, vt. kirkkoherra (1873–1874) 

Konrad Ferdinand Melartin, vt. kirkkoherra (1879–1880) 

Anton Lagus, vt. kirkkoherra (1884) 

Paavo Hamunen, kirkkoherran apulainen (1891–1892) 

Viktor Emil Lagus, vt. kirkkoherra (1892–1893 ja 1897–1903) 

Kaarle Zefanias Simelius, kirkkoherran apulainen (1893–1895) 

Jooseppi Tolonen, kirkkoherran apulainen (1895–1896) 

Otto Johannes Caselius, kirkkoherran apulainen (1896–1897) 

Kaarlo Aukusti Pohjola, vt. kirkkoherra (1901) 

Aale Johannes Sariola, vt. kirkkoherra (1907–1908) 

Lauri Johanneksenpoika Mustakallio, kirkkoherran apulainen (1908–1909) 

Matti Hiltula, vt. kirkkoherra ja välisaarnaaja (1909–1910) 

Heikki Hyvärinen (         ) 

Pentti Bruhn (muutti Sievissä sukunimensä Evijärveksi) (         ) 

Ahti Koskela, vt. kirkkoherra (1939–1943) 

 

Kanttoreita 

1800-luvun lukkareista on ehkä tunnetuin Eframi Rivander. Hänen hautapaikkansa sijaitsee Tienpuo-

lihautausmaalla. Hänellä oli oma roolinsa kuuluisilla Kalajoen käräjillä. 

 

1900-luvun alkupuolen kanttoreista mainittakoon Lauri Puurunen. Hänen poikansa Lauri Immanuel 

(Manne) Puurunen hoiti monia viransijaisuuksia isänsä kuoleman jälkeen vuodesta 1938 eteenpäin.  

1940-luvulta lähtien kanttorina ovat toimineet: 

– Yrjö Riikonen.  

– Aaro Katajala 

– Antti Roikola 

– Heino Keränen 

– Sisko Hihnala  

– Antti Haapaniemi 

– Päivi Aho 

Vt. kanttorina toimi usean vuoden ajan Valto Hekkala. 

Kirkkokuoroa johti tuolloin mm. Leena Sarjanoja 

 

 

Erään perimätiedon mukaan ”vanhan Puurusen”, 1900-luvun kanttorin Lauri Puurusen kerrotaan luk-

kariksi valitsemisensa perusteista näin: ”Kirkon eteläristin rapuilla oli lukkarikokelaat rivissä, jotka 

vuoroin veisasivat osuutensa ja seurakunnasta valittumies mies vei aina kapulan sinne asti, mihin vei-

suu kantoi. Kun viimeisenä vuoroon tulin minä, kapulaa kuljettava mies joutui juoksemaan pitkän 

matkaa kauemmaksi, koska veisuuääneni oli selvästi muita kantavampi.” Puurunen valittiin lukkarin 

virkaan.  
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Suntioita 

Vehtari-Jaakko, (ruotsinkielen kyrkvaktmästare) Jaakko Vahtola toimi pitkään suntiona ja haudan-

kaivajana Sievissä. Jatkosodan aikana suntiona oli myös Frans Tuomi. Hänen apunaan olivat myös 

hänen poikansa Vilho ja Sulo, silloin kun se oli mahdollista, esimerkiksi kun he olivat lomilla rinta-

malta. Aina ei seurakunnassakaan kaikki asiat mene tasapäisesti. Eräänä talvena oli kuolleita kovin 

vähän, mikä sopi hyvin kirkkoherralle, jolla oli kiinteä palkka, mutta sen sijaan haudankaivajaa se 

hieman harmitti ja hän valittelikin väentuvalla tuskastuneena: ”Pittäisi sitä olla varraa näin suuresa 

seurakunnassa suurempaanki vainajamäärään.” Hän sai palkan kustakin kaivetusta haudasta. 

 

Haudankaivajana on toiminut myös (Claes) Laase Frisk, eli ”Riski-Laase”.  Häntä moitittiin siitä, että 

hän ei käynyt juurikaan seurakunnan jumalanpalveluksissa. Hänen selityksensä oli se, että tienestit 

olivat niin heikkoja, ettei hänellä ollut varaa pyhävaatteiden ostoon. Tupakkaan hänellä oli toki varaa. 

Hän väittikin: ”Tupakki on terveellistä. Se soppii lapsillekki. Kukkaan ei oo kuollu tupakkimyrkytyk-

seen.”  

