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Kalajokilaakso, Kaleva, Keskipohjanmaa, Koillissanomat, Lapin Kansa ja Pohjolan 
Sanomat. Lisäksi täydennän aineistoa Kalevan nettisivujen artikkeleilla ja niiden 
kommenttikenttään kirjoitetuilla kommenteilla.  
 
Teoreettisena viitekehyksenä olen hyödyntänyt diskurssianalyysiä, jonka avulla olen 
muotoillut tutkimuskysymykseni. Ensin kartoitan diskurssit eli keskusteluteemat 
aineistostani. Sen jälkeen tarkastelen kirkkoherravaaliehdokkaiden, tuoreiden kirkkoherrojen 
ja kirkkoherranvaalien kuvauksia lehtiartikkeleissa sekä vaikutusyrityksiä kantaa ottavissa 
kirjoituksissa. Lisäksi pohdin, miksi sukupuolesta kirjoitetaan, kun nainen valitaan 
kirkkoherraksi.  
 
Sukupuoli-teema nousi keskeisimmäksi keskusteluteemaksi eli diskurssiksi. Sen avulla 
luotiin kuvaa kirkkoherranvaaleista, ehdokkaista ja tuoreista kirkkoherroista. Kantaa 
ottavissa kirjoituksissa sukupuoli-diskurssin kautta haluttiin vaikuttaa naisen valintaan tai 
estää naisen valinta kirkkoherraksi. Uutisissa ja haastatteluissa sukupuoli-diskurssi näkyi 
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sekä kirkkoherranvaalien yhteiskunnallinen merkitys -teemoiksi. Näiden diskurssien kautta 
pyrittiin vaikuttamaan kirkkoherran valintaan tai kuvaamaan kirkkoherranvaaleja. 
 
Sukupuolesta keskusteltiin, koska nainen kirkkoherrana oli uutta. Määrällisesti sukupuoli-
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä 
Tutkin pro gradussani naisten valintaa kirkkoherroiksi Oulun hiippakunnan alu-

eella sekä valintaan liittyviä keskusteluteemoja alueen lehdissä. Oulun hiippakun-

nan alueella nainen on valittu kirkkoherraksi yhdeksän eri seurakunnan kirkkoher-

ranvaaleissa. Lisäksi kolmessa seurakunnassa nainen on valittu kirkkoherraksi 

ilman vaaleja heidän ollessa ainoita ehdokkaita.1 Naisia on valittu kirkkoherroiksi 

Oulun hiippakunnassa vuosina 2005–2016, joten se on myös tutkimukseni aikara-

jaus. Aineiston olen kerännyt Oulun hiippakunnan alueen sanomalehdistä Kale-

vasta, Lapin Kansasta, Pohjolan Sanomista, Keskipohjanmaasta, Kalajokilaak-

sosta ja Koillissanomista. Lisäksi täydennän aineistoa Kalevan internetsivuilla 

julkaistuilla uutisilla ja niiden kommenttikentän kommenteilla. Lehtijuttujen ana-

lysoinnissa hyödynnän teoreettisena näkökulmana diskurssianalyysiä. 

Diskurssianalyysin (englanniksi Critical Discourse Analysis, CDA) avulla 

voi tehdä näkyväksi kielenkäytön ideologisia seurauksia.2 Diskurssitutkimuksen 

lähtökohta on, että kielen käyttäminen on kielellistä ja sosiaalista toimintaa. Dis-

kurssianalyysin taustalla on sosiaalinen konstruktivismi ja kielellinen käänne. So-

siaalinen konstruktivismi on kattokäsite tutkimussuunnille, joissa tarkastellaan 

sosiaalisen todellisuuden ja merkityksen rakentumista. Kielellinen käänne puoles-

taan kuvaa yhteiskuntatieteissä ja kulttuurintutkimuksessa tapahtunutta käännettä, 

joka ohjasi kiinnittämään huomiota kieleen. Kieli ei ole neutraali väline, vaan sitä 

voidaan muokata ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa. Diskurssianalyysissa yhdis-

tyvät kielenkäytön mikrotaso sekä laajempi tilanteen ja yhteiskunnan makrotaso.3 

Diskurssi-termillä on monia merkityksiä. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkik-

si puhetapaa, kielenkäyttöä tietyssä kontekstissa, vakiintunutta merkityksellistä-

misen tapaa, ymmärrystä todellisuudesta, tekstiaineistoa, merkityssuhteiden jär-

jestelmää tai kielenkäytön yksikköä, joka on lausetta suurempi. Diskurssin käyttö-

tarkoituksia eli funktioita ovat representaatio eli kuvaus siitä, miten asiat ovat, 

identiteetti eli sen määrittely keitä olemme sekä kielellisten ja muiden resurssien 

organisointi. Näitä diskurssin funktioita Pietikäinen & Mäntynen kuvaavat kielen-

käytön vallanpaikoiksi.4 Pro gradussani ymmärrän diskurssin keskustelun asiasi-

sältönä tai keskustelun teemana eli diskurssi on se mistä tekstissä puhutaan. Käy-
                                                
1 Raili Arhippaisen sähköpostitiedonanto 27.9.2016. 
2 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 50. 
3 Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12–13, 19–20, 25. 
4 Pietikäinen & Mäntynen 2009, 20, 22–23, 52. 
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tän tutkielmassani diskurssin synonyymina keskusteluteema-sanaa. Tutkielmassa-

ni keskeisin kielenkäytön funktioista puolestaan on representaatio, sillä tutkin 

sukupuoleen liittyviä käsityksiä ja odotuksia. 

Representaatio tarkoittaa uudelleen esittämistä. Representaatio on tapahtu-

ma, jossa annetaan merkityksiä sosiaalisille suhteille sekä ympäröivälle maailmal-

le. Representaatiot tuottavat, rakentavat ja kierrättävät ymmärrystä ja arvoja.5 Uu-

delleen esittämiseen eli representointiin liittyy valta, sillä siihen kytkeytyvät ky-

symykset, kuka saa kuvata ja mitä, missä kontekstissa sekä mitä kuvataan ja mitä 

jätetään kuvaamatta. Representaatio saa merkitystä suhteessa aiempiin represen-

taatioihin eli se on kontekstisidonnaista. Representaatio liittyy diskurssitutkimuk-

sen makrotasoihin eli esimerkiksi historiallisiin kehityskulkuihin.6  

Diskurssianalyysin sekä diskurssin ja representaation käsitteiden avulla 

muotoilin tutkimuskysymykseni. Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Millaisia diskursseja on uutisissa ja haastatteluissa sekä mielipidekirjoi-

tuksissa, tekstiviesteissä, kolumneissa ja pääkirjoituksissa, jotka käsittelevät 

kirkkoherranvaaleja sekä tuoretta kirkkoherraa? 

2. Millaista kuvaa uutiset ja haastattelut luovat kirkkoherranvaaleista, kirk-

koherranvaalien ehdokkaista sekä tuoreista kirkkoherroista? 

3. Millaisia vaikutusyrityksiä mielipidekirjoituksissa, tekstiviesteissä, ko-

lumneissa ja pääkirjoituksissa on ennen vaaleja ja vaalien jälkeen? 

4. Miksi sukupuolesta kirjoitetaan, kun nainen valitaan kirkkoherraksi? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla kartoitan diskurssit eli keskustelutee-

mat aineistostani. Toisen kysymyksen avulla tarkastelen representaatioita. Uutis-

ten ja haastatteluiden osalta tarkastelen, millaista kuvaa ne tuottavat kirkkoherran-

vaaliehdokkaista, tuoreista kirkkoherroista ja kirkkoherranvaaleista. Kolmannen 

kysymyksen avulla puolestaan tarkastelen, millaisia vaikutusyrityksiä kantaa otta-

vissa kirjoituksissa on ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. Neljännen kysymyksen 

avulla voin syventää tutkimuskysymysteni pohdintaa ja ilmiön syiden analyysiä.  

Feministinen tutkimus sekä diskurssianalyysi voidaan yhdistää, jolloin eng-

lanniksi voidaan puhua Feminist Critical Discourse Analysis eli FCDA teoriasta 

tai metodista. Feministisen diskurssianalyysin tavoitteena on löytää yhteyksiä 

kielen, vallan, ideologian ja sukupuolen välillä sekä kuvailla tapoja, joilla valtaa 

                                                
5 Paasonen 2010, 40–41, 45. 
6 Pietikäinen & Mäntynen 2009, 56–57. 
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tuotetaan.7 Diskurssianalyysi metodina voi tarjota välineitä tarkastella sukupuolen 

ja vallan suhdetta, mutta feministisessä diskurssianalyysissä tiedostetaan sukupuo-

len käsitteen moninaisuus.8 Sukupuoli liittyy pro gradussani tutkimuksen lähtö-

kohtiin ja tutkimuksen merkitykseen.  

Oulun hiippakunnassa vihittiin ensimmäiset naiset papeiksi vuonna 2001, 

kun muualla Suomessa ensimmäiset naiset oli vihitty papeiksi jo 1988. Oulun 

hiippakunnan alueella työskenteli naisia pappeina heti kahdeksankymmentäluvun 

lopulta, mutta heillä ei ollut alueensa piispan tukea. Oulun hiippakunnan piispa 

Olavi Rimpiläinen ei hyväksynyt naisten pappeutta, ja vasta hänen seuraajansa 

Samuel Salmi vihki Oulussa ensimmäiset naiset papeiksi.9 Ensimmäisten kirkko-

herroina Oulun hiippakunnan alueella työskennelleiden naisten välityksellä kirk-

koherran kuva on saanut uuden sävyn, kun aiemmin vain miehille rajattuun tehtä-

vään oli valittu myös naisia. Lehtijutuissa, joissa kirjoitetaan naisten valinnasta 

kirkkoherroiksi, tuotetaan uudenlaista kirkkoherran kuvaa. Tutkimusteemani kan-

nalta Oulun hiippakunnan alue on kiinnostava hiippakunta juuri naisten aseman 

pappeina ongelmallisuuden vuoksi. Lisäksi Oulun hiippakunnasta kiinnostavan 

alueen tutkimuskysymykseni kannalta tekee vanhoillislestadiolaisen liikkeen voi-

makas vaikutus hiippakunnassa. Oulun hiippakunta on maantieteellisesti Suomen 

laajin hiippakunta, ja siihen kuuluu eri kokoisia seurakuntia Keski-Pohjanmaalta 

Lappiin asti.  

Tiedot Oulun hiippakunnan alueen kirkkoherroista, jotka ovat naisia, olen 

saanut Oulun hiippakunnasta. Yhdeksän vaalien kautta valitun sekä kolmen suo-

raan kirkkoherraksi valitun naisen lisäksi naisia on ollut ehdolla viidessä Oulun 

hiippakunnan alueen kirkkoherranvaalissa, joissa nainen ei tullut valituksi.10 Näitä 

vaaleja en kuitenkaan käsittele tutkielmassani. Lisäksi marraskuussa 2016 Satu 

Saarinen valittiin Oulun hiippakunnan tuomiorovastiksi eli Oulun tuomiokirkko-

seurakunnan kirkkoherraksi.11 Rajaan kuitenkin tuomiorovastinvaalin pois tutki-

muksestani, sillä tuomiorovastin tehtävät eroavat kirkkoherrojen tehtävistä hie-

man. 

Pro graduni aineiston olen kerännyt Oulun hiippakunnan alueen sanomaleh-

distä. Olen tutkinut sanomalehtiä tapauskohtaisesti niin, että kunkin kirkkoherran 

kohdalla olen lukenut kyseisen alueen sanomalehtiä. Lähtökohtana on ollut, että 
                                                
7 Kroløkke & Sørensen 2006, 113. 
8 Lazar 2007, 143.  
9 Saarinen, S. 2005, 11–12.  
10 Raili Arhippaisen sähköpostitiedonannot 27.9.2016; 25.10.2016; 4.11.2016. 
11 Kaleva 14.11.2016 Saarisesta uusi tuomiorovasti. 
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luen vaaleilla kirkkoherraksi valittujen kohdalla lehtiä viikon taaksepäin varsinai-

sesta vaalisunnuntaista. Jos lehteä ei ole ilmestynyt sunnuntaina, olen aloittanut 

lukemisen edeltävästä ilmestyneestä lehdestä. Vaaleja edeltävää rajausta tukee 

myös se, että useissa kirkkoherranvaaleissa on ollut ennakkoäänestys varsinaista 

vaalisunnuntaita edeltävällä viikolla.12 Vaalien jälkeen olen lopettanut lehtien lu-

kemisen niin, että viimeisen vaaliin tai valittuun kirkkoherraan liittyvän artikkelin 

jälkeen olen lukenut lehteä vielä viikon eteenpäin. Lukemista heti vaalisunnuntain 

jälkeen tukee se, että vaalitulos oli selvillä jo vaalipäivän iltana tai viimeistään 

tiistaina. Kolme kirkkoherraa valittiin virkaan ilman vaaleja heidän ollessa ainoita 

hakijoita. Heidän kohdalla olen lukenut lehtiä siitä päivästä alkaen, jolloin he ovat 

aloittaneet työnsä kirkkoherroina ja olen lukenut lehtiä viikon viimeisen artikkelin 

jälkeen. 

Testasin rajausta myös käytännössä, eikä juttuja yli viikkoa ennen vaaleja 

löytynyt paitsi Posion 2011 ja Kuusamon 2015 kirkkoherranvaalien yhteydessä. 

Näiden vaalien yhteydessä Koillissanomat-lehden artikkeleissa ja kantaa ottavissa 

kirjoituksissa viitattiin myös aiemmin ilmestyneisiin kirjoituksiin. Niinpä luin 

Posion ja Kuusamon kirkkoherranvaalien yhteydessä Koillissanomia taaksepäin 

niin kauan, kuin juttuja ei ollut. Posion vaalien kohdalla luin lehteä kolme ja puoli 

viikkoa ennen vaalipäivää ja Kuusamon vaalien kohdalla luin lehteä neljä ja puoli 

viikkoa ennen vaalisunnuntaita. Keskustelun ja uutisoinnin pituuteen voi vaikuttaa 

Kuusamon ja Posion tapauksissa, että Koillissanomat-lehti on selkeästi paikallis-

lehti. Muiden vaalien yhteydessä vaaleja käsitteleviä artikkeleita ei ilmestynyt 

vaaleja edeltävää viikkoa aiemmin. Tämä on samansuuntainen tulos, kuin Jaakko 

Tuiskun väitöksessä. Hän teki huomion, että media kiinnostuu kirkkoherranvaa-

leista vasta lähempänä vaalipäivää, vaikka ehdokkaiden aloittama vaalityö on voi-

nut alkaa jo paljon aiemmin.13  

Täydennän sanomalehdistä löytynyttä aineistoa Kaleva-lehden internetsivu-

jen artikkeleilla sekä niiden yhteyteen kirjoitetuilla kommenteilla. Kalevan inter-

netsivujen artikkelit olen etsinyt käyttämällä nettisivuilla olevaa hakua Oulun 

hiippakunnan alueella kirkkoherroina työskennelleiden naisten nimillä. Valitsin ne 

artikkelit, jotka sopivat artikkeleiden ilmestymisen aikarajaukseen, enkä ottanut 

mukaan esimerkiksi uutisia piispan siunauksesta. Valitsin Kaleva-lehden internet-

                                                
12 Raili Arhippaisen sähköpostitiedonanto 26.10.2016. 
13 Tuisku 2014, 241. 
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sivut, sillä paperinen Kaleva oli ainoa lehti, josta etsin myös artikkeleita kaikista 

Oulun hiippakunnan alueelle kirkkoherroiksi valituista naisista.  

Kirkkoherran tehtävä on johtaa seurakuntaa hengellisesti eli pastoraalisesti 

sekä hallinnollisesti työyhteisöä ja hallintoa johtamalla. Kun kirkkoherranvaalin 

ehdokasasettelu on päättynyt, hiippakunnan tuomiokapituli asettaa hakijat vaali-

järjestykseen taitojen ja kykyjen sekä seurakunnan tarpeiden mukaan. Varsinaisia 

vaalisijoja on kolme, mutta sen lisäksi voi olla ehdokkaana ylimääräisellä vaalisi-

jalla. Käytännössä vaalisijajärjestykseen vaikuttaa hakijoiden virkaiän pituus ja 

johtamiskokemus. Kirkkoherraehdokkaat pitävät vaalisaarnan kukin vuorollaan 

jumalanpalveluksessa ennen vaalipäivää. Jos kirkkoherraksi on vain yksi kelpoi-

suusvaatimukset täyttävä hakija, tuomiokapituli avaa haun uudelleen. Jos kirkko-

herraksi ei hae toisessa haussakaan yhtä enempää kelpoista hakijaa, tällöin ainut 

hakija nimitetään virkaan.14 

Välittömällä vaalilla kirkkoherran valinta vie 10–12 kuukautta. Uuden kirk-

koherran asettaa virkaansa hiippakunnan piispa tai hänen määräämänsä pappi, ja 

hänellä tulee olla vähintään neljä avustajaa messussa. Kirkkoherranvaaleissa ää-

nestysprosentit ovat olleet suurimmat Lapuan hiippakunnassa, jossa äänestyspro-

sentti on keskimäärin 21. Oulun ja Kuopion hiippakuntien kirkkoherranvaaleissa 

äänestysaktiivisuus on toiseksi korkeinta Suomessa, noin 18 prosenttia.15 Kirkko-

herra on voitu valita myös välillisellä vaalilla vuodesta 2014 alkaen. Tällöin kirk-

koherran valitsee kirkko- tai seurakuntaneuvosto.16 Kaikki tutkimani kirkkoherrat 

oli valittu välittömällä vaalilla tai suoraan heidän ollessa ainoita ehdokkaita. 

Muita mahdollisia lähteiden lukemisen rajauksia olisi voinut olla vaalisijo-

jen julkistaminen sekä piispan toimittama uuden kirkkoherran siunaamismessu. 

Valitsin rajaukseksi kuitenkin vaalit, sillä tällöin keskustelulla on voitu myös pyr-

kiä vaikuttamaan kirkkoherran valintaan. Virkaan siunaamisen yhteydessä keskus-

telu olisi voinut olla enemmän puhetta, jossa ei pyritä keskusteluun. Uutisten pe-

rusteella virkaan siunaaminen on saattanut jopa tapahtua useamman kuukauden 

päästä vaaleista. 

Olen kartoittanut Oulun hiippakunnan alueen sanomalehtiä Suomen lehdis-

tön historia –kirjasarjan avulla.17 Vaikka kirjasarja on ilmestynyt lähes 20 vuotta 

ennen tutkimusajankohtani alkua, huomasin, että kirjasarjan tiedot lehtien ilmes-

                                                
14 Tuisku 2014, 19, 239–240, 242. 
15 Tuisku 2014, 12, 226. 
16 KH 2015, 5, 49. 
17 Suomen lehdistön historia osat 3–7 1988. 
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tymisalueista vastaavat pitkälti alueita, joista lehdissä uutisoidaan. Kirjasarjan 

lisäksi hyödynsin tietoja lehtien levikeistä etsiessäni sopivia lehtiä.  Tutkimus-

ajankohtani puolivälissä, vuonna 2010, tutkimieni lehtien levikit olivat 7000 ja 78 

000 välillä. Kalevan levikki oli 78 000, Keskipohjanmaan 25 000, Lapin Kansan 

32 000, Pohjolan Sanomien 20 000, Koillissanomien 7000 ja Kalajokilaakson 

7000. Koillissanomat ja Kalajokilaakso eroavat levikillään selvästi muista lehdistä 

ja lisäksi ne ilmestyvät viitenä päivänä viikossa, kun muut tutkimani lehdet ilmes-

tyivät vuonna 2010 seitsemänä päivänä viikossa.18 Koillissanomat ja Kalajoki-

laakso täydentävät tiettyjen paikkakuntien osalta suurempien lehtien kirjoituksia. 

Kaleva-lehden päätoimittajia ovat olleet tutkielmani aikarajauksen aikana 

Risto Uimonen 2001–2008, Markku Mantila 2009–2014 ja vuodesta 2014 alkaen 

Kyösti Karvonen. Lehteä julkaisee Kaleva Oy.19 Kalevan kotipaikkakunta on Ou-

lu, ja sen levikki käsittää entisen Lapin läänin ja Oulun läänin alueen.20 Koillis-

sanomien levikki on pääasiassa Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella, joista sen 

kotipaikkakunta on Kuusamo.21 Lehden päätoimittaja oli syksyllä 2016 Petri Kar-

jalainen, ja lehteä julkaisee Koillissanomat.22 Keskipohjanmaa-lehden kotipaikka-

kunta on Kokkola, ja sen levikki kattaa Kokkolan lähialueet.23 Lehden päätoimit-

taja oli syksyllä 2016 Kauko Palola, ja sitä julkaisee Keski-Pohjanmaan kirjapaino 

Oyj.24 Kalajokilaakson päätoimittaja oli syksyllä 2016 Seppo Kangas, ja lehteä 

julkaisee myös Keski-Pohjanmaan kirjapaino Oyj.25 

Pohjolan Sanomien kotipaikkakunta on Kemi, josta sen levikki ohjautuu eri-

tyisesti läntiseen Lappiin.26 Lapin Kansan kotipaikkakunta on Rovaniemi ja le-

vikki kattaa Lapin alueen niin, että se painottuu hieman enemmän itäiseen Lap-

piin.27 Kesäkuussa 2015 Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat yhdistettiin yhdeksi 

lehdeksi niin, että Kemissä ja Torniossa lehti ilmestyy Pohjolan Sanomat -nimellä 

ja muualla Lapin Kansa -nimellä.28 Lapin Kansan päätoimittaja oli syksyllä 2016 

Antti Kokkonen.29 Pohjolan Sanomia ja Lapin Kansaa julkaisee Alma Media 

                                                
18 LT-levikkitilasto 2010, 2–4.  
19 Kaleva-konsernin internetsivut s. a. 
20 Salokangas 1988a, 246–249. 
21 Santonen 1988, 345–346. 
22 Koillissanomien internetsivut s. a. 
23 Salokangas, 1988d, 320–321. 
24 Keskipohjanmaan internetsivut s. a. 
25 Kalajokilaakson internetsivut s. a. 
26 Salokangas 1988b, 263–264. 
27 Salokangas 1988c, 70–72. 
28 Ylen uutinen lehtien yhdistymisestä 2015. 
29 Lapin Kansan internetsivut s. a. 
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Oyj.30 Mielipidekirjoitukset ja tekstiviestipalsta olivat Lapin Kansassa ja Pohjo-

lan Sanomissa samat Keminmaan kirkkoherranvaalien 2016 aikaan, mutta muuten 

jutuissa oli hieman eroja. 

1990-luvulla sanomalehdet alkoivat luopua puoluekannoistaan ja nyt sano-

malehtiä julkaisevat pääasiassa osakeyhtiöt, joiden tehtävä on tuottaa voittoa 

omistajilleen. Kalevan tausta oli edistyspuolueessa, kunnes se muuttui sitoutumat-

tomaksi keskimääräistä kehitystä varhaisemmin vuonna 1951. Keskipohjanmaa 

oli keskustalainen vuoteen 1996 asti. Pohjolan Sanomat puolestaan oli keskusta-

lainen vuoteen 2001 asti. Lapin Kansa on ollut sitoutumaton vuodesta 1958.31 

Lapin Kansa perustettiin Maalaisliiton lehdeksi 1928, mutta vuonna 1958 Maa-

laisliitto kielsi lehteä toimimasta äänenkannattajanaan.32   

Kirkkoherrat, seurakunnat, kirkkoherranvaalien vaalipäivä tai töiden aloit-

tamispäivä ja lukemani sanomalehdet:  

Kerttu Venäläinen, Kittilä, 1.3.2005 (töiden aloittamispäivä) 

Kaleva, Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa 

Leila Ikonen, Tyrnävä, 12.6.2005 

Kaleva 

Anita Leppälä, Sievi, 7.5.2006  

Kaleva, Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso 

Hanna Kuusela, Sodankylä, 30.9.2007   

Kaleva, Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa 

Ritva-Elina Pylväs, Toholampi, 1.10.2009 (töiden aloittamispäivä) 

Kaleva, Keskipohjanmaa 

Eija Nivala, Alavieska, 1.9.2010 (töiden aloittamispäivä) 

Kaleva, Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso 

Leena Pudas, Posio, 16.10.2011 

Kaleva, Lapin Kansa, Koillissanomat  

Merja Jyrkkä, Siikalatva, 7.10.2012 

Kaleva, Kalajokilaakso  

Satu Saarinen, Oulujoen seurakunta (Oulu), 29.9.2013 

Kaleva 

Sanna Jukkola, Nivala, 3.11.2013 

Kaleva, Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso 
                                                
30 Alma Media Oyj:n internetsivut s. a. 
31 Holmberg 2004, 69–70. 
32 Salokangas 1988c, 70–72. 
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Taina Manninen, Kuusamo, 4.10.2015 

Kaleva, Koillissanomat 

Sanna Komulainen, Keminmaa, 7.2.2016 

Kaleva, Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa 

Genre eli tekstin lajityyppi ohjaa kielenkäyttöä puhuttaessa, kirjoittaessa ja 

tulkittaessa, ja genret ovat tunnistettavia ja melko pysyviä. Genressä tiivistyy dis-

kurssianalyysin näkökulmasta kulttuurinen ja kielellinen toiminta.33 Tämän vuoksi 

ryhmittelen kantaa ottavat tekstit eli mielipidekirjoitukset, tekstiviestit ja kolumnit 

sekä uutiset ja haastattelut omiin päälukuihin. Pääkirjoitukset sijoitan päälukuihin 

sen perusteella, ovatko ne kantaaottavia vai kommentoivatko ne yleisesti tapah-

tumia. Tekstilajin lisäksi ryhmittelen aineistoni vielä kronologisesti ennen ja jäl-

keen vaalien. Tämän perusteella voin tarkastella diskurssien eroa ennen ja jälkeen 

vaalien.  

Ensimmäisessä varsinaisessa käsittelyluvussa eli toisessa pääluvussa käsitte-

len uutisia ja haastatteluita ennen kirkkoherranvaaleja ja kolmannessa pääluvussa 

puolestaan käsittelen kantaaottavia kirjoituksia ennen vaaleja. Neljännessä päälu-

vussa käsittelen haastatteluita ja uutisia kirkkoherranvaalien sekä uuden kirkko-

herran töiden aloittamisen jälkeen. Viidennessä pääluvussa käsittelen kantaaotta-

via kirjoituksia kirkkoherranvaalien jälkeen. Alaluvut olen nimennyt diskurssien 

mukaan, ja niiden sisällä käsittelen lähteitäni ilmestymisjärjestyksessä eli krono-

logisesti. Olen lihavoinut kirkkoherranvaalit, kun ne esiintyvät ensimmäistä kertaa 

alaluvun alla, helpottamaan vaaleista toiseen siirtymistä. Jos lähde sisältää useita 

diskursseja, käsittelen niitä useammassa alaluvussa. Lisäksi vertaan sukupuoli-

diskurssin ja muiden diskurssien yhteyttä. Kalevan internetsivujen kommentteja 

en analysoi kaikkia yksitellen, vaan olen poiminut niistä useimmin toistuvia tee-

moja täydentämään paperisissa lehdissä julkaistuja kirjoituksia.  

Keskeisimpinä tutkimuksina pro graduni aiheen taustoituksessa ovat Pirkko 

Lehtiön ja Jaakko Olavi Antilan tutkimukset sekä Satu Saarisen väitös. Lehtiön 

tutkimus käsittelee naisten teologian opiskelua ja työskentelyä kirkossa 1800-

luvun lopulta vuoteen 1963 ja lehtorin viran perustamiseen. Tutkimus taustoittaa 

keskustelua pappeuden avautumisesta naisille.34 Antilan tutkimus puolestaan kä-

sittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kokoontumisia 

vuosina 1974–2011. Se avaa keskustelua, jota kirkolliskokouksessa käytiin, kun 

                                                
33 Pietikäinen & Mäntynen 2009, 79, 86. 
34 Lehtiö 2004. 
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siellä keskusteltiin pappeuden avaamisesta naisille 70- ja 80-luvuilla.35 Saarisen 

väitös käsittelee pappeina Oulun hiippakunnassa työskentelevien naisten koke-

muksia. Tutkielmassani se taustoittaa naisten asemaa pappeina Oulun hiippakun-

nassa.36   

Tärkeimpänä tutkimuskirjallisuutena pääluvuissa kaksi ja neljä eli haastatte-

luita sekä uutisia käsittelevissä luvuissa on Marja-Liisa Saarilammin väitöskirja 

Meediotaiteilijasta mediataitajaksi. Taiteilijan kulttuuriset tarinamallit musiik-

kialan erikoislehdessä.37 Saarilammi tutki muusikoiden haastatteluita ja analysoi-

malla niitä, hän muotoili tarinamalleja. Tarinamallien taustalla on diskursiivisen 

psykologian positiointiteoria. Tarinamallit ilmentävät ja muokkaavat käsityksiä, 

millaista on olla esimerkiksi taitelija tiettynä aikakautena. Saarilammi löysi aineis-

tostaan traditionaalisia sekä uudemman ajan tarinamalleja. Uudemman ajan ta-

rinamalleista kolme liittyy naisiin, jotka ovat muukalaisen, diivan ja löytöretkeili-

jän tarinamallit.38 Peilaamalla aineistoani Saarilammin muotoilemiin tarinamallei-

hin voin syventää erityisesti pidempien henkilöhaastatteluiden analyysia. Tarina-

mallien kautta voin tarkastella kirkkoherruuden ja pappeuden representaatioita 

haastatteluissa.  

Tärkeimpänä tutkimuskirjallisuutena luvuissa kolme ja viisi eli kantaa otta-

via kirjoituksia käsittelevissä luvuissa on Risto Saarisen artikkeli Vihapuhe ja 

mustamaalaus teologian kysymyksenä.39 Saarinen hahmottelee artikkelissaan laa-

dullista mittaristoa, jonka avulla voi arvioida kriminalisoitavan vihapuheen ja mo-

raalisesti oikeamielisen kritiikin väliin jäävää ei-rikollista, mutta moraalisesti vää-

rää puhetta. Mittariston tasot ovat kriminalisoitu vihapuhe, mustamaalaus, epäluu-

lon levittäminen, epäluulon herättäminen ja moraalisesti oikeamielinen kritiikki. 

Mittariston taustalla ovat kahdeksannen käskyn tulkinnat, eristiikka eli voittamaan 

pyrkiminen huonosti perustelluilla kannoilla sekä Axel Honnethin tunnustusteoria 

(recognition).40 Saarisen mittari on tarpeellinen erityisesti herätysliike-diskurssiin 

liittyviä kommentteja analysoidessa. Lisäksi Arto Mustajoen määritelmä purku-

puheesta on hyödyllinen pääluvuissa 3 ja 5.41 

                                                
35 Antila 2014. 
36 Saarinen S. 2005. 
37 Saarilammi 2007. 
38 Saarilammi 2007, 17–18, 40, 100, 113, 146–147. 
39 Saarinen, R. 2015. 
40 Saarinen, R. 2015, 389–390, 393, 400. 
41 Mustajoki 2011, 7. 
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1.2. Naiset pääsevät papeiksi Suomessa ja Oulun hiippa-
kunnassa 
Kysymys teologiaa opiskelleiden naisten sijoittumisesta työelämään nousi esiin, 

kun teologiaa yliopistossa opiskelevien naisten määrä kasvoi 1900-luvun alussa. 

Vuodesta 1901 lähtien naiset olivat saaneet suorittaa ylioppilastutkinnon samoin 

ehdoin kuin miehet. Ensimmäinen nainen suoritti teologisen loppututkinnon 

vuonna 1913. Naisasialiikkeessä oli keskusteltu pappisviran avaamisesta naisille 

jo 1900-luvun alussa, mutta kirkon johto oli torjunut ehdotukset, sillä ne eivät 

olleet tulleet kirkon sisältä. Kirkolliskokoukseen naiset pääsivät vuonna 1933. 

1930-luvulla naiset työskentelivät seurakunnissa keskenään erilaisissa työtehtävis-

sä ja myös niistä maksettavat palkat olivat erilaisia. Vuonna 1934 perustettiin 

Naisteologien yhdistys, jonka tarkoituksena oli selvittää naisteologien työskente-

lymahdollisuuksia seurakunnissa.42 

 Vuoden 1958 kirkolliskokouksessa äänestettiin seurakunnissa teologina 

työskentelevien naisten aseman järjestämisestä niin, että teologeina työskentele-

villä naisilla olisi yhteneväinen palkkaus ja rooli seurakunnissa. Ehdotus sai taak-

seen 83 ääntä, ja sitä vastusti 35 äänestäjää, mutta ehdotus kaatui, koska päätök-

seen olisi tarvittu ¾ määräenemmistö. Vuoden 1963 kirkolliskokouksessa käsitel-

tiin naisia varten perustettavaa lehtorin virkaa sekä pappeuden avaamista naisille. 

Lehtorin virka perustettiin äänin 118 – 5, mutta papin viran avaamista naisille 

kannatti 68 ja vastusti 55 kirkolliskokousedustajaa. Papin viran avaaminen naisille 

ei saanut määräenemmistöä, joten se ei toteutunut. Lehtorin viran myötä naisille 

avautui kuitenkin pysyvä asema seurakunnan työntekijöinä.43  

 Kirkolliskokous oli kokoontunut viiden vuoden välein, kunnes vuodesta 

1974 se alkoi kokoontua kahdesti vuodessa. Vuoden 1976 kirkolliskokouksessa 

äänestettiin toisen kerran papin viran avaamisesta naisille. Kirkolliskokouksen 

edustajista naiset perustelivat papin viran avaamista naisille evankeliumin levit-

tämisellä ja kirkon tehtävällä, kun taas miehet perustelivat kielteistä suhtautumis-

taan tunnustuksella ja Raamatulla. Papin viran avaamista naisille kannatti 66, kun 

ehdotusta vastusti 37 kirkolliskokousedustajaa. Päätöstä varten vaadittu määrä-

enemmistö ei toteutunut. Saman vuoden kirkolliskokous kuitenkin laajensi lehto-

rin virkaa ja salli lehtoreille saarnaamisen kirkkoherran luvalla.44 

                                                
42 Lehtiö 2004, 15, 24, 34, 37, 81, 98, 230.   
43 Lehtiö 2004, 310, 314–315. 
44 Antila 2014, 10–11, 60, 63–64, 67. 
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 Kolmannen kerran papin viran avaamisesta naisille äänestettiin kirkollisko-

kouksessa vuonna 1984, jolloin määräenemmistö jäi kuuden äänen päähän. Ää-

nestyksen tulos oli 73 puolesta ja 32 vastaan. Kahden vuoden kuluttua, vuonna 

1986 käytyjen kirkolliskokousvaalien jälkeen oli ilmeistä, että papin virka avattai-

siin naisille, sillä kyselyiden mukaan kannattajia olisi vaaditun ¾ verran. Pappeu-

den avaamisesta naisille äänestettiin jo samana vuonna, jolloin se hyväksyttiin 

äänin 87 – 21. Yli puolet heistä, jotka vastustivat pappeuden avaamista naisille, 

olivat Oulun ja Kuopion hiippakunnista. Näissä hiippakunnissa pappeuden avaa-

misen naisille kannattajat olivat lisääntyneet verrattuna edellisiin äänestyksiin. 

Piispan virka avattiin naisille vuonna 1990 kirkolliskokouksen äänestyksen perus-

teella, vaikka piispainkokous oli lausunnossaan vastustanut viran avaamista naisil-

le.45 Suomessa ensimmäinen nainen aloitti piispana vuonna 2010.46 

 Muissa Pohjoismaissa pappeus avattiin naisille 1900-luvun puolivälissä. 

Tanskan kansankirkossa pappeus avattiin naisille vuonna 1948 ja Norjan kirkossa 

vuonna 1961. Ruotsin kirkossa pappeus avattiin naisille kirkolliskokouksessa 

vuonna 1958, ja ensimmäiset naiset vihittiin papeiksi vuonna 1960.47 Ruotsissa 

ensimmäinen nainen aloitti piispana vuonna 1996. Islannin kirkossa ensimmäiset 

naiset vihittiin papeiksi 1975.48 Suomessa pappeus avattiin naisille Tanskaa, Nor-

jaa ja Ruotsia huomattavasti myöhemmin. Syinä olivat 1870-luvun kirkkolakiin 

pohjautuva vaatimus kirkolliskokouksen ¾ määräenemmistöstä, Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkon piispajohtoisuus verrattuna Norjan ja Tanskan kirkkoihin 

sekä herätysliikkeiden runsas vaikutus verrattuna Tanskan ja Ruotsin kirkkoihin.49 

Seija Molinan mukaan naisten pappeuden hyväksyminen varmisti lopulta evanke-

lisluterilaisen kirkon säilymisen Suomessa enemmistön kirkkona.50  

Oulun hiippakunnan piispana vuosina 1980–2000 toiminut Olavi Rimpiläi-

nen kieltäytyi vihkimästä naisia papeiksi sekä työskentelemästä heidän kanssaan. 

Rimpiläinen perusteli toimintaansa vetoamalla omaantuntoon ja Raamattuun. 

Vuoden 1987 loppuun mennessä yksitoista lehtoria Oulun hiippakunnasta olivat 

halukkaita pappisvihkimykseen, mutta silloin ei ollut vielä selvää, miten hiippa-

kunnan alueella työskentelevät naiset saisivat pappisvihkimyksen. Aluksi toivot-

tiin, että toisen hiippakunnan piispa voisi vihkiä naisia papeiksi Oulun tuomiokir-

                                                
45 Antila 2014, 137–138, 140, 146. 
46 Niemelä 2011, 359. 
47 Saarinen, S. 2005, 15. 
48 Niemelä 2011, 359. 
49 Sundback 2008, 111, 117. 
50 Molina 2010, 170. 
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kossa. Lopulta ensimmäiset naiset Oulun hiippakunnan papeiksi vihittiin Turussa, 

Lapualla ja Tampereella. Heidät piti merkitä työskentelemään muutaman viikon 

ajaksi hiippakuntaan, josta he saivat vihkimyksen. Tällä aikaa heidän lehtorinvir-

kansa muutettiin papinviroiksi heidän varsinaisissa työskentelyseurakunnissaan. 

