Piispa Jari Jolkkosen tervehdys Pohjoisen hiippakunnan 170-vuotisjuhlassa Oulun
tuomiokirkossa
Sisaret ja veljet Kristuksessa,
Tervehdin lämpimästi kaikkia Pohjoisen hiippakunnan 170-vuotisjuhlaan kokoontuneita sisaria
ja veljiä. Kiitän myös mahdollisuudesta tuoda tervehdys tähän yhteiseen juhlaan. Sille on omat
syynsä sekä yhteisessä historiassamme että yhteisissä haasteissamme tänään.
Oulun ja Kuopion hiippakunnilla on yhteinen historia: vuosien 1850-1939 välisenä aikana, siis
89 vuoden ajan nykymuotoiset Oulun ja Kuopion hiippakunnat kuuluivat yhteen ja muodostivat
yhteisen Pohjoisen hiippakunnan.
Vanha, 1850 perustettu Kuopion hiippakunta oli poikkeuksellisen laaja. Se ulottui IlomantsiKalajoki-akselilta pohjoisimpaan Lappiin ja noudatti silloisia Kuopion, Kajaanin ja Oulun läänien
rajoja. Vuonna 1900 piispanistuin ja tuomiokapituli siirrettiin Ouluun keskemmäksi
hiippakuntaa ja 23 vuotta myöhemmin myös nimi muutettiin Oulun hiippakunnaksi. Koska
hiippakunta oli yhä valtavan laaja ja kulkuyhteydet hankalia, sitä oli vaikea johtaa tehokkaasti.
Vuonna 1939 perustettiin nykymuotoinen Kuopion hiippakunta. Päätöksen allekirjoittivat
tammikuussa presidentti Kyösti Kallio ja opetusministeri Uuno Hannula.
Päätöksellään valtiovalta halusi, että nykymuotoinen Oulun hiippakunta tukee PohjoisPohjamaan, Koillismaan ja Lapin alueella asuvien ihmisten hengellistä elämää. Kuopion
hiippakunnan haluttiin puolestaan keskittyvän tukemaan erityisesti ”rajaseudun ihmisten
hengellistä, henkistä ja siveellistä elämää”, kuten asetusteksti kuului. Samana vuonna alkanut
talvisota toi siihen erityistä syvyyttä. Sodat runtelivat raskaasti juuri itärajan ihmisiä vielä
pitkään taistelujen tauottuakin.
Arvoisa juhlaväki. Oulun ja Kuopion hiippakuntien tehtävät ovat säilyneet samana. Yhteinen
tehtävämme on julistaa Kristuksen evankeliumia ja jakaa pyhiä sakramentteja, jotta jokainen
voisi vahvistua uskossa Jumalaan, saada synnit anteeksi, löytää lujan toivon ja päästä taivaan
juhla-aterialle.
Tähän tehtävään kuuluu myös edistää lähimmäisen rakkautta ja puolustaa hyvän elämän
edellytyksiä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Arvelen, että tässä asiassa Oulun ja Kuopion hiippakuntia

tarvitaan entistä lujemmin. Itä- ja Pohjois-Suomen ihmiset uhkaavat jatkuvasti jäädä sivuosaan,
kun yhteiskunnassa päätetään hyvän elämän edellytysten rakentamisesta. Alueemme johtavat
tilastoissa, joissa mitataan työttömyyttä, poismuuttoa, sairastavuutta, köyhyyttä, alhaista
koulutustasoa ja muita huono-osaisuuden muotoja. Alueellisen tasa-arvon eteen on vielä paljon
tehtävää. Toivon, että Oulun ja Kuopion hiippakunnat voisivat yhdessä ponnistella hyvän
elämän edellytysten turvaamiseksi Itä- ja Pohjois-Suomessa. Näihin talkoisiin tarvitaan kuntia,
yrityksiä, järjestöjä ja valtiovaltaa, siis kaikkia meitä.
Samalla meitä Idässä ja Pohjoisessa asuvia yhdistävät myös ne asiat, jotka sitovat meitä tähän
alueeseen ja tekevät sen meille niin rakkaaksi. Keskinäinen huolenpito, taitavat kädet ja
yhteinen elämä Jumalan kauniin luomakunnan yhteydessä tekevät Pohjois- ja Itä-Suomesta
yhteisen kotimme ja kohtalomme.
Kulkutautien ja poliittisten jännitteiden maailmassa hiippakuntiemme yhteinen tehtävä on
taistella toivon puolesta ja auttaa näkemään elämän Jumalan suurena lahjana. Silloin syntyy
myös aito ilo ja kiitollisuus. Työmme on lopulta Jumalan siunauksen varassa. Siksi tahdon
rukoilla meidän kaikkien kanssa.
Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä, uskon alkaja ja kaiken hyvän antaja. Sinun poikasi Jeesus
Kristus on sanonut: ilman minua te ette voi mitään. Me köyhät syntiset tunnustamme, että ilman
sinua me emme voi mitään. Sen tähden me rukoilemme nöyrästi. Herra, katso alas taivaasta ja
näe tämä viinitarha, jonka oikea kätesi on istuttanut. Anna siunauksesi kaikille Oulun ja Kuopion
hiippakunnan seurakunnille, niiden jäsenille, vastuunkantajille ja työntekijöille. Yhdistä meidät
sinuun ja toinen toisiimme. Johdata meitä Pyhällä Hengelläsi niin, että kaikki mitä teemme, olisi
sinun tahtosi mukaista, heijastaisi sinun kunniaasi ja koituisi sielujen autuudeksi. Aamen.
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