 

Lähimenneisyydessä ovat suntioina olleet ainakin Uolevi Röntynen, Taavetti Kylmä, Pentti Kumara ja 

Jukka-Pekka Haikola, ja myös muita henkilöitä lyhyempiä aikoja. 

 

Talouspäällikkönä toimii Pentti J. Haikola.  

 

Kesäisin seurakunnassa on työntekijöitä kirkon alueen ja hautausmaiden siivous- ja kunnostustöissä. 

Kirkkoa esittelee kesäisin tehtävään kulloinkin valitut nuoret.  

 

Hautausmaat 

Sievin seurakunnalla on useita hautausmaita. Vanhin on Vanhallakirkolla, entisten kirkkojen ja nykyi-

sen kappelin paikalla sijaitseva Vanhankirkon hautausmaa. Nykyisen kirkon luona on Järvenpuolihau-

tausmaa, entisen Evijärven rannalla. Tästä hautausmaasta käytetään muitakin, epävirallisia nimiä, ku-

ten Järvirannan hautausmaa ja Alahautausmaa. Kun Järvenpuolihautausmaan kiviaitaa tehtiin, muuan 

mies oli pahoillaan seuraavan tapahtuman vuoksi. Kun miehet siirtäessään hevosilla kiviä aidalle, he 

taukojen aikana vaihtelivat keskenään taskukellojaan. Välirahaakin tarvittiin. Tätä katsellessa edellä 

mainittu mies totesi: ”On mennyt nykyaika jumalattomaksi, hautausmaan aitaakin tehdessä kelloja 

vaihdellaan”. 

 

 Tienpuolihautausmaa on kirkon eteläpuolella. Tienpuolihautausmaata on laajennettu sekä Kirkkotien, 

että kesäkahvilan vierellä olevalle pysäköintialueelle. Molemmilla hautausmailla ovat omat ruumis-

huoneet. Nykyisin käytetään vain Järvenpuolihautausmaan ruumishuonetta/kylmiötä. Entisen ruumis-

huoneen seinässä on ollut kiinnitettynä vaivaisukko. Se palveli aikanaan köyhien avunkerääjänä. Mo-

lemmille hautausmaille on tehty varastorakennukset pääporttien viereen.  

 

Tienpuolihautausmaalla on useita muistomerkkejä. Sievissä evakkomatkalla olleiden posiolaisten las-

ten muistomerkki sijaitsee hautausmaan lounaisosassa.  

 

 
 

Posiolaisten evakkojen muistomerkki 
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Tässä muistomerkissä on teksti: EVAKOSSA KUOLLEIDEN JA SIEVIIN HAUDATTUJEN MUIS-

TOKSI POSION KUNTA JA SEURAKUNTA  

 

 

 

Sisäänkäyntiportin luona on nälkään kuolleiden sieviläisten muistomerkki. Se on pystytetty vuonna 

1966. Pahat katovuodet olivat 1860-luvulla, ja pahimmat nälkävuodet 1866–1867.  

 

 
 

Nälkävuosien 1866–1868 kuolleiden muistomerkki 

 

 

Uusimmat muistomerkit ovat: ”Lapselleni, jota en saanut pitää” ja ”Muualle haudattujen muistolle”. 

Ne pystytettiin vuonna 2004. Veli Tuomi suunnitteli muistomerkit Laura Tuomen luonnostelujen poh-

jalta. Muistomerkit valmisti Nivalan kiviveistämö. Myös Järvenpuolihautausmaalla ja Vanhankirkon 

kappelin hautausmaalla ovat ” Muualle haudattujen muistolle” -muistoristit. 

 

 
 

Muualle haudattujen muistolle ja Lapselleni, jota en saanut pitää -muistomerkit 
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Sotien 1939–1944 –muistomerkki Sankarihautausmaalla 

 

 

Kirkkopihalle on hankittu aiemmin, 1918 sodan jälkeen, Suomen vapaussodan muistomerkki. Sen on 

aikoinaan suunnitellut taiteilija Vilho Aalto ja valmistanut Peipohjan kiviveistämö. 