Vihkimystä hakeneiden lehtoreiden piti myöskin hoitaa itse paperinsa siihen hiip-

pakuntaan, josta hakivat vihkimystä, vaikka Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 

oli aiemmin luvannut hoitaa paperityöt.51  

Rimpiläinen jäi eläkkeelle vuonna 2000, minkä jälkeen Oulun hiippakunnan 

piispana on toiminut Samuel Salmi. Salmi vihkii myös naisia papeiksi, eikä hän 

suostunut erillisvihkimisiin, joissa olisi vihitty naisten pappeutta vastustavia. En-

simmäiset naiset vihittiin papeiksi Oulun hiippakunnassa maaliskuussa 2001.52 

Naisten pappeuden vastustuksessa on nähty kaksi aaltoa. Ensimmäinen ajoittui 

1980-luvun loppuun ja ensimmäisten naisten vihkimiseen papeiksi, kun toinen 

naisten pappeuden vastustamisen aalto ajoittui Rimpiläisen eläköitymiseen. Rim-

piläinen oli vihkinyt papeiksi miehiä, jotka vastustivat naisten pappeutta, ja hänen 

jäätyään eläkkeelle mahdollisuutta tällaiseen ei enää ollut.53   

Kysymys naisten pappeudesta on haastanut herätysliikkeitä ja herätysliik-

keiden suhtautuminen naisten pappeuteen on ollut vaihtelevaa. Evankelisuus ja 

rukoilevaisuus ovat hajonneet kahteen haaraan kysymyksen vuoksi. Viidenteen 

herätysliikkeeseen kuuluvat Kansanlähetys ja Suomen Raamattuopisto suhtautu-

vat virallisissa lausunnoissaan torjuvasti naisten pappeuteen. Lestadiolaisessa he-

rätysliikkeessä suhtaudutaan kielteisesti naisten pappeuteen, mutta vain esikoisles-

tadiolaiset kieltäytyvät työskentelemästä pappina toimivien naisten kanssa. Nais-

ten pappeuden torjunta on lujittanut yhteisöjä, jotka eivät hyväksy naisten pappe-

utta, enemmän kuin yhteisöjä, jotka hyväksyvät naisten pappeuden. Naisten pap-

peus on ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä identiteetti, jonka tor-

juminen on ollut hyväksyttyä. Sen sijaan miesten pappeutta ei ole kyseenalaistet-

tu.54  

 

                                                
51 Saarinen, S. 2005, 11–12, 104–106, 203. 
52 Saarinen, S. 2005, 11–12, 203. 
53 Närhi 2012, 23. 
54 Närhi 2012, 18–20, 171, 174. 
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1.3. Oulun hiippakunta maantieteellisesti ja hengellisesti 

Oulun hiippakuntaan kuuluu 60 seurakuntaa, joissa on yhteensä 525 000 jäsentä. 

Maantieteellisesti hiippakuntaan kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-

pohjanmaan maakunnat.55 Tutkielmani aiheeseen liittyvät Oulun hiippakunnan 

alueen kunnat ja kaupungit ovat Oulu, Kuusamo, Nivala, Sodankylä, Keminmaa, 

Siikalatva, Kittilä, Tyrnävä, Sievi, Posio, Toholampi ja Alavieska (katso kartta, 

liite 1). Väkiluvultaan Oulu on kaupungeista ja kunnista suurin, ja sen väkiluku 

vuonna 2013 oli 193 000 ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon Oulussa kuului 78 % 

asukkaista. Vuonna 2013 Oulun seurakuntayhtymän muodosti seitsemän seura-

kuntaa, jotka olivat Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Oulujoen seurakunta, Karja-

sillan seurakunta, Kiimingin seurakunta, Oulunsalon seurakunta, Tuiran seurakun-

ta ja Haukiputaan seurakunta. Tutkimukseeni liittyvään Oulunjoen seurakuntaan 

kuului 23 000 jäsentä vuonna 2013.56 

Pro graduni aineiston kannalta Oulun hiippakunnan seuraavaksi suurin kun-

ta on Kuusamo. Sen väkiluku oli 16 000 ja kirkkoon kuului 87 % kuntalaisista 

vuonna 2015.57  Nivala on tutkielmani aineiston kannalta kolmanneksi suuri paik-

kakunta, ja sen asukasluku oli 11 000, ja kirkkoon kuului 92 % kunnan asukkaista 

vuonna 2013.58 Neljänneksi ja viidenneksi suurimmat kunnat tutkielmani aineis-

ton kannalta ovat Sodankylä ja Keminmaa. Sodankylän asukasluku oli 9000, ja 

kirkkoon kuului 91 % kuntalaisista vuonna 2007.59 Keminmaassa puolestaan asui 

8500 asukasta, joista 82 % kuului kirkkoon vuonna 2015.60 Siikalatva on tutkiel-

mani aiheeseen liittyvistä kunnista kuudenneksi suurin. Siikalatvassa asui 7500 

asukasta, ja sen seurakuntaan kuului 89 % asukkaista vuonna 2012.61  

Loput kuusi tutkielmani aineiston kannalta keskeistä kuntaa ovat pienempiä 

3000–6000 asukkaan kuntia. Kittilän väkiluku oli 6000, ja kirkkoon heistä kuului 

86 % vuonna 2005. Tyrnävän väkiluku oli puolestaan 5500, ja kirkkoon kuului 94 

% vuonna 2005.62 Sievin väkimäärä oli 5000, ja kirkkoon kuului 95 % kuntalaisis-

ta vuonna 2006.63 Toholammin asukasluku oli 4500, joista kirkkoon kuului 95 % 

                                                
55 Oulun hiippakunnan internetsivut s. a. 
56 Kirkon til. vk. 2013, 126. Oulun asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
57 Kirkon til. vk. 2015, 101. Kuusamon asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
58 Kirkon til. vk. 2013, 126. Nivalan asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
59 Kirkon til. vk. 2007, 128. Sodankylän asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
60 Kirkon til. vk. 2015, 101.Vuoden 2016 vuosikirja ei ollut vielä saatavilla. Keminmaan asukaslu-
vun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
61 Kirkon til. vk. 2012, 126. Siikalatvan asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
62 Kirkon til. vk. 2005, 128, 132. Tyrnävän ja Kittilän asukasluvut olen laskenut vuosikirjan tieto-
jen perusteella. 
63 Kirkon til. vk. 2006, 132. Sievin asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
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vuonna 2009.64 Asukasluvultaan pienimmät kunnat ovat Posio ja Alavieska. Posi-

on asukasluku oli 4000, ja kirkkoon kuului 89 % kuntalaisista vuonna 2011.65 

Alavieskan asukasluku oli 3000, kun kirkkoon kuului 94 % vuonna 2010.66 Pro 

graduuni liittyvien kuntien alueella kirkkoon kuuluminen oli suurta tutkimusajan-

kohtanani. Kirkkoon kuuluminen vaihteli Oulun 78 prosentista Toholammin ja 

Sievin 95 prosenttiin. Kuntien asukasluvut olen pyöristänyt viidensadan asukkaan 

tarkkuudella. 

Oulun hiippakunnan alueella merkittävimmät herätysliikkeet ovat lestadio-

laiset liikkeet Rauhan Sana ja vanhoillislestadiolaisuus. Vanhoillislestadiolaisuus 

järjestää toimintaa ainakin kerran kuussa lähes koko hiippakunnan alueella. Rau-

han Sanalla puolestaan on toimintaa ainakin kerran kuussa käsivarren, Torniojoki-

laakson ja Rovaniemen alueella. Myös herännäisyys, evankelisuus, Kansanlähe-

tys, Suomen Raamattuopisto ja Kansanraamattuseura vaikuttavat Oulun hiippa-

kunnan alueella. Herännäisyys ja evankelisuus järjestävät toimintaa vähintään 

kerran kuussa Pohjois-Pohjanmaalla ja Keskipohjanmaalla. Kansanlähetys, Suo-

men Raamattuopisto ja Kansanraamattuseura järjestävät jonkin verran toimintaa 

Oulun hiippakunnan alueella.67  

Lestadiolaisuus on jakautunut kahdeksaantoista haaraan. Lestadiolaisuuden 

juuret ovat 1840-luvun Torniojokilaaksossa Ruotsin puolella ja Lars Levi Laesta-

diuksen julistuksessa. Laestadiuksen kuoleman jälkeen Juhani Raattamaa toimi 

lestadiolaisen herätyksen johtohahmona, mutta hänen kuolemansa jälkeen liike 

alkoi hajaantua. Suurin lestadiolaisista suuntauksista on 1900-luvun alussa järjes-

täytynyt vanhoillislestadiolaisuus. Vanhoillislestadiolaisten paikallisyhdistysten 

toimintaa tukee ja valvoo Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistys SRK. 

Rauhan Sana erkani vanhoillislestadiolaisuudesta 1930-luvulla.68 Lestadio-

laisuudessa keskeisiä käytäntöä ja oppeja ovat eksklusiivinen seurakuntakäsitys 

eli vain lestadiolaiseen liikkeeseen kuuluva voi pelastua sekä synninpäästö ja seu-

raperinne. Virallisesti liikkeessä ei hyväksytä naisten pappeutta eikä saarnaajan 

roolia, mutta kaikki voivat todistaa seuroissa spontaanisti sekä antaa synnit an-

teeksi.69 Vanhoillislestadiolaiseen elämäntapaan ei perinteisesti kuulu TV:n katse-

                                                
64 Kirkon til vk. 2009, 128. Toholammin asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteel-
la. 
65 Kirkon til. vk. 2011, 122. Posion asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
66 Kirkon til. vk. 2010, 120. Alavieskan asukasluvun olen laskenut vuosikirjan tietojen perusteella. 
67 Salomäki 2010, 99–102.  
68 Salomäki 2010, 51–52, 58.  
69 Saarinen, S. 2005, 74. 
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lu, alkoholin käyttö, tanssiminen, elokuvat tai ehkäisy.70 Vaikka lestadiolaisuus on 

hajautunut moniin haaroihin, niin uskonnolliset käsitykset ja oppi eivät rajaudu 

tiukasti suuntausten rajojen mukaan.71  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 Kutuniva 2003, 65–66, 68–69.  
71 Talonen 2014, 30. 
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2. Uutiset ja haastattelut ennen kirkkoherranvaaleja 

2.1. Sukupuoli 
Sievin kirkkoherranvaalit 2006 olivat esillä Kalajokilaakson etusivulla perjantaina 

ennen vaalisunnuntaita. Etusivun artikkeli mainosti tulevia vaaleja sekä lehdestä 

löytyvää ehdokkaiden haastattelua. Etusivulle oli poimittu ehdokkaiden kommen-

tit naisten pappeudesta. Anita Leppälä kommentoi, että hänen mukaansa voitaisiin 

ottaa käyttöön rangaistus, jos pappi kieltäytyisi työskentelemästä kollegan kanssa 

tämän sukupuolen perusteella. Toinen ehdokkaista, Tapani Kirsilä, kertoi, että hän 

ei hyväksynyt ”naispappeutta”, mutta työskenteli kirkossa sen ohjeiden mukaan. 

Hän kommentoi myös, että piispojen tulisi miettiä kysymystä naisten pappeudes-

ta, sillä kohta kirkossa olisi vain naisia pappeina.72 Kirsilän kommentti piispoista 

ja naisten pappeudesta jäi avoimeksi eikä ollut selvää, mitä hänen kommentillaan 

varsinaisesti tarkoitettiin. 

 Varsinainen Kalajokilaakson tekemä haastattelu Sievin kirkkoherranvaalin 

ehdokkaista oli jaoteltu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kerrottiin kahdek-

san kysymystä, joita ehdokkaille oltiin esitetty ja siinä oli myös pieni infolaatikko 

Sievin seurakunnan jäsenmäärästä ja taloustilanteesta. Ehdokkaille esitetyt kysy-

mykset koskivat seurakunnan tulevaisuutta ja taloutta, kirkosta eroamista sekä 

ehdokkaan esimiestaitoja. Seitsemäs kysymys liittyi rangaistukseen, jonka voisi 

saada, jos pappi kieltäytyisi yhteistyöstä toisen papin kanssa tämän sukupuolen 

perusteella.73 Kysymys oli kirjoitettu: 
7) Piispainkokous käsittelee syyskuussa työnjohtamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja 
työturvallisuutta koskevia kysymyksiä. Hyväksytkö rangaistuskäytännön, jos pappi kieltäy-
tyy yhteistyöstä naispapin kanssa?74 
 

Kysymys naisten pappeudesta ja sen hyväksymisestä nostettiin esiin ajankohtaise-

na aiheena, kun siinä viitattiin tulevaan piispainkokoukseen. 

Artikkelin kaksi jälkimmäistä osaa muodostuivat toimittajan tekemästä 

kummankin ehdokkaan lyhyestä luonnehdinnasta sekä heidän vastauksistaan ky-

symyksiin. Molempien osuudet olivat otsikoitu naisten pappeuteen liittyvillä otsi-

koilla. Anita Leppälän osuus oli otsikoitu: ”Omantunnon syyt eivät riitä työstä 

kieltäytymiseen.” Tapani Kirsilän osuus oli taas otsikoitu: ”Työilmapiirin säilyt-

täminen naispappeuskannan edelle.” Sukupuoli näkyi ehdokkaiden vastauksissa 

vain seitsemännen kysymyksen vastauksessa, jossa kysyttiin rangaistuskäytännös-
                                                
72 Kalajokilaakso 5.5.2006 Sievillä uusi kirkkoherra ensi maanantaina. Tästä eteenpäin käytän 
Kalajokilaakso-lehdestä lyhennettä KJL. 
73 KJL 5.5.2006 Sievin seurakunta valinnan edessä. 
74 KJL 5.5.2006 Sievin seurakunta valinnan edessä. 
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tä. Leppälä vastasi kannattavansa ehdottomasti rangaistuskäytäntöä. Kirsilä puo-

lestaan vastasi, että rangaistusta ei tarvittu, sillä kirkon edellyttämät ohjeet tulisi 

hyväksyä jo hakeutuessaan kirkkoon töihin. Kirsilä kertoi myös, että hän ei oman-

tunnon ja Raamatun perusteella ”kannata naispappeutta”, mutta se ei oikeuttaisi 

häntä rikkomaan työyhteisön ilmapiiriä.75    

Naisten pappeus oli nostettu haastattelussa isoksi kysymykseksi, sillä eh-

dokkaiden vastaukset siihen liittyvään kysymykseen oli poimittu otsikkoihin. Ai-

heen ajankohtaisuus perustui tulevaan piispainkokoukseen ja se liittyi myös seu-

rakunnan työyhteisön johtamiseen. Haastatteluosuudessa mainittiin ehdokkaiden 

herätysliiketaustat, mutta ehdokkaiden sitoutumista liikkeiden arvoihin ei avattu 

enempää. Naisten pappeuden hyväksyminen ei liity varsinaisesti seurakuntalaisten 

elämään, vaikka haastattelu oli suunnattu äänioikeutetuille seurakuntalaisille. Ky-

symyksen avulla tarkasteltiin artikkelissa enemminkin ehdokkaiden arvoja.  

Posion kirkkoherranvaalien 2011 yhteydessä Lapin Kansa julkaisi kirkko-

herraehdokkaista haastattelun. Ehdokkailta Markku Kanniaiselta ja Leena Pudak-

selta kysyttiin samat seitsemän kysymystä, joiden vastauksissa yhdessä näkyi su-

kupuoli. Ensimmäisessä kysymyksessä ehdokkaita pyydettiin kertomaan itsestään. 

Tämän kysymyksen vastauksessa Pudas kertoi olevansa ”kolmen lapsen äiti”. 

Kanniainen puolestaan kertoi, että heillä oli kuusi lasta vaimonsa kanssa.76 Sana 

äiti viittaa sukupuoleen, kun maininta lapsista tai vanhemmuudesta on sukupuo-

lineutraalimpi.  

Oulujoen kirkkoherranvaalien 2013 yhteydessä Kalevassa julkaistiin uuti-

nen seurakunnan järjestämästä vaalipaneelista kirkkoherranvaalin ehdokkaille. 

Sukupuolesta kirjoitettiin uutisessa, sillä yhdeltä ehdokkaalta oltiin kysytty nais-

ten pappeudesta. Ehdokkaan, Juho Kopperoisen, kirjoitettiin olevan vanhoillisles-

tadiolainen. Hän kommentoi, että seurakunnassa naiset ja miehet olivat samanar-

voisia ja, että ”heidän [naisten] tulee ansaita työnluottamus samalla tavalla kuin 

muidenkin pappien”.77 Muilta ehdokkailta ei uutisen perusteella oltu kysytty vaa-

lipaneelissa naisten pappeudesta. Myös tässä artikkelissa naisten pappeuteen liit-

tyvä kysymys toimi ehdokkaan arvojen mittarina. Sen avulla arvioitiin ehdokkaan 

arvomaailmaa.  

                                                
75 KJL 5.5.2006 Omantunnon syyt eivät riitä työstä kieltäytymiseen; KJL 5.5.2006 Työilmapiirin 
säilyttäminen naispappeuskannan edelle. 
76 Lapin Kansa 9.10.2011 Kirkkoherraksi pyrkii kaksi pappia. Tästä eteenpäin käytän Lapin Kansa 
-lehdestä lyhennettä LK. 
77 Kaleva 23.9.2013 Ehdokkaat piinapenkissä. Tästä eteenpäin käytän Kaleva-lehdestä lyhennettä 
K. 
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Oulujoen kirkkoherranvaalien vaalipäivän iltana julkaistiin äänestysaktiivi-

suudesta kertova uutinen Kalevan internetsivuilla. Äänestysaktiivisuuden kerrot-

tiin olleen historian suurin, mihin oli pyydetty kommentti Oulujoen seurakunnan 

kirkkoherran virkaa toimittaneelta Pentti Kortesluomalta. Hänen mukaansa äänes-

tysaktiivisuutta selitti ehdokkaiden sukupuoli. Nainen ehdolla kirkkoherraksi oli 

Kortesluoman näkemyksen mukaan saanut vaaliuurnille sekä naista kirkkoherrana 

vastustavat sekä naista kirkkoherraksi toivovat.78 Kortesluoman kommentti oli 

ainoa, jossa viitattiin suoraa ehdokkaan sukupuoleen uutisoinnissa ennen kirkko-

herranvaalien tuloksen selviämistä. 

Kuusamon kirkkoherranvaalien 2015 yhteydessä Koillissanomat julkaisi 

ehdokkaista haastattelun, jossa heiltä kaikilta kysyttiin samat kysymykset. Suku-

puoli oli esillä yhden ehdokkaan vastauksessa, kun Leena Pudas kertoi olevansa 

”perheenäiti”.79 Myöhemmin Koillissanomat julkaisi jokaisesta ehdokkaasta Tai-

na Mannisesta, Leena Pudaksesta ja Tuomo Törmäsestä haastattelut eri päivinä. 

Jokaisessa haastattelussa mainittiin sukupuoli. Manninen kertoi haastattelussaan, 

että ”äitiys on tuonut elämänkokemusta ja sitkeyttä”, minkä hän arveli auttavan 

kirkkoherran työssä.80 Pudaksen haastattelussa puolestaan kerrottiin, että hän oli 

ollut ensimmäinen nainen pappina Posiolla.81 Kolmannen ehdokkaan haastattelus-

sa Törmäsen kerrottiin olevan isä.82 Törmäsen haastattelu oli ainut teksti, jossa 

viitattiin sukupuoleen isä-sanalla. Myös muilla kirkkoherraksi pyrkineillä miehillä 

oli lapsia, mutta heistä kerrottiin aineistossani, että heillä oli lapsia eikä heidän 

vanhemmuuteen viitattu muuten. 

Sukupuoli-diskurssi nousi esiin yhdeksässä ennen vaaleja julkaistussa artik-

kelissa (katso liite 2). Sukupuoli nousi esiin kysymyksenä naisten pappeuden hy-

väksymisestä sekä rangaistuskäytännöstä, jonka perusteella pappi voisi saada 

sanktion kieltäytymällä työskentelystä kollegan kanssa tämän sukupuolen perus-

teella. Näiden kysymysten avulla arvioitiin ehdokkaiden arvoja. Lisäksi sukupuoli 

näkyi yhdessä haastattelussa, jossa arvioitiin syitä korkealle äänestysprosentille. 

Sukupuoli oli esillä myös, kun kirkkoherraehdokkaaseen viitattiin isänä sekä, kun 

kirkkoherraehdokkaat kertoivat olevansa äitejä tai kertoivat äitiydestään. Suku-

                                                
78 Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013. 
79 Koillissanomat 2.9.2015 Kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät. Tästä eteenpäin käytän Koillissa-
nomat-lehdestä lyhennettä KS. 
80 KS 3.9.2015 Kirkko on seurakuntalaisia varten. 
81 KS 9.9.2015 Taidot ja persoona peliin. 
82 KS 16.9.2015 Avoimuus, avoimuus, avoimuus. 
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puoli näkyi artikkeleissa termeinä naispappeus, miespappi, naispappi, nainen, 

mies, perheenäiti, äitiys ja isä. 

2.2. Muistutus kirkkoherranvaaleista ja äänestysaktiivisuus 
Sievin kirkkoherranvaalien 2006 yhteydessä Kalajokilaakso uutisoi äänestyksestä. 

Tiistaina 9.5.2006 etusivulla oli kuvallinen uutinen, joka oli otsikoitu: ”Sieviläiset 

saavat uuden papin.” Jutun kuva oli otettu, kun seurakuntalainen laittoi äänensä 

uurnaan. Etusivun uutinen mainosti lehden sivuilta löytyvää pidempää uutista 

kirkkoherranvaaleista.83 Varsinaiseen uutiseen oli haastateltu äänestämässä käy-

nyttä seurakuntalaista sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajaa. Seurakuntalainen 

kertoi kirkkoherranvaalin merkityksestä sekä luonnehti lyhyesti molempia ehdok-

kaita. Vaalilautakunnan puheenjohtajalta oli puolestaan kysytty arviota äänes-

tysaktiivisuudesta. Hän ei uskonut, että äänestysprosentti olisi yltänyt edellisvaali-

en tasolle eli 68 prosenttiin, mutta hän oli iloinen nuorten äänestysaktiivisuudesta. 

Vaalitulos ei ollut vielä tiedossa ennen lehden painoon menoa, sillä artikkelissa ei 

kerrottu vaalitulosta vaan todettiin vaalituloksen selvinneen kirjoitusajankohdan 

jälkeen.84 Sievin kirkkoherranvaaleista annettiin kuva, että ne eivät olleet yhtä 

kiinnostavat kuin edellisellä kerralla, mutta nuoret olivat käyneet äänestämässä. 

 Sodankylän kirkkoherranvaalien 2007 yhteydessä Lapin Kansa oli tiedus-

tellut seurakunnan toimistosihteeriltä ennakkoäänestyksen aktiivisuutta. Toimis-

tosihteeri Eija Aikiolta kysyttiin myös, kuka vaaleissa saisi äänestää ja milloin 

vielä olisi mahdollista äänestää. Aikio luonnehti, että ennakkoäänestys oli ollut 

vilkkaampi kuin edellisissä seurakuntavaaleissa ja 432 seurakuntalaista olivat ää-

nestäneet ennakkoon haastatteluun mennessä. Hän kertasi myös varsinaisten vaa-

lipäivien äänestyspaikat.85 Sodankylän kirkkoherranvaaleista luotiin kuva, että 

ennakkoäänestys oli ollut vilkasta ja että vielä oli mahdollista äänestää. 

 Posion kirkkoherranvaalien 2011 yhteydessä Lapin Kansa ja Koillissanomat 

uutisoivat vaalien ennakkoäänestyksestä. Lappi lyhyesti –palstalla uutisoitiin vilk-

kaasti alkaneesta ennakkoäänestyksestä, sillä ensimmäisenä päivänä 170 äänestä-

jää olivat käyneet äänestämässä. Jutussa mainittiin myös ehdokkaat ja varsinainen 

vaalipäivä.86 Toinen Lapin Kansan artikkeli liittyen Posion kirkkoherranvaaliin 

julkaistiin vaalipäivänä 4x tänään tapahtuu –palstalla, jossa vaali oli nostettu en-

simmäiseksi menoksi. Jutussa mainittiin ehdokkaat ja heidän kotipaikkakuntansa 
                                                
83 KJL 9.5.2006 Sieviläiset saavat uuden papin.   
84 KJL 9.5.2006 Nuoret innokkaina papinvaalissa. 
85 LK 29.9.2007 Moniko äänesti ennakkoon Sodankylän papinvaalissa? 
86 LK 11.10.2011 Papinvaalissa vilkasta.  
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sekä äänestyksen sulkeutumisaika. Artikkelin kuvituksena oli kuva Posion kirkos-

ta.87  

 Posion kirkkoherranvaalien ennakkoäänestyksen avautuminen oli nostettu 

Koillissanomien etusivun suurimmaksi uutiseksi 11.10.2011. Etusivulla oli kuva 

seurakuntalaisesta äänestyskopissa sekä sen alla lyhyt uutinen vaalista ja ennak-

koäänestyksestä. Uutisessa mainittiin ehdokkaat sekä heidän vaalisijat, edellispäi-

vänä alkanut ennakkoäänestys sekä ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän äänes-

tysaktiivisuus.88 Saman päivän lehdessä oli vielä pidempi artikkeli alkaneesta en-

nakkoäänestyksestä. Siinä haastateltiin äänestämässä käyneitä seurakuntalaisia ja 

kysyttiin heidän motivaatiostaan tulla äänestämään ensimmäisenä äänestyspäivänä 

sekä arviota vaalien tuloksesta. Artikkelissa mainittiin myös tulevat äänestyspäi-

vät ja ajat.89  

 Posion kirkkoherranvaaleista kirjoitettiin vielä viimeisessä Koillissanomien 

numerossa ennen vaalisunnuntaita. Perjantain lehdessä oli uutinen, jossa kerrottiin 

äänestysprosentin kohonneen jo 22,5 prosenttiin. Uutisessa oli useampi komment-

ti ”Posion seurakunnan kirkkovaltuustoa johtavalta” Marketta Soudunsaarelta. 

Hän kertoi uutisessa käyneensä kuuntelemassa molemmat vaalisaarnat sekä äänes-

täneensä ennakkoon. Hän harmitteli lehtien mielipidekirjoitusten kiivasta sävyä 

sekä arvioi äänestysprosentin nousevan korkeaksi.90 Soudunsaari esitettiin kirjoi-

tuksessa kahdessa roolissa. Toisaalta kirkkovaltuuston puheenjohtajana hän kom-

mentoi vaaleja edeltäneen keskustelun sujuvuutta sekä äänestysaktiivisuutta, mut-

ta toisaalta seurakuntalaisena hän kertoi itse äänestäneensä.  

 Ennen Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien 2013 tuloksen ratkea-

mista Kalevassa ja Kalevan internetsivuilla uutisoitiin äänestysaktiivisuudesta. 

Kalevassa julkaistiin vaalipäivänä uutinen jossa kerrottiin äänestysprosentin ol-

leen ennakkoäänestyksen perusteella 10,8 prosenttia. Uutisessa eriteltiin vielä 

tarkemmin seurakunnan eri alueiden äänestysaktiivisuus sekä kerrattiin äänestys-

mahdollisuudet vaalipäivänä. Sen lopussa mainittiin ehdokkaat vaalisijajärjestyk-

sessä sekä edellisten kirkkoherranvaalien äänestysprosentti.91 Kalevan internetsi-

vuilla julkaistu uutinen oli ilmestynyt vaalipäivän iltana ja päivitetty puolituntia 

äänestyksen sulkeutumisen jälkeen. Uutisessa äänestysaktiivisuuden kerrottiin 

olleen historian korkein seurakunnassa, 18,1 prosenttia. Jutussa oli haastateltu 
                                                
87 LK 16.10.2011 4x tänään tapahtuu –palsta. 
88 KS 11.10.2011 Kirkkoherraa valitsemassa. 
89 KS 11.10.2011 Ennakkoäänestys käyntiin vilkkaasti Posiolla. 
90 KS 14.10.2011 Posion kirkko saa uuden paimenen. 
91 K 29.9.2013 Oulujoen kirkkoherra valitaan sunnuntaina. 
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seurakunnan vt. kirkkoherraa Pentti Kortesluomaa, jonka näkemyksen mukaan 

äänestysaktiivisuuteen oli vaikuttanut ehdokkaiden sukupuoli.92 

 Viikkoa ennen Nivalan 2013 kirkkoherranvaaleja Kalevassa uutisoitiin vaa-

leissa ehdolla olleista sekä kerrottiin äänestyksen aikataulut. Ehdokkaat Sanna 

Jukkola ja Janne Isomaa mainittiin jutussa vaalisijojen mukaisessa järjestyksessä 

ja heistä kerrottiin senhetkinen virkanimike, kotipaikkakunta, ikä ja herätysliike-

tausta.93 Kalajokilaakso-lehdessä julkaistiin ennen Nivalan vaaleja jumalanpalve-

lusaktiivisuutta käsitellyt pääkirjoitus. Pääkirjoituksessa viitattiin Nivalassa viikon 

päästä kirjoituksen julkaisemisesta pidettyihin kirkkoherranvaaleihin sekä muu-

taman kuukauden päästä pidettyihin Kalajoen seurakunnan kirkkoherranvaaleihin 

esimerkkeinä ”seurakunnan toimintojen” järjestämisestä. Pääkirjoituksessa arvel-

tiin vaalien kiinnostavan seurakuntalaisia ja siinä kerrottiin tulevasta vaalipanee-

lista.94 

 Kuusamon kirkkoherranvaalien 2015 ennakkoäänestyksestä uutisoitiin 

Koillissanomat-lehdessä. Päivän 29.9.2015 lehden etusivun suurimmaksi uutiseksi 

oli nostettu ennakkoäänestyksen avautuminen. Artikkelin kuvitukseksi oli valittu 

valokuva, jossa paikkakuntalainen pariskunta äänesti. Etusivun uutinen mainosti 

lehdestä löytynyttä pidempää artikkelia ennakkoäänestyksen avautumisesta.95 

Varsinaisessa artikkelissa oli vielä saman pariskunnan kommentti, ja heidän mu-

kaansa vaalista ei tulisi tiukka. Uutisessa kerrottiin myös ensimmäisen ennakko-

äänestyspäivän aktiivisuudesta sekä kerrattiin ennakkoäänestyspaikat. Jutun lo-

pussa ehdokkaat mainittiin vaalisijojen mukaisessa järjestyksessä.96 Vaalisunnun-

taita edeltävänä perjantaina Koillissanomissa ilmestyi vielä lyhyt uutinen jossa 

kerrottiin 14 prosenttia seurakuntalaisista äänestäneen ennakkoon. Uutisessa oli 

myös vaalilautakunnan puheenjohtajan Juhani Määtän spekulaatio, että äänestys-

prosentti nousisi 30 prosenttiin sekä kertauksena ennakkoäänestyspaikat ja varsi-

naisen vaalipäivän äänestyspaikka.97  

Kirkkoherranvaalien äänestysaktiivisuudesta sekä muistutuksesta äänestää 

vaaleissa uutisoitiin runsaasti ennen kirkkoherranvaaleja. Diskurssin kautta luotiin 

kuvaa, että kirkkoherranvaalit ja niissä äänestäminen olivat merkittävä tapahtuma. 

Äänestysaktiivisuudesta uutisoitiin, mikä se oli ollut ensimmäisen ennakkoäänes-

                                                
92 Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013. 
93 K 27.10.2013 Nivalan kirkkoherraksi kaksi ehdokasta. 
94 KJL 25.10.2013 Osallistuminen kiinnostaa (pk.). 
95 KS 29.9.2015 Paloniemet äänestivät. 
96 KS 29.9.2015 Kuusamon kirkkoherranvaali käynnistyi. 
97 KS 2.10.2015 Kuusamossa äänestänyt noin 14 prosenttia seurakuntalaisista. 
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tyspäivän jälkeen sekä kokonaisuudessaan. Äänestysaktiivisuutta arvuuteltiin, ja 

sen suuruutta selitettiin uutisissa ja haastatteluissa ennen vaaleja. Ennen vaaleja 

julkaistiin myös uutisia, joissa oli juuri ennakkoon äänestäneiden seurakuntalais-

ten kommentteja. Uutisissa myös tiedotettiin, missä vielä pystyisi äänestämään. 

Äänestysaktiivisuudesta ja muistutuksesta äänestää uutisoitiin Sievin 2006, So-

dankylän 2007, Posion 2011, Oulujoen 2013, Nivalan 2013 ja Kuusamon 2015 

kirkkoherranvaalien yhteydessä.  

Sukupuoli-diskurssi yhdistyi yhdessä kirjoituksessa äänestysaktiivisuus ja 

muistutus äänestää -teemaan (katso liite 2). Kirjoituksessa virkaa tehnyt kirkko-

herra spekuloi korkean äänestysprosentin johtuvan naisen ehdokkuudesta, sillä 

osa äänestäjistä hänen mukaansa äänesti naisen toimimista kirkkoherrana vastaan 

ja osa sen puolesta. Tästä syntyy kuva, että nainen ehdokkaana olisi tehnyt vaali-

asetelmasta sukupuoliasetelman. Kommentti esitettiin niin, että se olisi kuvannut 

seurakuntalaisten sukupuoleen liittyviä käsityksiä ja odotuksia. Kommentti loi jo 

ennen vaalituloksen julkistamista kuvaa naisen valinnasta tai valitsematta jättämi-

sestä. Kommentin perusteella nainen olisi voittanut tai hävinnyt vaalit sukupuo-

lensa perusteella.  

 

2.3. Kuka heistä sopisi parhaiten kirkkoherraksi? 
Sievin 2006, Posion 2011, Oulujoen 2013, Nivalan 2013, Kuusamon 2015 ja Ke-

minmaan 2016 kirkkoherranvaalien yhteydessä ehdokkaista julkaistiin lehdissä 

haastatteluita tai seurakunnan järjestämästä vaalipaneelista uutisoitiin. Sievin 

kirkkoherranvaalien 2006 yhteydessä Kalajokilaaksossa julkaistiin ehdokkaista 

haastattelut, mihin viitattiin myös lehden etusivulla. Molempien ehdokkaiden 

haastattelut olivat otsikoitu ehdokkaan näkemyksellä papin työstä kieltäytymiseen 

kollegan kanssa tämän sukupuolen perusteella. Ehdokkailta Anita Leppälältä ja 

Tapani Kirsilältä kysyttiin haastattelussa samat kahdeksan kysymystä. Kysymyk-

set koskivat esimiestaitoja, seurakunnan tulevaisuutta ja taloutta, kirkosta eroa-

mista, oman seurakunnan valitsemista sekä rangaistusta, joka voitaisiin määrätä 

papille hänen kieltäydyttyään työskentelemästä kollegan kanssa tämän sukupuo-

len perusteella.98 Kysymykset esimiestaidoista ja seurakunnan tulevaisuudesta ja 

taloudesta liittyivät suoraan Sievin kirkkoherran tehtäviin. Kirkosta eroaminen ja 

                                                
98 KJL 5.5.2006 Sievillä uusi kirkkoherra ensi maanantaina; KJL 5.5.2006 Sievin seurakunta va-
linnan edessä; KJL 5.5.2006 Omantunnon syyt eivät riitä työstä kieltäytymiseen; KJL 5.5.2006 
Työilmapiirin säilyttäminen naispappeuskannan edelle. 
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ehdotus oman seurakunnan valitsemisesta liittyi puolestaan ehdokkaiden näke-

mykseen kirkosta. Kysymys rangaistuksesta, joka voitaisiin määrätä papille hänen 

kieltäytyä työskentelemästä kollegan kanssa tämän sukupuolen perusteella, puo-

lestaan liittyi ehdokkaan arvojen tarkasteluun. 

 Koillissanomissa julkaistiin Posion seurakuntaviesti –sivulla esittelyt Posi-

on kirkkoherraksi vuoden 2011 vaaleissa pyrkineistä Markku Kanniaisesta ja 

Leena Pudaksesta. Molemmilta kysyttiin artikkelissa samat neljä kysymystä. Ky-

symykset käsittelivät ehdokkaan taustaa, keskeisiä asioita papin työssä, näkemyk-

siä kirkon uudistamiseen liittyen sekä odotuksia kirkkoherraa kohtaan. Kanniai-

nen viittasi vastauksissaan sotilaspappeuden ”kolmeen kulmakiveen”, Apostolin 

tekoihin ja kirkkolakiin omien näkemystensä tukemiseksi. Pudas puolestaan ku-

vaili vastauksissaan omia näkökantojaan. Sivulla oli myös muita Posion seurakun-

taan liittyviä uutisia, ja seurakuntaviesti ilmestyi kahtena päivänä.99 Koillissano-

mat ei julkaissut ehdokkaista artikkeleita Posion seurakuntaviesti –sivun ulkopuo-

lella. Neljä vuotta myöhemmin Kuusamon kirkkoherranvaalien yhteydessä Koil-

lissanomissa julkaistiin runsaasti juttuja kirkkoherraehdokkaista.  

Lapin Kansa julkaisi haastattelut Posion kirkkoherranvaaliehdokkaista 

Markku Kanniaisesta ja Leena Pudaksesta. Haastattelun kuvituksena oli molem-

mista kuva, ja artikkelin alussa kerrottiin Kanniaisen olleen ensimmäisellä vaalisi-

jalla virkavuosiensa perusteella. Artikkelissa kerrottiin myös äänestyspäivät. Mo-

lemmille ehdokkaille esitettiin samat seitsemän kysymystä, joissa kysyttiin taus-

taa, laulutaitoa, näkemyksiä perhekirkkojen pitopaikkaan, näkemyksiä millaisen 

johtajan seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt saisivat ehdokkaasta, näkemyksiä 

kristinuskon eri tulkinnoista sekä kirkkoon kuulumisen perusteita. Sukupuoli nä-

kyi ehdokkaiden vastauksissa, kun Pudas kertoi olevansa ”kolmen lapsen äiti”. 

Kanniainen kertoi, että vaimonsa kanssa heillä oli kuusi lasta.100 Kysymyksillä 

haluttiin ottaa selvää ehdokkaiden taustoista, näkemyksistä liittyen Posion seura-

kuntaan ja sen johtamiseen, näkemystä kirkosta ja yhtä teologista näkökulmaa. 

Haastattelu oli otsikoitu neutraalisti, kun haastattelun pääotsikkona oli: ”Kirkko-

herraksi pyrkii kaksi pappia.” Väliotsikkoina olivat ehdokkaiden nimet.  

 Ennen Oulujoen kirkkoherranvaaleja 2013 Kaleva uutisoi seurakunnan jär-

jestämästä vaalipaneelista, jossa oltiin haastateltu ehdokkaina olleita Risto Kormi-

laista, Juho Kopperoista ja Satu Saarista. Uutista mainostettiin jo lehden al-
                                                
99 KS 23.9.2011 & KS 22.9.2011 Posion seurakuntaviesti: Posion seurakunnan kirkkoherraehdok-
kaat esittäytyvät. 
100 LK 9.10.2011 Kirkkoherraksi pyrkii kaksi pappia. 
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kusivuilla Tänään-palstalla. Uutisessa kerrottiin, että seurakuntalaiset olivat saa-

neet lähettää kysymyksiä ennakkoon, eivätkä ehdokkaat olleet saaneet tietää niitä 

etukäteen.101 Uutisessa kerrottiin kysymysten käsitelleen: 
– – virkaanhakemisen syitä, omia vahvuuksia, mielipidettä naispappeuteen sekä seksuaali-
vähemmistöjen asemasta seurakunnassa, herännäistaustasta ja sen esilletulosta työssä.102  

 
Uutisen mukaan ehdokkailta oli kysytty eri kysymyksiä. Uutisessa kerrottiin, että 

Kormilaiselta oli kysytty aikomusta muuttaa Suomussalmelta Ouluun, Kopperoi-

selta naisten pappeudesta sekä ei-lestadiolaisten vanhempien lasten kastamisesta 

ja pelastuksesta sekä Saariselta perusteita, miksi hän oli äänestänyt Pekka Haavis-

toa presidentinvaaleissa.103 

Uutisen yhteydessä oli kaikista kolmesta ehdokkaasta kuvat, jotka olivat 

otettu vaalipaneelissa. Uutisen asetteluun oli myös nostettu jokaiselta ehdokkaalta 

vastaukset kysymykseen ”Mitkä ovat haasteellisimmat tehtävät?” Vastauksissa oli 

kommentoitu henkilöstöjohtamista ja kirkkoherran kantamaa henkistä kuormaa. 

Uutisen alussa mainittiin ehdokkaiden vaalisijat, joissa Kormilainen oli ensim-

mäisenä, Kopperoinen toisena ja Saarinen kolmantena.104 Sievin ja Posion kirk-

koherranvaaliehdokkaiden haastatteluissa ehdokkaat esiteltiin vaalisijajärjestyk-

sessä, mutta Kalevan jutussa Saarisen kuva ja kommentti oli asetettu kahden 

muun ehdokkaan väliin, vaikka hänen vaalisijansa oli uutisen mukaan kolmas.  

Kalevan uutiseen oli nostettu myös eri määrä vastauksia ehdokkailta. Kop-

peroiselta oli nostettu kolme kommenttia kun Kormilaiselta ja Saariselta kahdet. 

Ehdokkailta kysytyt kysymykset ja heiltä nostetut lainaukset rakensivat ehdok-

kaista erilaista kuvaa. Vain kirkkoherran haasteellisimpia työtehtäviä koskenut 

kysymys liittyi kirkkoherranvirkaan. Muut kysymykset olivat henkilökohtaisem-

pia ja pyrkivät rakentamaan ehdokkaista persoonallista kuvaa, jonka perusteella 

äänestäjä voisi valita keneen samastuisi eniten. 

Kalajokilaaksossa ja Keskipohjanmaassa julkaistiin haastattelut Nivalan 

kirkkoherranvaalin 2013 ehdokkaista Sanna Jukkolasta ja Janne Isomaasta.105 Ka-

lajokilaakson haastattelu ilmestyi Puolin ja toisin –palstalla ja haastatteluiden ja 

ehdokkaiden kuvien lisäksi siinä oli tietolaatikko vaaleista ja ehdokkaista. Ehdok-

kailta kysyttiin samat viisi kysymystä, jotka koskivat herätysliiketaustaa, samaa 
                                                
101 K 23.9.2013 Ehdokkaat pantiin tiukoille; K 23.9.2013 Ehdokkaat piinapenkissä. 
102 K 23.9.2013 Ehdokkaat piinapenkissä. 
103 K 23.9.2013 Ehdokkaat piinapenkissä. 
104 K 23.9.2013 Ehdokkaat piinapenkissä. 
105 KJL 25.10.2013 Armoa riittää; KJL 25.10.2013 Perusarvot tärkeimpiä; Keskipohjanmaa 
28.10.2013 Kirkkoherraksi ehdolla omat papit. Tästä eteenpäin käytän Keskipohjanmaa-lehdestä 
lyhennettä KP. 
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sukupuolta olevien pariskuntien vihkimistä sekä näkemyksiä jumalanpalveluksen 

uudistamiseen, seurakunnan uudenlaisiin tapahtumiin ja kirkosta eroamisen vä-

hentämiseen. Kuvatekstiin Jukkolan kuvan alapuolelle oli nostettu hänen into jär-

jestää uudenlaisia tapahtumia seurakunnassa ja Isomaan kuvan alle hänen näke-

mys ”säilyttää Raamatun perusarvot kirkossa”.106   

Keskipohjanmaan haastattelussa Nivalan kirkkoherraksi pyrkiviltä ehdok-

kailta kysyttiin samat seitsemän kysymystä. Ehdokkailta kysyttiin lyhyttä esittelyä 

itsestä, motivaatiota papin uralle lähtemiseen, herätysliiketaustaa ja sen vaikutusta 

työhön sekä näkemyksiä seurakunnan jäsenmäärän vähentymiseen, seurakunnan 

kehittämiseen, kirkon perustehtävään ja seurakuntien yhdistämiseen. Kysymysten 

avulla haluttiin selvittää ehdokkaiden omaa taustaa sekä näkemyksiä kirkkoherra-

na. Lehden asettelussa haastatteluiden yläpuolella oli myös lyhyt juttu vaalin ku-

lusta sekä edellisen kirkkoherran valinnasta.107 Haastattelussa tai uutisessa ei mai-

nittu vaalisijajärjestystä, ja Isomaan haastattelu oli asetettu aukeaman vasemmalle 

puolelle ja Jukkolan oikealle puolelle.  

 Koillissanomat esitteli Kuusamon 2015 kirkkoherranvaaliehdokkaat Taina 

Mannisen, Leena Pudaksen ja Tuomo Törmäsen jutussaan syyskuun alussa noin 

kuukausi ennen vaalipäivää. Kaikille ehdokkaille oli esitetty samat yksitoista ky-

symystä, ja kunkin ehdokkaan vastaukset oli koottu omille palstoille kuvan kans-

sa. Ehdokkailta kysyttiin heidän taustaansa ja työhistoriaansa, suhtautumista herä-

tysliikkeisiin sekä näkemystä kirkosta, opista ja Kuusamon seurakunnasta. Artik-

kelin alussa kerrottiin myös vaalisaarnojen ajankohdat sekä äänestyspäivät, ja 

artikkeliin viitattiin myös lehden etusivulla.108 Koillissanomissa julkaistiin myös 

kaikista ehdokkaista haastattelut eri päivinä. Ensimmäisellä vaalisijalla olleen 

Mannisen haastattelu julkaistiin ensimmäisenä. Haastattelussa Manninen kom-

mentoi kirkkoherran roolia, motivaatiota hakea työtä, omaa taustaansa sekä työ-

kokemustaan. Sivun kokoisessa haastattelussa oli Mannisen kuva ja tietolaatikko 

hänestä.109 Haastatteluun viitattiin myös lehden etusivulla, johon oli nostettu 

Mannisen kommentti jumalanpalveluksesta seurakunnan toiminnan keskukse-

na.110  

Pudaksen haastattelu julkaistiin kuuden päivän kuluttua Mannisen haastatte-

lusta. Haastattelussa kerrottiin Pudaksen toimimisesta Posion kirkkoherrana, hä-
                                                
106 KJL 25.10.2013 Armoa riittää; KJL 25.10.2013 Perusarvot tärkeimpiä. 
107 KP 28.10.2013 Kirkkoherraksi ehdolla omat papit. 
108 KS 2.9.2015 Kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät; KS 2.9.2015 Kirkkoherraehdokkaat vastaavat. 
109 KS 3.9.2015 Kirkko on seurakuntalaisia varten. 
110 KS 3.9.2015 Seurakunnan näköinen jumalanpalvelus. 
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nen näkemyksistään kirkkoherran tehtävästä ja Kuusamon seurakunnasta sekä 

hänen pappiskutsumuksestaan ja motivaatiostaan hakea Kuusamon kirkkoherrak-

si. Haastattelun yhteydessä oli Pudaksen kuva ja tietolaatikko hänestä.111 Haastat-

telua mainostettiin lehden etusivulla, johon oli nostettu Pudaksen kommentti seu-

rakunnasta turvapaikkana ja messusta voimaa antavana kokemuksena.112 Törmä-

sen haastattelu ilmestyi seitsemän päivää Pudaksen haastelun jälkeen. Haastatte-

lun yhteydessä oli myös kuva ja tietolaatikko Törmäsestä ja siinä kerrottiin hänen 

motivaatiostaan siirtyä pienemmän seurakunnan johdosta suuremman seurakun-

nan johtoon. Haastattelussa kerrottiin hänen perheestään ja Törmänen kommentoi 

nuoruuttaan.113 Törmäsen haastattelua mainostettiin etusivulla, johon oli poimittu 

hänen kommentti nuoruudestaan.114  

Mannisen ja Pudaksen haastatteluissa toistui Saarilammin tarinamalleista 

löytöretkeilijä. Löytöretkeilijän tarinamallissa haastattelun kohde esitetään itse-

näisenä toimijana, joka kulkee omia teitään sekä hakeutuu uusille poluille.115 

Mannisen ja Pudaksen haastattelut olivat teemoiltaan samanlaisia. Molemmissa 

haastatteluissa kerrottiin heidän tarina Kuusamon seurakunnan nuorisotyöhön 

osallistuneista nuorista saman seurakunnan kirkkoherraehdokkaaksi. Törmäsen 

haastattelussa oli puolestaan piirteitä Saarilammin muotoilemasta globaalin suun-

nannäyttäjän tarinamallista, jossa haastateltavaa kuvaillaan ihanteelliseksi nuorek-

si johtajaksi ja ”ihmepojaksi”.116 Törmäsen haastattelussa keskeiseksi nostettiin 

hänen nuoresta iästä huolimatta tehdyt saavutukset sekä toive avoimesta keskuste-

lusta. Kuusamon kirkkoherranvaalien yhteydessä Koillissanomissa julkaistut eh-

dokkaiden haastattelut olivat ainoita haastatteluita, jotka ilmestyivät eri päivinä. 

Muiden vaalien yhteydessä ilmestyneet haastattelut julkaistiin rinnakkain, ja niis-

sä ehdokkailta kysyttiin samat kysymykset. Koillissanomien haastattelussa Kuu-

samon kirkkoherranvaaliehdokkaista luotiin persoonallisempaa kuvaa. Haastatte-

lut julkaistiin vaalisijajärjestyksessä. 

Koillissanomat uutisoi Kuusamon seurakunnan järjestämästä vaalipaneelis-

ta. Uutisessa kerrottiin, että ehdokkailta oli kysytty seurakunnan taloudesta, mah-

dollisuudesta rakentaa Rukalle kappeli ja lapsityöstä. Seurakunnan taloudesta ja 

lapsityöstä uutisessa kirjoitettiin kaikkien ehdokkaiden kommentit, mutta Rukan 

                                                
111 KS 9.9.2015 Taidot ja persoona peliin. 
112 KS 9.9.2015 Seurakunta elämän turvapaikka. 
113 KS 16.9.2015 Avoimuus, avoimuus, avoimuus. 
114 KS 19.9.2015 Ei mikään tusina-Tuomo. 
115 Saarilammi 2007, 119. 
116 Saarilammi 2007, 142. 
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kappelista kerrottiin vain Pudaksen ja Törmäsen kommentit. Kommentteja ei esi-

tetty vaalisijajärjestyksessä. Uutisen loppuun oli lainattu kirkkovaltuuston puheen-

johtajan kommentti Kuusamon kirkkoherranvalinnan historiasta. Artikkelin yhtey-

teen oli liitetty myös taulukko ennakkoäänestys- ja äänestysmahdollisuuksista.117 

Vaalipaneelista kertovaan uutiseen viitattiin myös lehden etusivulla. Etusivulla 

kerrottiin, että vaalipaneeliin oli osallistunut paljon seurakuntalaisia ja että kaikki 

ehdokkaat olivat kertoneet, että seurakuntaa oli johdettava toiminta edellä.118 

Keminmaan kirkkoherranvaalien 2016 yhteydessä Pohjolan Sanomien etu-

sivulla 1.2.2016 kysyttiin ”Kenet kutsutaan kirkkoherraksi?” Etusivun suurin ar-

tikkeli uutisoi samana päivänä alkaneesta ennakkoäänestyksestä sekä edellispäi-

vänä pidetystä vaalipaneelista. Ehdokkaiden kuvat sekä heidän kommentit seura-

kunnan johtamiseen oli nostettu myös etusivulle. Ehdokkaat Ville Väkeväinen, 

Sanna Komulainen ja Jani Koivusalo esitettiin vaalisijajärjestyksen mukaisessa 

järjestyksessä vasemmalta oikealle. Etusivun artikkeli mainosti lehdestä löytynyt-

tä laajempaa uutista vaalipaneelista, ja sitä mainostettiin otsikolla: ”Homoliitot. 

Perinteistä kantaa ja rakkauden näkökulmaa.” Etusivulla oli myös kirkon kuva.119 

Pohjolan Sanomien Keminmaan kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneelista 

kertovassa uutisessa kirjoitettiin kahdesta paneelissa kysytystä kysymyksestä sekä 

seurakuntalaisten kommenteista vaalipaneelin jälkeen. Vaalipaneelista kertovan 

uutisen yhteydessä oli myös kuva vaalipaneelista sekä tietolaatikko tulevista vaa-

leista ja ehdokkaista. Ehdokkaista oli mainittu eri asioita tietolaatikossa. Kaikista 

ehdokkaista kerrottiin senhetkinen työpaikka ja virkanimike, harrastukset ja herä-

tysliiketausta. Väkeväisestä ja Komulaisesta kerrottiin heidän iät sekä Komulai-

sesta ja Koivusalosta kerrottiin mistä he olivat kotoisin. Koivusalosta ja Väkeväi-

sestä kerrottiin, että molemmilla oli yksi poika.120 

Uutiseen oli poimittu vaalipaneelissa kysytyt kysymykset opetuksen valmis-

tamisesta sekä avioliitosta, joihin kerrottiin kaikkien ehdokkaiden vastaukset vaa-

lisijajärjestyksessä. Opetuksen valmistamisesta kysyttiin valmistelevatko ehdok-

kaat ne Raamatun pohjalta vai sen pohjalta, mitä kuulijat haluaisivat kuulla. Avio-

liitosta kysyttiin ehdokkaiden ”kannastaan homoavioliittoon”. Lisäksi uutisessa 

kysyttiin Väkeväiseltä tämän kantaa äänestämiseen kirkkovaltuustossa. Uutiseen 

oli nostettu myös tilanne vaalipaneelista, jossa seurakuntalainen kyseenalaisti 
                                                
117 KS 24.9.2015 Seurakuntaa johdettava toiminta edellä. 
118 KS 24.9.2015 Kirkkoherraehdokkaat kiinnostivat.  
119 Pohjolan Sanomat 1.2.2016 Kenet kutsutaan kirkkoherraksi? Tästä eteenpäin käytän Pohjolan 
Sanomat lehdestä lyhennettä PS. 
120 PS 1.2.2016 Seurakuntalaiset tenttasivat kokelaat. 
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Komulaisen vastauksen opetuksen valmistamiseen liittyneeseen kysymykseen. 

Tilanteen kuvaukseen oli liitetty myös Komulaisen vastaus seurakuntalaiselle. 

Uutisen alussa oli mainittu Väkeväiseltä ja Koivusalolta vitsit kysymyksiin vas-

taamisista.121 Vaalipaneelista kertovan uutisen kautta luotiin persoonallisempaa 

kuvaa ehdokkaista. Kysymykset käsittelivät teologisia kantoja, mutta tietolaati-

kossa tuotiin esille myös henkilökohtaisia ominaisuuksia. 

Sievin 2006, Posion 2011, Nivalan 2013 ja Kuusamon 2015 kirkkoherran-

vaalien yhteydessä lehdissä julkaistiin ehdokkaiden haastattelut. Oulujoen 2013, 

Kuusamon 2015 ja Keminmaan 2016 kirkkoherranvaalien yhteydessä lehdissä 

puolestaan julkaistiin uutiset seurakunnan järjestämästä vaalipaneelista. Kuusa-

mon vaalien yhteydessä Koillissanomat julkaisi sekä ehdokkaiden haastattelut että 

uutisen vaalipaneelista. Sekä haastatteluiden että vaalipaneelista kertovien uutis-

ten tarkoituksena oli esitellä kirkkoherranvaaliehdokkaat lukijoille ja tarjota ää-

nestäjille mahdollisuus arvioida ehdokkaiden soveltuvuutta kirkkoherraksi tai aut-

taa löytämään oikea ehdokas.  

Uutisten avulla, joissa kerrottiin järjestetystä vaalipaneelista, lehti otti epä-

suoremmin ja neutraalimmin vaaleja tarkastelevan roolin. Haastatteluiden avulla 

lehti puolestaan osallistui aktiivisemmin ehdokkaiden arviointiin. Sievin, Posion 

ja Nivalan vaalien yhteydessä julkaistut haastattelut olivat kuitenkin ehdokkaille 

tasapuolisempia, sillä kirkkoherranpaikasta kilpaileville ehdokkaille esitettiin sa-

mat kysymykset ja annettiin saman verran palstatilaa. Vaalipaneelista kertovissa 

uutisissa puolestaan luotiin kuvaa kirkkoherraehdokkaista huomiota herättävien 

vastausten perusteella, kun niihin oli poimittu ehdokkaiden kiinnostavimpia 

kommentteja. Uutiset pyrkivät luomaan ehdokkaista persoonallisempia kuvia. 

Myös Kuusamon kirkkoherranvaaliehdokkaista tehdyt haastattelut Koillis-

sanomissa loivat ehdokkaista persoonallista kuvaa, sillä niissä kysyttiin ehdok-

kailta eri kysymyksiä. 

Kuka heistä sopisi parhaiten kirkkoherraksi? -teema yhdistyi kahdeksassa 

artikkelissa sukupuoli-teemaan. Sievin kirkkoherranvaalien 2006 ehdokkaista Ka-

lajokilaaksossa julkaistuun haastatteluun ja sen mainokseen etusivulla oli nostettu 

ehdokkaiden kommentit kieltäytyä työstä kollegan kanssa tämän sukupuolen pe-

rusteella ja siihen liittyvään rangaistukseen. Kysymyksen avulla haluttiin tarkas-

tella ehdokkaiden arvomaailmaa. Sukupuoli-diskurssi ja kirkkoherraehdokkaiden 

arviointi yhdistyivät myös Oulujoen kirkkoherranvaalipaneelista 2013 uutisoinnin 

                                                
121 PS 1.2.2016 Seurakuntalaiset tenttasivat kokelaat. 
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yhteydessä, kun yhdeltä ehdokkaalta kysyttiin näkemystä naisten pappeuteen. 

Myös tämän kysymyksen avulla tarkasteltiin ehdokkaan arvoja. Sukupuoli nousi 

lisäksi myös vuonna 2011 Posion  kirkkoherraehdokkaan omassa kommentissa, 

jossa hän kertoi olevansa äiti. Myös Kuusamon 2015 kirkkoherravaaliehdokkaat 

kertoivat haastatteluissaan olevansa äitejä tai isiä.  
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3.Kantaa ottavat kirjoitukset ennen kirkkoherran-
vaaleja 

3.1. Sukupuoli 
Posion kirkkoherranvaalin 2011 yhteydessä otettiin kantaa kirkkoherran sukupuo-

leen Koillissanomien Meille soitettiin -palstalla. Meille soitettiin -palstalle lukijat 

saivat lähettää tekstiviestejä ja sähköposteja tai soittaa toimitukseen. Kommentit 

eivät siis välttämättä olleet kommentoijan muotoilemia, vaan niitä oli voitu muo-

kata toimituksessa. Kirjoituksista ei aina käynyt ilmi, oliko kommentti toimituk-

sen muotoilema vai oliko teksti sanasta sanaan kommentoijan oma. Kommentoija 

nimimerkillä Asko kertoi äänestävänsä ”naisehdokasta”, koska hänen näkemyk-

sensä mukaan ehdokkaalla olisi edellytys toimia koko seurakunnan johtajana.122 

Seuraavan päivän Meille soitettiin -palstalla viitattiin sukupuoleen kirjoituksessa, 

jonka kommentoijaan viitattiin ”nainen Posiolta”. Kommentoija pohti, että kaikki 

kirkkoherrat tekisivät samaa työtä ja että ”naispapit osaavat puhua yhtä lempeästi 

kuin mieskirkkoherrakin.”123  

Askon kirjoituksessa nainen-termiä käytettiin erottamaan ehdokas toisesta 

ehdokkaasta. Toisessa kirjoituksessa puolestaan mainittiin sukupuoli sekä kirjoit-

tajaan viitatessa että itse kommentissa. Kommentissa näkyi myös, että se oli toi-

mituksen muokkaama. Oliko toimituksessa korostettu soittajan sukupuolta, koska 

hän puolusti naisten kirkkoherrana toimimista? Kommentissa viitattiin sukupuo-

leen termeillä naispapit ja mieskirkkoherra. Termit eivät olleet tasapainossa kuten 

esimerkiksi miespappi ja naispappi tai mieskirkkoherra ja naiskirkkoherra. Epäta-

sapainoisten termien käytöstä tulee vaikutelma, että naiset joukkona haastavat 

ennen miehen tekemän työn kirkkoherrana. 

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalin varsinaisena vaalipäivänä vuon-

na 2013 julkaistiin Kalevassa tekstiviesti nimimerkiltä Miehet vallassa. Kirjoittaja 

kirjoitti, että lestadiolaiset eivät hyväksy naisia papeiksi sekä ”eivät vissiin hellun-

tailaiset ja vapaakirkollisetkaan”. Tekstiviesti päättyi lauseeseen: ”Siis eläköön 

Raamattu ja luterilaisen kirkon naispapit!”124 Kirjoitusta ei voi yhdistää suoravii-

vaisesti Oulujoen kirkkoherranvaaliin, sillä siinä ei puhuttu suoraan ehdokkaista 

tai vaalista. Kalevan internetsivuilla Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien 

äänestysaktiivisuudesta uutisoinut artikkeli keräsi kaksi suoraan sukupuoleen liit-

                                                
122 ”Asko” 2011.  
123 KS 13.10.2011 Meille soitettiin -palsta.  
124 ”Miehet vallassa” 2013.  
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tyvää kommenttia. Nimimerkki VIRVE kertoi käyneensä äänestämässä, koska hän 

halusi ”kirkkoherraksi avarakatseisen naisen”. Nimimerkki PTS puolestaan kir-

joitti toivovansa ”kunnon naisen” pääsevän kirkkoherraksi.125   

Ennen Kuusamon kirkkoherranvaalia 2015 seurakuntalainen Seppo Ervasti 

kirjoitti mielipidekirjoituksen Koillissanomiin. Kirjoituksensa alussa hän muistutti 

ennakkoäänestyksen alkamisesta sekä kirkkoherran merkityksestä seurakunnan 

johtajana.126 Hän kirjoitti viittaavansa kirjoituksessaan Raamatun ensimmäisen 

Timoteuksen kirjeen lukuun 3, jonka avulla hän kuvaili hyvän kirkkoherran omi-

naisuuksia:  
Seurakunnan kaitsijan tuli olla nuhteeton, raitis, ystävällinen, vieraanvarainen. Hän ei saa-
nut olla väkivaltainen eikä rahanahne. Hänen tuli hoitaa hyvin perheensä, sillä kuka ei ky-
ennyt hoitamaan perhettään, ei hänestä ollut seurakunnan johtajaksi. Nimenomaan varote-
taan, ettei seurakunnan kaitsijan tulisi olla kovin nuori tai vasta kääntynyt, niin että hänelle 
nousee asema päähän. Hänellä tuli olla hyvä maine ja hyvä arvostelukyky, niin että hän 
pystyy torjumaan Paholaisen kiusaukset.127 

 
Ervasti ei maininnut kirjoituksessaan, että samaisen raamatunkohdan mukaan seu-

rakunnan kaitsijan tulisi olla myös ”yhden vaimon mies”, mikä oli tietoinen valin-

ta. Toisaalta Ervasti oli tehnyt raamatunkohtaan (1. Tim.3) myös oman lisäyksen, 

sillä kohdassa ei puhuta nuoruudesta.  

Koillissanomissa julkaistiin myös kolme Meille soitettiin -palstan komment-

tia, joissa käsiteltiin sukupuolta. Ensimmäinen sukupuoleen liittyvä kommentti 

julkaistiin perjantaina 25.9.2015, jossa Juha Kaartinen muistutti maanantain en-

nakkoäänestyksestä ja sen käytännöistä. Hän esitti myös toivomuksen, että seura-

kuntalaiset äänestäisivät tuomiokapitulin vaalisijajärjestyksen mukaan. Kaartisen 

mukaan Manninen olisi ”ainakin nyt paras, vaikka onkin nainen”.128 Kommentti 

pyrki suostuttelemaan heitä, jotka epäilivät Mannisen sukupuolen olevan miinus 

kirkkoherrana toimimiselle. 

Neljä päivää myöhemmin julkaistiin Meille soitettiin -palstalla Anja Hiltu-

sen kommentti, jossa viitattiin myös sukupuoleen. Hiltunen kommentoi aiemmin 

ilmestynyttä Ervastin kirjoitusta ja viittasi kommentissaan ensimmäiseen kirjee-

seen Timoteukselle. Hän kirjoitti, että kirkkoherran tulisi olla kohdan perusteella 

mies. Hiltunen kirjoitti myös viitaten Raamattuun, että nuoria ei pitäisi syrjiä nuo-

ruuden vuoksi.129 Kolmannessa ennen Kuusamon kirkkoherranvaaleja Meille soi-

tettiin -palstalla julkaistussa sukupuolta käsittelevässä kommentissa viitattiin 
                                                
125 Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013. 
126 Ervasti 2015a. 
127 Ervasti 2015a. 
128 Kaartinen 2015a. 
129 Hiltunen 2015. 
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myös Raamattuun. Kirjoittajan mukaan siellä puhuttaisiin ”jotain” miehen ja nai-

sen asemasta seurakunnan palvelijana.130 Kirjoittaja ei tarkemmin kirjoittanut, 

mitä se jotain oli, vaan hän viittasi ikään kuin asiaan, joka on kaikkien tiedossa. 

Vuonna 2016 Keminmaan kirkkoherranvaalisunnuntaita edeltävänä torstai-

na Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa julkaistiin sama mielipidekirjoitus. 

Mielipidekirjoituksen oli kirjoittanut Pirkko Saastamoinen, ja hänen nimensä yh-

teydessä hänen mainittiin olleen Keminmaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. 

Lyhyen kirjoituksen alussa Saastamoinen kirjoitti, että seurakunnassa oli avautu-

nut määräaikaisen seurakuntapastorin virka yhden papin muuttaessa paikkakun-

nalta, ja hänen paikalleen kirkkoneuvosto oli toivonut Laura Pekkolaa. Kirjoituk-

sen perusteella sijainen ei ollut vielä ratkennut. Kirjoituksen jälkimmäinen osa 

käsitteli tulevaa vaalia, johon liittyen Saastamoinen muistutti, että seurakuntalaiset 

saivat äänestämällä vaikuttaa kirkkoherranvalintaan. Itse tekstissä ei mainittu suo-

raan ehdokasta nimeltä, mutta jo kirjoituksen otsikko ”Naista toivotaan srk-

pastoriksi” kertoi, että Saastamoinen toivoi Sanna Komulaista kirkkoherraksi 

ja/tai Pekkolaa viransijaisuuteen.131 Saastamoisen mielipidekirjoituksessa suku-

puoli näkyi kirjoituksen otsikossa. 

Sukupuoli-diskurssiin liittyvässä keskustelussa ennen kirkkoherranvaaleja 

pyrittiin vakuuttamaan, että nainen voi olla hyvä kirkkoherra, sukupuoli ei ole 

merkitsevä asia kirkkoherraa valitessa, Raamatun perusteella kirkkoherran tulisi 

olla mies ja että seurakunnassa tarvittaisiin nainen papiksi. Sukupuoleen heijastui 

positiivisia odotuksia, kun naista kaivattiin papiksi. Sukupuoleen liittyi myös 

suostuttelua, kun kirjoitettiin, että naiseus ei ole este kirkkoherrana toimimiselle. 

Sukupuoli näkyi ennen kirkkoherranvaaleja käydyssä keskustelussa termeinä nai-

nen, mies, naisehdokas, naispappi ja mieskirkkoherra, jotka heijastelevat essentia-

listista132 käsitystä, että mieheys ja naiseus eroavat olemukseltaan toisistaan. Su-

kupuoleen liittyvää käsitystä heijasteli myös kommentti, jossa vedottiin Raamat-

tuun, että kirkkoherran tulisi olla mies. 

 

3.2. Ehdokkaiden herätysliiketaustat 
Posion kirkkoherranvaalin yhteydessä vuonna 2011 keskusteltiin kirkkoherraeh-

dokkaiden herätysliiketaustasta Koillissanomien Meille soitettiin -palstalla. Hie-

                                                
130 KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palsta.  
131 Saastamoinen 2016. 
132 Salonen 2008, 76. 
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man yli viikkoa ennen varsinaista vaalipäivää 7.10.2011 kommentoija pohti, mitä 

hänen maksamillaan kirkollisveroilla tehtäisiin, jos kirkkoherrana olisi herätyslii-

ketaustainen pappi.133 Kommentoija viittasi myös aiempaan lehdessä julkaistuun 

kommenttiin, jossa mainittiin kirkkoherran tärkeimmäksi tehtäväksi seurakunnan 

johtaminen eikä veronmaksu.134 Lapin Kansan tekemän ehdokkaiden haastattelun 

perusteella kirkkoherraksi ehdolla olleista Markku Kanniainen oli Jämsästä ja 

Leena Pudas Kuusamosta. Kanniainen kertoi haastattelussa myös kuuluvansa 

vanhoillislestadiolaisuuteen.135  Herätysliiketaustainen kirkkoherra herätti kom-

mentoijassa ennakkoluuloja ja pohdintaa kirkollisverojen käytöstä. 

Muutaman päivän päästä Meille soitettiin -palstalla julkaistiin tekstiviesti, 

jossa ihmeteltiin posiolaisten pelkoa ja vihaa ”lestadiolaista kirkkoherraa koh-

taan”. Tekstiviestissä pohdittiin vaalityön reiluutta ja kehotettiin tekemään ”kestä-

vä valinta” sekä ”käymään kirkossa” muutenkin kuin vain vaalien alla.136 Kirjoi-

tus sai vastauksen seuraavan päivän Meille soitettiin -palstalla. Keskustelija kir-

joitti, että posiolaisille oli syntynyt ennakkokäsityksiä vanhoillislestadiolaisia koh-

taan vuosien saatossa, minkä vuoksi ”vanhoilliset voisivat katsoa peiliin.” Samana 

päivänä julkaistiin myös kommentti, jossa kirjoittaja kertoi äänestävänsä Leena 

Pudasta, koska hän ei halunnut ”lahkolaisuuden lisääntyvän seurakunnan työnte-

kijöiden keskuudessa”.137  

Tulevan kirkkoherran herätysliiketaustasta jatkettiin keskustelua, kun kir-

joittaja, johon viitattiin sanaparilla ”nainen Posiolta”, toivoi, että kirkossa ei käy-

täisi vain ”oikeaa pappia” kuuntelemassa. Termi oikea pappi ei suoraa viittaa he-

rätysliikkeeseen. Tulkitsen sen kuitenkin herätysliiketaustaa koskevan keskustelun 

jatkoksi, sillä edellispäivien kirjoituksissa oli esitetty kantoja, miksi ehdokkaan 

lestadiolainen herätysliiketausta olisi haitaksi ja miksi ei.138 Tulkitsen oikea pappi 

–viittauksen jatkoksi nimenomaan tähän, sillä lestadiolaiseen oppiin kuuluu eks-

klusiivinen seurakuntakäsitys, jonka mukaan vain liikkeeseen kuuluvat voivat 

pelastua.139 Saman päivänä julkaistiin Meille soitettiin -palstalla myös kommentti, 

jossa ihmeteltiin posiolaisten ennakkoluuloja vanhoillislestadiolaisia kohtaan. 

Kommentoija kysyi myös, milloin Posiolla oli viimeksi ollut vanhoillislestadio-

                                                
133 KS 7.10.2011 Meille soitettiin -palsta. 
134 ”Mikkelinpäivänä oli hyvä olla kirkossa” 2011. 
135 LK 9.10.2011 Kirkkoherraksi pyrkii kaksi pappia. 
136 KS 11.10.2011 Meille soitettiin -palsta. 
137 KS 12.10.2011 Meille soitettiin -palsta.  
138 KS 13.10.2011 Meille soitettiin -palsta.  
139 Saarinen, S. 2005, 74. 
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lainen kirkkoherra. Hän kertoi, että oman paikkakuntansa vanhoillislestadiolainen 

kirkkoherra ei ollut hänen mielestään herättänyt ”normaalia enempää valituk-

sia”.140  

Viimeisessä Koillissanomien numerossa ennen vaaleja eli perjantain lehdes-

sä oli mielipidekirjoitus, jossa otettiin kantaa edellispäivän Meille soitettiin -

palstan kommenttiin. Kuusamolainen Seppo Ervasti kommentoi kirjoituksensa 

lopussa, että hän ei halunnut ottaa kantaa Posion vaaliin. Hän halusi kuitenkin 

oikaista edellispäivän kommentoijan esittämän käsityksen, että vanhoillislestadio-

lainen kirkkoherra ei olisi aiheuttanut harmia. Ervasti kertoi olleensa Kuusamon 

kirkkovaltuustossa vanhoillislestadiolaisen kirkkoherran aikana, ja valtuusto oli 

joutunut silloin käsittelemään paljon valituksia. Hänen mukaansa nimenomaan 

kirkkoherran taustaryhmä oli aiheuttanut harmia.141  

Posion kirkkoherranvaalien yhteydessä kirkkoherraehdokkaan herätysliike-

tausta sai aikaan keskustelun ennakkoluuloista lestadiolaiseen herätysliikkeeseen 

kuuluvia kohtaan. Herätysliiketaustan negatiiviseksi miellettyjä puolia ruotiva 

kirjoitus herätysliiketaustaisen kirkkoherran kirkollisverojen käytöstä sekä kirjoi-

tus ennakkoluuloja lestadiolaistaustaisia seurakunnan työntekijöitä kohtaan aset-

tuvat Risto Saarisen mittarissa epäluulon herättämisen tasolle, sillä niissä kylve-

tään epäilyä kirkkoherraehdokkaan lestadiolaista herätysliiketaustaa kohtaan. En-

nakkokäsityksiä lestadiolaisia kohtaan käsittelevä kommentti sekä Ervastin kirjoi-

tus vanhoillislestadiolaisen kirkkoherran taustaryhmän aiheuttamista ongelmista 

puolestaan sijoittuvat epäluulon levittämisen tasolle, sillä niissä väitettiin, että 

ennakkoluulot ja Kuusamon kirkkovaltuuston saamat valitukset johtuivat nimen-

omaan tietyn herätysliikkeen toiminnasta.142 

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien 2013 varsinaisen vaalipäivän il-

tana julkaistu vaalien äänestysaktiivisuudesta kertovan uutisen kommenteissa kir-

joitettiin vanhoillislestadiolaisuudesta. Nimimerkki SEURAILIJA kommentoi uu-

tista ja kirjoitti, että moni oli käynyt äänestämässä vanhoillislestadiolaista ehdo-

kasta vastaan, mikä tietäisi Kopperoiselle huonoa tulosta. Nimimerkki KIRKOSTA 

HALUTAAN SHOW AREENA oli samaa mieltä, mutta nimimerkki HÖPÖHÖPÖ 

uskoi lestadiolaisten olleen aktiivisempia äänestäjiä ja Kopperoisen voittavan. 

Nimimerkki TASAPUOLEISUUS KUNNIAAN kertoi äänestäneensä, jotta valituk-

                                                
140 KS 13.10.2011 Meille soitettiin -palsta.  
141 Ervasti 2011. 
142 Saarinen, R. 2015, 391–392. 
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si ei tulisi ”yhden lahkon pappi”.143 Keskustelu herätysliikkeistä äänestysaktiivi-

suuden yhteydessä kytkeytyi spekulaation, ketkä olivat äänestäneet, omiin äänes-

tysmotivaatioihin sekä vaalituloksen arvuutteluun. 

Vain yhdessä kirjoituksessa144 herätysliike-diskurssi yhdistyi sukupuoli-

diskurssin kanssa, joten ehdokkaiden herätysliiketaustaan liittyvä keskustelu ei 

juurikaan heijastanut sukupuoleen liittyviä käsityksiä tai kertonut sukupuoleen 

liittyvistä odotuksista. Herätysliike-diskurssiin liittyvässä keskustelussa ennen 

kirkkoherranvaaleja nostettiin esille kirkkoherraehdokkaan herätysliikkeeseen 

kuulumisen negatiiviseksi mielletyt puolet sekä herätysliiketaustan neutraalius. 

Herätysliike oli kaikissa ennen vaaleja julkaistuissa kantaa ottavissa kirjoituksissa 

lestadiolaisuus tai vanhoillislestadiolaisuus. Herätysliike esitettiin kirjoituksissa 

hallitsevana ja ainoana piirteenä, jonka kautta tarkasteltiin ehdokasta tai kysymys-

tä, ja pyrittiin näin vaikuttamaan kirkkoherranvaaliin.  

 

3.3. Kannanotot hyvän kirkkoherran puolesta 
Koillissanomien sivuilla otettiin kantaa runsaasti hyvän kirkkoherran puolesta 

sekä ennen Posion kirkkoherranvaaleja 2011 että ennen Kuusamon kirkkoherran-

vaaleja 2015. Myös ennen Keminmaan kirkkoherranvaaleja 2016 kirjoitettiin yksi 

mielipidekirjoitus hyvän kirkkoherran puolesta. Posion ja Kuusamon vaalien yh-

teydessä otettiin kantaa kaikkien ehdolla olleiden puolesta eli Posion vaaleissa 

Leena Pudaksen ja Markku Kanniaisen puolesta sekä Kuusamon vaaleissa Taina 

Mannisen, Tuomo Törmäsen ja Leena Pudaksen puolesta. Keminmaan kirkkoher-

ranvaaleissa puolestaan otettiin kantaa Sanna Komulaisen puolesta. 