 

 
 

1918 - sodan muistomerkki 

 

Sota-aikana vv. 1939–1945 jouduttiin soittamaan kuolinkelloja joskus useallekin sankarivainajalle 

samana päivänä. Sankarivainajien hautaaminen oli rankkaa työtä, sillä osa hautausmaasta oli tehtävä 

pengertämällä kirkon eturinteeseen. Osa haudoista, jotka tulivat lähemmäs kirkkoa, oli kaivettava lii-

kuttamattomaan, kiviseen moreenikankaaseen. Sankarivainajia on Sievissä 162. Sankarivainajien jou-

kossa lepää myös yksi Mannerheim-ristin ritari, Paavo Korpi, haudattujen eturivistössä.  
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Mannerheim-ristin ritari Paavo Korven muistomerkki Jyringin koulun piha-alueella. 

 

 

 

 

Uusimpia tapahtumia 

Tienpuolihautausmaan laajennusosien siunaus, vihkinen ja käyttöönotto tapahtui helatorstaina 

14.5.2015. Tilaisuus alkoi piispanmessulla kirkossa.  

 

 

 
 

Messun jälkeen siirryttiin hautausmaalle siunaus- ja vihkimistilaisuuteen, jossa piispa Samuel Salmi 

toimitti vihkimisen. 
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Piispa vihkii uuden hautausmaa-alueen käyttöön. Avustajina on kirkkoherra Tapani Kirsilä ja kappa-

lainen Olli Luhtasela 

 

 

 

Seurakuntakoti ja leirikeskus 

Kirkon vieressä oleva seurakuntakoti valmistui Sievin Herättäjäjuhlille vuonna 1973. Se toimii monis-

sa eri tehtävissä, kuten seurapaikkana ja häiden sekä muistotilaisuuksien pitopaikkana. Siellä on myös 

keittiö- ja ruokailutilat ko. tilaisuuksia varten. Kirkkoalueen sosiaaliset tilat sijaitsevat siellä. Seura-

kuntakodin yhteyteen rakennettiin vuoden 2006 remontissa myös kanttoreiden ja musiikkityön työti-

lat, ja muutoinkin nuo tilat nykyaikaistuivat. 

 

Seurakuntakodilla on ollut uusi remontti. Muun muassa ilmastointi on uusittu, sisustusta korjattu ja 

osia katoista. 

 

Seurakunnan leirikeskus sijaitsee Louejärven rannalla, n. 11 kilometriä kirkolta länteen. Siellä pide-

tään rippikoulu- ym. leirit. Leirikeskus toimii kesäisin myös seurojen pitopaikkana.  

 

Pappila ja kirkkoheranvirasto 

Kirkosta hieman etelä-lounaaseen sijaitsee seurakunnan vanha pappilakiinteistö. Siihen kuuluu varsi-

nainen pappilarakennus, joka toimii nykyisin kirkkoherranvirastona ja työntekijöiden työskentelytiloi-

na. Pihapiiriin kuuluu väentupa, jota käytettiin ennen vanhaan muun muassa vuokraviljelijöiden asun-

tona. Sitten myöhemmin se on ollut kansakoulun käytössä, seurakuntakotina, päiväkotina, päiväker-

hona ja monissa muissa tehtävissä. Eteläpäässä, jota kutsuttiin aikoinaan päätuvaksi, asui pappilan 

nuorta väkeä rovasti Korvenheimon aikaan, sitten Anna ja Frans Tuomen lapsia. Siinä on asunut sota-

ajan evakkoja: posiolaisia ja karjalaisia. Se ehti olla myös kansakoulun veistosalina. Rakennuksen 

toisessa päässä on partiolaisten kokoontumispaikka. Mitä kaikkea onkaan tuo rakennus kokonaisuu-

dessaan nähnyt ja kuullut? Pihapiiriin kuuluu myös pitkä aittarakennus. Sen yläkerrassa, jota nimitet-

tiin ”puojinvintiksi”, asui Tuomen tyttäriä kesäisin. Frans-isän tärkeänä tehtävänä oli huolehtia, ettei 

sinne päässyt missään tapauksessa poikia yökylään. Siinä sitä olikin paimentamista! Helpompihan on 

paimentaa kapallista kirppuja.  