Posion kirkkoherranvaalien yhteydessä keskusteltiin Koillissanomien Meille 

soitettiin -palstalla kirkkoherran asuinpaikasta. Keskustelun aloitti nimimerkki 

Mikkelinpäivänä oli hyvä olla kirkossa, joka kirjoitti, että kirkkoherra ei olisi en-

sisijaisesti veronmaksaja vaan seurakunnan johtaja. Hän kysyi kirjoituksessaan 

myös haluttiinko seurakuntaa hajottaa vai yhdistää kirkkoherranvaalien vuoksi.145 

Kirjoitus sai vastauksen hieman yli viikkoa ennen varsinaista vaalipäivää, jolloin 

julkaistiin kommentti, jossa pohdittiin kirkkoherraehdokkaan asumista toisella 

paikkakunnalla. Kommentoijan mukaan ei ollut huolestuttavaa, että tuleva kirk-

koherra maksaisi kunnallis- ja kirkollisveronsa toiselle paikkakunnalle, mutta sen 

sijaan häntä mietitytti mitä hänen maksamillaan kirkollisveroilla tehtäisiin, jos 
                                                
143 Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013. 
144 KS 13.10.2011 Meille soitettiin -palsta. 
145 ”Mikkelinpäivänä oli hyvä olla kirkossa”  2011. 
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kirkkoherrana olisi herätysliiketaustainen pappi.146 Kirjoituksessa herätettiin epä-

luuloa herätysliiketaustaa kohtaan R. Saarisen mittariston mukaan.  

Posion tulevan kirkkoherran asuinpaikkaan otettiin kantaa myös vaaliviikol-

la. Meille soitettiin -palstalla julkaistiin ”Posiolaisen soittajan” kommentti. Hänen 

mukaansa samalla paikkakunnalla asuva kirkkoherra olisi tavoitettavissa hel-

pommin ja samalla Posiolle muuttaisi uusia kuntalaisia. Hänen mukaansa perin-

teenä oli ollut myös, että kirkkoherra oli asunut samalla paikkakunnalla vuosia.147 

Seuraavana päivänä palstalla pohdittiin toisen ehdokkaan tiheitä paikkakunnan 

vaihdoksia, mikä herätti kirjoittajalle pohdinnan, olisiko Posiokaan pysyvä paik-

kakunta. Samassa kommentissa ihmeteltiin myös lestadiolaisvihamielisyyttä.148 

Keskustelu kirkkoherran asuinpaikasta ennen Posion kirkkoherranvaaleja oli sel-

keä kannanotto hyvän kirkkoherran puolesta. Asuinpaikkakunnalla ja asuinpaik-

kakunnan vaihdoksilla perusteltiin ehdokkaiden sopivuutta tehtävään. 

Posion kirkkoherranvaalien yhteydessä julkaistiin Koillissanomien Meille 

soitettiin -palstalla myös kaksi kirjoitusta toisen ehdokkaan puolesta vaalisunnun-

taita edeltävänä keskiviikkona. Nimimerkki Asko kertoi äänestävänsä ”naisehdo-

kasta”, koska hänen näkemyksensä mukaan ehdokkaalla olisi edellytys toimia 

koko seurakunnan johtajana.149 Toinen kommentoija puolestaan kertoi 

äänestävänsä Leena Pudasta, koska hän ei halunnut ”lahkolaisuuden lisääntyvän 

seurakunnan työntekijöiden keskuudessa”.150 Lahkolaisuus-termin vuoksi jälkim-

mäinen kommentti sijoittuu Risto Saarisen mittaristolla epäluulon herättämisen 

tasolle. Kommenteissa kannatettiin ehdokasta kirkkoherraksi, koska hänen uskot-

tiin olevan parempi kaikkien seurakuntalaisten johtajana ja koska hän ei edustanut 

tiettyä herätysliikettä.  

Kuusamon kirkkoherranvaalien 2015 yhteydessä Koillissanomat julkaisi 

ehdokkaiden vaalisaarnat. Vaalisaarnat julkaistiin tiistaina tai keskiviikkona sen 

jälkeen, kun ne oli pidetty sunnuntaina messussa. Ensimmäisenä saarnan oli pitä-

nyt ensimmäisellä vaalisijalla ollut Taina Manninen, joka saarnasi kiitollisuudesta 

ja anteeksiannosta.151 Lehdestä löytynyttä saarnatekstiä mainostettiin myös lehden 

etusivulla otsikolla ”Taina Mannisen vaalisaarna”.152 Toisella vaalisijalla ollut 

                                                
146 KS 7.10.2011 Meille soitettiin -palsta. 
147 KS 11.10.2011 Meille soitettiin -palsta. 
148 KS 12.10.2011 Meille soitettiin -palsta.  
149 ”Asko” 2011. 
150 KS 12.10.2011 Meille soitettiin -palsta. 
151 Manninen 2015a. 
152 KS 9.9.2015 etusivu. 



 38 

Leena Pudas saarnasi toisena. Hänen saarnansa käsitteli Jumalan huolenpitoa, ja 

myös sitä mainostettiin otsikolla lehden etusivulla.153 Kolmannella vaalisijalla 

ollut Tuomo Törmänen saarnasi viimeisenä, ja hänen saarnansa käsitteli kuole-

maa.154 Törmäsen saarnaan ei viitattu etusivulla. Jaakko Tuisku totesi väitökses-

sään, että kirkkoherranvaaleihin liittyvät vaalisaarnat ovat perinteisiä saarnoja eikä 

niissä näy vaalit.155 Niin myös Kuusamon kirkkoherranvaalin vaalisaarnoissa. 

Missään saarnassa ei puhuttu vaaleista tai kirkkoherran tehtävistä, mutta tekstila-

jina eli vaalisaarnana ne edustivat ehdokkaan kannanottoa oman valintansa puo-

lesta.  

Koillissanomissa julkaistiin Törmäsen oma mielipidekirjoitus ennen vaaleja. 

Törmänen otti kirjoituksessaan kantaa Kuusamon seurakunnan talouteen ja kirjoit-

ti, että syksyllä 2015 taloustilanne oli hyvä, mutta lähitulevaisuudessa olisi odotet-

tavissa ”laihoja vuosia”. Törmänen kuvaili seurakunnan menoja ja esitti varovasti 

ratkaisuja hyvän taloustilanteen ylläpitämiseksi. Hän toivoi, että irtisanomisia ei 

jouduttaisi tekemään ja että hautausmaan pinta-alan kasvua tulisi hillitä. Hän kir-

joitti myös kahden kiinteistön myynnistä ja yhteistyöstä naapuriseurakuntien 

kanssa. Toisaalta hän myös esitti, että osallistumismaksut tapahtumiin ja leireille 

tulisi poistaa, kirkollisveroa ei saisi nostaa ja että reformaation merkkivuoden 

2017 kunniaksi seurakunta voisi rakentaa esimerkiksi leikkimökkikirkon lapsil-

le.156 Mielipide julkaistiin Koillissanomissa samana päivänä kuin Mannisen vaa-

lisaarna ja Pudaksen haastattelu, joihin kaikkiin viitattiin myös etusivulla.157 Il-

mestymisajankohta viittaa siihen, että myös Törmänen halusi olla esillä saman 

päivän lehdessä kuin ennalta sovitut muiden ehdokkaiden haastattelu ja vaalisaar-

na, ja näin ottaa kantaa valintansa puolesta. 

Koillissanomat julkaisi jokaisen kolmen Kuusamon kirkkoherraehdokkaan 

kirjoituksen samana päivänä, kun seurakunta järjesti vaalipaneelin. Otsikossa ky-

syttiin: ”Millaisia tavoitteita kohti olisit johtamassa seurakuntaa?” Otsikon alla oli 

jokaisen ehdokkaan kirjoittama teksti. Artikkelia mainostettiin myös lehden etusi-

vulla.158 Manninen kirjoitti, että seurakunnan tavoitteet olisivat ”kohtaamisen 

kirkko” koko kirkon teeman mukaisesti vuoteen 2020 asti, Kuusamon seurakun-

nan oma ”vieraanvarainen kirkko” sekä Mannisen omat tavoitteet, että työntekijät 

                                                
153 Pudas 2015a; KS 15.9.2015 etusivu.  
154 Törmänen 2015a. 
155 Tuisku 2014, 131, 242. 
156 Törmänen 2015b. 
157 KS 9.9.2015 etusivu. 
158 KS 22.9.2015 Millaisia tavoitteita kohti olisit johtamassa seurakuntaa?; KS 22.9.2015 etusivu. 
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tulisivat mielellään töihin ja seurakunnan hallinto toimisi hyvin.159 Pudas kuvaili 

omassa kirjoituksessaan seurakunnan ja kirkon haasteita ja mainitsi tavoitteikseen 

seurakunnan toiminnan kehittämisen sekä messun seurakunnan elämän keskukse-

na.160 Törmänen puolestaan kirjoitti monista eri tavoitteista. Esimerkiksi viiden 

vuoden kuluttua jumalanpalveluselämä olisi ”monipuolista ja osallistujamäärät 

kasvussa”, seurakunnassa olisi tilaa toimia, seurakunta tavoittaisi eri ikäisiä eri 

medioissa ja hallinto olisi hoidettu hyvin.161 Ehdokkaiden kirjoittamat vaalisaarnat 

ja kirjoitukset tavoitteista eivät herättäneet keskustelua Koillissanomien Lukijalta 

tai Meille soitettiin -palstoilla.  

Ennen Kuusamon kirkkoherranvaaleja Koillissanomissa julkaistiin runsaasti 

seurakuntalaisten kirjoituksia tietyn ehdokkaan puolesta. Seppo Ervastin kirjoitus, 

jossa hän muistutti ennakkoäänestyksestä ja kuvaili Raamatun ensimmäisen Ti-

moteuksen kirjeeseen viitaten hyvän kirkkoherran ominaisuuksia oli kannanotto 

tietyn ehdokkaan puolesta. Ervasti oli jättänyt kirjoituksestaan pois raamatunkoh-

dan tunnetun viittauksen yhden vaimon miehestä ja hän kirjoitti myös, että kirk-

koherra ei saisi olla liian nuori.162 Ervasti kirjoitti kirjoituksensa Taina Mannisen 

puolesta. 

  Meille soitettiin -palstalla Juha Kaartinen kirjoitti hieman yli viikkoa vaa-

lisunnuntaita aiemmin, että hän äänestäisi Taina Mannista tämän sukupuolesta 

huolimatta.163 Samana päivänä toinen kirjoittelija kiitteli Ervastin aiemmin ilmes-

tynyttä kirjoitusta äänestysohjeista.164 Ervastin kirjoitus herätti myös toisen kom-

mentin, kun vaalisunnuntaita edeltävällä viikolla julkaistiin Anja Hiltusen kom-

mentti. Hän kirjoitti, että Ervasti oli unohtanut keskeisen teeman kirjoituksestaan, 

sillä Raamatun perusteella kirkkoherran tulisi olla mies. Hiltunen kirjoitti myös 

viitaten Raamattuun, että nuoria ei pitäisi syrjiä nuoruuden vuoksi.165 Manninen 

oli syntynyt vuonna 1962, Pudas vuonna 1977 ja Törmänen vuonna 1985.166 Hil-

tunen otti kirjoituksellaan selkeästi kantaa, kuka olisi hänen mielestään sopivin 

kirkkoherraksi.  

Vaalisunnuntaita edeltävänä tiistaina Koillissanomissa julkaistiin myös Mat-

ti Kyllösen pitkä mielipidekirjoitus Tuomo Törmäsen puolesta. Kirjoittajan mai-

                                                
159 Manninen 2015b. 
160 Pudas 2015b. 
161 Törmänen 2015c. 
162 Ervasti 2015a. 
163 Kaartinen 2015a. 
164 ”Seurakuntalainen” 2015. 
165 Hiltunen 2015. 
166 Teologimatrikkeli 2010, 617, 795 1033. 
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nittiin olevan filosofian tohtori ja hänen paikkakunnakseen oli merkitty Oulu.  

Kirjoituksessaan Kyllönen kirjoitti olevansa ”Kuusamon ’ulkoseurakuntalainen’”. 

Hän myös kirjoitti olleensa Törmäsen lukio-opettaja ja kehui ehdokasta hyväksi 

oppilaaksi. Kyllönen esitteli kirjoituksessaan Törmäsen elämän saavutuksia. Hän 

kehotti kirjoituksensa lopussa kuusamolaisia äänestämään Törmästä kirkkoherrak-

si kirjoituksessaan mainitsemiensa seikkojen vuoksi.167 Kyllönen perusteli Törmä-

sen elämänkulkuun vedoten, miksi tämä olisi paras kirkkoherra. Kyllösen kirjoitus 

oli selkeästi vaalityötä Törmäsen valinnan puolesta. 

 Kyllösen mielipidekirjoitus sai vastauksen seuraavan päivän Meille soitettiin 

-palstalla, kun Kalervo Rantanen kirjoitti kiitoksen kirjoittajalle ”totuudenmukai-

sesta informaatiosta”. Rantanen kiitti myös Anja Hiltusta tämän kommentista.168 

Rantanen ei kirjaimellisesti maininnut olevansa tietyn ehdokkaan kannalla. Kui-

tenkin viittaus Hiltusen ja Kyllösen teksteihin kertoi, että hän oli Törmäsen kan-

nalla. Samana päivänä palstalla julkaistiin vielä toinen vetoomus tietyn ehdokkaan 

puolesta. Juha Kaartinen kertoi haluavansa kirkkoherraksi Mannisen. Muiden eh-

dokkaiden miinukseksi hän laski sen, että heidän puolisonsa työskentelevät myös 

seurakunnassa, mikä oli kirjoittajan mukaan tuottanut aiemmin ongelmia.169 Sa-

mana päivänä julkaistiin vielä Arja Kilpivaaran mielipidekirjoitus, jossa hän kir-

joitti kannattavansa Törmästä. Hän kirjoitti ”uskovansa” ehdokkaan paineensieto-

kykyyn. Hän kehui myös ehdokkaan luonnetta, joka kaipaisi haasteita.170 Kilpi-

vaara viittasi Törmäsen henkilökohtaisiin piirteisiin ja luonteeseen. Kirjoituksesta 

ei käynyt ilmi, tunsiko Kilpivaara Törmäsen henkilökohtaisesti.  

Vaaleja edeltävänä torstaina Meille soitettiin -palstalla julkaistiin komment-

ti, jossa kommentoitiin, että papin ei välttämättä tarvitse osata laulaa.171 Tulkitsen 

tämän kommentin liittyvän kirkkoherranvaaliin vetoomukseksi jonkun ehdokkaan 

puolesta, sillä lehdessä ei keskusteltu muista kirkollisista aiheista. Vetoomus oli 

osoitettu heille, jotka tuntevat ehdokkaiden laulutaidon. Saman päivän lehdessä 

julkaistiin myös kaksi mielipidekirjoitusta kannanottona tietyn ehdokkaan puoles-

ta. Toisen oli kirjoittanut Taina Mannisen tukiryhmä. Kirjoituksessa esiteltiin 

Mannisen aiempia työtehtäviä ja ansioita muun muassa jumalanpalveluskoulutta-

jana ja kirkkoherrana. Mannisen laulutaidon mainittiin olevan hyvä. Kirjoitukses-

sa kuvattiin Mannisen persoonaa ja luonnetta sanoilla monitaitoinen, hyvä, tarmo-
                                                
167 Kyllönen 2015. 
168 Rantanen 2015. 
169 Kaartinen 2015b. 
170 Kilpivaara 2015. 
171 KS 1.10.2015 Meille soitettiin -palsta.  
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kas, kokenut kirkkoherra, ahkera, tunnollinen palvelija ja yhteistyökykyinen.172 

Toinen mielipidekirjoitus oli Tuija Vanttajan mielipidekirjoitus Tuomo Törmäsen 

puolesta. Hän puhutteli Törmästä tuttavallisesti Tuomoksi, ja hän lainasi vielä 

piispan sanoja Törmäsestä, jotka piispa oli lausunut piispantarkastuksessa.173 Hän 

kuvaili kirjoituksessaan Törmästä:  
– – hoitaa tehtävänsä suurella sydämellä ja vakavasti – – asioihin tarttuva – – aikaansaava – 
– luontainen tapa hoitaa saamansa tehtävät hyvin – – hän on aktiivisesti tuleva kyselemään 
ja kuuntelemaan seurakuntalaisten toiveita ja palautetta – – 174 
 
Viimeisessä Koillissanomien numerossa ennen Kuusamon kirkkoherranvaa-

leja julkaistiin kaksi mielipidekirjoitusta ja neljä Meille soitettiin -palstan kom-

menttia kannanottona ehdokkaan puolesta. Jukka Kihlman oli kirjoittanut lyhyen 

mielipidekirjoituksen Taina Mannisen puolesta. Hän kirjoitti äänestävänsä Man-

nista ja perusteli tätä henkilökohtaisella kokemuksellaan Mannisen taitavasta toi-

minnasta perhejuhlissa.175 Toinen mielipidekirjoituksista oli Leena Pudaksen eli 

yhden kirkkoherraehdokkaan kirjoittama. Kirjoituksen yhteydessä Pudaksen mai-

nittiin olevan Posion kirkkoherra. Pudas kirjoitti mielipidekirjoituksessaan kirk-

koherran työtehtävistä sekä työhön kuuluvasta yhteistyöstä. Hän kirjoitti myös, 

että järjestäisi maakirkkoja Kuusamon kylissä, mikäli hänet valittaisi kirkkoher-

raksi.176 Pudas ei suoraa vedonnut äänestämään häntä eikä hän myöskään mainos-

tanut itseään esimerkiksi kirjoittamalla, miksi hän olisi hyvä kirkkoherra. Kuiten-

kin kirjoituksen julkaiseminen juuri ennen vaaleja kertoi, että kirjoituksella halut-

tiin ottaa kantaa kirkkoherranvaaliin ja hyvän ehdokkaan puolesta.   

Meille soitettiin -palstalla kaksi kommentoijaa kannatti Mannista kirkkoher-

raksi. Toinen kirjoittaja viittasi tuomiokapitulin järjestykseen, jossa Manninen oli 

ensimmäisenä.177 Toinen Mannista kannattanut kirjoittaja, Jouni Vanttaja, puoles-

taan vetosi Mannisen kykyyn kohdata ihmisiä.178 Yksi kommentoija, johon viitat-

tiin ”naishenkilönä”, otti kantaa Törmäsen puolesta. Samalla hän myös kehui Arja 

Kilpivaaran kirjoitusta Törmäsen puolesta.179 Nimimerkki Eetu puolestaan kum-

masteli, että ehdokas joutuu itse itseään ylistämään, kun useimmiten tukiryhmä 

kirjoittaa ehdokkaan puolesta.180 Verrattuna kolmeen muuhun kommenttiin nimi-

                                                
172 ”Taina Mannisen tukiryhmä” 2015. 
173 Vanttaja, A. 2015. 
174 Vanttaja, A. 2015. 
175 Kihlman 2015.  
176 Pudas 2015c.  
177 KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palsta; ”Asioista selvää ottanut seurakuntalainen” 2015.  
178 Vanttaja, J. 2015. 
179 KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palsta.  
180 ”Eetu” 2015. 
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merkki Eetun kommentti ei ottanut suoraa  kantaa hyvän kirkkoherran puolesta. 

Kommentissa kuitenkin ihmeteltiin ehdokkaan tukiryhmän puutetta, joten tulkit-

sen sen kannanotoksi kirkkoherranvaalin ehdokasta vastaan. 

Keminmaan kirkkoherranvaalin yhteydessä helmikuun 2016 alussa julkais-

tiin Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa sama mielipidekirjoitus. Kirjoituksen 

oli kirjoittanut Keminmaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Pirkko Saasta-

moinen. Otsikko ”Naista toivotaan srk-pastoriksi” paljasti, että hän haluaisi naisen 

papiksi seurakuntaan. Kirjoitus ei ollut pelkästään vetoomus tulevien vaalien suh-

teen, sillä hän kirjoitti, että seurakuntapastorin sijaisuuteen oli kirkkovaltuuston 

ensimmäisenä ehdokkaana Laura Pekkola. Kirjoitus kuitenkin päättyi muistutuk-

seen, että seurakuntalaiset saavat äänestämällä vaikuttaa kirkkoherranvalintaan.181 

Muistutus kirkkoherranvaaleissa äänestämisestä viittaa, että äänestämällä Komu-

laista kirkkoherraksi naisen saaminen seurakunnan papiksi olisi voitu varmistaa. 

Tutkimieni kirkkoherranvaalien yhteydessä kirjoitettiin kannanottoja hyvän 

kirkkoherran puolesta, jotka olivat suoria vaikutusyrityksiä kirkkoherran vaaliin. 

Posion kirkkoherranvaalien 2011 yhteydessä käydyssä keskustelussa perusteita 

hyvälle tai huonolle kirkkoherralle olivat kirkkoherran asuinpaikka, herätysliike-

tausta ja edellytys toimia koko seurakunnan kirkkoherrana. Kuusamon kirkkoher-

ranvaalien yhteydessä hyvän tai huonon kirkkoherran perusteina olivat kommen-

toijan henkilökohtaiset mieltymykset, sukupuoli, kirkkoherraehdokkaan elämän-

kulku, työkokemus, ehdokkaan puolison työskenteleminen Kuusamon seurakun-

nassa, luonteenpiirteet, laulutaito, kyky kohdata ihmisiä sekä ehdokkaan sopivuus 

tiettyyn Raamatun kertomuksen kuvaukseen. Keminmaan kirkkoherranvaalien 

yhteydessä sukupuoli oli peruste tulevalle kirkkoherralle. 

Sukupuoli-diskurssiin yhdistyi kannanotto hyvän kirkkoherran puolesta –

keskusteluteema viidessä tekstissä (katso liite 3). Yhdessä kannanotossa sukupuoli 

oli esillä, koska seurakunnassa kaivattiin naista papiksi ja toisessa puolestaan, 

koska nainen ei sovellu Raamatun perusteella kirkkoherraksi. Kolmannessa kom-

mentissa sukupuoli oli esillä, koska Taina Manninen oli kommentoijan mukaan 

paras ehdokas tämän sukupuolesta huolimatta. Nämä kannanotot kertovat suku-

puoleen liittyvästä essentialistisesta käsityksestä sekä odotuksista, että nainen on 

jotain erilaista kuin mies. Hän voisi tuoda jotain seurakuntaan, hän ei sovellu su-

kupuolen perusteella kirkkoherraksi tai sukupuoli on kirkkoherrapätevyyttä vä-

hentävä tekijä. Yhdessä kirjoituksessa sukupuoli oli esillä, koska Raamatun ker-

                                                
181 Saastamoinen 2016. 
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tomukseen viitatessa siitä poistettiin sukupuoleen viittaava kohta. Yhdessä kom-

mentissa hyvän kirkkoherran puolesta sukupuoli otettiin esille, koska sen avulla 

oli mahdollista erottaa ehdokas toisesta ehdokkaasta viittaamalla tähän ”naiseh-

dokkaana”.  

3.4. Kirkkoherranvaalien tärkeys 
Tarkastelemieni kirkkoherranvaalien yhteydessä kirjoitettiin vaalien tärkeydestä ja 

niiden merkityksestä alueella ja seurakunnassa. Sodankylän kirkkoherranvaalien 

yhteydessä syyskuussa 2007 muistutettiin äänestämisen tärkeydestä. Lapin Kan-

san alemmassa pääkirjoituksessa käsiteltiin Sodankylän kirkkoherranvaaleja vaa-

lisunnuntaina. Kirjoituksessa perusteltiin, että äänestäminen olisi tärkeää, jotta 

vaalien tulos olisi ”oikeudenmukaisempi” ja, että vain äänestämällä voisi vaikut-

taa kirkkoherran valintaan. Kirjoituksessa pohdittiin seurakunnan johtamisen 

haasteita nykypäivänä sekä sitä, milloin ihmiset kaipaavat pappia ja seurakun-

taa.182 Pääkirjoitus käsitteli kirkkoherranvaalien merkitystä seurakuntalaisten kan-

nalta. Siinä haluttiin myös kehottaa ihmisiä äänestämään.  

Posion kirkkoherranvaalien yhteydessä syksyllä 2011 Koillissanomissa 

pohdittiin kirkkoherran päätäntävaltaa kirkollisveron käytön suhteen sekä muistu-

tettiin tuomiokapitulin tekemästä vaalisijajärjestyksestä. Kommentoija kertoi vaa-

leja edeltävän maanantain lehdessä, että kirkkoherra ei tekisi päätöksiä verojen 

käytöstä, vaan budjetointi kuuluisi ”kirkkoneuvostolle ja –valtuustolle”. Kom-

mentti oli samalla tarkoitettu rauhoittelemaan edellisen päivän keskustelua, jossa 

pohdittiin kirkollisverojen käyttöä, jos seurakunnan johdossa olisi herätysliikkee-

seen kuuluva kirkkoherra.183 Vaaleja edeltävänä torstaina puolestaan muistutettiin, 

että vaalijärjestys oli tehty jo tuomiokapitulissa ja että Suomessa oli uskonnonva-

paus.184 Muistutukset kirkkoherran tehtävistä ja kirkkoherranvaalien käytännöistä 

kertovan kirkkoherranvaalien merkityksestä seurakuntalaisille. Kirkkoherralla oli 

merkitystä, mutta ei rajattomia oikeuksia. Toisaalta muistutus tuomiokapitulin 

tekemästä vaalijärjestyksestä on myös kannanotto Markku Kanniaisen puolesta, 

sillä hän oli ensimmäisellä vaalisijalla. 

Oulunjoen seurakunnan kirkkoherranvaalien yhteydessä 2013 Kalevan in-

ternetissä julkaistun uutisen kommenttikentässä nimimerkki MAARIA kommentoi, 

että ehdokkaista tiedottaminen oli ollut epätasa-arvoista Satu Saarisen hyväksi. 

                                                
182 LK 30.9.2007 Pappia äänestämään (pk.). 
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184 KS 13.10.2011 Meille soitettiin -palsta.  
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Myös nimimerkki TOINEN MAARIA kommentoi, että ei-lestadiolaiset lehdet oli-

vat mainostaneet Saarista paljon muita ehdokkaita enemmän. Kirjoittajat kokivat, 

että lehdistö oli puolueellinen. Nimimerkki OPETTAJA kirjoitti, että kaikki saisi-

vat käydä äänestämässä, vaikka eivät aktiivisia kirkossakävijöitä olisikaan. Nimi-

merkki HIENOA kommentoi tehneensä juuri näin.185  

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien kommentointi ennen vaalitulok-

sen julkistamista oli luonteeltaan purkupuheen kaltaista. Purkupuhe on puhetta, 

joka ei tähtää keskusteluun. Purkupuhe on tärkeää puhujalle, sillä sen kautta puhu-

ja voi purkaa omia tuntemuksiaan ja keventää oloaan.186 Toisaalta Kaleva-lehden 

internetsivujen kommenttiosuus tarjosi tilan juuri tällaiselle purkupuheelle. Ky-

seessä on nimenomaan uutisen kommenttiosuus eikä varsinainen keskustelupalsta. 

Oulujoen kirkkoherranvaalin yhteydessä puhutti ehdokkaiden epätasa-arvoiseksi 

koettu mainostus sekä se, kuka saisi äänestää. Molemmat teemat kertovat, että 

keskustelijat kokivat kirkkoherranvaalit tärkeäksi. 

 Koillissanomissa julkaistiin ennen Kuusamon kirkkoherranvaaleja 2015 

Pauli Jaakkolan kannanotto, jossa hän kehotti seurakuntalaisia menemään kuunte-

lemaan kaikkien ehdokkaiden vaalisaarnat. Tätä hän perusteli kirkkoherran viran 

tärkeydellä. Hän kertoi kirjoituksessaan myös vaalin kulusta.187 Seurakuntalainen 

Seppo Ervasti puolestaan kirjoitti hyvän kirkkoherran ominaisuuksista ja vaalin 

kulusta, mikä kertoi myös kirkkoherranvaalin tärkeydestä.188 Kuusamon vaalien 

yhteydessä keskusteltiin runsaasti tuomiokapitulin tekemästä ehdokkaiden vaali-

järjestyksestä ja sen merkityksestä kirkkoherranvaaleissa. Perjantain 25.9.2015 

Koillissanomien Meille soitettiin -palstan kommenteissa kiiteltiin Ervastin mieli-

pidekirjoitusta, jossa hän antoi ohjeita kirkkoherranvaalin äänestykseen.189 Sama-

na päivänä palstalla myös julkaistussa Juha Kaartisen kommentissa muistutettiin 

maanantain ennakkoäänestyksestä ja sen käytännöistä. Hän myös esitti vetoomuk-

sen, että seurakuntalaiset äänestäisivät tuomiokapitulin vaalisijajärjestyksen mu-

kaan.190 

 Maanantaina 28.9.2015 Koillissanomissa julkaistiin Jaakko Heikkisen ko-

lumni. Kirjoittajan mainittiin olevan Kuusamon kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja 

eläkkeellä oleva toimittaja. Heikkinen kirjoitti kolumnin alussa Kuusamon kirk-

                                                
185 Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013. 
186 Mustajoki 2011, 7. 
187 Jaakkola 2015. 
188 Ervasti 2015a. 
189 ”Seurakuntalainen” 2015. 
190 Kaartinen 2015a. 
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koherranvaalien historiasta ja aiemmista kirkkoherroista. Hän kirjoitti, että Kuu-

samossa kirkkoherranvaalit olivat yleensä olleet linjavaalit ”SRK-

lestadiolaisuuden ja muiden seurakuntalaisten välillä”. Vuoden 2015 kirkkoher-

ranvaalien hän puolestaan kirjoitti olleen ”linjavaalit”, koska kaikki ehdokkaat 

olivat syntyisin Kuusamosta, jolloin seurakunta saisi ensimmäisen kuusamolaisen 

kirkkoherran sekä koska ehdolla oli kaksi naista. Kuusamon kirkkoherranvaalit 

vuonna 2015 olivat Heikkisen mukaan seurakunnan suuntaa muotoilevat vaalit 

myös, koska kirkkoherran valinnassa määriteltäisiin seurakunnan henkilöstöjoh-

tamisen linja. Lisäksi hän kirjoitti ehdokkaiden puolisoiden taustoista, minkä hän 

nimesi liittyneen ”perikuusamolaiseen valintaan pohjustavaan keskusteluun”.191 

Heikkinen otti kolumnissaan kantaa kirkkoherranvaalien historiallisuuteen ja tär-

keyteen.  

Seuraavan päivän Meille soitettiin -palstalla oli kommentti liittyen kirkko-

herranvaalin merkitykseen. Kommentissa ei ollut nimimerkkiä, ja kirjoitus oli 

kirjoitettu runolliseen sävyyn. Kirjoittaja kertoi lukeneensa ehdokkaiden ajatukset 

ja kirjoitti etsivänsä ”rakkautta ja rinnallakulkijaa”. Kirjoituksesta ei käynyt ilmi 

kaipasiko kirjoittaja sitä tulevalta kirkkoherralta vai Jumalalta.192 Kirjoituksen voi 

tulkita purkupuheeksi, jonka tarkoitus ei ole olla dialogissa.193 Kirjoitus kertoi 

vaalien merkityksestä sen kirjoittajalle. Sopivan ehdokkaan pohdinta herätti myös 

hengellisiä pohdintoja eikä kirjoittaja pitänyt ehdokkaan valintaa vähäpätöisenä 

asiana. 

Vaalisunnuntaita edeltävänä keskiviikkona julkaistiin Koillissanomissa kak-

si kirjoitusta, joissa kirjoitettiin kirkkoherraehdokkaiden vaalisijajärjestyksestä. 

Arja Kilpivaara esitti näkemyksen vaalisijojen järjestyksestä mielipidekirjoituk-

sessaan. Hän kertoi sen olevan ”käsittääkseni puhtaasti virkavuosien mukainen 

järjestys”.194 Myös Kalervo Rantanen esitti saman suuntaisen näkemyksen Meille 

soitettiin -palstalla. Hän kirjoitti, että ehdokkaiden järjestys pohjautuisi vain ko-

kemusjärjestykseen. Hän painotti, että nuoret ehdokkaat vaalisijoilla kaksi ja kol-

me olivat osoittaneet kykynsä johtamissaan seurakunnissa pidetyissä piispantar-

kastuksissa.195 Myös torstain Meille soitettiin -palstalla yksi kommentoija kehotti 

                                                
191 Heikkinen 2015. 
192 KS 29.9.2015 Meille soitettiin -palsta.  
193 Mustajoki 2011, 7. 
194 Kilpivaara 2015. 
195 Rantanen 2015. 
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äänestäjiä äänestämään oman harkinnan mukaan välittämättä tuomiokapitulin jär-

jestyksestä.196  

Viimeisessä Koillissanomien numerossa ennen vaalisunnuntaita kirjoitettiin 

runsaasti vaalisijajärjestyksestä, äänestyksestä ja vaalien merkityksestä. Päivän 

pääkirjoituksessa kannustettiin seurakuntalaisia käyttämään äänioikeutta, jonka 

vuoksi lasken sen kantaaottaviin kirjoituksiin. Kirjoituksessa arveltiin, että äänes-

tysprosentti voisi nousta edellisiä vaaleja suuremmaksi. Kirjoituksessa otettiin 

kantaa myös lehdessä aiemmin keskusteltuun aiheeseen tuomiokapitulin asetta-

masta ehdokkaiden järjestyksestä. Kirjoituksessa kerrottiin, että järjestys on päte-

vyysjärjestys, mutta mainittiin, että kukin seurakuntalainen voi äänestää parhaaksi 

katsomallaan tavalla.197 Pääkirjoitukseen viitattiin myös lehden etusivulla.198 Kir-

joituksessa kehotettiin äänestämään omaa ehdokasta, eikä siinä otettu kantaa ke-

nenkään ehdokkaan puolesta.  

Viisi Meille soitettiin -palstan kommenttia liittyi tuomiokapitulin tekemään 

vaalisijajärjestykseen. Yksi kommentoija nosti esiin, että järjestykseen vaikuttavat 

asiat, joita tuomiokapituli oli pitänyt tärkeinä. Toinen kommentoija puolestaan 

kirjoitti, että tuomiokapitulin intressit vaalisijajärjestyksen suhteen olivat olleet 

neutraalit.199 Samaa mieltä oli myös nimimerkki Ollaanpa rehellisiä. 200 Yksi puo-

lestaan viittasi kommentissaan Wikipediaan vaalisijajärjestyksen määräytymisestä 

kirkkoherranvaaleissa.201 Nimimerkki Asioista selvää ottanut seurakuntalainen 

viittasi kirkkojärjestykseen vaalisijajärjestyksen määräytymisessä ja muistutti sa-

malla, että Taina Manninen oli valittu ensimmäiseksi ehdokkaaksi.202 Neljä vii-

destä kommentista päätyi ajatukseen, että tuomiokapitulin motiivit asettaa ehdok-

kaat järjestykseen olivat neutraalit, mutta yksi kommentoija katsoi, että tuomioka-

pitulilla olisi omat suosikkinsa Kuusamon kirkkoherraksi. Tällä kommentoija ha-

lusi vähätellä Mannisen ensimmäistä vaalisijaa. 

 Yksi Meille soitettiin -palstan kommentoija oli iloinen, että Kuusamoon 

saataisiin joka tapauksessa ”paljasjalkainen kuusamolainen” kirkkoherra. Hän 

uskoi, että harva kaipasi rajuja uudistuksia kirkkoon. Kaksi Meille soitettiin -

palstan kommentoijaa pohtivat, että jokainen varmasti tekee äänestyspäätöksensä 

                                                
196 KS 1.10.2015 Meille soitettiin -palsta.  
197 KS 2.10.2015 Kirkkoherran vaalista tulossa vilkas (pk.). 
198 KS 2.10.2015 Seurakunta murroksessa. 
199 KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palsta.  
200 ”Ollaanpa rehellisiä” 2015. 
201 KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palsta. 
202 ”Asioista selvää ottanut seurakuntalainen” 2015. 
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itsenäisesti. Toinen näistä kommentoijista vielä viittasi Raamattuun, josta löytyisi 

näkökulma sukupuolten väliseen työnjakoon seurakunnassa.203 Yksi kommentoija 

puolestaan nosti esiin seurakunnan talouden ja siihen suhteutettuna vaalilupauksen 

jumalanpalveluslounaista.204 Viimeisessä Koillissanomien numerossa ennen vaa-

lisunnuntaita oli vielä myös Leena Pudaksen eli yhden ehdokkaan mielipidekirjoi-

tus. Hän nosti esiin kirkkoherran työtehtäviä, joita olisivat muun muassa työyhtei-

sön johtaminen sekä yhteistyö luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja työnte-

kijöiden kanssa.205 Kuusamon kirkkoherranvaalin yhteydessä käytiin runsaasti 

keskustelua liittyen vaalisijajärjestykseen ja kirkkoherranvaalien merkitykseen.  

 Lapin Kansassa sekä Pohjolan Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus ennen 

Keminmaan kirkkoherranvaaleja 2016 kertoi myös kirkkoherranvaalien tärkey-

destä. Kirjoitus käsitteli toivetta saada Keminmaanhan nainen papiksi. Kirjoituk-

sen lopussa kehotettiin äänestämään ja siten vaikuttamaan seuraavan kirkkoherran 

valintaan.206 Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa julkaistiin myös kaksi teksti-

viestiä, joissa kommentoitiin seurakunnan palstalla ollutta kirjoitusta yhden eh-

dokkaan puolesta.207 Kirjoitukset viittasivat kuitenkin samaan aikaan Rovaniemel-

lä käytyihin kirkkoherranvaaleihin, ja Rovaniemen seurakunnan mainostamaan 

tapahtumaan Lapin Kansan Seurapalstalla. Ilmoituksessa mainostettiin kirkkoher-

raehdokkaan vaalisaarnaa, tapaamismahdollisuutta kauppakeskuksessa ja Face-

book-sivua.208  

 Kantaa ottavissa kirjoituksissa ennen kirkkoherranvaaleja yritettiin vaikuttaa 

kehottamalla seurakuntalaisia äänestämään, kirjoittamalla vaalisijajärjestyksestä, 

kirjoittamalla kirkkoherran oikeuksista ja tehtävistä sekä kirjoittamalla kirkkoher-

ranvaalien historiallisuudesta. Kirkkoherranvaalien tärkeyttä koskevaan diskurs-

siin liittyi myös purkupuhe, jonka avulla kommentoijat purkivat omaa oloaan ei-

vätkä pyrkineet rakentavaan keskusteluun tai ottamaan kantaa. Vaalien tärkeys -

teema yhdistyi määrällisesti eniten kannanotto hyvän kirkkoherran puolesta -

diskurssiin, sillä Kuusamon kirkkoherranvaaleja edeltävässä keskustelussa nämä 

teemat yhdistyivät seitsemän kertaa ja Keminmaan kirkkoherranvaaleja edeltäväs-

sä kommentoinnissa kerran (katso liite 3). 

                                                
203 KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palsta. 
204 Palosaari 2015. 
205 Pudas 2015c. 
206 Saastamoinen 2016. 
207 ”Ihmettelevä äänestäjä” 2016; LK&PS 1.2.2016 tekstaripalsta. 
208 LK 30.1.2016 Seurapalsta. 
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Vaalien tärkeyttä koskeva keskustelu yhdistyi sukupuoli-diskurssiin kol-

messa kirjoituksessa (katso liite 3). Yhdessä kirjoituksessa sukupuoli nostettiin 

esiin, kun kommentoija kertoi äänestävänsä sukupuolesta huolimatta naista, koska 

hän oli ensimmäisellä vaalisijalla. Yhdessä kirjoituksessa puolestaan kehotettiin 

valitsemaan oma ehdokas itse välittämättä vaalisijajärjestyksestä sekä muistutet-

tiin Raamatusta nousevista ohjeista miehen ja naisen suhteen. Kolmannessa kirjoi-

tuksessa kaipuu naisesta seurakunnan papiksi yhdistyi äänestämisen tärkeyteen. 

Sukupuoleen liittyvät käsitykset vaalien tärkeyteen liittyvässä keskusteluteemassa 

ovat essentialistisia. Naiseus ja mieheys eroavat olemuksiltaan toisistaan.  
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4. Uutiset ja haastattelut kirkkoherran valinnan jäl-
keen 

4.1. Sukupuoli  
Kerttu Venäläisen aloittamisesta Kittilän kirkkoherrana maaliskuussa 2005 uuti-

soitiin paljon viitaten sukupuoleen. Kalevassa julkaistiin 3.3.2005 pieni uutinen 

tulevasta Venäläisen virkaanasettamismessusta. Uutisessa näkyi sukupuoli, kun 

Venäläiseen viitattiin ”naiskirkkoherrana” ja ”ensimmäisenä naispuoleisena kirk-

koherrana”.209 Kalevassa julkaistiin myös muutama päivä myöhemmin Venäläi-

sen haastattelu, jota mainostettiin jo lehden etusivulla. Etusivulla taustoitettiin 

Venäläisen olleen ensimmäinen nainen Oulun hiippakunnan alueen kirkkoherrana 

sekä lainattiin Venäläisen kommentti, jossa hän pohti, että kirkkoherran sukupuoli 

ei ylittäisi uutiskynnystä enää eteläisemmässä Suomessa.210  

Varsinaisessa haastattelussa sukupuoleen viitattiin uutisoimalla edelleen 

kirkkoherran sukupuolen historiallisuudesta Oulun hiippakunnassa ja naisten pap-

peuden historiasta. Sukupuoleen viitattiin myös Venäläisen kommenteissa, kun 

hän kertoi sukupuolensa vuoksi saamastaan huomiosta kirkkoherrana, naisten 

asemasta Oulun hiippakunnan alueen pappeina sekä virkanimikkeen muutokses-

ta.211 Haastattelun ilmestymisestä seuraavana päivänä Kalevassa julkaistiin uuti-

nen, jossa kerrottiin Venäläisen virkaanasettamisen siirtyneen piispan hiihto-

onnettomuuden vuoksi. Uutiseen viitattiin myös lehden etusivulla. Etusivun mai-

ninnassa Venäläiseen viitattiin ”naiskirkkoherrana” ja varsinaisessa uutisessa 

taustoitettiin Venäläisen vielä olleen Oulun hiippakunnan alueen ensimmäinen 

nainen kirkkoherrana.212 

Pohjolan Sanomissa julkaistiin Venäläisen haastattelu, jossa sukupuoli nä-

kyi Venäläisen kommenteissa. Hän kertoi, että hän oli saanut pappisvihkimyksen 

vuosi ensimmäisten naisten papiksi vihkimisen jälkeen eli vuonna 1989. Venäläi-

nen kertoi haastattelussa tilanteesta, jossa hänen entinen työpaikkansa Marian 

kappeli oli vihitty käyttöön ja hänet oli siunattu turistipapin työhön. Arkkipiispa 

Jukka Paarma oli siunannut hänet, mutta kappelin oli vihkinyt käyttöön Oulun 

piispa Olavi Rimpiläinen. Venäläinen kertoi haastattelussa myös yllättyneensä, 

että hän oli vasta ensimmäinen nainen kirkkoherrana Oulun hiippakunnassa. Ve-

                                                
209 K 3.3.2005 Kittilän naiskirkkoherra virkaansa. 
210 K 5.3.2005 Ensimmäinen naiskirkkoherra Oulun hiippakuntaan. 
211 K 5.3.2005 Kirkkoherran työ ei ole kiinni sukupuolesta. 
212 K 6.3.2005 Naiskirkkoherran virkaanasettaminen siirtyy; K 6.3.2005 Piispan tapaturma siirsi 
naiskirkkoherran virkaanasettamista. 
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näläisen kokemuksen mukaan Lapissa kysymys papin sukupuolesta ei ollut kes-

keinen. Tätä hän perusteli Lapin katekeettojen perinteellä.213 Katekeetat olivat 

kiertäviä opettajia, jotka toimivat esimerkiksi Kittilässä vuosina 1831–1950.214 

Pohjolan Sanomissa ja Lapin Kansassa uutisointiin myös Venäläisen vir-

kaanasettamisen siirtymisestä piispan loukkaantumisen vuoksi. Molemmissa uuti-

sissa kerrottiin Venäläisen olleen ensimmäinen nainen kirkkoherrana Oulun hiip-

pakunnassa. Lapin Kansassa sukupuoleen viitattiin myös uutisen otsikossa, kun 

siinä oli termi ”naiskirkkoherra”.215 Sukupuoli nousi esiin Venäläisen töiden aloit-

tamiseen Kittilän kirkkoherrana liittyneissä uutisissa ja haastatteluissa erityisesti 

viittauksena, että Venäläinen oli Oulun hiippakunnan alueella ensimmäinen nai-

nen kirkkoherrana. 

 Anita Leppälän valintaan Sievin kirkkoherraksi vuonna 2006 yhdistyi suku-

puoli Keskipohjanmaan, Kalajokilaakson ja Kalevan haastatteluissa ja uutisissa. 

Keskipohjanmaassa ilmestyi Leppälän haastattelu, jossa sukupuoleen viitattiin, 

Leppälän kommenteissa sekä, kun hänen mainittiin olleen ensimmäinen nainen 

kirkkoherrana Keski-Pohjanmaalla. Leppälä epäili haastattelussa, että häntä ei 

olisi sukupuolensa vuoksi valittu, mikäli hän ei olisi ollut entuudestaan tuttu pappi 

seurakunnassa. Haastatteluun viitattiin myös etusivulla, jossa viitattiin kirkkoher-

ran sukupuolen historiallisuuteen.216  

 Kalajokilaaksossa julkaistussa haastattelussa viitattiin sukupuoleen tuoreen 

kirkkoherran sukupuolen historiallisuuden vuoksi. Haastattelussa kerrottiin Lep-

pälän olleen kolmas Oulun hiippakunnan alueen nainen kirkkoherrana. Sukupuoli 

näkyi myös Leppälän kommentissa, kun hän kertoi, että hän oli huomannut valin-

tansa historiallisuuden hieman yllättäen. Leppälä kertoi olevansa iloinen tulles-

saan valituksi virkaan.217 Kaleva uutisoi Leppälän valinnasta lyhyesti, ja uutisen 

lopussa mainittiin hänen olleen kolmas nainen kirkkoherrana Oulun hiippakunnan 

alueella.218 

 Sukupuoli-teema oli esillä Hanna Kuuselan valinnan Sodankylän kirkko-

herraksi yhteydessä vuonna 2006. Lapin Kansan uutisoi Sodankylän kirkkoher-

ranvaalien tuloksesta, ja Kuuselaan viitattiin termeillä ”nuori naispappi” ja hänen 

                                                
213 PS 6.3.2005 Paimeneksi Jumalan vaeltavalle kansalle. 
214 Lassila 2001, 220, 223. 
215 PS 6.3.2005 Virkaanasettaminen siirtyi myöhemmäksi; LK 6.3.2005 Kittilän naiskirkkoherraa 
ei aseteta virkaansa tänään. 
216 KP 10.5.2006 Sieviin naispuoleinen kirkkoherra; KP 10.5.2006 Leppälä voitti sieviläisten luot-
tamuksen. 
217 KJL 10.5.2006 Anita Leppälästä Sievin kirkkoherra. 
218 K 9.5.2005 Leppälä Sievin kirkkoherraksi. 
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kerrottiin olevan ”äiti”.219 Myös uutisesta seuraavana päivänä julkaistussa Kuuse-

lan haastattelussa viitattiin vastavalittuun kirkkoherraan ”nuorena naispappina”. 

Haastattelussa sukupuoli näkyi myös Kuuselan kommenteissa, kun hän kertoi 

pohtineensa voisiko hän tulla nuorena naisena valituksi kirkkoherranvaaleissa. 

Kuusela kertoi, että hän ei ollut kohdannut sukupuoleen kohdistunutta syrjintää 

sodankyläläisiltä, mutta edelliskesänä ulkopaikkakuntalainen vihkipari oli perunut 

vihkimisen Kuuselan sukupuolen vuoksi.220 Kuuselan haastattelua mainostettiin 

myös lehden etusivulla otsikolla: ”Sodankylän kirkkoherra on nuori ja nainen.”221 

  Pohjolan Sanomat uutisoi Kuuselan valinnasta Sodankylän kirkkoherraksi. 

Uutisessa Kuuselaan viitattiin ”naispappina” sekä ”äitinä”.222 Verrattuna Venäläi-

seen ja Leppälään liittyneeseen uutisointiin sukupuoli näkyi Kuuselaan liittynees-

sä uutisoinnissa määreenä ja Kuuselaan liittyneenä ominaisuutena. Kuuselaan 

viitattiin myös äitinä sen sijaan, että hänellä olisi kerrottu olevan lapsia. 

 Keskipohjanmaa uutisoi Ritva-Elina Pylväksen töiden aloittamisesta Toho-

lammin kirkkoherrana lokakuussa 2009. Sukupuoli näkyi artikkelissa Pylväksen 

kommenteissa sekä viittauksena tuoreen kirkkoherran sukupuolen historiallisuu-

teen. Pylväs kertoi, että ”feministin elkeitä minulla ei ole.” Tähän kommenttiin 

viitattiin myös artikkelin otsikossa: ”Ensin pappi, vasta sitten nainen”. Pylväs ker-

toi myös, että hänen hakiessa kirkkoherranvirkaan hän oli kohdannut sukupuoleen 

liittyvää torjuntaa. Artikkelissa kirjoitettiin, että Pylväs oli ensimmäinen nainen 

kirkkoherrana Kokkolan rovastikunnassa.223 Artikkelia mainostettiin myös lehden 

etusivulla, jossa viitattiin myös uuden kirkkoherran sukupuolen historiallisuu-

teen.224 Pylväs häivytti sukupuoltaan kommentissa eikä halunnut esiintyä suku-

puolensa kautta. 

 Seija Jalagin tutki väitöskirjassaan suomalaisia naisia lähetystyössä Japanis-

sa 1900-luvun alusta jatkosodan alkuun. Hänen tutkimustuloksissaan nousi esiin 

samankaltainen ilmiö. Lähetteinä toimineet naiset halusivat tehdä hengellistä työtä 

kutsumuksensa mukaan, mutta he eivät halunneet olla naisliikkeen taistelijoita. 

Kuitenkin Jalagin tulkitsee, että Japanissa lähetystyötä tehneet naiset olivat tien-

raivaajia hengellistä työtä tekeville naisille.225 Myöskään kaikki ensimmäiset nai-

                                                
219 LK 2.10.2007 Sodankylä valitsi kirkkoherraksi Hanna Kuuselan. 
220 LK 3.10.2007 Onhan tämä suuri asia sulatella.  
221 LK 3.10.2007 etusivu. 
222 PS 2.10.2007 Sodankylän kirkkoherraksi Hanna Kuusela. 
223 KP 5.10.2009 Ensin pappi, vasta sitten nainen. 
224 KP 5.10.2009 Pylväs vihittiin kirkkoherraksi. 
225 Jalagin 2007, 323–325. 
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set Oulun hiippakunnan alueen kirkkoherroina eivät lehtiartikkeleiden perusteella 

halunneet toimia raivaten tilaa uudelle naisten tekemälle työlle. Sen sijaan he ha-

lusivat tehdä kutsumuksensa mukaista työtä. Kuitenkin he loivat uutta kuvaa nai-

sista kirkkoherroina ja sitä kautta edistivät naisten työskentelyä pappeina ja seura-

kunnan johdossa.    

 Keskipohjanmaa haastatteli Alavieskan kirkkoherrana syyskuussa 2010 

aloittanutta Eija Nivalaa. Sukupuoli näkyi haastattelussa Nivalan kommenteissa. 

Hän kertoi, että seurakunnassa oli uusi tilanne kirkkoherran sukupuolen ja suku-

polven vuoksi. Hän kertoi, että hän ei ollut kohdannut syrjintää sukupuolensa 

vuoksi, mutta tiesi, että kaikista seurakunnista löytyi kriittisesti naisten pappeu-

teen suhtautuvia. Hän mainitsi, että naisten pappeudessa oli menty eteenpäin, kos-

ka samana päivänä aloitti ensimmäinen nainen piispana.226 

 Posion kirkkoherranvaalin 2011 tuloksesta ja Leena Pudaksen valinnasta 

kirkkoherraksi uutisoitiin Koillissanomien etusivun artikkelissa. Uutisessa kerrot-

tiin, että Pudas oli vaalivoiton myötä ensimmäinen nainen pappina Posion seura-

kunnassa.227 Seuraavan päivän Koillissanomissa oli Pudaksen haastattelu, johon 

viitattiin myös lehden etusivulla. Sukupuoli näkyi etusivun artikkelissa maininta-

na, että Pudas oli ”kolmen lapsen äiti”.228 Haastattelussa viitattiin Pudaksen olleen 

ensimmäinen nainen pappina Posiolla. ”Nainen pappina on posiolaisille uusi 

asia”, Pudas kommentoi sukupuolensa historiallisuutta ja korosti, että tekisi kaik-

kien kanssa yhteistyötä. Sukupuoleen viitattiin vielä haastattelun yhteydessä ol-

leessa tietolaatikossa, joka oli otsikoitu ”Särkelän tyttöjä”.229 Tietolaatikon otsi-

kossa sukupuoli esiintyi vähättelevänä määreenä. Toisaalta sen voi tulkita paikal-

lislehden kielenkäytöksi, jolla haluttiin korostaa kirkkoherran paikkakuntalaisuut-

ta.  

   Lapin Kansa uutisoi myös Leena Pudaksen vaalivoitosta. Uutisessa viitat-

tiin sukupuoleen, kun Pudaksen kerrottiin olleen äiti. Sukupuoli näkyi artikkelissa 

myös Pudaksen kommentissa kirkkoherran sukupuolesta. Pudaksen näkemyksen 

mukaan kirkkoherrojen työala ”nuorentuu ja naisistuu”. Artikkelin lopussa mainit-

tiin vielä, että Oulun hiippakunnassa työskenteli neljä muuta naista kirkkoherroi-

                                                
226 KP 3.9.2010 Ihmisten lähellä arjessakin. 
227 KS 17.10.2011 Leena Pudaksesta Posion uusi kirkkoherra. 
228 KS 18.10.2011 Kirkkoherra elää ruuhkavuosiaan. 
229 KS 18.10.2011 Avarakatseinen kirkkoherra työskentelee kaikkien kanssa. 
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na. Uutisessa viitattiin, että Lapissa Kittilässä ja Sodankylässä olivat naiset kirk-

koherroina.230  

 Oulujoen kirkkoherranvaalien 2013 tuloksen selvittyä Kalevan internetsi-

vuilla oli julkaistu uutinen Satu Saarisen vaalivoitosta sekä Saarisen haastattelu.231 

Uutisessa näkyi sukupuoli, kun artikkelin alussa kerrottiin Saarisen olleen ensim-

mäinen nainen kirkkoherrana Oulussa.232 Haastattelussa sukupuoli näkyi viittauk-

sena Saarisen väitöskirjaan, jossa hän oli tutkinut Oulun hiippakunnan pappeina 

työskennelleitä naisia. Sukupuoli näkyi Saarisen kommentissa naisten pienestä 

määrästä johtotehtävissä sekä kommentissa, että käytännön seurakuntatyössä nais-

ten asema oli Saarisen mukaan ”ihan hyvä”. Sukupuoleen haastattelussa viitattiin 

lisäksi, kun kirjoitettiin pappeina työskentelevien naisten aseman historiasta Ou-

lun hiippakunnassa sekä viittauksena Saarisen äitiyteen.233 Saarinen esitettiin 

haastattelussa, että hän halusi vaikuttaa tietoisesti sukupuolten väliseen tasa-

arvoon. Saarinen esitettiin haastattelussa asiantuntijuuden kautta, sillä haastatte-

lussa esiteltiin Saarisen tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviä näkemyksiä hänen 

väitöstutkimuksensa kautta. 

 Paperisessa Kaleva-lehdessä julkaistiin uutinen Saarisen valinnasta ja kirk-

koherranvaalien äänestysaktiivisuudesta. Uutisessa sukupuoli näkyi mainintana, 

että Saarinen oli ensimmäinen kirkkoherraksi valittu nainen Oulussa. Uutisessa oli 

myös Oulujoen seurakunnan vt. kirkkoherran kommentti. Hän kommentoi suurta 

äänestysprosenttia ehdokasasettelulla, jolloin saattoi äänestää naisen puolesta tai 

vastaan. Uutisessa sukupuoli näkyi vielä tietolaatikossa: ”Nainen valitaan harvoin 

kirkkoherraksi”. Siinä mainittiin, että Suomessa oli ollut siihen mennessä 50 nais-

ta kirkkoherrana, vaikka papeista 40 prosenttia oli naisia.234 

 Sanna Jukkolan vaalivoitosta Nivalan kirkkoherranvaaleissa 2013 uutisoi-

tiin Keskipohjanmaan etusivulla sekä yhdessä uutisessa. Etusivulla Jukkolan mai-

nittiin olleen ensimmäinen nainen kirkkoherrana Nivalassa ja sama maininta teh-

tiin myös varsinaisessa uutisessa. Uutisessa sukupuoli näkyi myös seurakuntalai-

sen kommentissa, jossa pohdittiin, että vaalitulosta ei ollut ratkaissut ”naiskysy-

mys”.235 Saman seurakuntalaisen sama kommentti oli nostettu esiin myös Kalajo-

                                                
230 LK 17.10.2011 Leena Pudas Posion kirkkoherraksi. 
231 Uutinen Satu Saarisesta 2013; Satu Saarisen haastattelu 2013. 
232 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
233 Satu Saarisen haastattelu 2013. 
234 K 30.9.2013 Satu Saarisesta Oulujoen uusi kirkkoherra. 
235 KP 4.11.2013 Sanna Jukkolasta Nivalan uusi kirkkoherra; KP 4.11.2013 Sanna Jukkolalle selvä 
voitto.  
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kilaakson uutisessa Nivalan kirkkoherranvaalien tuloksesta.236 Kalajokilaakson 

artikkelissa ei viitattu muuten sukupuoleen. 

 Koillissanomat uutisoi Taina Mannisen vaalivoitosta Kuusamon seurakun-

nan kirkkoherranvaaleissa vuonna 2015. Lehden etusivulla 6.10.2015 oli kuva ja 

sen alla lyhyt teksti, jossa kerrottiin kohtaaminen kirkkoherranviraston pihalta. 

Seurakuntalainen onnitteli Mannista. Etusivulla viitattiin Manniseen ensimmäise-

nä naisena Kuusamon kirkkoherrana.237 Saman päivän lehdessä olleessa artikke-

lissa viitattiin sukupuoleen Mannisen kommenteissa. Hän kertoi aloittaneensa 

teologian opinnot vuonna 1981, kun pappeus ei ollut vielä mahdollinen naisille.238 

Samana päivänä julkaistiin myös lyhyt juttu, jossa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Jaakko Heikkinen kommentoi vaalia. Heikkisen mukaan kirkkoherranvaalit olivat 

olleet asetelmaltaan ”mies-nainen” eikä ”Taina-Tuomo -kamppailu”. Hän tulkitsi, 

että vaalissa oli keskitetty naisille tarkoitetut äänet.239  

Koillissanomissa julkaistiin samana päivänä vielä Petri Karjalaisen alakerta-

kirjoitus. Karjalainen tulkitsi ajan olleen kypsä Mannisen, naisen, valinnalle. Hän 

tulkitsi äänestystulosta niin, että tulevan kirkkoherran sukupuoli ei ollut este seu-

rakuntalaisille. Karjalainen epäili, että kaksikymmentä vuotta sitten naiseen kirk-

koherrana ei oltaisi oltu valmiita Kuusamossa. Hän kirjoitti pappeuden avautumi-

sesta naisille sekä mainitsi, että Kuusamossa naisia oli ollut pappeina jo kauan. 

Karjalainen käytti myös kirjoituksessaan sukupuolittavia termejä: nainen viitates-

saan Manniseen, naispappeus, naispappi ja nuori mies viitatessaan Törmäseen.240 

Karjalainen tulkitsi nimenomaan Mannisen valinnan kirkkoherraksi olleen merkki 

naisten hyväksymisestä papeiksi Kuusamon seurakunnassa.  

 Kalevassa julkaistiin viikon päästä vaalisunnuntaista Mannisen haastattelu. 

Haastattelussa viitattiin sukupuoleen, kun Mannisen kerrottiin olleen aikoinaan 

ensimmäinen nainen pappina ja artikkelin julkaisuhetkellä kirkkoherrana Kuusa-

mon seurakunnassa. Manninen otti haastattelussa kantaa naisten pappeuteen ja 

kommentoi, että se oli ”yhdessä sovittu asia”. Haastattelussa viitattiin myös nais-

ten aseman historiaan pappeina Oulun hiippakunnassa ja kerrottiin, että naisia oli 

vihitty papeiksi hiippakunnassa vasta vuodesta 2001. Haastattelussa kysyttiin 

myös Mannisen näkemystä sukupuolesta ja kirkkoherran työstä. Hän sanoi, että 

                                                
236 KJL 4.11.2013 Jukkola uusi kirkkoherra. 
237 KS 6.10.2013 Heikki Rasi onnitteli Mannista. 
238 KS 6.10.2015 Uusi kirkkoherra aloittaa kuuntelulla. 
239 KS 6.10.2015 Vaalitulos demokratian voitto. 
240 Karjalainen 2015. 
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hän ei ujostellut naiseuttaan, mutta ei myöskään hakenut virkaa naisnäkökulmas-

ta.241   

 Kalevan internetsivuilla julkaistiin heti vaalisunnuntain iltana 7.2.2016 uuti-

nen Sanna Komulaisen valinnasta Keminmaan kirkkoherraksi. Uutisessa viitat-

tiin sukupuoleen, kun Komulaisen kerrottiin olleen ensimmäinen nainen kirkko-

herrana Keminmaan seurakunnassa.242 Pohjolan Sanomien etusivulla julkaistiin 

vaalien jälkeen uutinen Sanna Komulaisen valinnasta. Uutisen otsikko julisti: 

”Keminmaa valitsi naisen kirkkoherraksi”, ja siinä mainittiin Komulaisen olleen 

seurakunnan ensimmäinen nainen kirkkoherrana. Etusivun uutinen mainosti leh-

dessä julkaistua pidempää uutista vaaleista.243 Pidemmässä uutisessa viitattiin 

sukupuoleen, kun Komulaisen kerrottiin olleen seurakunnan ensimmäinen nainen 

kirkkoherrana. Lisäksi uutisessa viitattiin Komulaiseen termillä ”nainen” otsikos-

sa sekä itse leipätekstissä.244  

Lapin Kansa uutisoi etusivulla Komulaisen vaalivoitosta samaan tapaan 

kuin Pohjolan Sanomien etusivu. Etusivun uutisen otsikko julisti: ”Keminmaa 

valitsi naisen”, ja uutisessa viitattiin vastavalitun kirkkoherran sukupuolen histori-

allisuuteen. Etusivun juttu mainosti lehdestä löytyvää uutista.245 Myös uutisessa 

viitattiin sukupuoleen samaan tapaan kuin Pohjolan Sanomien uutisessa. Komu-

laiseen viitattiin sanalla ”nainen” sekä hänen kerrottiin olleen Keminmaan en-

simmäinen nainen kirkkoherrana.246 

 Sukupuoli-teema näkyi kirkkoherranvaalien jälkeisissä lehtijutuissa 11 etu-

sivun artikkelissa, 11 haastattelussa ja 16 uutisessa. Sukupuoli näkyi kirkkoherran 

valinnan jälkeisissä artikkeleissa termeinä naiskirkkoherra, naispuoleinen, suku-

puoli, naisistuu, feministi, nainen, naiskirkkoherra, naispappi, ”Särkelän tyttöjä” 

sekä mies-nainen –asetelma. Lisäksi äiti-sanaa käytettiin Sodankylän kirkkoherra 

Hanna Kuuselasta, Posion kirkkoherra Leena Pudaksesta sekä Oulujoen seura-

kunnan kirkkoherra Satu Saarisesta kirjoitetuissa artikkeleissa. Myös Sanna Juk-

kolalla ja Eija Nivalalla kerrottiin olleen lapsia, mutta heihin ei viitattu termillä 

äiti.  

 Sukupuoli mainittiin tuoreiden kirkkoherrojen kommenteissa, joissa oltiin 

iloisia ollessa ensimmäistä kertaa nainen kirkkoherrana tietyllä alueella, ihmetel-

                                                
241 K 11.10.2015 Samaan suuntaan ja rinnakkain. 
242 Uutinen Sanna Komulaisesta 2016.  
243 PS 8.2.2016 Keminmaa valitsi naisen kirkkoherraksi.  
244 PS 8.2.2016 Keminmaa saa naisen kirkkoherraksi. 
245 LK 8.2.2016 Keminmaa valitsi naisen. 
246 LK 8.2.2016 Keminmaa saa naisen kirkkoherraksi. 
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tiin sukupuolesta noussutta kohua tai pyrittiin häivyttämään omaa sukupuolta. 

Sukupuoli tuotiin esiin artikkeleissa myös historiallisena seikkana, kun kirkkoher-

raksi oli valittu tietylle alueelle – Oulun hiippakuntaan, Kokkolan rovastikuntaan, 

Ouluun tai tiettyyn seurakuntaan – ensimmäistä kertaa nainen. Sukupuoli esiintyi 

artikkeleissa myös tuoreita kirkkoherroja määräävinä termeinä: nuori naispappi, 

äiti, ”Särkelän tyttöjä” ja nainen. Sukupuoli näkyi kirkkoherran valinnan jälkeisis-

sä artikkeleissa vielä keskusteluna tasa-arvosta ja naisten asemasta seurakunnassa 

sekä vaalien ehdokkaiden sukupuoliasetelman ruotimisella ja vaikutuksena korke-

aan äänestysprosenttiin. 

4.2. Uutisointi uudesta kirkkoherrasta 
Kaleva uutisoi Kerttu Venäläisen aloittamisesta Kittilän kirkkoherrana maalis-

kuussa 2005. Kalevan uutisessa 3.3.2005 kerrottiin, että Venäläinen oli aloittanut 

kirkkoherrana maaliskuun alusta, ja piispa asettaisi hänet virkaan seuraavana sun-

nuntaina.247 Kahden päivän kuluttua Kalevan etusivulla oli uutinen, että Oulun 

hiippakunnan alueella oli aloittanut ensimmäinen nainen kirkkoherrana. Uutinen 

mainosti myös lehdestä löytyvää Venäläisen haastattelua.248 Kalevan etusivulla 

uutisoitiin myös seuraavana päivänä virkaanasettamisen siirtymisestä, koska piis-

pa oli loukkaantunut hiihto-onnettomuudessa. Etusivun uutinen mainosti lehdestä 

löytyvää uutista piispan loukkaantumisesta.249 Uutiseen oli pyydetty Venäläisen 

kommentti virkaan siunaamisen siirtymisen vuoksi. Hän kertoi, että oli iloinen, 

että piispa halusi toimittaa siunausmessun itse toivuttuaan.250  

 Pohjolan Sanomat sekä Lapin Kansa uutisoivat myös Venäläisen vir-

kaanasettamisen siirtymisestä. Pohjolan Sanomat kertoi, että piispa oli loukannut 

olkapäänsä hiihtäessään. Lapin Kansassa kerrottiin vielä, että loukkaantuminen 

vaati sairaalahoitoa. Molemmat uutiset kertoivat, että uutta päivää virkaanasetta-

mismessulle ei oltu vielä sovittu. Molemmissa uutisissa kerrottiin, että Venäläinen 

oli ensimmäinen nainen kirkkoherrana Oulun hiippakunnassa, ja Lapin Kansan 

jutussa Venäläiseen viitattiin vielä termillä ”naiskirkkoherra”.251 Myös kaikissa 

Kalevassa julkaistuissa Venäläisen töiden aloittamiseen liittyvissä uutisissa viitat-

                                                
247 K 3.3.2005 Kittilän naiskirkkoherra virkaansa. 
248 K 5.3.2005 Ensimmäinen naiskirkkoherra Oulun hiippakuntaan. 
249 K 6.3.2005 Naiskirkkoherran virkaanasettaminen siirtyy. 
250 K 6.3.2005 Piispan tapaturma siirsi naiskirkkoherran virkaanasettamista. 
251 LK 6.3.2005 Kittilän naiskirkkoherraa ei aseteta virkaansa tänään; PS 6.3.2005 Virkaanasetta-
minen siirtyi myöhemmäksi. 
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tiin sukupuoleen.252 Sukupuoleen viitattiin, kun kerrottiin Venäläisen olevan en-

simmäinen nainen kirkkoherrana Oulun hiippakunnan alueella sekä termillä 

”naiskirkkoherra”. Uutisissa Kittilän uudesta kirkkoherrasta Venäläiseen viitattiin 

ennen kaikkea ensimmäisenä kirkkoherrana työskentelevänä naisena.  

 Kaleva uutisoi Tyrnävän kirkkoherranvaalin 2005 tuloksesta ja Leila Iko-

sen vaalivoitosta. Uutisessa kerrottiin, että Ikonen oli saanut 373 ääntä ja toiseksi 

tullut Matti Kinnunen 362 ääntä. Uutisessa kerrottiin myös kolmanneksi ja nel-

jänneksi tulleiden äänimäärät, vaaleissa annettujen äänien määrät yhteensä ja seu-

rakuntalaisten äänestysaktiivisuus 26 prosenttia. Ehdokkaina olleista mainittiin 

uutisessa heidän virkanimikkeet, kaksi ehdokkaista olivat kappalaisia, yksi oli 

kirkkoherra ja Ikosen kerrottiin olleen ”kuurojen pappi”. Uutisen lopussa kerrot-

tiin vielä, että kirkkoherran virka oli tullut avoimeksi, kun edellinen kirkkoherra 

oli siirtynyt kirkkoherraksi toiseen seurakuntaan.253 Uutisessa ei viitattu sukupuo-

leen. 

 Sievin kirkkoherranvaalin 2006 tuloksesta uutisoi Keskipohjanmaa etusivun 

uutisessaan. Anita Leppälän kerrottiin voittaneen vaalit ”äänin 1002–760”. Uuti-

sessa kerrottiin äänestysaktiivisuuden olleen 54 prosenttia. Leppälän kerrottiin 

työskennelleen Sievin seurakunnassa vuodesta 1985. Lisäksi uutisessa kerrottiin 

Leppälän olleen Sievin kappalainen ja vastaehdokkaan Tapani Kirsilän olleen 

Sievin seurakuntapastori. Leppälän kerrottiin olleen kotoisin Kemijärveltä.254 

Keskipohjanmaan uutisessa ei viitattu sukupuoleen mitenkään, mutta seuraavan 

päivän Keskipohjanmaan etusivulla kerrottiin: ”Sieviin naispuolinen kirkkoherra”. 

Etusivun uutinen mainosti lehdestä löytynyttä Leppälän haastattelua, ja siinä mai-

nittiin kirkkoherroina toimivien naisten vähyys.255 

 Kalajokilaakso uutisoi Anita Leppälän valinnasta Sievin kirkkoherraksi 

Leppälän haastattelulla. Haastattelun aluksi Leppälän mainittiin olleen kolmas 

nainen kirkkoherrana Oulun hiippakunnassa. Artikkelissa oli neljä kommenttia 

Leppälältä sekä kaksi kommenttia Sievin seurakunnan talouspäälliköltä. Talous-

päällikkö kertoi, että vaaleissa toiseksi tulleen toivottiin hakevan Leppälältä va-

pautuvaa kappalaisen paikkaa. Artikkelissa kerrottiin myös äänestysprosentti sekä 

kerrottiin, että vaalien yhteydessä pidetyn lipaskeräyksen tuotoilla hankittaisiin 

                                                
252 K 3.3.2005 Kittilän naiskirkkoherra virkaansa; K 5.3.2005 Ensimmäinen naiskirkkoherra Oulun 
hiippakuntaan; K 6.3.2005 Naiskirkkoherran virkaanasettaminen siirtyy; K 6.3.2005 Piispan tapa-
turma siirsi naiskirkkoherran virkaanasettamista. 
253 K 14.6.2005 Leila Ikonen valittiin Tyrnävän uudeksi kirkkoherraksi. 
254 KP 9.5.2006 Anita Leppälästä Sievin kirkkoherra. 
255 KP 10.5.2006 Sieviin naispuolinen kirkkoherra. 
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lisää ehtoollispikareita.256 Kalevassa tiedotettiin myös Sievin kirkkoherranvaalin 

tuloksesta, vaalissa ehdokkaina olleista ja edellisestä kirkkoherrasta. Leppälän 

kerrottiin työskennelleen Sievissä vuodesta 1985 ja hänen saaneen pappisvihki-

myksen vuonna 1991. Leppälän kerrottiin olleen 45-vuotias. Uutisessa viitattiin 

sukupuoleen, kun vastavalitun kirkkoherran kerrottiin olleen kolmas nainen kirk-

koherrana Oulun hiippakunnan alueella.257 

 Lapin Kansa uutisoi Sodankylän kirkkoherranvaalien 2007 tuloksesta. Uu-

tisessa kerrottiin, että Hanna Kuusela oli valittu kirkkoherraksi kolmannelta vaa-

lisijalta ja hänen kerrottiin saaneen yli puolet äänistä. Uutisessa kerrottiin Kuuse-

lan taustasta ikä, perhe ja työura pappina. Uutisessa kerrottiin myös kahden muun 

ehdokkaan, Raimo Kittilän ja Markku Jaakkolan, äänimäärät sekä heidän vir-

kanimikkeet. Uutisen ingressissä sekä leipätekstissä Kuuselaan viitattiin ”nuorena 

naispappina”.258 Kuuselan sukupuoleen viitattiin myös seuraavan päivän Lapin 

Kansan etusivulla, kun otsikolla mainostettiin lehdestä löytyvää Kuuselan haastat-

telua. Otsikko julisti: ”Sodankylän kirkkoherra on nuori ja nainen.”259 

 Pohjolan Sanomat uutisoi myös Kuuselan vaalivoitosta. Uutinen oli sama 

kuin Lapin Kansassa julkaistu uutinen, mutta otsikko oli eri. Uutisessa ei myös-

kään ollut ingressiä kuten Lapin Kansassa, mutta myös siinä viitattiin Kuuselaan 

”naispappina”.260 Kaleva uutisoi myös Sodankylän kirkkoherranvaalituloksesta, 

Kuuselan vaalivoitosta, vaalin äänimääristä ja eläkkeelle jääneestä kirkkoherras-

ta.261 Kalevan uutisessa ei viitattu sukupuoleen. 

 Keskipohjanmaa uutisoi etusivullaan Ritva-Elina Pylväksen töiden aloitta-

misesta Toholammin seurakunnan kirkkoherrana lokakuussa 2009. Etusivun uu-

tinen kertoi, että Pylväs oli ”vihitty” kirkkoherran virkaan sunnuntaina. Uutinen 

viittasi lehdestä löytyvään Pylväksen haastatteluun. Etusivulla kerrottiin, että Pyl-

väs oli ensimmäinen nainen kirkkoherrana Kokkolan rovastikunnassa.262 

 Lapin Kansan etusivulla tiedotettiin Posion kirkkoherranvaalin 2011 tulok-

sesta ja lehdestä löytyvästä uutisesta Pudaksen vaalivoitosta.263 Varsinaisessa uu-

tisessa kerrottiin äänestysprosentti 33,42 sekä äänten jakautuminen ehdokkaiden 

Leena Pudaksen ja Markku Kanniaisen kesken. Uutisessa kerrottiin myös Pudak-

                                                
256 KJL 10.5.2006 Anita Leppälästä Sievin kirkkoherra. 
257 K 9.5.2006 Leppälä Sievin kirkkoherraksi. 
258 LK 2.10.2007 Sodankylä valitsi kirkkoherraksi Hanna Kuuselan. 
259 LK 3.10.2007 etusivu. 
260 PS 2.10.2007 Sodankylän kirkkoherraksi Hanna Kuusela. 
261 K 2.10.2007 Hanna Kuusela Sodankylän kirkkoherraksi. 
262 KP 5.10.2009 Pylväs vihittiin kirkkoherraksi. 
263 LK 17.10.2011 etusivu. 
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sen perheestä sekä hänen ikänsä ja uransa pappina. Uutisessa oli Pudaksen kom-

mentti vaalien voittamisesta, Posion seurakunnasta sekä näkemys iästään ja suku-

puolestaan tulevana kirkkoherrana.264 Uutisessa viitattiin sukupuoleen, kun sen 

loppupuolella kerrottiin Pudaksen olleen kolmas nainen kirkkoherrana Lapissa ja 

kun siinä kerrottiin Oulun hiippakunnan alueen kirkkoherroina toimineiden nais-

ten määrästä. Lisäksi Pudakseen viitattiin äitinä. Etusivun otsikossa ei viitattu 

sukupuoleen. 