Vähän sivummalla on vuonna 1938 Frans Tuomen rakentama navettarakennus. Tähän rakennukseen 

liittyy seuraava pieni tapaus: Frans Tuomi oli pyytänyt navetan rakennustyömaalle apuriksi muun mu-
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assa Frans Silvastia. Frans Silvasti oli Raamattua tunteva mies, niin kuin Frans Tuomikin. Nyt oli 

käynyt kuitenkin niin, että Silvasti ei tullutkaan eräänä aamuna töihin, vaikka häntä olisi tarvittu se-

menttilaastin sekoittamisessa. Häntä oli pyydetty nimittäin Säilyyn puimakoneelle ja hän olikin men-

nyt sinne, olihan puimakoneella olo toki helpompaa. Tuomi oli ollut kiukkuinen, kun Silvasti tuli vas-

ta seuraavana aamuna töihin. Raamatussa on sanat: ”Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi 

kuin tuhat muualla” (Ps. 84:11). Frans Silvasti käytti nyt tätä raamatunpaikkaa puolustuksekseen, to-

sin aika liberaalisti. Hän muutti hieman tekstiä ja vastasi Frans Tuomelle: ”yksi päivä puimakoneella 

on parempi kuin tuhat muualla”. Ei voinut Frans Tuomi olla enää vihainen, vaan oli pitänyt puhjeta 

nauruun ja anteeksianto oli ollut täydellinen.  

Vilja-aitta on kirkon suunnalla. Rakennus toimii nykyisin kesäkausina kesäkahvilana. Navettaraken-

nusta lukuun ottamatta, rakennukset on tehty 1800-luvulla kirkon rakentamisen jälkeen. Osa raken-

nusmateriaaleista on kotoisin ilmeisesti entisen vanhan kirkon rakennuksista.  

Pappilasta itäänpäin, nykyisen Lukkarinrinne -rivitalon kohdalla, on ollut alkuperäinen kanttorila. 

Siinä asui muun muassa kanttori Riikonen. Nuorempi kanttorilarakennus on pappilan länsipuolella ja 

on nykyisin Sievin seurakunnan nuorten tilana. Kanttorilassa pidetään varhaisnuorten kerhoja, nuor-

teniltoja ja muita tapahtumia. 

 

Viimeinen vuokraviljelijäpariskunta, joka asui väentuvassa ja hoiti seurakunnan maita ja metsiä, sekä 

vastasi karjataloudesta oli Anna ja Frans Tuomi vv. 1929–1947. 

 

 

 
Pappila alkuperäisessä asussaan 

 

 

 
 

Pappila takaapäin n. 100 vuotta sitten 
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Pappilan pihapiiri jouluaattoiltana vuonna 2010 

 

 

Seurakuntaelämästä 

Sievin seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Sievin seurakunnan jäsenmäärä on tätä nykyä yli 

5000 henkeä. Seurakunnan organisaatioon kuuluu mm. kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja useita joh-

tokuntia kuten lähetystyön-, lapsi- ja nuorisotyön- sekä musiikkityön johtokunnat. Kirkkoherrana toi-

mii nykyisin Anita Leppälä ja kappalaisena Tapani Kirsilä. Seurakunnalla on myös useita muita viran- 

tai toimenhaltijoita: diakoni, nuoriso-ohjaaja, kanttori, talouspäällikkö, seurakuntamestari, seurakun-

takodin emäntä, kaksi lasten ohjaajaa ja kanslisti. Seurakunnan hengellisestä työstä vastaavat ennen 

kaikkea kirkkoherra ja kappalainen. Huomioitava on myös Rauhanyhdistyksen ja Heränneiden tekemä 

hengellinen työ. Muiden herätysliikkeiden osuus on nykyisin vähäisempää.  

 

Jumalanpalveluselämä ja muut Pyhät toimitukset 

Pääjumalanpalvelukset pidetään sunnuntaisin klo 10.00 kirkossa. Erityisesti juhlapyhinä pidetään ju-

malanpalveluksia myös Vanhankirkon kappelissa. Kirkkovuoden ajankohtien lisäksi pidetään myös 

erityisjumalanpalveluksia kuten perhe-, veteraani-, koululais- ja lastenjumalanpalveluksia. Seurakun-

talaiset voivat yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa osallistua jumalanpalvelusten suunnitte-

luun, etenkin erityisjumalanpalvelusten osalta. Herännäisyydellä ja Rauhanyhdistyksellä on ollut val-

takunnallisiakin kesäjuhlia Sievissä. Herättäjäjuhlat olivat viimeksi vuoden 2002 kesällä ja Suviseurat 

kesällä 2008. 

 

Kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaukset ovat seurakunnan pyhiä ja seurakuntalaisia palvelevia 

toimituksia. Näissä toimituksissa voi parhaiten myötäelää seurakuntalaisten iloissa ja suruissa.  