 Koillissanomat uutisoi etusivullaan Leena Pudaksen valinnasta Posion kirk-

koherraksi. Uutisessa kerrottiin Pudaksen ja Kanniaisen saamat äänet ja äänestys-

prosentti. Uutisessa oli Pudaksen kommentit liittyen vaalitulokseen ja hänen tule-

vaan työhönsä Posion seurakunnan kirkkoherrana. Uutisessa oli myös seurakunta-

laisten odotuksia uutta kirkkoherraa kohtaan. Seurakuntalaiset odottivat seurakun-

nan toiminnan kehittämistä, musiikkityön jatkumista vilkkaana sekä tasapuolista 

kohtelua. Lisäksi artikkelissa kerrottiin Posion seurakunnan aiemmat kirkkoher-

rat.265 Uutisessa viitattiin sukupuoleen, kun siinä kerrottiin kahteen kertaan Pu-

daksen olleen ensimmäinen nainen pappina Posiolla. 

 Kalevan nettisivuilla uutisoitiin Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien 

tuloksesta heti vaalipäivän iltana. Uutisessa kerrottiin Satu Saarisen saaneen 48,3 

prosenttia äänistä. Uutisessa kerrottiin myös muiden ehdokkaiden saamat ääni-

määrät, ennakkoäänestys- ja äänestysprosentti sekä ehdokkaiden virkanimikkeet. 

Saarisesta kerrottiin lisäksi hänen ikänsä ja koulutustaustansa. Nettiartikkelissa 

kerrottiin Oulujoen seurakuntaan kuuluneet alueet sekä kirkkoherran tehtävät ja 

vähimmäispalkka. Kirkkoherran paikan Oulujoen seurakunnassa kerrottiin auen-

neen, kun edellinen kirkkoherra valittiin Rovaniemen kirkkoherraksi.266 Artikke-

lissa viitattiin sukupuoleen, kun Saarisen kerrottiin olevan ensimmäinen nainen 

kirkkoherrana Oulussa. 

 Paperisessa Kalevassa uutisoitiin myös Oulujoen kirkkoherranvaalien tulok-

sesta vaalisunnuntaita seuraavana päivänä. Artikkelissa kerrottiin äänestysprosen-

tin olleen korkein Oulujoen kirkkoherranvaaleissa vuoden 1978 jälkeen. Uutisessa 

kerrottiin ehdokkaiden saamat äänimäärät ja edellisen kirkkoherran lähteminen 

Rovaniemen kirkkoherraksi. Kirkkoherranvaalissa ehdokkaana ollutta Risto Kor-

milaista luonnehdittiin ”suomussalmelaiseksi” ja Juho Kopperoista ”lestadio-

laistaustaiseksi”. Saarisen kerrottiin olleen Karjasillan seurakunnan kappalainen ja 
                                                
264 LK 17.10.2011 Leena Pudas Posion kirkkoherraksi. 
265 KS 17.10.2011 Leena Pudaksesta Posion uusi kirkkoherra. 
266 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
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koulutukseltaan tohtori. Uutiseen oli haastateltu Oulujoen vt. kirkkoherraa suures-

ta äänestysprosentista sekä seurakuntalaisia äänestysmotiivista ja ehdokkaan valit-

semisesta.267 Uutisessa viitattiin sukupuoleen jutun yhteydessä olevassa ”Nainen 

valitaan harvoin kirkkoherraksi” –tietolaatikossa sekä Saarisen että virkaatekevän 

kirkkoherran kommenteissa äänestysaktiivisuudesta. Artikkelissa kerrottiin myös, 

että Saarinen oli ensimmäinen nainen kirkkoherrana Oulun alueella. 

 Nivalan kirkkoherranvaalin 2013 tuloksesta uutisoitiin Kalevan internetsi-

vuilla heti vaalisunnuntain iltana. Uutisessa kerrottiin äänestysprosentti 48,7, eh-

dokkaiden saamat äänimäärät, edellisten kirkkoherranvaalien 2005 äänestyspro-

sentti 30,1 ja edellisen kirkkoherran eläköityminen. Sanna Jukkolan kerrottiin 

saaneen 69,4 prosenttia kaikista äänistä. Ehdokkaista kerrottiin iät, herätysliike-

tausta ja sen hetkiset virkanimikkeet.268 Paperisessa Kalevassa julkaistiin sama 

uutinen seuraavana päivänä.269 Kalevan netissä ja paperisessa Kalevassa julkais-

tussa uutisessa ei viitattu sukupuoleen ollenkaan. 

 Kalajokilaakson etusivu kertoi vaalisunnuntaita seuraavana päivänä: ”Niva-

lassa äänestettiin kirkkoherraa.” Etusivulla oli myös kuva äänestyksestä. Kuva ja 

otsikko viittasivat lehdestä löytyneeseen uutiseen kirkkoherranvaalista.270 Kalajo-

kilaakson uutisessa kerrottiin vaalitulos ja äänestysaktiivisuus. Uutisen yhteydessä 

oli tietolaatikko Sanna Jukkolasta, jossa kerrottiin hänen ikänsä, uransa pappina ja 

teologina, herätysliiketaustansa sekä perhe. Uutiseen oli haastateltu myös äänestä-

neitä seurakuntalaisia.271 Sukupuoli näkyi uutisessa seurakuntalaisen kommentis-

sa, jossa hän epäili, ettei vaaleja ratkaissut ”naispappeuskysymys”. Etusivun otsi-

kossa ei viitattu sukupuoleen. 

 Keskipohjanmaa julkaisi vaalituloksen etusivullaan vaalien jälkeisenä maa-

nantaina. Etusivun uutisessa Jukkolan kerrottiin voittaneen sekä vaalien äänestys-

prosentti. Etusivun uutinen viittasi lehden laajempaan uutiseen Nivalan kirkkoher-

ranvaaleista.272 Uutisessa kerrottiin äänestysprosentti ja ehdokkaiden saamat ää-

net. Lisäksi ehdolla olleet Sanna Jukkola ja Janne Isomaa esiteltiin artikkelin yh-

teydessä olleessa tietolaatikossa sekä itse leipätekstissä. Uutista varten oli pyydet-

ty myös seurakuntalaisten kommentteja kirkkoherranvaalista.273 Sukupuoli näkyi 

                                                
267 K 30.9.2013 Satu Saarisesta Oulujoen uusi kirkkoherra. 
268 Uutinen Sanna Jukkolasta 2013. 
269 K 4.11.2013 Sanna Jukkola valittiin Nivalan kirkkoherraksi. 
270 KJL 4.11.2013 etusivu. 
271 KJL 4.11.2013 Jukkola uusi kirkkoherra. 
272 KP 4.11.2013 Sanna Jukkolasta Nivalan uusi kirkkoherra. 
273 KP 4.11.2013 Sanna Jukkolalle selvä voitto. 
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etusivulla ja uutisessa, kun Jukkolan kerrottiin olevan ensimmäinen nainen kirk-

koherrana Nivalassa. Uutisessa sukupuoli näkyi lisäksi seurakuntalaisen kommen-

tissa, että vaalitulosta ei ollut ratkaissut ”naiskysymys”. 

 Kuusamon kirkkoherranvaalien 2015 tuloksen selvittyä Kaleva julkaisi 

internetsivuillaan lyhyen uutisen vaalituloksesta. Uutisessa kerrottiin ehdokkaiden 

saamat äänimäärät ja kokonaisäänestysprosentti 33,4.274 Koillissanomiin uutinen 

Taina Mannisen vaalivoitosta ehti vaalisunnuntain jälkeisenä tiistaina. Etusivun 

keskellä oli kuva seurakuntalaisesta onnittelemassa Mannista. Etusivu mainosti 

lehdestä löytynyttä Mannisen haastattelua sekä artikkelia Kuusamon kirkkoval-

tuuston puheenjohtajan vaalianalyysista.275 Koillissanomat oli haastatellut kirkko-

valtuuston puheenjohtajaa Jaakko Heikkistä korkeasta äänestysprosentista ja vaa-

lien sujuvuudesta. Haastattelussa Heikkinen kommentoi, että vaalitulos oli ”de-

mokratian voitto” suuren äänestysprosentin vuoksi. Hänen mukaansa vaalit olivat 

sujuneet hyvin.276  

Kuusamon kirkkoherranvaalien 2015 jälkeen Koillissanomissa julkaistiin  

pääkirjoituksen alapuolella Petri Karjalaisen ”alakerta”-kirjoitus, jossa hän kom-

mentoi montaa kirkkoherranvaalien teemaa. Karjalainen kirjoitti vaalien korkeasta 

äänestysprosentista sekä Törmäsen kovasta vastuksesta vaaleissa. Hän mainitsi 

myös Mannisen kaupunginjohtajana työskennelleen puolison ja kommentoi asiaa 

huumorilla kirjoittamalla, että toinen puolisoista ”johtaa maavoimia ja toinen il-

mavoimia.” Karjalainen kuitenkin mainitsi, että asialla ei ole ”juridisia tai moraa-

lisia esteitä”. Lopuksi Karjalainen kirjoitti kirkosta: ”se on liberaaleille liian kon-

servatiivinen ja konservatiiveille liian liberaali”, ja pohti, miten kirkko voisi Kuu-

samossa toimia paremmin kaikkien tavoittamiseksi.277 

 Vaalisunnuntain jälkeisenä keskiviikkona Koillissanomissa julkaistiin uuti-

nen kirkkoherranvaalien tarkastuslaskennasta, lopulliset äänimäärät ja tieto, että 

Manninen aloittaisi kirkkoherrana seuraavan vuoden alusta. Taina Manninen oli 

saanut 1872 ääntä, Tuomo Törmänen 1664 ja Leena Pudas 161 ääntä.278 Sukupuo-

li näkyi Kuusamon kirkkoherranvaalin jälkeisessä uutisoinnissa kahdessa artikke-

lissa. Koillissanomien etusivulla sukupuoli näkyi, kun Mannisen kerrottiin olleen 

ensimmäinen nainen kirkkoherrana Kuusamossa. Koillissanomien tekemässä 

                                                
274 Uutinen Taina Mannisesta 2015. 
275 KS 6.10.2015 Heikki Rasi onnitteli Mannista. 
276 KS 6.10.2015 Vaalitulos demokratian voitto. 
277 Karjalainen 2015. 
278 KS 7.10.2015 Manninen aloittaa ensi vuoden puolella. 
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kirkkovaltuuston puheenjohtajan haastattelussa sukupuoli näkyi puolestaan pu-

heenjohtajan näkemyksessä, että vaaliasetelma oli ollut ”mies-nainen –asetelma”. 

 Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvaalien 2016 tuloksesta kerrottiin 

heti vaalipäivän iltana Kalevan internetsivuilla. Uutisen otsikossa ja leipätekstissä 

kerrottiin kirkkoherraksi valitun Sanna Komulaisen olleen Oulujoen seurakunnan 

pappi. Uutisessa kerrottiin Komulaisen saaneen 871 ääntä kaikista annetuista 1193 

äänestä ja äänestysprosentin olleen 22,9. Uutisessa kerrottiin ehdokkaiden vaalisi-

jat sekä edellisen kirkkoherran jääneen eläkkeelle vaaleista seuraavana keväänä.279 

Sukupuoleen uutisessa viitattiin, kun Komulaisen kerrottiin olleen ensimmäinen 

nainen kirkkoherrana Keminmaassa. 

 Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien etusivut julistivat Komulaisen vaali-

voitosta vaalisunnuntain jälkeisenä maanantaina. Pohjolan Sanomien etusivulla 

kerrottiin Komulaisen saama äänimäärä sekä Komulaisen olleen ensimmäinen 

nainen kirkkoherrana Keminmaassa. Lapin Kansan etusivulla puolestaan uutisoi-

tiin, että Komulainen oli saanut ”ylivoimaisesti eniten ääniä”. Molemmissa etusi-

vun jutuissa viitattiin lehdestä löytyneeseen pidempään artikkeliin aiheesta.280 

Pohjolan Sanomissa oli aukeaman kokoinen artikkeli Keminmaan vaaleista. Siinä 

kerrattiin ehdokkaiden äänimäärät ja äänestysprosentti. Artikkelissa kerrottiin oli 

äänestämässä käyneiden seurakuntalaisten kommentteja. Komulaiseen viitattiin 

sanalla nainen ja hänen kerrottiin olleen ensimmäinen nainen Keminmaan kirkko-

herrana.281 Lapin Kansan uutinen oli puolestaan lyhyempi ja siinä kerrottiin eh-

dokkaiden keräämät äänet, äänestysprosentti sekä Komulaisen kommentit vaali-

voiton jälkeen.282 

 Uudesta kirkkoherrasta kertovissa uutisissa lähes kaikissa viitattiin sukupuo-

leen. Uutiset uudesta kirkkoherrasta -teema yhdistyi sukupuoli-teeman kanssa 34 

artikkelissa, kun kahdeksassa artikkelissa ei mainittu sukupuolta. Sukupuoleen 

viitattiin, kun kerrottiin naisen kirkkoherraksi pääsemisen historiallisuudesta. Täs-

sä oli havaittavissa historiallinen muutos. Ensimmäisten kirkkoherroina toiminei-

den naisten, Kerttu Venäläisen vuonna 2005, Anita Leppälän vuonna 2006 ja 

Leena Pudaksen vuonna 2011, kohdalla sukupuolen harvinaisuudesta kerrottiin 

hiippakunnan tasolla. Keskimäärin myöhemmin sukupuolen historiallisuudesta 

kerrottiin rovastikunnan, kaupungin ja seurakunnan tasolla; Ritva-Elina Pylväs 

                                                
279 Uutinen Sanna Komulaisesta 2016.  
280 PS 8.2.2016 Keminmaa valitsi naisen kirkkoherraksi; LK 8.2.2016 Keminmaa valitsi naisen. 
281 PS 8.2.2016 Keminmaa saa naisen kirkkoherraksi. 
282 LK 8.2.2016 Keminmaa saa naisen kirkkoherraksi. 
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vuonna 2009, Satu Saarinen vuonna 2013, Sanna Jukkola vuonna 2013, Taina 

Manninen vuonna 2015 ja Sanna Komulainen vuonna 2016. Sukupuolen historial-

lisuuden korostaminen loi kuvaa, että naiseus oli harvinaista kirkkoherroilla. Leila 

Ikosen valinnan yhteydessä Tyrnävän kirkkoherraksi 2005 hänen ei mainittu ol-

leen ensimmäinen vaaleilla kirkkoherraksi valittu nainen. 

Sukupuoli oli esillä kirkkoherranvaalien jälkeisessä keskustelussa vastava-

littuja ja vasta työnsä kirkkoherroina aloittaneita määräävänä määreenä. Kirkko-

herroihin viitattiin teksteissä termillä nainen, naiskirkkoherra, naispappi ja äiti. 

Kielenkäyttö viittaa essentialistiseen käsitykseen, että naiseus ja naisten toimimi-

nen kirkkoherrana olisi olemukseltaan eroavaa. Sukupuoleen viitattiin henkilö-

kohtaisemmin kuin vaaleja edeltävissä artikkeleissa. Sukupuoli yhdistettiin tuorei-

siin kirkkoherroihin. Sukupuolen lisäksi määreinä käytettiin paikkakuntalaisuutta, 

suomussalmelainen, ja herätysliikettä, vanhoillislestadiolainen. Uutisissa kerrot-

tiin ehdokkaiden saamista äänimääristä, mutta äänimäärää kommentoitiin äänes-

tysprosentin tasolla. Kenenkään ehdokkaan henkilökohtaiseen äänimäärään ei 

viitattu esimerkiksi voittona, häviönä tai tappiona.   

4.3. Uuden kirkkoherran henkilökuva 
Kaleva ja Pohjolan Sanomat julkaisivat haastattelut Kittilän tuoreesta kirkkoher-

rasta Kerttu Venäläisestä maaliskuussa 2005. Pohjolan Sanomien haastattelussa 

kirjoitettiin Venäläisen näkemyksistä liittyen seurakuntaan ja kirkkoherrantehtä-

vään. Venäläinen kertoi haastattelussa myös Kittilän erityispiirteestä lappilaisena 

kuntana: lentokentästä ja suuresta turistimäärästä. Haastattelussa kerrottiin Venä-

läisen taustasta ja opiskeluvalinnasta sekä työurasta Lapissa ja muualla Suomessa. 

Satakunnasta kotoisin ollut Venäläinen oli päätynyt miehensä kanssa Lappiin, 

koska he olivat kaivanneet muutosta. Haastattelussa viitattiin sukupuoleen, kun 

pyydettiin Venäläiseltä kommentteja roolistaan Oulun hiippakunnan alueen en-

simmäisenä naisena kirkkoherran työssä. Sukupuoleen viitattiin myös, kun kerrot-

tiin naisten pappeuden historiasta.283 Pohjolan Sanomien artikkeli kuvaili laajasti 

Venäläisen taustaa mutta myös Venäläisen näkemyksiä Kittilästä seurakuntana. 

Kalevan tekemä haastattelu keskittyi enemmän sukupuoleen kuin Pohjolan 

Sanomien haastattelu. Venäläinen kuvattiin artikkelissa ensisijaisesti Oulun hiip-

pakunnan alueen ensimmäisenä naisena kirkkoherran työssä. Artikkelin aluksi 

kerrottiin Venäläisen kommentteja naisten toimimiseen kirkkoherroina, jonka 

                                                
283 PS 6.3.2005 Paimeneksi Jumalan vaeltavalle kansalle. 
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jälkeen kerrottiin Venäläisen taustasta. Haastattelun loppuosassa kerrottiin, että 

Venäläisellä oli kokemusta kirkkoherran virkaan liittyvistä hallinnollisista tehtä-

vistä.284 Haastattelua mainostettiin myös lehden etusivulla, johon oli poimittu Ve-

näläiseltä kommentti naisten harvinaisuudesta Oulun hiippakunnan kirkkoherroina 

sekä hänen motiivinsa hakea kirkkoherrantehtävää.285 Molemmissa haastatteluissa 

toistui Saarilammen tarinamalleista löytöretkeilijä, jossa haastateltava pyrkii kul-

kemaan omia polkujaan.  

Sievin kirkkoherranvaalien 2006 jälkeen Keskipohjanmaa ja Kalajokilaakso 

julkaisivat kirkkoherraksi valitusta Anita Leppälästä haastattelut. Keskipohjan-

maan haastattelussa kerrottiin Leppälän työhistoriasta Sievin seurakunnassa. Siinä 

kerrottiin myös Leppälän näkemyksestä, että kansainvälisyyskasvatus oli tärkeää 

sekä mikä häntä mietitytti kirkkoherran työssä. Leppälä kertoi haastattelussa us-

koneensa, että jos hän ei olisi ollut seurakuntalaisille entuudestaan tuttu, häntä ei 

olisi valittu.286 Kalajokilaakson haastattelussa Leppälä puolestaan kertoi Alavies-

kan ja Sievin seurakuntien yhteistyöstä. Haastattelussa kerrottiin myös, että Lep-

pälä oli pohtinut vasta valintansa jälkeen, että sukupuolensa vuoksi hänen valin-

tansa oli uudenlainen tilanne.287 Kalajokilaakson artikkeli Leppälästä oli paikalli-

sempi, ja siinä pyydettiin tuoreen kirkkoherran kommenttia seurakuntien välisen 

yhteistyön loppumiseen. Haastattelut keskittyivät pääasiassa kirkkoherranvaalien 

jälkeisten tuntemusten ruotimiseen. 

Sodankylän kirkkoherranvaalien 2007 jälkeen Lapin Kansa haastatteli 

Hanna Kuuselaa tuoreena kirkkoherrana. Artikkelissa viitattiin Kuuselan yllätyk-

selliseen vaalivoittoon, kerrottiin Kuuselan aiemmista työtehtävistä seurakunnan 

lapsi- ja nuorisotyössä, näkemyksiä kirkosta, kokemuksista sukupuolesta ja pap-

peudesta sekä näkemyksistä tulevana kirkkoherrana. Kuuselan vaalivoiton kuvail-

tiin olleen yllätys seurakuntalaisille, mutta Kuusela oli pitänyt voittoaan mahdolli-

sena. Kuuselan kerrottiin olleen iloinen vaalivoitostaan. Kirkkoherrana Kuusela 

aikoi tehdä papin perustyötä eikä hän myöskään kokenut, että seurakunnassa tar-

vitsisi tehdä suuria muutoksia. Sukupuoleen artikkelissa viitattiin, kun Kuuselalta 

tiedusteltiin, oliko hän kokenut syrjintää sukupuolensa vuoksi ja millaista oli 

työskennellä papin työssä naisena Sodankylässä.288 Kuuselan haastattelussa oli 

Saarilammen malleista muukalaisen tarinamalli, jossa kutsumus on kantava tee-
                                                
284 K 5.3.2005 Kirkkoherran työ ei ole kiinni sukupuolesta. 
285 K 5.3.2005 Ensimmäinen naiskirkkoherra Oulun hiippakuntaan. 
286 KP 10.5.2006 Leppälä voitti sieviläisten luottamuksen. 
287 KJL 10.5.2006 Anita Leppälästä Sievin kirkkoherra. 
288 LK 3.10.2007 Onhan tämä suuri asia sulatella. 
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ma, mutta jossa ei päädytä voittoisaan lopputulokseen. Muukalaisen tarinamallissa 

haastateltava kuvataan toiseuden kautta kuten Kuuselan haastattelussa sukupuolen 

ja nuoruuden kautta.289  

Keskipohjanmaa julkaisi Ritva-Elina Pylväksen virkaanasettamismessusta 

artikkelin, kun hän oli aloittanut Toholammin kirkkoherrana vuonna 2009. Siinä 

oli neljä kommenttia Pylväkseltä. Pylväs kertoi, että oli tullut ilolla Toholammille 

ja hän oli tyytyväinen, että perheetkin kävivät kirkossa. Hän kertoi, että hänet oli 

otettu hyvin vastaan. Sukupuolestaan Pylväs kertoi, että kirkkoherran virkaa haki-

essa hän oli kohdannut sukupuolensa vuoksi kielteisesti häneen suhtautuvia ihmi-

siä mutta aikovansa tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä eikä tuoda sukupuoltaan 

esille.290 Pylväksestä luotiin kuvaa, että ammatillisesti häntä kiinnosti lapsi- ja 

perhetyö. Hänestä luotiin myös kuvaa, että hän ei aio tuoda sukupuoltaan esille. 

 Kalajokilaaksossa ja Keskipohjanmaassa julkaistiin haastattelut Eija Niva-

lasta, kun hän oli aloittanut Alavieskan kirkkoherrana 2010. Kalajokilaakson ar-

tikkelissa kysyttiin Nivalan tuntemuksia uudessa työpaikassa aloittamisesta, nä-

kemystä paikkakunnan hengellisyydestä sekä kirkkoherran työn ja eduskuntavaa-

liehdokkuuden yhdistämisestä. Nivalan kerrottiin olleen ehdolla Keskustapuolu-

eesta sekä haluavansa keskittyä politiikan ”ongelmakohtiin”. Ehdokkuuden ja 

kirkkoherran työn yhdistämistä hän ei nähnyt ongelmana. Uudesta työskentely-

seurakunnastaan hän kertoi, että se oli ”kiitollista aluetta hoitaa seurakuntaa”.291  

 Keskipohjanmaan haastattelussa nousi esiin myös Nivalan eduskuntavaa-

liehdokkuus sekä tuntemukset uudessa työtehtävässä aloittamisesta. Keskipoh-

janmaan haastattelussa Nivalalta kyseltiin enemmän näkemyksiä kirkkoherran 

työstä sekä kirkosta kuin Kalajokilaakson haastattelussa. Lisäksi haastattelun yh-

teydessä oli tietolaatikko Nivalasta. Keskipohjanmaan haastattelussa Nivala 

kommentoi myös sukupuoltaan ja kertoi, että ei ollut kokenut tulleensa ”syrjinnän 

kohteeksi” sukupuolensa vuoksi.292 Haastatteluissa Nivalasta luotiin kuvaa, että 

hänellä on näkemyksiä alueen hengellisyydestä ja seurakunnan kehittämisestä. 

Eduskuntavaaliehdokkuus nostettiin esiin ongelmallisena kirkkoherran työn kan-

nalta, mutta Nivala ei itse kokenut sitä ongelmaksi. Nivalan haastatteluissa ilmeni 

Saarilammin malleista löytöretkeilijän tarinamalli, jossa haastateltava kulkee omia 

polkujaan.  

                                                
289 Saarilammi 2007, 100, 118–119. 
290 KP 5.10.2009 Ensin pappi, sitten vasta nainen. 
291 KJL 1.9.2010 Alavieska sai kirkkoherransa. 
292 KP 3.9.2010 Ihmisten lähellä arjessakin. 



 66 

 Posion kirkkoherranvaalien 2011 vaalisunnuntain jälkeisenä keskiviikkona 

Koillissanomissa julkaistiin haastattelu tuoreesta kirkkoherrasta. Haastattelussa 

kysyttiin Leena Pudaksen näkemyksiä kirkkoherran hallinnollisista tehtävistä ja 

mitä hän aikoi ensimmäiseksi tehdä seurakunnassa. Häneltä kysyttiin myös, mikä 

oli hänelle kristinuskossa kaikkein tärkeintä. Pudas kertoi, että Jumalan armo kuu-

lui kaikille. Pudas kertoi myös, että kirkkoherran työ ei ollut kiinni sukupuolesta. 

Haastattelun yhteydessä oli tietolaatikko Pudaksesta. Pudasta kuvailtiin nuoreksi 

ja ”ruuhkavuosiaan” eläväksi.293 Pudaksen kiireinen elämäntilanne nostettiin esille 

myös Koillissanomien etusivulla, jossa viitattiin haastatteluun sekä kerrottiin Pu-

daksen kikat kiireiseen lapsiperhearkeen.294 Etusivulla keskiöön nostettiin Pudak-

sen yksityinen elämä äitinä, mutta haastattelussa kirjoitettiin enemmän Pudaksen 

näkemyksistä kirkkoherrana. 

 Lapin Kansan uutisessa Posion kirkkoherranvaalin tuloksesta maalattiin 

myös kuvaa tuoreesta kirkkoherrasta. Uutisessa oli Pudaksen kommentit tunte-

muksistaan vaalivoiton jälkeen, Posion seurakunnan tuttuudesta ja näkemys kirk-

koherra-alan nuorentumisesta ja naisistumisesta. Pudas kiitti äänestäjiään sekä 

kertoi, että ”mieli on nöyrä” vaalivoiton jälkeen. Uutisessa kerrottiin Pudaksen 

olevan ”2-, 6- ja 7-vuotiaiden lasten äiti”.295 Pudaksen haastatteluissa oli löydettä-

vissä muukalaisen tarinamalli, ja erityisesti sen alakategoria, jonka Saarilammi 

muotoili ”magna mater – perhe ja ura” -kategoriaksi. Perheen ja uran välille ei 

tehdä eroa, ja läheiset ihmissuhteet nivoutuvat myös työhön.296 Lapin Kansan ja 

Koillissanomien artikkeleissa kuvattiin Pudasta ruuhkavuosiaan elävänä äitinä. 

 Oulujoen kirkkoherranvaalien 2013 ratkettua Kalevan internetsivuilla jul-

kaistiin pitkä haastattelu kirkkoherraksi valitusta Satu Saarisesta. Haastattelun 

kirjoittaja kuvaili haastattelutilannetta ikään kuin varsinaisen haastattelun kehys-

kertomukseksi. Haastattelu oli tehty kahvilassa. Artikkelissa kerrottiin Saarisen 

pappisurasta ja teologian opinnoista, hänen tekemästään väitöskirjasta ja tutki-

musprosessin havainnoista sekä lastensa adoptioprosesseista. Haastattelussa Saa-

rinen otti kantaa myös naisten asemaan seurakuntatyössä ja naisten johtajuuteen. 

Artikkelissa kerrottiin myös naisten pappeuden historiasta Oulun hiippakunnas-

sa.297 Haastattelussa kuvailtiin Saarista muukalaisen tarinamallin kautta, ja erityi-

sesti sen alakategorian kautta, jonka Saarilammi muotoilee ”poikkeus ja kumma-
                                                
293 KS 18.10.2011 Avarakatseinen kirkkoherra työskentelee kaikkien kanssa. 
294 KS 18.10.2011 Kirkkoherra elää ruuhkavuosiaan. 
295 LK 17.10.2011 Leena Pudas Posion kirkkoherraksi. 
296 Saarilammi 2007, 103. 
297 Satu Saarisen haastattelu 2013. 
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jainen” –teemaksi.298 Saarinen esitettiin ajamassa sukupuolten välistä tasa-arvoa 

erityisesti pappeuden suhteen. Tarinamallin mukaisesti Saarista kunnioitettiin 

haastattelussa, mutta häntä ei nostettu kokonaan jalustalle vaan myös arkisista 

perheenäidin tehtävistä kerrottiin. Haastattelu oli henkilökuva Saarisesta eikä 

niinkään henkilökuva Oulujoen kirkkoherrasta. Haastattelun julkaisun ajankohta 

kuitenkin vaikutti siihen, että haastattelu loi Saarisesta kuvaa kirkkoherrana.  

 Paperisessa Kalevassa julkaistiin uutinen kirkkoherranvaalin tuloksesta, ja 

siinä oli myös kolme suoraa kommenttia Saariselta. Uutisessa Saarinen kertoi, että 

hän uskoi saaneensa ääniä, koska hän oli alueella ennestään tuttu. Saarinen kom-

mentoi uutisessa myös Facebookin vaalikampanjaansa sekä muiden ehdokkaiden 

reilua vaalikampanjointia. Uutisen yhteydessä Saarisen kerrottiin olleen teologian 

tohtori, mutta tämä korjattiin seuraavan päivän lehdessä filosofian tohtoriksi ja 

teologian maisteriksi.299 

 Nivalan seurakunnan tuoretta kirkkoherraa Sanna Jukkolaa kuvailtiin Kes-

kipohjanmaan uutisessa vuonna 2013. Uutisessa oli Jukkolan kommentti, jossa 

hän kertoi olleensa iloinen vaalivoitosta sekä, hän välitti kiitoksensa toiselle eh-

dokkaalle reilusta vaalikampanjasta. Uutisen yhteydessä oli myös tietolaatikko 

ehdokkaina olleista, jossa kerrottiin ehdokkaiden iät, herätysliiketaustat, perheet ja 

sen hetkiset työtehtävät.300 Uutisessa ei esitelty Jukkolan näkemyksiä kirkkoher-

rana. Uutisessa viitattiin sukupuoleen, kun Jukkolan kerrottiin olevan ensimmäi-

nen nainen kirkkoherrana Nivalassa. 

 Taina Mannisen näkemyksistä tulevana Kuusamon kirkkoherrana kirjoitti 

Koillissanomat vuonna 2015. Artikkelissa Manninen kertoi vaali-illan tunnelmi-

aan, näkemyksensä liian pitkästä ”vaaliprosessista”, mitä hän aikoisi tehdä en-

simmäiseksi kirkkoherrana, kokemuksiaan pappina olosta, näkemyksistään Kuu-

samon seurakunnan haasteista ja näkemyksistään Kuusamoon saapuneista turva-

paikanhakijoista.301 Mannisesta luotiin osaavaa kuvaa artikkelissa, sillä siinä kes-

kityttiin kirkkoherranvirkaan ja Mannisen näkemyksiin. Sukupuoleen haastatte-

lussa viitattiin, kun Mannisen kerrottiin aloittaneen teologian opinnot, kun naiset 

eivät vielä päässeet papeiksi.  

 Kalevassa julkaistiin myös Mannisen haastattelu, jossa kirjoitettiin Manni-

sen näkemyksistä jumalanpalveluksesta seurakunnan keskeisenä tehtävänä ja ar-

                                                
298 Saarilammi 2007, 105. 
299 K 30.9.2013 Satu Saarisesta Oulujoen uusi kirkkoherra; K 1.10.2013 Oikaisuja. 
300 KP 4.11.2013 Sanna Jukkolalle selvä voitto. 
301 KS 6.10.2015 Uusi kirkkoherra aloittaa kuuntelulla. 
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mon merkityksestä. Haastattelussa kysyttiin Manniselta myös Kuusamon kristilli-

syydestä sekä naisten pappeudesta. Haastattelussa tuotiin esille Mannisen puoli-

son työtehtävät Kuusamon kaupunginjohtajana.302 Kalevan haastattelussa kirjoi-

tettiin monesta teemasta ja tuotiin esiin Mannisen taustaa pappina, puolison työ-

tehtäviä sekä Mannisen näkemyksiä.  

Kalevan tekemässä Mannisen haastattelussa oli Saarilammen malleista 

muukalaisen tarinamalli ja erityisesti sen alakategoria ”tuhkimo”. Tuhkimo-

tarinamallissa haastattelu etenee haastateltavan muukalaisuudesta voimaantumi-

seen ja lopulta vapautumiseen.303 Haastattelussa kuvattiin, että Manninen aloitti 

teologian opinnot aikana, jolloin naisten pappeus ei ollut mahdollista, mutta haas-

tattelun ingressissä kuvailtiin Mannisen olleen ensimmäinen nainen pappina ja 

kirjoitusajankohtana ensimmäinen nainen kirkkoherrana Kuusamon seurakunnas-

sa, mikä edustaa vapautumista. Voimaantumista haastattelussa edustaa Mannisen 

kommentti, että hän ei ujostellut naiseuttaan, vaikka olikin pappi.  

Keminmaan kirkkoherranvaalien 2016 jälkeen Pohjolan Sanomissa luotiin 

kuvaa tuoreesta kirkkoherrasta. Uutiseen kirkkoherranvaalituloksesta oli haasta-

teltu Komulaista vaalivoiton jälkeisistä tunnelmista. Komulainen kertoi olleensa 

”äärimmäisen kiitollinen” saaduista äänistä, ja hän kertoi myös, että hän haluaisi 

kirkkoherrana keskittyä hengellisen elämän vahvistamiseen. Uutisessa kerrottiin 

Komulaisen aiemmista työtehtävistä sekä koulutustaustasta. Uutisen ohessa oli 

myös tietolaatikko Komulaisesta.304 Artikkelissa annettiin Komulaisesta kuva 

toimeen tarttuvana kirkkoherrana, kun kerrottiin, mitä hän aikoisi kirkkoherrana 

tehdä. Sukupuolesta artikkelissa kirjoitettiin, kun Komulaisen kerrottiin olevan 

ensimmäinen nainen kirkkoherrana sekä kun Komulaiseen viitattiin sanalla nai-

nen.  

Saarilammen muotoilemista tarinamalleista tuoreiden kirkkoherrojen henki-

lökuvissa näkyi eniten muukalaisen tarinamalli. Löytöretkeilijän tarinamalli näkyi 

kahdessa haastattelussa. Erkka Railo tutki väitöksessään poliitikkoina toimineiden 

naisten kuvaa Anna-lehden henkilöhaastatteluissa. Hän peilasi tuloksiaan myös 

Saarilammin tarinamalleihin, ja hän totesi, että muukalaisen tarinamalli toistui 

usein poliitikkojen henkilöhaastatteluissa. Henkilökuvien kautta rakennettiin ker-

tomusta, että poliitikot olivat uskoneet näkemykseensä, vaikka ympäristö ei ollut 

uskonut heihin. Lopulta ympäristö oli mukautunut poliitikkojen tahtoon sen si-
                                                
302 K 11.10.2015 Samaan suuntaan ja rinnakkain. 
303 Saarilammi 2007, 100. 
304 PS 8.2.2016 Keminmaa saa naisen kirkkoherraksi. 
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jaan, että poliitikot olisivat luopuneet omastaan.305 Sama kertomus toistui myös 

kirkkoherroiksi valittujen naisten haastatteluissa. Ympäristö oli lopulta mukautu-

nut naisten kutsumukseen, kun heidät oli valittu kirkkoherroiksi.  

Vain kahdessa uuden kirkkoherran henkilökuva -diskurssin kirjoituksessa ei 

viitattu sukupuoleen. Toinen näistä oli oikaisu vastavalitun kirkkoherran koulutus-

taustasta ja toinen oli tuoreen kirkkoherran haastattelu. Artikkeleissa kysyttiin 

tuoreilta kirkkoherroilta kokemuksia naisena seurakunnassa työskentelemisestä tai 

sukupuoleen kohdistuneesta syrjinnästä. Haastatteluissa luotiin tuoreista kirkko-

herroista asiantuntevaa ja monipuolista kuvaa, mutta jos haastatteluun viitattiin 

etusivulla, etusivun artikkelissa esiteltiin tuore kirkkoherra hänen sukupuolensa 

kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
305 Railo 2011, 145. 
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5. Kantaa ottavat kirjoitukset kirkkoherranvaalien 
jälkeen 

5.1. Sukupuoli  
Hanna Kuuselan valintaa Sodankylän kirkkoherraksi vuonna 2007 kommentoitiin 

Lapin Kansan tekstiviestipalstalla. Yhdessä tekstiviestissä kiiteltiin sodankyläläi-

siä äänestystuloksesta, onniteltiin uutta kirkkoherraa ja kirjoitettiin, että: ”Kyllä 

kansa osaa arvostaa naispappia!”306 Sodankylän kirkkoherranvaalin tulokseen 

viitattiin myös Lapin Kansan alemmassa pääkirjoituksessa 9.10.2007, jossa kai-

vattiin seurakuntiin nuoria pappeja vanhempien pappien rinnalle. Kirjoituksen 

alussa viitattiin Sodankylän uuteen kirkkoherraan ”nuoreen naispappiin”. Kirjoi-

tuksen ensimmäisessä kappaleessa kirjoitettiin myös, että osassa Lappia keskus-

teltiin ”naispappeudesta”, mutta toisaalla Lapissa oli ”jo kaksi naista kirkkoherra-

na”.307 Toinen kappale alkoi virkkeellä:  
Pureutumatta sen enempää itse ydinkysymykseen, voi hyvällä syyllä sanoa, että seurakun-
tiin kaivataan myös nuoruutta, joka usein tuo tullessaan jotain uutta.308   
 

Tämän jälkeen kirjoituksessa siirryttiin sen varsinaiseen aiheeseen eli nuorten 

pappien kaipaukseen seurakunnissa.309 ”Ydinkysymystä” ei avattu pääkirjoituk-

sessa, mutta edellisen kappaleen perusteella se voisi tarkoittaa kysymystä naisten 

pappeudesta.  

Kuuselan valinnan jälkeen keskusteltiin lisäksi Pohjolan Sanomien teksti-

viestipalstalla, kun tekstiviestien kirjoittajat keskustelivat Keminmaan seurakun-

nan tarpeesta saada nainen papiksi. Tekstiviesteissä ei suoraan viitattu Sodankylän 

kirkkoherranvaaliin, mutta tulkitsen, että uutisointi Hanna Kuuselan valinnasta oli 

herättänyt keskustelun, koska lehdessä ei muuten ollut artikkeleita Keminmaan 

seurakunnasta tai naisten pappeudesta. Keskusteluun osallistui kuusi kommentoi-

jaa päivien 3.10.–6.10.2007 ja 9.10.2007 lehdissä.310 Keskustelun aloitti  nimi-

merkki Kristitty, joka kysyi: ”Milloinkohan Keminmaa saa naispapin?”311 Muut 

kommentoijat epäilivät seurakunnan muiden pappien suhtautuvan naiseen pappina 

kriittisesti, arvuuttelivat seuraavan uuden papin olevan nainen, epäilivät, että nai-

nen pappina ei muuttaisi mitään ja pohtivat kirkosta eronneiden seurakuntalaisten 

                                                
306 LK 4.10.2007 tekstaripalsta. 
307 LK 9.10.2007 Nuoruutta seurakuntiin (pk.). 
308 LK 9.10.2007 Nuoruutta seurakuntiin (pk.). 
309 LK 9.10.2007 Nuoruutta seurakuntiin (pk.). 
310 ”Kristitty” 2007; ”Nainen seurakunnasta” 2007; ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” 2007; 
”Osallistuva srk:lainen” 2007; PS 4.10.2007 tekstaripalsta; ”Usko tai älä” 2007.  
311 ”Kristitty” 2007. 
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liittyvän takaisin kirkkoon, jos seurakunta saisi naisen papiksi.312 Viidessä kuu-

desta tekstiviestistä oli termi naispappi.  

Kuuselan valinnan jälkeen julkaistuissa tekstiviesteissä ja pääkirjoituksessa 

käytettiin sukupuoleen viittaavia termejä ja sanapareja ”naispappeus” ja ”nainen 

kirkkoherrana”. Termien kautta syntyy käsitys, että naisten pappeus ja kirkkoher-

ruus olivat jotain erilaista tai uutta. Uutta tilannetta ja roolia käsiteltiin kirjoituk-

sissa termien avulla. Sukupuolittavaa termiä käytettiin viitatessa vastavalittuun 

kirkkoherraan keskustelussa, millaisia pappeja tarvittaisiin sekä keskustelussa 

oman seurakunnan papiston tilanteesta. 

Posion kirkkoherranvaalien jälkeen syksyllä 2011 Koillissanomissa ilmestyi 

yksi Meille soitettiin -palstan kommentti liittyen uuden kirkkoherran valintaan. 

Kommentoijaan viitattiin palstalla ”eräs tavallinen kirkossakävijä-rouva”. Kom-

mentoija kysyi, voisiko kirkkoherra-termin muuttaa ”neutraaliksi” tai kehitellä 

naisia varten rinnakkaisen nimityksen. Hän mainitsi, että kirkkoherroina toimivat 

naiset voisivat olla rouvia tai neitejä.313 Kommentoija toivoi sukupuolen häivyt-

tämistä kirkkoherra-termistä. Kommentoijan sukupuoli oli myös nostettu esiin 

kommentissa, mutta siitä ei käynyt ilmi, oliko se kommentoijan toive vai palstan 

toimittajan valinta.  

Kalevan internetsivuilla julkaistuja Oulujoen kirkkoherranvaalista kertovia 

artikkeleita kommentoitiin runsaasti. Vaalien äänestysaktiivisuudesta kertoneen 

uutisen yhteydessä oli kaksitoista kommenttia vaalituloksen julkistamisen jälkeen 

ja näistä neljässä kommentissa käsiteltiin sukupuolta. Kaksi kommenteista olivat 

onnitteluita Satu Saariselle, ja niiden yhteydessä käytettiin sanaa nainen. Yhdessä 

kommentissa kommentoitiin, että saarnaaminen oli naisten työtä. Nimimerkki 

MUHOKSEN MIMMI kirjoitti olleensa Saarisen toimittamassa kasteessa, jonka 

hän kirjoitti olleen lämmin tilaisuus verrattuna ”miespapin” toimittamaan.314 

Kommentit olivat toisistaan irrallisia, ja sukupuoleen viitattiin termien kautta. 

Sukupuolittavia termejä käytettiin erottamaan henkilöitä toisistaan, korostamaan 

henkilön sukupuolta sekä kerrottaessa, että nainen oli ollut miestä parempi kasteti-

laisuuden pappina. 

Varsinaista Satu Saarisen valinnasta kertovaa uutista oli kommentoitu 194 

kertaa, joissa 36:ssa viitattiin jollakin tapaa sukupuoleen. Kommenteissa käytettiin 

                                                
312 ”Nainen seurakunnasta” 2007; ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” 2007; ”Osallistuva 
srk:lainen” 2007; PS 4.10.2007 tekstaripalsta; ”Usko tai älä” 2007. 
313 KS 20.10.2011 Meille soitettiin –palsta.  
314 Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013. 
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sukupuolittavia termejä korostamaan tietyn kirkkoherraehdokkaan tai papin suku-

puolta tai erottamaan henkilö toisesta. Yksi sukupuoleen liittyvä piirre keskuste-

lussa oli, että siinä puhuttiin ulkonäöstä ja kauneudesta. Nimimerkki 

TUNTEMATON kritisoi pappina työskennelleiden naisten tapaa tuoda sukupuolta 

esiin vaatetuksella. Hän mainitsi, että hän ei tiennyt Saarisen tyylistä ja että oli 

olemassa myös naisia, jotka eivät keskittyneet ulkonäkönsä esilletuontiin.315 Osa 

kommentoijista taas kuvaili Saarista kauniiksi, kuten esimerkiksi nimimerkki 

LEIF: 
Olipa hieno juttu, että Oulu sai ensimmäisen naiskirkkoherran, kauniin, ihmisläheisen ja 
älykkään. Toivotan hänelle onnea ja menestystä Oulun kauneimman kirkon kirkkoherra-
na!316 
 

Myöskään tämän uutisen keskustelukentässä ei käyty kovinkaan pitkiä keskuste-

luita vaan kirjoitukset olivat lyhyitä kommentteja.  

Nivalan vuoden 2013 kirkkoherranvaalituloksesta kertonutta Kalevan inter-

netsivuilla ilmestynyttä uutista oli kommentoitu 19 kertaa. Viidessä kommentissa 

kirjoitettiin suoraan sukupuolesta. Nimimerkki PTS onnitteli Sanna Jukkolaa ja 

kirjoitti, että alueen seurakunnissa oli monessa ”kirkkorouvat”. Nimimerkki EI 

MAALLISTU puolestaan viittasi lasikaton murtumiseen ja kuvaili uutta kirkkoher-

raa tomeraksi. NÄIN SE OLI MENNÄKSEEN viittasi, että usko olisi Jumalan lah-

jaa, jota ei suunnattaisi sukupuolen mukaan. Nimimerkki PAPPARAINEN puoles-

taan kirjoitti, että naisissa oli ollut aina voimaa. Nimimerkki AI.. puolestaan kysyi 

oliko voimaa erityisesti naisissa vai miehissä.317 Kommentit olivat toisistaan irral-

lisia eikä uutisen yhteydessä varsinaisesti käyty keskustelua sukupuolesta. Suku-

puoleen liittyvissä kommenteissa käytettiin sukupuolittavia termejä kirkkorouva 

sekä nainen ja mies.  

Oulunjoen ja Nivalan kirkkoherranvaalien uutisten yhteydessä Kalevan in-

ternetsivuilla julkaistuissa kommenteissa oli purkupuhetta. Kalevan internetuutis-

ten kommenttikentissä oli myös kommentteja, joissa iloittiin vaalivoitosta eli jaet-

tiin iloisia tuntemuksia. Kommenteissa puhuteltiin vastavalittua kirkkoherraa suo-

raan, minkä avulla haluttiin osoittaa tukea valitulle. Toisaalta iloitsevilla kommen-

teilla haluttiin viestittää muille seurakuntalaisille positiivisuutta ja vaalikeskuste-

lusta eteenpäin jatkamista. Osa uudesta kirkkoherrasta ilostuneista kommenteista 

                                                
315 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
316 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
317 Uutinen Sanna Jukkolasta 2013. 
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oli kirjoitettu henkilökohtaisesti kirkkoherraksi valitulle, kun taas purkupuhetta ei 

kohdistettu kehenkään henkilökohtaisesti. 

Nivalan kirkkoherranvaalien jälkeen Kalajokilaakso-lehdessä julkaistiin ko-

lumni, jossa Seppo Kangas kirjoitti Nivalan kirkkoherranvaalin vetovoimasta. 

Hän kirjoitti, että Nivalan vaalien suuri äänestysprosentti oli saanut hänet muut-

tamaan kantaansa kirkkoherran vaalitavan suhteen. Kirjoituksen lopuksi Kangas  

kirjoitti ”[J]Ukkolan” olleen ”jo kolmas naispuoleinen kirkkoherra Kalajokilaak-

sossa”, mikä oli hänen mukaansa ”osoitus alueen hengellisestä suvaitsevaisuudes-

ta”.318 Kangas tulkitsi seurakuntalaisten ajatusmaailmaa juuri valitun kirkkoherran 

sukupuolen kautta. Hän myös koki kirkkoherran sukupuolen olevan uutta, minkä 

vuoksi sukupuoli ja muut alueen naiset kirkkoherroina piti mainita tekstissä.  

Kuusamon seurakunnan kirkkoherranvaalien 2015 jälkeen Kalevan interne-

tuutisen kommenteissa nimimerkki PUDIS kirjoitti, että Pudasjärvelle tarvittaisiin 

naisia papeiksi.319 Kommentti oli samansuuntainen kuin Sodankylän kirkkoher-

ranvaalien jälkeen käyty keskustelu, jossa toivottiin naisia Keminmaalle papeiksi. 

Naisten valinta kirkkoherroiksi oli siis herättänyt toiveita, että omaan seurakun-

taan tulisi nainen papiksi. 

Taina Mannisen valinnan Kuusamon kirkkoherraksi jälkeen Koillissanomis-

sa julkaistiin kaksi mielipidekirjoitusta uuden kirkkoherran valintaan liittyen. 

Maire I. Korhonen kirjoitti, että hän oli kirkkoherranvaalien aikaan kuullut puhet-

ta, että kirkkoherran pitäisi olla mies, mutta hän oli itse eri mieltä. Korhonen viit-

tasi ”ulkomuistista” Raamattuun ja kirjoitti, että kaikki olisivat yhtä Kristuksessa. 

Hän kirjoitti kuitenkin kokevansa ohjeen kaikkien samanarvoisuudesta Kristuk-

sessa tärkeäksi. Miesten paremmuuden Raamatussa hän tulkitsi olleen vallanha-

luisten tulkintaa.320 Seppo Ervasti puolestaan tulkitsi kirjoituksessaan vaalien ol-

leen historialliset, sillä ensimmäistä kertaa ehdolla oli ollut naisia ja nainen oli 

valittu kirkkoherraksi. Historiallista taustaa vasten Ervasti ei kokenut ihmeellise-

nä, miksi nais-mies -asetelma oli noussut vaaleissa esille.321 Kuusamon vaaleja 

edeltävässä keskustelussa ei kirjoitettu, että vaalit olisi tulkittu sukupuoliasetel-

man mukaan. Koillissanomien uutisessa kerrottiin ehdokkaiden saamat äänimää-

rät: ensimmäisellä vaalisijalla ollut Manninen oli saanut 1872 ääntä, kolmannella 

                                                
318 Kangas 2013. 
319 Uutinen Taina Mannisesta 2015. 
320 Korhonen 2015. 
321 Ervasti 2015b. 
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vaalisijalla ollut Törmänen oli saanut 1664 ääntä ja toisella vaalisijalla ollut Pudas 

oli saanut 161 ääntä.322 

Kuusamon kirkkoherranvaalien jälkeen julkaistiin Koillissanomien Meille 

soitettiin -palstalla 13.10.2015 pappien sukupuolijakaumasta huolestuneen seura-

kuntalaisen kommentti. Kommentoija oli huolissaan Kuusamon seurakunnan pap-

pien sukupuolijakaumasta. Hän kirjoitti aluksi, että Suomessa papistosta keski-

määrin 30% olisi naisia, mutta Kuusamossa oli hänen mukaansa ”ainakin viisi eri 

naispappia” ja vain yksi mies. Hän kommentoi, että ei halunnut väheksyä naisia 

pappeina, mutta sukupuolijakauman vuoksi ”olisi ollut turvallista valita mies 

Kirkkoherra”. Hän pohti kirjoituksessaan, pitäisikö uutta kirkkoherraa kutsua 

”Kirkkorouvaksi”. Kirjoituksen lopuksi hän paljasti vielä huolensa ainoan mies-

papin menetyksestä.323 Kuusamon seurakunnan papiston sukupuolten suhdeluku 

ei ollut esillä vaaleja edeltäneessä keskustelussa.    

Keminmaan kirkkoherranvaalien 2016 tuloksen selvittyä Kalevan internet-

sivuilla julkaistu uutinen Sanna Komulaisen valinnasta uudeksi kirkkoherraksi 

keräsi kolme kommenttia. Kaikki kommentit liittyivät sukupuoleen. Nimimerkki 

E EEY iloitsi, että kirkon korkeisiinkin virkoihin oli valittu naisia enemmän ja 

enemmän. Kaksi muuta kommenttia olivat kriittisempiä Komulaisen valintaa koh-

taan. Nimimerkki SYY JA SEURAUS lainasi Raamatun ensimmäistä Timoteuksen 

kirjettä, ja lainauksessa hän kirjoitti mies-sanan isoilla kirjaimilla. Hän kirjoitti 

myös, että ”ev. lut. vetää päähänsä Herran vihaa”, kun vaaleissa oli tehty tällainen 

päätös. Kolmas uutisen kommentoijista, nimimerkki ONNEKSI OLKOON!, onnit-

teli Komulaisen edellistä työskentelyseurakuntaa eli Oulujoen seurakuntaa.324 

Nimimerkin SYY JA SEURAUS kirjoituksessa ei viitattu henkilökohtaisesti Komu-

laiseen, vaan soimattiin häntä äänestäneitä. 

Vaalien jälkeisissä kantaa ottavissa kirjoituksissa sukupuoli esiintyi termei-

nä nainen, mies, naispappi, miespappi, naispappeus, rouva, neiti, kirkkorouva, 

naispuoleinen, kirkossakävijä-rouva sekä mies-nainen -asetelma. Kahden eri vaa-

lin yhteydessä kirjoitettiin toiveesta saada nainen papiksi omaan seurakuntaan, 

joka oli herännyt naisen valinnasta kirkkoherraksi muualle. Sukupuolesta kirjoi-

tettiin myös, kun iloittiin, että nainen tai tietty ehdokas oli valittu kirkkoherraksi. 

Yhdessä kirjoituksessa toivottiin myös, että kirkkoherra-termi muutettaisiin suku-

puolineutraaliksi ja yhdessä kirjoituksessa puolestaan viitattiin Raamattuun ja 
                                                
322 KS 7.10.2015 Manninen aloittaa ensi vuoden puolella. 
323 ”Eräs seurakuntalainen” 2015. 
324 Uutinen Sanna Komulaisesta 2016. 
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kirjoitettiin, että kaikki olivat samanarvoisia. Osa sukupuoleen liittyvästä puheesta 

Kalevan internetuutisten kommenteissa oli luonteeltaan purkupuhetta. Lisäksi yksi 

kirjoittaja oli huolissaan seurakuntansa papistossa miesten vähäisyydestä. Nämä 

teemat kertovat sukupuoleen liittyvistä käsityksistä, että naiseus ja mieheys ovat 

jotain toisistaan eroavaa, minkä perusteella myös sukupuoliin kohdistuu erilaisia 

odotuksia. Kirjoituksissa ei tarkemmin eritelty odotuksia. 

Kirkkoherranvaalien jälkeisissä kantaa ottavissa kirjoituksissa viitattiin su-

kupuoleen myös, kun tulkittiin vaaleja tai vaalitulosta. Yhdessä kolumnissa tulkit-

tiin äänestystuloksen kertoneen seurakuntalaisten suvaitsevaisuudesta, kun yhdes-

sä pääkirjoituksessa tulkittiin seurakuntalaisten olleen vaalien aikaan valmiita 

naiselle kirkkoherrana. Pääkirjoituksessa vaalitulosta tulkittiin myös niin, että 

naisen valinta kirkkoherraksi osoitti, että naiset oli alueella hyväksyttyjä papeiksi. 

Nämä teemat viittaavat naisten pappeuden historiaan ja ongelmallisuuteen Oulun 

hiippakunnan alueella. Vastavalittujen kirkkoherrojen sukupuoleen kohdistui odo-

tuksia, sillä heidät nähtiin ikään kuin tienraivaajina. Yhdessä vaalien jälkeisessä 

kirjoituksessa vaalit tulkittiin jälkikäteen mies-nais -asetelmaksi. Ennen vaaleja 

julkaistuissa kirjoituksissa tästä ei kirjoitettu, vaikka sukupuolesta kirjoitettiin.  

 

5.2. Herätysliike 
Kalevan internetsivuilla julkaistiin Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien 

2013 jälkeen uutinen, joka käsitteli Satu Saarisen valintaa kirkkoherraksi. Jutun 

yhteydessä oli julkaistu 194 kommenttia, joista 27 liittyi herätysliikkeeseen. Eni-

ten herätysliike-diskurssiin liittyvissä kommenteissa keskusteltiin vanhoillislesta-

diolaisen liikkeen ja vanhoillislestadiolaisten eroamisesta kirkosta. Osa kommen-

toijista oli sitä mieltä, että vanhoillislestadiolaisten pitäisi erota kirkosta. Osa näis-

tä kommentoijista kirjoitti olleensa vanhoillislestadiolaisia ja osa vanhoillislesta-

diolaisen liikkeen ulkopuolisia. Kolme kommentoijaa keskusteli, oliko vanhoillis-

lestadiolainen liike hajoamassa, kun vanhoillislestadiolaistaustainen ehdokas ei 

voittanut. Kaksi kirjoittajaa viittasi vanhoillislestadiolaisuuteen, kun he pohtivat 

omia arvojaan. Esimerkiksi nimimerkki MÖKIN MUMMO kirjoitti, että hän ei 

ollut vanhoillislestadiolainen, mutta hän ajatteli silti, että avioliitto oli miehen ja 

naisen välinen.325 

 Uutisen keskustelukentässä pohdittiin myös vanhoillislestadiolaisten käytös-

tä ei-vanhoillislestadiolaisia kohtaan. Esimerkiksi nimimerkki 
                                                
325 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
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VASTAKKAINASETTELUA? kirjoitti, että hän oli kokenut loukkaavana oman ja 

läheisten hengellisyyden tuomitsemisen ja mitätöinnin. Satu Saarisen valintaa 

koskevan Kalevan internetsivujen uutisen yhteydessä oli myös paljon yksittäisiä 

herätysliike-diskurssiin liittyviä kommentteja. Nimimerkki TUNTEMATON tulkit-

si vaalituloksen olevan ”torjuntavoitto lestadiolaisista”, kun taas nimimerkki 

HAHA arveli: ”lestadiolaisia taitanee katkeruus kalvaa.” Nimimerkki MIELIPIDE 

TÄMÄKIN puolestaan kirjoitti, että hän oli kokenut vanhoillislestadiolaistaustaiset 

papit hyviksi ja että vanhoillislestadiolaistaustaisilla papeilla oli vaikeaa työllis-

tyä.326  

Satu Saarisen valintaa koskevan uutisen kommenteissa oli paljon herätys-

liikkeeseen liittyvää purkupuhetta. Esimerkiksi kommentti, että vanhoillislestadio-

laiset olivat vähätelleet kommentoijan uskoa. Kommenteissa tehtiin paljon yleis-

tyksiä ja yksinkertaistuksia herätysliiketaustasta. Vanhoillislestadiolaisuus tai ei-

vanhoillislestadiolaisuus koettiin hallitsevana ominaisuutena ihmisessä, josta seu-

raisi automaattisesti tiettyjä asioita. Läheskään kaikki herätysliike-diskurssiin liit-

tyvät kirjoitukset eivät käsitelleet kirkkoherranvaalia tai Satu Saarisen valintaa. 

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen hajaannusta käsitelleet kommentit sijoit-

tuvat R. Saarisen mittarissa epäluulon herättämisen ja levittämisen tasoille. 

Herätysliikkeestä keskusteltiin myös Sanna Jukkolan valinnan yhteydessä 

Nivalan kirkkoherraksi syksyllä 2013. Kalevan internetsivuilla vaalituloksesta 

kertovan uutisen yhteydessä neljä kommenttia yhdeksästätoista kommentista liit-

tyivät herätysliikkeeseen. Nimimerkit TUNTEMATON ja EI MAALLISTU kirjoit-

tivat, että he olivat tyytyväisiä, että lestadiolaistaustaista ehdokasta ei valittu kirk-

koherraksi. He epäilivät, että lestadiolainen kirkkoherra ei olisi kohdellut seura-

kuntalaisia tasa-arvoisesti. Myös nimimerkki STJ oli tyytyväinen uuden kirkko-

herran herätysliiketaustaan. Hän kirjoitti: ”körttiläisyys ei muistaakseni harjoita 

minkään sortin aggressiivista jäsenhankintaa.” Nimimerkki USKOTKO oli puoles-

taan pettynyt vaalitulokseen ja kirjoitti: ”ihmiset eivät halua näköjään uskovaista 

pappia.”327  

Kaikki Sanna Jukkolan valintaa koskevan uutisen herätysliike-teemaan liit-

tyvät kommentit liittyivät kirkkoherranvaalin. Satu Saarisen valintaa koskevien 

Kalevan internetuutisen herätysliike-teemaisissa kommenteissa puolestaan puhut-

tiin paljon vanhoillislestadiolaisuudesta yleisesti. Myös Sanna Jukkolan valintaan 

                                                
326 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
327 Uutinen Sanna Jukkolasta 2013. 
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liittyvän uutisen kommenteissa herätysliiketausta nähtiin hallitsevana ominaisuu-

tena ja siitä tehtiin yleistyksiä. Epäilykset vanhoillislestadiolaistaustaisen kirkko-

herran epätasa-arvoisesta seurakuntalaisten kohtelusta asettuvat R. Saarisen mitta-

ristolla epäluulon herättämisen tasolle.  

Herätysliikkeeseen liittyvässä keskustelussa purettiin omia tuntemuksia 

vanhoillislestadiolaista liikettä ja vaalitulosta kohtaan sekä herätettiin ja levitettiin 

epäluuloa vanhoillislestadiolaista liikettä tai vanhoillislestadiolaistaustaista kirk-

koherraa kohtaan. Lisäksi yhdessä kommentissa iloittiin kirkkoherran herätyslii-

ketaustasta ja yhdessä oltiin pettyneitä kirkkoherran liian vähäiseen uskonnolli-

suuteen. Kirkkoherran valinnan jälkeisessä keskustelussa herätysliike- ja sukupuo-

li-diskurssi eivät yhdistyneet samoissa teksteissä. Herätysliike- ja sukupuoli-

diskurssi kuitenkin esiintyivät samojen Kalevan internetsivuilla julkaistujen uutis-

ten kommenttikentissä, mutta ei samoissa kommenteissa. Herätysliike-diskurssiin 

yhdistyi yksinkertaistavia johtopäätöksiä, että liikkeeseen kuulumisen vuoksi hen-

kilö olisi automaattisesti jonkinlainen. 

5.3. Ilo ja pettymys vaalitulokseen  
Sodankylän 2007 kirkkoherranvaalien jälkeen Lapin Kansan tekstiviestipalstalla 

kahdessa tekstiviestissä iloittiin vaalien tuloksesta. Ensimmäisessä tekstiviestissä 

kiitettiin sodankyläläisiä äänestyksestä, sillä ”saimme pitää Raimo Kittilän Muo-

niossa.” Toisessa tekstiviestissä puolestaan iloittiin Hanna Kuuselan vaalivoitosta, 

kiiteltiin sodankyläläisiä äänestystuloksesta ja onniteltiin uutta kirkkoherraa.328  

Oulujoen seurakunnan vaalien 2013 jälkeen Kalevan internetuutisen kom-

menteissa onniteltiin uutta kirkkoherraa sekä seurakuntaa uudesta kirkkoherrasta. 

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien äänestysaktiivisuudesta kertovan uuti-

sen yhteyteen oli kirjoitettu kolme onnittelua seurakunnalle ja kolme onnittelua 

tuoreelle kirkkoherralle, joista osa oli samassa viestissä.329 Satu Saarisen valinnas-

ta kertovan uutisen yhteydessä julkaistiin 31 onnittelu- ja kannustusviestiä Saari-

selle. Esimerkiksi nimimerkki ÄÄNESTÄJÄSI kirjoitti: ”Lämpimät onnittelut, Sa-

tu!” Saman uutisen yhteydessä Oulujoen seurakunnalle osoitettiin kahdeksan on-

nitteluviestiä.330 Satu Saarisen haastattelun yhteydessä julkaistiin kaksi komment-

                                                
328 LK 4.10.2007 tekstaripalsta. 
329 Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013. 
330 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
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tia, joista toisessa onniteltiin Saarista ja kehotettiin: ”Pidä jalat maassa ja pää pil-

vissä.”331  

 Saarisen valinnan yhteydessä Kalevan internetuutisten kommenteissa osoi-

tettiin myös pettymystä vaalitulosta kohtaan. Pettymystä osoitettiin erityisesti vaa-

lituloksesta kertovan uutisen yhteydessä. Uutisen kommenttiosuudessa kirjoitet-

tiin jonkin verran eroan kirkosta –kommentteja. Pettymyksen purkamisen lisäksi 

kommentteihin yhdistettiin myös muita kirkkoon liittyviä teemoja, jotka olivat 

tuottaneet pettymystä.332 Esimerkiksi Nimimerkki KIRKKO TÄYTEEN ilmaisi 

pettymystään vaalitulosta kohtaan kritisoimalla ”liberaaleja”:  
Liberaalit voisivat perustaa oman kirkkonsa ja erota kirkosta, kun he eivät koko Raamattua 
edes pidä arvossa ja haluavat elää toisin kuin Raamattu opettaa. 333 
 

Pettymystä purkavat kirjoitukset olivat luonteeltaan purkupuhetta, kun taas vaali-

tuloksesta iloitsevat kommentit olivat onnitteluita. 

Nivalan kirkkoherranvaalien 2013 vaalituloksesta kertovan Kalevan inter-

netuutisen yhteydessä oli kirjoitettu tuoreelle kirkkoherralle Sanna Jukkolalle yksi 

henkilökohtainen onnittelu. Nimimerkki PTS kirjoitti kommentissaan: ”Onnittelut 

vielä kerran Sannalle.” Nettiuutisen yhteydessä oli myös neljä kommenttia, joissa 

onniteltiin seurakuntaa tai iloittiin seurakunnan puolesta uudesta kirkkoherrasta. 

Esimerkiksi TUNTEMATON nimimerkki kirjoitti: ”Teitte erittäin hyvän valinnan 

Nivalassa.”334 Kommenteissa oli myös neljä pettymystä purkavaa kommenttia.  

Kuusamon kirkkoherranvaalien 2015 tuloksen ratkettua Kalevan internet-

uutista Mannisen voitosta oli kommentoitu kahdeksan kertaa. Kuudessa kommen-

tissa onniteltiin Mannista tai toivotettiin siunausta uuteen tehtävään. Onnittelu-

kommentissa lähestyttiin tuoretta kirkkoherraa tuttavallisesti, koska kommentti oli 

osoitettu ”Tainalle”. Esimerkiksi nimimerkki KUUSAMOSTA kirjoitti: ”Onnittelut 

ja siunausta Tainalle!”335 Varsinaisia pettymystä purkavia kommentteja ei ollut. 

Kuusamon kirkkoherran vaalien jälkeen Koillissanomissa julkaistiin kaksi 

Meille soitettiin -palstan kommenttia, joissa purettiin tunteita vaalituloksen jäl-

keen. Ensimmäinen kirjoitus julkaistiin vaalisunnuntain jälkeisenä tiistaina. Leena 

Pudas, eli yksi kirkkoherranvaalin ehdokkaista, onnitteli vaalivoittajaa, kiitti ää-

nestäneitä ja toivotti hyvää syksyä.336 Toinen kommentti puolestaan julkaistiin 

                                                
331 Satu Saarisen haastattelu 2013. 
332 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
333 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
334 Uutinen Sanna Jukkolasta 2013. 
335 Uutinen Taina Mannisesta 2015. 
336 Pudas 2015d. 
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reilu viikko vaalituloksen ratkeamisen jälkeen. Kommentoija, johon viitattiin 

eräänä seurakuntalaisena, oli pettynyt vaalitulokseen, sillä Kuusamon seurakun-

nassa oli vain yksi mies pappina. Hän kommentoi, että olisi ollut turvallista valita 

kirkkoherraksi mies, jotta myös tulevaisuudessa olisi miehiä pappeina.337  

Keminmaan kirkkoherranvaalien 2016 jälkeen Pohjolan Sanomissa ja La-

pin Kansassa julkaistiin sama tekstiviesti nimimerkiltä Näin se on. Kirjoittaja 

onnitteli tekstiviestissään uutta kirkkoherraa, minkä jälkeen hän kommentoi vaali-

en tulosta. Hän kirjoitti, että kaikki olivat ”samanarvoisia” ja, että oli ”jokaisen 

oma valinta kenen kanssa elää”. Hänen mukaan ei olisi ollut mahdollista, että 

kirkkoherraksi olisi valittu sellaista, joka ei hyväksyisi ”saman sukupuolen liitto-

ja”.338 Perustelullaan kommentoija ilmeisesti viittasi tuoreen kirkkoherran kan-

nanottoihin tai mielipiteisiin. 

Kommenteissa ja teksteissä, joissa ilmaistiin iloa tai pettymystä kirkkoher-

ranvaalitulosta kohtaan, keskeisenä piirteenä oli tuoreelle kirkkoherralle ja seura-

kunnalle osoitetut onnittelut. Sodankylän 2007, Oulujoen 2013, Nivalan 2013, 

Kuusamon 2015 ja Keminmaan 2016 kirkkoherranvaalien jälkeen esitettiin lehtien 

tekstiviestipalstoilla ja Kalevan internetuutisten yhteydessä onnitteluja tuoreelle 

kirkkoherralle tai seurakunnalle uudesta kirkkoherrasta. Uusille kirkkoherroille 

osoitetut kiitokset olivat sävyltään henkilökohtaisia; uuden kirkkoherran odotettiin 

lukevan kommentit.  

Pohdin onnitteluviestien yhteyttä valittujen kirkkoherrojen sukupuoleen. 

Mikäli mies voittaisi vaalit, onniteltaisiinko häntä yhtä henkilökohtaisesti kuin 

naista? Mira Paunikallio tutki pro gradussaan naisten työskentelyä sotilaspappeina 

sekä siihen liittyviä vahvuuksia ja haasteita. Hänen havaintonsa oli, että naisiin 

sotilaspappeina yhdistyi sukupuoleen liittyviä stereotypioita, jotka koettiin työssä 

vahvuudeksi. Naiset sotilaspappeina koettiin empaattisemmiksi ja helpommin 

lähestyttäviksi.339 Henkilökohtaiset onnitteluviestit voisi yhdistää sukupuoleen 

liittyvään stereotypiaan, mutta toisaalta vastavalittu kirkkoherra on voinut olla 

entuudestaan tunnettu ja pidetty paikkakunnalla, jolloin paikallisissa lehdissä olisi 

helppo lähestyä tuoretta kirkkoherraa sukupuolesta huolimatta.   

Henkilökohtaiset onnittelut kertoivat odotuksista, että tuore kirkkoherra oli 

helposti lähestyttävä. Ne kertoivat myös positiivisista odotuksista uutta kirkkoher-

raa kohtaan. Pettymystä purkavat kommentit eivät puolestaan olleet osoitettu hen-
                                                
337 ”Eräs seurakuntalainen” 2015. 
338 ”Näin se on” 2016.  
339 Paunikallio 2015, 46–47.  
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kilökohtaisesti tuoreelle kirkkoherralle. Ilon ja pettymyksen purkamisen teema 

yhdistyi sukupuoli-diskurssiin suoraa kahdessa kirjoituksessa, mutta sen lisäksi 

kolmessa Kalevan internetuutisen kommenttikentässä oli sekä sukupuolen että 

ilon ja pettymyksen purkamisen teemat. Toisessa kirjoituksessa, jossa yhdistyi 

sekä sukupuoli että ilon diskurssi, onniteltiin ”naispappia”, mistä syntyy käsitys, 

että naisen kirkkoherruus on jotain erilaista positiivisella tavalla. Toisessa kirjoi-

tuksessa puolestaan osoitettiin pettymystä vaalitulokseen ja toivottiin seurakun-

taan enemmän miehiä papeiksi, sillä seurakunnassa oli vain yksi mies pappina. 

Kommentin perusteella odotuksena oli, että papit työskentelisivät eri tavoilla seu-

rakunnassa sukupuolensa perusteella.  

 

5.4. Vaalien merkitys 
Sievin kirkkoherranvaaleihin 2006 viitattiin vaalien jälkeen Kalajokilaakson pää-

kirjoituksessa. Ilmari Luhtasela esitti Kalajokilaakson pääkirjoituksessa, että va-

linnan voisi siirtää vaaleilla valitulle kirkkovaltuustolle. Luhtasela aloitti kirjoi-

tuksensa kertomalla Sievin kirkkoherranvaalin suuresta äänestysprosentista 54,5 

% sekä ehdokkaiden saamista äänimääristä. Hän myös totesi: ”Sievissä kansanval-

ta toimii, ja tällä alueella yleensäkin.” Myöhemmin kirjoituksessaan hän viittasi 

seurakuntiin, joissa oli ollut pieni äänestysprosentti kirkkoherranvaaleissa. Luh-

tasela pohti, edustiko kirkkoherranvaalin äänestystulos seurakuntalaisten mielipi-

dettä, jos äänestysprosentti oli pieni. Kirjoitus päättyi tiukkaan vaatimukseen: 

”Toivottavasti muutos on tulossa.”340 Luhtasela viittasi Sieviin kirkkoherraksi 

valittuun Anita Leppälään vain kertoessaan äänimääristä, ja Sievin vaalit toimivat 

ikään kuin inspiraationa aiheen käsittelylle.  

Sodankylän kirkkoherranvaalit inspiroivat alemman pääkirjoituksen laatijaa 

Lapin Kansassa 9.10.2007. Sodankylään kirkkoherraksi valittu ”nuori naispappi” 

sai kirjoittajan kaipaamaan lisää nuoria pappeja seurakuntiin. Kirjoituksessa kai-

vattiin nuoria pappeja vanhempien pappien rinnalle. Kirjoittajan mukaan nuori 

pappi toisi seurakuntaan jotain uutta ja ehkä sitä kautta myös nuoret voisivat kiin-

nostua seurakunnan toiminnasta. Kirjoittajan mukaan paras tilanne olisi, jos seu-

rakunnissa olisi sekä nuoria että vanhempia pappeja.341 Kirjoituksessa papin nuo-

ruus yhdistettiin uusiin työmuotoihin.  

                                                
340 Luhtasela 2006 (pk.). 
341 LK 9.10.2007 Nuoruutta seurakuntiin (pk.). 



 81 

Kaleva-lehdessä julkaistiin Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalien 

2013 jälkeen yksi vaalitulokseen liittyvä pääkirjoitus. Kirjoituksessa mainittiin 

äänestysprosentti 18,1 ja vaalit nimettiin äänestysprosentin vuoksi ”jymymenes-

tykseksi”. Kirjoituksessa pohdittiin korkeana pidettyä äänestysprosenttia. Äänes-

tysprosenttia selitettiin kiinnostavalla ehdokasasettelulla ja ”naispappeuden puo-

lustajien ja vastustajien” kilpailulla keskenään, kuten myös Kalevan internetsivu-

jen keskusteluissa pohdittiin. Kirjoituksessa mainittiin Saarisen olleen Oulun alu-

een ensimmäinen nainen kirkkoherrana, ja se päättyi kehotukseen antaa uudelle 

kirkkoherralle työrauha ja lopettaa vaaleista keskustelu.342 Kalevan internetsivujen 

uutisen kommenttikentässä keskustelu oli sävyltään ennemmin tunteiden purka-

mista kuin vaalien arvioimista, vaikka myös arvioita vaaleista ja sen tuloksesta 

esitettiin.343 Kalevan pääkirjoituksen viittaus vaaleista keskustelemisen lopettami-

seen viittasi luultavasti juuri Kalevan nettisivuilla käytyyn keskusteluun, sillä pa-

perisessa Kalevassa ei julkaistu yhtään kirkkoherranvaaleihin liittyviä mielipide-

kirjoituksia vaalien jälkeen. 

Nivalan kirkkoherranvaalien 2013 jälkeen Kalajokilaakso-lehdessä julkais-

tiin kolumni, jossa Seppo Kangas kirjoitti Nivalan kirkkoherranvaalin vetovoi-

masta. Hän kirjoitti, että Nivalan vaalien suuri äänestysprosentti oli saanut hänet 

muuttamaan kantaansa kirkkoherran vaalitavan suhteen. Aiemmin hän oli ajatel-

lut, että kirkkoherran voisi valita seurakunnan luottamushenkilöt.344 Nivalan kirk-

koherranvaalit inspiroivat kirjoittamaan kirkkoherranvaalitavasta, kuten myös 

Sievin kirkkoherranvaalit 7,5 vuotta aikaisemmin samassa lehdessä. Mielipide oli 

kuitenkin vastakkainen. 

Seppo Ervasti kirjoitti Koillissanomissa mielipiteen liittyen Kuusamon 

kirkkoherranvaalien sujuvuuteen vuonna 2015. Hänen mukaansa vaalit eivät ol-

leet sujuneet rauhallisesti, vaan vaalikeskustelussa oli tehty ”ylilyöntejä” ja menty 

”henkilökohtaisuuksiin”. Hän kirjoitti myös, että Tuomo Törmänen oli mainosta-

nut itseään paljon, mikä tyyli ei Ervastin mielestä sopinut kirkkoherranvaaleihin. 