 

Seurakunnassa toimii erilaisia kuoroja. Kirkkokuoro on aktiivinen. Se perustamisesta on kulunut yli 

kuusikymmentä vuotta. Kuoro järjesti upean 60-vuotisjuhlakonsertin toukokuussa 2006. Nykyisenä 

johtajana on kanttori Päivi Korkeakangas. Musiikkityö järjestää vuosittain useita erilaisia konsertteja. 

Suuren suosion on saavuttanut Hengellisen musiikin viikko syksyisin. Myös Kauneimmat joululaulut 

-ilta tuo kirkontäydellisen kirkkokansaa.   

  

Seurakunnan jäsenenä 

Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa seurakunnan toimintaan kirkollisvaalien yhteydessä, joko 

pelkästään äänestämällä tai asettumalla ehdokkaaksi kirkkovaltuuston vaaleissa. Seurakunnan jäsenel-

lä on oikeus vaikuttaa seurakunnassa tehtäviin päätöksiin ottamalla yhteyttä kirkkoneuvoston tai kirk-

kovaltuuston jäseniin.  
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Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Sievin seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jä-

sentä. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleissa.  Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja 

ja vaalikelpoisia kaikki 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Ehdokkaita voivat 

asettaa valitsijayhdistykset. Sievin seurakunnassa kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa 

vuodessa. Valtuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, uusista viroista, toiminta- ja taloussuunni-

telmasta. Kirkkovaltuusto käsittelee myös tilinpäätöksen. Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin toi-

meenpaneva elin. Kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat valmistellaan ensin kirkkoneuvostossa. Kirk-

koneuvosto kokoontuu Sievissä keskimäärin yksitoista kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostoon kuuluu 

yksitoista jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja 

varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Seurakunnan taloudellinen tila on koh-

talaisen hyvä. 

 

Seurakunnan erilaisista toimintamuodoista saa tämän lisäksi tietoa muun muassa seurakunnan Inter-

net-sivuilta http://www.evl.fi/srk/sievi/. 

 

Edellä on kuvattu lyhyesti Sievin seurakunnan historiaa, sen kikkoihin yms. liittyvää aineistoa ja seu-

rakunnan nykytoimintaa.  

 

Seurakunnan todellinen ja syvin sisältö on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä työ 

on sen pääasiallinen tehtävä. Kaikki muu Jumalan Sanan rinnalla ovat vain organisaatiota ja välinettä. 

Niillä ei ole todellista itseisarvoa Jumalan Sanaan verrattuna. Seurakunta, kirkko, ja sen herätysliik-

keet ovat vain aseita Jumalan kädessä. Seurakunta on Sanan mukaan kuitenkin samalla Kristuksen 

ruumis ja hän on itse sen pää.  

Evankeliumi on ilosanoma tästä Herrasta. ”Evankeliumi on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen 

kaikille, jotka sen uskovat.” (Room. 1:16).  

 
 

1. 

On riemu, kun saan tulla 

sun, Herra, temppeliis, 

sun porteistasi käydä 

sisälle pyhyyksiis. 

2. 

Polvesta polveen täällä 

soi ylistyksesi, 

sieluihin vuotaa rauha 

ja siunauksesi. 

3. 

Tuot julki tuomiosi, 

tahtosi ilmoitat, 

armolla, totuudella 

synnistä puhdistat. 

4. 

Oi rauha Siionille, 

kansalle Jumalan, 

se uhraa kiitostansa, 

sen kanssa vaellan. 

5. 

Jumalan seurakunta, 

puolestas rukoilen 

ja armon alttarille 

käyn kanssa pyhien. 

 
Teksti: Veli Tuomi 

Alkukoonti: Tarja Korhonen (toimi aikoinaan kirkon kesäesittelijä) 

 

Lähteitä: 

- Keränen, Pekka (1993): Sievin seurakunta ja seurakuntaelämä 1650–1970. Teoksessa:  

SIEVISTÄ SOMMAAN NÄKKÖÖN Ylivieska. s.346–356 ja 447–449 

- Sievin seurakunnan virsikirja (v. 2001): ensimmäinen sivu 

- Uusinoka Sirkka: Sievin kirkkoesite. 

- Sievin seurakunnan kotisivut 

- Perimätietoa: Vilho, Sulo ja Veli Tuomi sekä Siiri Tuomi-Turtiainen 

- Kirjoittajan omat muistikuvat  