Kirjoituksensa lopuksi hän kirjoitti, että Törmästä ja Leena Pudasta tarvittiin joh-

tamiensa seurakuntien kirkkoherroina, joten ”Kaikki Koillismaan seurakunnat 

voittivat.”345 Ervasti ei ilmaissut pettymystä vaalitulosta kohtaan vaan vaalien 

sujuvuutta kohtaan. 

                                                
342 K 1.10.2013 Kirkkoherran vaalissa lyötiin uusi ennätys (pk.). 
343 Uutinen Satu Saarisesta 2013. 
344 Kangas 2013. 
345 Ervasti 2015b. 
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 Vaalien merkitys –diskurssiin liittyvät kirjoitukset käsittelivät kirkkoherran-

vaalien jälkipuintia tai kirjoitukset olivat ikään kuin saaneet inspiraatiota kirkko-

herranvaaleista, jonka jälkeen niissä käsiteltiin jotain muuta kirkkoon liittyvää 

asiaa. Näitä asioita olivat kirkkoherranvaalitavan muutos, kaipaus nuorista papeis-

ta seurakuntiin tai kirkon ongelmat laajasti. Vaalien jälkipuintia käsittelevissä 

kirjoituksissa puolestaan toivottiin työrauhaa uudelle kirkkoherralle ja kritisoitiin 

vaalien sujuvuutta. Vaalien merkitys –teema yhdistyi sukupuoli-teeman kanssa 

neljässä eri kirjoituksessa. Näissä kirjoituksissa sukupuoli esiintyi termien kautta, 

ja kirjoituksissa suhtauduttiin myönteisesti naisen voittamiseen kirkkoherranvaa-

leissa. Kirjoituksissa ilmaistiin positiivisia odotuksia tuoretta kirkkoherraa koh-

taan, mutta niissä ei tarkemmin määritelty sukupuoleen liittyviä tai muitakaan 

odotuksia.  
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6. Tutkimustulokset 
Artikkeleista ja kantaa ottavista kirjoituksista, jotka käsittelivät naisten valintaa 

Oulun hiippakunnan alueen kirkkoherroiksi, löytyi monta keskusteluteemaa eli 

diskurssia. Kirkkoherranvaaleja edeltävistä uutisista ja haastatteluista löytyivät 

keskusteluteemat sukupuoli, muistutus kirkkoherranvaaleista ja äänestysaktiivi-

suus sekä kuka heistä sopisi parhaiten kirkkoherraksi. Kirkkoherranvalinnan jäl-

keisistä uutisista ja haastatteluista löytyivät puolestaan keskusteluteemat sukupuo-

li, uutisointi uudesta kirkkoherrasta sekä tuoreen kirkkoherran henkilökuva. Kan-

taa ottavista kirjoituksista löytyivät neljä keskusteluteemaa ennen ja jälkeen vaali-

en. Ennen vaaleja teemat olivat sukupuoli, ehdokkaiden herätysliiketausta, kan-

nanotot hyvän kirkkoherran puolesta ja kirkkoherranvaalien tärkeys. Vaalien jäl-

keen teemat olivat sukupuoli, herätysliike, ilo ja pettymys vaalitulokseen sekä 

vaalien merkitys ja tärkeys.  

Kaikista, paitsi yhdestä, kirkkoherroiksi Oulun hiippakunnan alueelle vali-

tuista naisista sekä naisten voittamista kirkkoherranvaaleista löytyi kirjoituksia. 

Vain Siikalatvan kirkkoherravaaleista 2012 ja niissä kirkkoherraksi valitusta Mer-

ja Jyrkästä ei kirjoitettu. Kaikista kolmesta kirkkoherrasta Kerttu Venäläisestä, 

Ritva-Elina Pylväksestä ja Eija Nivalasta, jotka olivat valittu kirkkoherraksi suo-

raan heidän ollessa hakijoita, kirjoitettiin uutisia ja haastatteluita heidän töidensä 

aloittamisensa jälkeen. Heidän valintaansa liittyen ei sen sijaan kirjoitettu kantaa 

ottavia kirjoituksia. Vaaleilla ja suoraa kirkkoherraksi valittujen välillä ei ollut 

eroavaisuuksia uutisissa ja haastatteluissa. Ainoa ero oli kantaa ottavien kirjoitus-

ten puuttuminen suoraa valittujen kohdalta. 

Tyrnävän 2005 vaaleihin liittyen ei kirjoitettu kantaa ottavia kirjoituksia en-

nen tai jälkeen vaalien eikä artikkeleita ja haastatteluita ennen vaaleja. Sievin 

2006 kirkkoherranvaaleihin liittyen ei puolestaan kirjoitettu kantaa ottavia kirjoi-

tuksia ennen vaaleja tai niiden jälkeen. Nivalan 2013 vaaleista ei kirjoitettu kantaa 

ottavia kirjoituksia ennen vaaleja. Kalevan internetsivuilla oli julkaistu uutiset 

neljän tuoreimman kirkkoherranvaalien eli Oulunjoen 2013, Nivalan 2013, Kuu-

samon 2014 ja Keminmaan 2016 yhteydessä. Tätä voi selittää ajankohdalla, sillä 

vanhemmat uutiset on voitu poistaa. 

Sukupuoli-keskusteluteema nousi esiin kaikissa genre- ja aikarajauksissa eli 

siitä kirjoitettiin vaaleja edeltävissä kantaa ottavissa kirjoituksissa ja artikkeleissa 

sekä kantaa ottavissa kirjoituksissa ja artikkeleissa vaalien jälkeen (katso liitteet 

2–7). Sukupuoli oli suhteessa eniten esillä kirjoitusten määrään kirkkoherran va-
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linnan jälkeisissä haastatteluissa ja uutisissa. Vähiten se oli esillä vaaleja edeltä-

neissä kantaa ottavissa kirjoituksissa. Sukupuoli-diskurssista haastatteluissa ja 

artikkeleissa on löydettävissä ensikertalaisuuden, naiskysymyksen ja sukupuolit-

tuneen vanhemmuuden teemat. Nämä teemat olivat luomassa kuvaa kirkkoher-

ranvaaleista, ehdokkaista ja tuoreista kirkkoherroista. Kantaa ottavissa kirjoituk-

sissa sukupuoli-diskurssin kautta haluttiin vaikuttaa naisen valintaan tai estää nai-

sen valinta kirkkoherraksi.  

Naisten ensikertalaisuuden teema kirkkoherroina liittyi uutisissa ja haastat-

teluissa kirkkoherroiksi valittujen kuvaukseen. Ensikertalaisuuden teema oli esillä 

useissa uutisissa ja haastatteluissa vaalien jälkeen, kun kirjoitettiin, että kirkkoher-

ra oli ensimmäinen nainen kirkkoherrana Oulun hiippakunnassa, Lapissa, tietyssä 

rovastikunnassa, kaupungissa tai seurakunnassa. Sen sijaan pappina työskentele-

vän naisen historiallisuutta kirkkoherranvaaliehdokkaana ei nostettu esiin yhdes-

säkään artikkelissa, vaikka naisia oli ollut ehdokkaina Oulun hiippakunnan alueel-

la vain viidessä kirkkoherranvaaleissa tutkimieni vaalien lisäksi ennen helmikuuta 

2016.  

Ensikertalaisuuden teema näkyi haastatteluissa ja uutisissa sukupuolittavana 

kielenkäyttönä, valittujen kirkkoherrojen kokemuksena sukupuoleen kohdistu-

neesta syrjinnästä sekä kommentteina tuntemuksista olla ensimmäinen nainen 

tehtävässä tai pappina. Sukupuolittunut kielenkäyttö oli esillä lähes kaikissa uuti-

sissa ja haastatteluissa, joissa kerrottiin aineistooni liittyvien henkilöiden valinnas-

ta kirkkoherraksi, sillä heihin viitattiin ”naiskirkkoherrana”. Oulun hiippakunnan 

alueen kirkkoherroiksi valitut naiset kertoivat haastatteluissa ensikertalaisuutensa 

vuoksi kokemuksistaan sukupuoleen kohdistuneesta syrjinnästä sekä tuntemuksis-

taan olla ensimmäinen nainen kirkkoherrana. Muutaman tuoreen kirkkoherran 

kohdalla haastatteluissa palattiin vielä heidän saamaansa pappisvihkimykseen 

1980-luvun lopulle. Ensikertalaisuuden teeman kautta teksteissä ilmaistiin positii-

visia odotuksia sukupuolta kohtaan. Naisten valinnasta oltiin iloisia ja sukupuolta 

haluttiin tuoda esiin sen uutuuden ja erilaisuuden vuoksi.  

Naiskysymyksen teema näkyi uutisissa ja haastatteluissa ennen vaaleja sekä 

kirkkoherran valinnan jälkeen. Naiskysymyksen teema liittyi vaalien, ehdokkai-

den sekä valittujen kirkkoherrojen kuvaukseen. Ennen vaaleja naiskysymys oli 

esillä arvojen mittarina sekä äänestysaktiivisuutta selittävänä tekijänä. Kirkkoher-

raehdokkailta kysyttiin kantaa naisten pappeuteen, minkä kautta ehdokkaan arvo-

maailmaa arvioitiin. Yhden ehdokkaan sukupuolen kautta selitettiin korkeaa ää-
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nestysprosenttia ennen vaalituloksen selviämistä. Näkemyksen mukaan nainen 

ehdokkaana oli saanut seurakuntalaiset äänestämään häntä vastaan tai hänen valin-

tansa puolesta. Vaalien jälkeen naiskysymyksen teema oli esillä kirkkoherroiksi 

valittujen pohdinnoissa. Pohdintaa oli herättänyt mahdollisuus tulla valituksi su-

kupuolestaan huolimatta, ja osa pohti, että tuttuus seurakuntalaisille oli mahdollis-

tanut naisen valinnan kirkkoherraksi. Osa kirkkoherroista esitettiin tasa-arvon 

kannattajina, kun taas osa esitettiin häivyttämässä sukupuoltaan taka-alalle työs-

sään. Valittujen sukupuoli sisälsi mahdollisuuden sukupuolen ongelmallisuuteen. 

Teeman taustalla oli naisten pappeuden ongelmallinen historia Oulun hiippakun-

nassa. 

Sukupuolittuneen vanhemmuuden teema näkyi vaaleja edeltävissä ja kirk-

koherran valinnan jälkeisissä uutisissa ja haastatteluissa. Sukupuolittuneen van-

hemmuuden teema liittyi ehdokkaiden sekä valittujen kirkkoherrojen kuvaukseen. 

Ennen vaaleja sukupuolittunut vanhemmuus oli esillä kirkkoherraehdokkaiden 

omissa luonnehdinnoissa. Ehdokas saattoi kuvata itseään äidiksi tai isäksi. Yksi 

isä-viittaus oli ainut aineistossani, kun mieheyteen viitattiin. Ennen vaaleja suku-

puolittunut vanhemmuus oli esillä ansiona kirkkoherran työtä varten. Ehdokkaat 

kokivat isyyden tai äitiyden positiivisena taustana pyrkimäänsä työhön. Kirkko-

herran valinnan jälkeen sukupuolittuneen vanhemmuuden teema oli pääasiassa 

esillä tuoreiden kirkkoherrojen luonnehdinnoissa. Tällöin valitusta kirkkoherrasta 

haluttiin tehdä tavallisempi ja seurakuntalaisten tasolla oleva. Osan kirkkoherra-

ehdokkaiden tai valittujen kirkkoherrojen yhteydessä kerrottiin, että heillä oli lap-

sia. Tässä ei kuitenkaan ollut kyse sukupuoleen viittaavasta teemasta.      

Sukupuoli-teeman kautta pyrittiin vaikuttamaan ennen vaaleja ja vaalien 

jälkeen. Suurin osa vaikuttamaan pyrkineistä kirjoituksista oli positiivisia. Naisen 

valinnasta ja naisten pääsystä johtavaan asemaan oltiin iloisia, naisen koettiin ole-

van parempi kastepappi, naista kuvailtiin positiivisilla, sukupuoleen viittaavilla 

adjektiiveilla sekä suostuteltiin muita äänestämään naista kirkkoherraksi. Naisen 

valinta kirkkoherraksi oli herättänyt myös toiveen saada nainen papiksi tiettyyn 

seurakuntaan. Valinnan kautta tulkittiin myös seurakuntalaisten olleen suvaitse-

vaisia. Vaikuttamaan pyrkineistä kirjoituksista osassa suhtaudttiin negatiivisesti 

naisten toimiseen kirkkoherrana. Negatiivisia sukupuoleen kohdistuneita odotuk-

sia olivat, että Raamatun perusteella kirkkoherran tulisi olla mies, muut papit eivät 

hyväksyisi naista kollegakseen tai, että miehen olisi pitänyt voittaa, jotta seura-

kunnassa olisi myös miehiä pappeina. Sekä positiivisten että negatiivisten suku-
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puoleen liittyvien odotusten yhteydessä oli purkupuhetta eli puhetta, jonka kautta 

ei pyritty keskusteluun. 

Vaikuttamaan pyrkineissä kirjoituksissa oli neutraali odotus, että nainen 

kirkkoherrana oli uutta. Lisäksi kantaa ottavissa kirjoituksissa oli myös sukupuo-

len häivyttämisen teema. Sukupuolen häivyttäminen näkyi sukupuoleen liittyvän 

kohdan poistamisena tunnetusta Raamatun kohdasta, jonka avulla kuvailtiin hy-

vän kirkkoherran piirteitä. Sukupuolen häivyttäminen oli esillä myös kirjoitukses-

sa, missä toivottiin kirkkoherralle sukupuolineutraalimpaa termiä. 

Sukupuolen lisäksi artikkeleista ja kantaa ottavista kirjoituksista löytyi myös 

muita keskusteluteemoja. Nämä diskurssit on yhdistettävissä kolmeksi teemaksi, 

joita ovat herätysliike, vaalikeskustelu ja kirkkoherranvaalien yhteiskunnallinen 

merkitys. Teemojen kautta pyrittiin vaikuttamaan tai niiden avulla kuvattiin kirk-

koherranvaaleja. Herätysliike-teeman kautta pyrittiin vaikuttamaan äänestäviin 

seurakuntalaisiin sekä purkamaan tuntemuksia. Ennen vaaleja herätysliike-teeman 

kautta puhuttiin omista ennakkoluuloista tiettyä herätysliikettä kohtaan, spekuloi-

tiin äänestysaktiivisuutta tai kirjoitettiin, että tietty herätysliike ei ollut este kirk-

koherrana toimimiselle. Vaalien jälkeen herätysliike-teeman kautta kirjoitettiin 

ennakkoluuloista tiettyä herätysliikettä kohtaan sekä purkupuheen kautta kerrot-

tiin omista huonoista kokemuksista herätysliikkeeseen kuuluneiden kanssa. Kir-

joitukset, joissa kommentoija kirjoitti ennakkoluuloisesti herätysliikettä kohtaan 

ennen ja jälkeen vaalien, asettuivat Risto Saarisen mittaristolla epäluulon herättä-

misen ja levittämisen tasoille. Kaikissa kirjoituksissa, joissa herätysliikkeestä kir-

joitettiin eettisesti kyseenalaisesti, herätysliike oli vanhoillislestadiolaisuus tai 

lestadiolaisuus.  

Herätysliike-teema oli kaikista keskusteluteemoista eniten erillään sukupuo-

leen liittyvästä keskustelusta, sillä se yhdistyi sukupuoli-teeman kanssa vain yh-

dessä kirjoituksessa sekä Kalevan internetuutisten kommenttipalstoilla. Herätys-

liike-diskurssi oli myös ainut, johon sisältyi eettisesti kyseenalaisia kommentteja. 

Herätysliike-kysymys herätti kirjoittajia kommentoimaan voimakkaammin kuin 

esimerkiksi sukupuoli-kysymys, jota ei kommentoitu eettisesti kyseenalaisilla 

tavoilla. Herätysliiketaustaa pidettiin hyväksyttävänä kohteena epäasialliselle kri-

tisoinnille. Pääasiassa eettisesti kyseenalaisia kommentteja kirjoitettiin nimimer-

kin suojassa tai nimettömänä. Yksi kirjoitus julkaistiin omalla nimellä, ja siinä 

herätettin epäluuloa lestadiolaista kirkkoherraa kohtaan. 
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Vaalikeskustelun teema nousi esiin kantaa ottavissa kirjoituksissa sekä haas-

tatteluissa ja uutisissa ennen vaaleja. Vaalikeskustelun teeman kautta pyrittiin 

kuvaamaan kirkkoherranvaaleja tai vaikuttamaan vaaleihin. Vaalikeskustelu-

diskurssi oli esillä lehdissä, kun niissä esiteltiin kirkkoherraehdokkaat haastatte-

luiden tai uutisoinnin kautta, joka kertoi seurakunnan järjestämästä vaalipaneelis-

ta. Kantaa ottavissa kirjoituksissa vaalikeskustelun teema oli esillä, kun perustel-

tiin, kuka olisi hyvä tai huono kirkkoherra. Hyvän kirkkoherran perusteluina käy-

tettiin asuinpaikkaa, herätysliikkeeseen kuulumattomuutta, ehdokkaan saavutuksia 

elämässä, puolison työskentelyä seurakunnan ulkopuolella, työskentelyä pappina 

tai kykyä kohdata ihmisiä. Retorisesti kirjoituksissa saatettiin ottaa kantaa hyvän 

ehdokkaan puolesta kiittelemällä aiemmin ilmestyneitä kirjoituksia. Viittauksen 

avulla saattoi päätellä, ketä kommentoija kannatti.  

Kirkkoherranvaalien yhteiskunnallinen merkitys -teema nousi esiin ennen 

vaaleja ja vaalien jälkeen julkaistuissa kantaa ottavissa kirjoituksissa sekä uutisis-

sa ja artikkeleissa. Teeman avulla pyrittiin vaikuttamaan sekä kuvaamaan kirkko-

herranvaaleja. Ennen vaaleja julkaistuissa kantaa ottavissa kirjoituksissa vaalien 

tärkeydestä kirjoitettiin kehottamalla äänestämään ja kuuntelemaan vaalisaarnoja, 

keskustelemalla kirkkoherran tehtävistä ja vaalisijajärjestyksen määräytymisestä, 

ohjeistamalla vaalikäytännöistä sekä kirjoittamalla kirkkoherranvaalien historiasta 

tietyllä paikkakunnalla. Vaalien tärkeys oli esillä myös kirjoituksessa, jossa poh-

dittiin vaaleja hengellisesti ja purkupuheessa, jossa kommentoitiin lehdistön puo-

lueellisuutta ja äänestysoikeutta. Kirkkoherranvaalien merkitys oli esillä ennen 

vaaleja uutisointina sen hetkisestä äänestysprosentista ja muistutuksina äänestää 

vaaleissa, mikä kertoo, että kirkkoherranvaalit olivat yhteiskunnallisesti niin mer-

kittävä asia, että se ylitti uutiskynnyksen myös suuremmissa lehdissä. 

Kirkkoherranvaalien jälkeen niiden yhteiskunnallinen merkitys oli esillä 

mielipidekirjoituksissa, kun kirjoituksissa puitiin käytyjä vaaleja ja pohdittiin seu-

rakuntien tulevaisuutta. Vaalit olivat herättäneet pohdintaa kirkkoherranvalinnan 

vaalitavasta sekä käytyjen vaalien reiluudesta. Vaalit olivat herättäneet myös poh-

dinnan, että seurakuntiin tarvittaisiin lisää nuoria pappeja. Vaalien yhteiskunnalli-

sesta merkityksestä kertoo myös vaalituloksesta uutisoivien artikkeleiden ja haas-

tatteluiden määrä kirkkoherranvaalien jälkeen.  

Keräämästäni aineistosta ei ole löydettävissä paikkakuntakohtaisia eroja ar-

tikkeleissa tai kantaa ottavissa kirjoituksissa. Kalevan internetsivuilla julkaistujen 

uutisten kommenttikentissä keskusteltiin runsaasti Oulujoen kirkkoherranvaalista 



 88 

2013 ja Satu Saarisen valinnasta kirkkoherraksi. Keskustelun vilkkaus selittyy 

kuitenkin Kaleva-lehden paikallisuudella, sillä se on oululainen lehti. Koillissa-

nomat-lehdessä puolestaan julkaistiin runsaasti seurakuntalaisten kommentteja 

liittyen Posion 2011 ja Kuusamon 2015 kirkkoherranvaaleihin sekä Leena Pudak-

sen ja Taina Mannisen valintaan. Tämä on myös selitettävissä lehden paikallisuu-

della sekä siitä löytyneessä Meille soitettiin -palstassa, jonka kautta seurakunta-

laisten kommenteille annettiin runsaasti tilaa. Koillissanomissa julkaistiin myös 

paljom haastatteluita ja uutisia ennen Kuusamon vaaleja 2015. Toisaalta lehdessä 

julkaistiin vain yksi ehdokkaiden haastattelu seurakunnan palstalla ennen Posion 

kirkkoherranvaaleja 2011.  

Sukupuolesta kirjoitettiin kirkkoherroiksi valittujen naisten yhteydessä, kos-

ka naisia ei oltu vielä valittu riittävästi kirkon johtotehtäviin. Nainen kirkkoherra-

na oli uutta, joten tuoreet kirkkoherrat esitettiin uutisissa sukupuolittuneen kuvan 

kautta. Naiset kirkkoherroina ja toisaalta myös pappeina edustivat vanhasta poik-

keavaa kirkkoherran ja papin kuvaa Oulun hiippakunnan alueella. Kantaa ottavis-

sa kirjoituksissa seurakuntalaisten keskustelu liittyen sukupuoleen oli suurimmak-

si osaksi positiivista. Kantaa ottavissa kirjoituksissa käsitettiin mieheys ja naiseus 

toisistaan luonnollisesti eroavana, ja naiseus nähtiin pääasiassa vahvuutena papin 

tai kirkkoherran työssä.  

 Naisten valintaa kirkkoherroksi olisi kiinnostavaa tutkia myös muissa hiip-

pakunnissa ja verrata tuloksia tämän tutkielman tuloksiin. Naisten asema pappeina 

oli pitkään ongelmallinen Oulun hiippakunnassa, sillä siellä vihittiin ensimmäiset 

naiset papeiksi vasta vuonna 2001. Ensimmäinen nainen kirkkoherraksi Oulun 

hiippakunnan alueelle valittiin vuonna 2005, joten naisia on ollut kirkkoherroina 

vasta hieman yli kymmenen vuotta. Sukupuolesta keskusteltiin naisten kirkkoher-

raksi valinnan yhteydessä, koska se oli uutta. Olisi kiinnostava verrata tuloksia 

hiippakuntaan, jossa naisia on ollut kirkkoherroina 1980-luvun lopusta. Näkyykö 

sukupuoli muiden hiippakuntien alueen lehtien keskusteluissa? Mikäli näkyy, 

pääsisi toisen hiippakunnan alueen aineiston avulla myös paremmin pohtimaan, 

miksi sukupuolesta kirjoitetaan, kun nainen valitaan kirkkoherraksi.  
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7. Liitteet 
Liite 1. Oulun hiippakunta ja pro graduni aiheeseen liittyvät paikkakunnat 

 

Oulun hiippakunta ja graduni aiheeseen

liittyvät seurakunnat

Nimetön taso

Siikalatva

Nivala

Oulu

Toholampi

Sievi

Alavieska

Posio

Kuusamo

Sodankylä

Kittilä

Tyrnävä

Keminmaa

Oulun hiippakunta
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Liite 2. Uutiset ja haastattelut ennen vaaleja sekä niiden diskurssit 
 Suku-

puoli 
Muistutus kirk-
koherranvaa-
leista ja äänes-
tysaktiivisuus 

Kuka heis-
tä sopisi 
parhaiten 
kirkkoher-
raksi? 

Sievi 2006    
KJL 5.5.2006 Sievillä uusi kirkkoherra ensi maanan-
taina (etusivu) 

x  x 

KJL 5.5.2006 Sievin seurakunta valinnan edessä/ KJL 
5.5.2006 Omantunnon syyt eivät riitä työstä kieltäy-
tymiseen/ KJL 5.5.2006 Työilmapiirin säilyttäminen 
naispappeuskannan edelle 

x  x 

KJL 9.5.2006 Sieviläiset saavat uuden papin (etusivu)  x  
KJL 9.5.2006 Nuoret innokkaina papinvaalissa  x  
Sodankylä 2007    
LK 29.9.2007 Moniko äänesti ennakkoon Sodankylän 
papinvaalissa? 

 x  

Posio 2011    
KS 22.9.2011 & KS 23.9.2011 Posion seurakuntavies-
ti: Posion seurakunnan kirkkoherraehdokkaat esittäy-
tyvät 

  x 

KS 11.10.2011 Kirkkoherraa valitsemassa (etusivu)  x  
KS 11.10.2011 Ennakkoäänestys käyntiin vilkkaasti 
Posiolla 

 x  

LK 9.10.2011 Kirkkoherraksi pyrkii kaksi pappia x  x 
LK 11.10.2011 Papinvaalissa vilkasta  x  
LK 16.10.2011 4x tänään tapahtuu –palsta  x  
Oulujoki 2013    
K 23.9.2013 Ehdokkaat pantiin tiukoille (päivän leh-
den sisällysluettelo) 

  x 

K 23.9.2013 Ehdokkaat piinapenkissä x  x 
K 29.9.2013 Oulujoen kirkkoherra valitaan sunnuntai-
na 

 x  

Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013 (Kalevan inter-
net- uutinen) 

x x  

Nivala 2013    
K 27.10.2013 Nivalan kirkkoherraksi kaksi ehdokasta  x  
KJL 25.10.2013 Armoa riittää/ KJL 25.10.2013 Perus-
arvot tärkeimpiä 

  x 

KJL 25.10.2013 Osallistuminen kiinnostaa (pk.)  x  
KP 28.10.2013 Kirkkoherraksi ehdolla omat papit   x 

Kuusamo 2015    
KS 2.9.2015 Kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät x  x 
KS 2.9.2015 Kirkkoherraehdokkaat vastaavat (etusi-
vu) 

  x 

KS 3.9.2015 Kirkko on seurakuntalaisia varten x  x 
KS 3.9.2015 Seurakunnan näköinen jumalanpalvelus.   x 
KS 9.9.2015 Seurakunta elämän turvapaikka x  x 
KS 9.9.2015 Taidot ja persoona peliin   x 
KS 16.9.2015 Avoimuus, avoimuus, avoimuus x  x 
KS 24.9.2015 Seurakuntaa johdettava toiminta edellä.   x 
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KS 24.9.2015 Kirkkoherraehdokkaat kiinnostivat.   x 
KS 29.9.2015 Kuusamon kirkkoherranvaali käynnistyi  x  
KS 29.9.2015 Paloniemet äänestivät (etusivu)  x  
KS 2.10.2015 Kuusamossa äänestänyt noin 14 pro-
senttia seurakuntalaisista 

 x  

Keminmaa 2016    
PS 1.2.2016 Kenet kutsutaan kirkkoherraksi? (etusivu)   x 
PS 1.2.2016 Seurakuntalaiset tenttasivat kokelaat   x 
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Liite 3. Kantaa ottavat kirjoitukset ennen vaaleja sekä niiden diskurssit 
 Suku-

puoli 
Ehdokkaiden 
herätysliike-
tausta 

Kannan-
otot hyvän 
kirkkoher-
ran puo-
lesta 

Kirkkoherran-
vaalien tärkeys 

Sodankylä 2007     
LK 30.9.2007 Pappia äänestämään 
(pk.) 

   x 

Posio 2011     
”Asko” 2011. x  x  
KS 7.10.2011 Meille soitettiin -palstan 
kommentti 

 x x  

KS 10.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti 

   x 

KS 11.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti kirkkoherran asuin-
paikasta 

  x  

KS 11.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti pelosta lestadiolaista 
kirkkoherraa kohtaan 

 x   

KS 12.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti ennakkoluuloista ja 
asuinpaikasta 

 x x  

KS 12.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti Pudaksen puolesta 

 x x  

KS 13.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti "oikeista papeista" 
ja papin sukupuolesta 

x x   

KS 13.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti suvaitsevaisuudesta 
ja vaalisijajärjestyksestä 

   x 

KS 13.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kysymys lestadiolaistaustaisesta 
kirkkoherrasta 

 x   

KS 14.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti 

 x   

”Mikkelinpäivänä oli hyvä olla kirkos-
sa” 2011. 

  x  

Oulujoki 2013     
”Miehet vallassa” 2013. x    
Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013 
(Kalevan internetuutisen kommentit) 

x x  x 

Kuusamo 2015     
”Asioista selvää ottanut seurakuntalai-
nen” 2015 

  x x 

”Eetu” 2015   x  
Ervasti 2015a x   x 
Heikkinen 2015    x 
Hiltunen 2015 x  x  
Jaakkola 2015    x 
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Kaartinen 2015a x  x x 
Kaartinen 2015b   x  
Kihlman 2015   x  
Kilpivaara 2015   x x 
KS 29.9.2015 Meille soitetiin -palstan 
kommentti 

   x 

KS 1.10.2015 Meille soitettiin -palstan 
kommentti papin laulutaidon tarpeelli-
suudesta 

  x  

KS 1.10.2015 Meille soitettiin -palstan 
kommentti vaalisijajärjestyksestä 

   x 

KS 2.10.2015 Kirkkoherranvaalista 
tulossa vilkas (pk). 

   x 

KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palstan 
4 nimimerkitöntä kommenttia vaalisija-
järjestyksestä 

   x 

KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palstan 
kommentti kuusamolaisen kirkkoherran 
saamisesta 

   x 

KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palstan 
kommentti Törmäsen puolesta 

  x  

KS 2.10.2015 Meille soitettiin -palstan 
kommentti äänestämisen vapaudesta ja 
sukupuolten rooleista Raamatussa  

x   x 

Kyllönen 2015   x  
Manninen 2015a & KS 9.9.2015 (etu-
sivu) 

  x  

Manninen 2015 b   x  
”Ollaanpa rehellisiä” 2015    x 
Palosaari 2015    x 
Pudas 2015a & KS 15.9.2015 etusivu   x  
Pudas 2015b   x  
Pudas 2015c   x x 
Rantanen 2015   x x 
”Seurakuntalainen” 2015   x x 
”Taina Mannisen tukiryhmä” 2015   x  
Törmänen 2015a    x  
Törmänen 2015b & KS 9.9.2015 (etu-
sivu) 

  x  

Vanttaja, J. 2015   x  
Vanttaja, T. 2015   x  

Keminmaa 2016     
Saastamoinen 2016 x  x x 
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Liite 4. Uutiset ja haastattelut kirkkoherranvalinnan jälkeen sekä niiden diskurssit 
 Sukupuo-

li 
Uutisointi 
uudesta kirk-
koherrasta 

Uuden kirk-
koherran 
henkilökuva 

Kittilä 2005    
K 3.3.2005 Kittilän naiskirkkoherra virkaansa x x  
K 5.3.2005 Ensimmäinen naiskirkkoherra Oulun hiip-
pakuntaan (etusivu) 

x x  

K 5.3.2005 Kirkkoherran työ ei ole kiinni sukupuolesta x  x 
K 6.3.2005 Naiskirkkoherran virkaanasettaminen siir-
tyy (etusivu) 

x x  

K 6.3.2005 Piispan tapaturma siirsi naiskirkkoherran 
virkaanasettamista 

x x  

LK 6.3.2005 Kittilän naiskirkkoherraa ei aseteta vir-
kaansa tänään (etusivu) 

x x  

PS 6.3.2005 Paimeneksi Jumalan vaeltavalle kansalle x  x 
PS 6.3.2005 Virkaanasettaminen siirtyi myöhemmäksi x x  
Tyrnävä 2005    
K 14.6.2005 Leila Ikonen valittiin Tyrnävän uudeksi 
kirkkoherraksi 

 x  

Sievi 2006    
K 9.5.2006 Leppälä Sievin kirkkoherraksi x x  
KJL 10.5.2006 Anita Leppälästä Sievin kirkkoherra x x x 
KP 9.5.2006 Anita Leppälästä Sievin kirkkoherra  x  
KP 10.5.2006 Sieviin naispuolinen kirkkoherra (etusi-
vu) 

x x  

KP 10.5.2006 Leppälä voitti sieviläisten luottamuksen x  x 
Sodankylä 2007    
K 2.10.2007 Hanna Kuusela Sodankylän kirkkoherraksi  x  
LK 2.10.2007 Sodankylä valitsi kirkkoherraksi Hanna 
Kuuselan 

x x  

LK 3.10.2007 etusivu (otsikko) x x  
LK 3.10.2007 Onhan tämä suuri asia sulatella x  x 
PS 2.10.2007 Sodankylän kirkkoherraksi Hanna Kuuse-
la 

x x  

Toholampi 2009    
KP 5.10.2009 Pylväs vihittiin kirkkoherraksi (etusivu) x x  
KP 5.10.2009 Ensin pappi, vasta sitten nainen x  x 
Alavieska 2010    
KJL 1.9.2010 Alavieska sai kirkkoherransa   x 
KP 3.9.2010 Ihmisten lähellä arjessakin x  x 
Posio 2011    
KS 17.10.2011 Leena Pudaksesta Posion uusi kirkko-
herra (etusivun artikkeli) 

x x  

KS 18.10.2011 Avarakatseinen kirkkoherra työskente-
lee kaikkien kanssa 

x  x 

KS 18.10.2011 Kirkkoherra elää ruuhkavuosiaan (etu-
sivu) 

x  x 

LK 17.10.2011 etusivu (otsikko)  x  
LK 17.10.2011 Leena Pudas Posion kirkkoherraksi x x x 
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Oulujoki 2013    
K 30.9.2013 Satu Saarisesta Oulujoen uusi kirkkoherra x x x 
K 1.10.2013 Oikaisuja   x 
Satu Saarisen haastattelu 2013 (Kalevan internetuuti-
nen)  

x  x 

Uutinen Satu Saarisesta 2013 (Kalevan internetuutinen)  x x  

Nivala 2013    
K 4.11.2013 Sanna Jukkola valittiin Nivalan kirkkoher-
raksi 

 x  

KJL 4.11.2013 etusivu  x  
KJL 4.11.2013 Jukkola uusi kirkkoherra x x  
KP 4.11.2013 Sanna Jukkolasta Nivalan uusi kirkko-
herra (etusivu) 

x x  

KP 4.11.2013 Sanna Jukkolalle selvä voitto x x x 
Uutinen Sanna Jukkolasta 2013 (Kalevan internetuuti-
nen)  

 x  

Kuusamo 2015    
K 11.10.2015 Samaan suuntaan ja rinnakkain x  x 
Karjalainen 2015 x x  
KS 6.10.2015 Heikki Rasi onnitteli Mannista (etusivu) x x  
KS 6.10.2015 Uusi kirkkoherra aloittaa kuuntelulla x  x 
KS 6.10.2015 Vaalitulos demokratian voitto x x  
KS 7.10.2015 Manninen aloittaa ensi vuoden puolella  x  
Uutinen Taina Mannisesta 2015 (Kalevan internetuuti-
nen)  

 x  

Keminmaa 2016    
LK 8.2.2016 Keminmaa saa naisen kirkkoherraksi x x  
LK 8.2.2016 Keminmaa valitsi naisen (etusivu) x x  
PS 8.2.2016 Keminmaa saa naisen kirkkoherraksi x x x 
PS 8.2.2016 Keminmaa valitsi naisen kirkkoherraksi 
(etusivu) 

x x  

Uutinen Sanna Komulaisesta 2016 (Kalevan internetuu-
tinen) 

x x  
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Liite 5. Kantaa ottavat kirjoitukset kirkkoherravaalien jälkeen 
 Sukupuoli Herätysliike Ilo ja pettymys 

vaalitulokseen 
Vaalien 
merkitys ja 
tärkeys 

Sievi 2006     
Luhtasela 2006 (pk)    x 
Sodankylä 2007     
”Kristitty” 2007 x    
LK 4.10.2007 tekstaripalstan kiitos, 
että yksi ehdokas pysyy työskentely-
seurakunnassaan 

  x  

LK 4.10.2007 tekstaripalstan kom-
mentti, jossa iloittiin Kuuselan voitosta 

x  x  

LK 9.10.2007 Nuoruutta seurakuntiin 
(pk) 

x   x 

”Nainen seurakunnasta” 2007 x    
”Nainen vaietkoon seurakunnassa” 
2007 

x    

”Osallistuva srk:lainen” 2007 x    
PS 4.10.2007 tekstaripalstan tekstari x    
”Usko tai älä” 2007 x    
Posio 2011     
KS 20.10.2011 Meille soitettiin -
palstan kommentti 

x    

Oulujoki 2013     
K 1.10.2013 Kirkkoherran vaalissa 
lyötiin uusi ennätys (pk) 

   x 

Satu Saarisen haastattelu 2013 (Kale-
van internetuutisen kommentit) 

  x  

Uutinen Oulujoen äänestyksestä 2013 
(Kalevan internetuutisen kommentit) 

x  x  

Uutinen Satu Saarisesta 2013 (Kalevan 
internetuutisen kommentit) 

x x x x 

Nivala 2013     
Kangas 2013 x   x 
Uutinen Sanna Jukkolasta 2013 (Kale-
van internetuutisen kommentit) 

x x x  

Kuusamo 2015     
Ervasti 2015b x  x x 
”Eräs seurakuntalainen" 2015 x  x  
Korhonen 2015 x    
Pudas 2015d   x  
Uutinen Taina Mannisesta 2015 (Kale-
van internetuutisen kommentit) 

  x x 

Keminmaa 2016     
"Näin se on" 2015   x  
Uutinen Sanna Komulaisesta 2016 
(Kalevan internetuutisen kommentit) 

x    
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8. Lyhenteet 
 

K  Kaleva 

KJL  Kalajokilaakso 

KP  Keskipohjanmaa 

KS  Koillissanomat 

LK  Lapin Kansa 

pk.  pääkirjoitus 

PS  Pohjolan Sanomat 

vt.  virkaa toimittava 
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9. Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

9.1. Lähteet 

9.1.1. Painetut lähteet  
“Asioista selvää ottanut seurakuntalainen” 
2015  Kirjoitus Meille soitettiin -palstalla – KS 2.10.2015. 
 
“Asko” 
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“Eetu” 
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2015a Seurakunnan katsijan virka – KS 23.9.2015. 
2015b Kirkkoherranvaaleista – KS 8.10.2015. 
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Hiltunen, Anja 
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2015b Kirjoitus Meille soitettiin -palstalla – KS 30.9.2015. 
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Korhonen, Maire I. 
2015  Kirkkoherranvaalista – KS 6.10.2015.  
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