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TÄ MÄ  JÄ PÄLJON MUUTÄ! 
 

Tämä pohjoiskarjalaisten pappien kansanedustajapaikkoja ja ehdokkuuksia käsittelevä artikkeli ja pal-

jon muuta on tarjolla professori Hannu Mustakallion emerituskirjassa Kaikki me olemme jostain ko-

toisin. Noin 450-sivuinen teos on vielä tämän viikon torstaihin 24.1. saakka tilattavissa Karjalan teo-

logisen seuran verkkosivuilta siten, että tilaajat osallistuvat samalla kirjan tabula gratulatoriaan. 

Hinta 35 e.  Hannu Mustakallio  pitää jäähyväisluennon torstaina 28.2. klo 13 alkaen yliopiston salissa 

AT100 ja samassa juhlassa kirja julkaistaan. TERVETULOA!  

Katso lisää www.karjalanteologinenseura.fi. 

ystävällisin terveisin 

Heikki Salomaa, 

yliopistonlehtori 

toimituskunnan jäsen 

 
Pappeja eduskuntavaaliehdokkaina 1900-luvun lopulla ja uudella vuosituhannella 
 
1960-luvun lopun jälkeen pappeja nähtiin kansanedustajaehdokkaina Pohjois-Karjalassa vasta 1990-
luvulla.  Kiteen evankelisen kansanopiston rehtori Päivi Erkkilä edusti Suomen keskustaa vuoden 
1991 vaaleissa; hän oli samalla maakunnan ensimmäinen naispappi kansanedustajaehdokkaana. Kak-
sissa seuraavissa vaaleissa (1995 ja 1999) oli Vapaan Suomen liiton ehdokkaana Tuupovaaran kirkko-
herra, dosentti Ahti Hakamies, joka oli toiminut Euroopan unioniin liittymistä vastustavan ryhmän 
piirijärjestön puheenjohtajana1. Sekä vuonna 2003 että 2007 oli ehdolla kaksi pappia: edellisellä ker-
ralla Nurmeksen kappalainen Veikko Malk ja tietojenkäsittelytieteen professori Erkki Sutinen, jäl-
kimmäisellä pastori Pauliina Kainulainen Kontiolahdelta (Vihreä liitto) ja Pielisensuun kirkkoherra 
Tapani Nuutinen Joensuusta (Suomen keskusta). Malk ja Sutinen olivat mukana samassa Suomen kris-
tillisen liiton vaaliliitossa. Kainulainen edusti vihreitä, Nuutinen keskustaa; molemmat olivat teologian 
tohtoreita. 
 
Kahden pappisehdokkaan sarja jatkui vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa. Edellisellä kerralla 
mukana olivat Enon kirkkoherra Armi Rautavuori (sosiaalidemokraattinen puolue) ja rovasti Veikko 
Malk (kristillinen liitto), nyt jo eläkeläisenä. Jälkimmäisellä kerralla ehdolle asetettiin uudestaan Rau-
tavuori ja yrittäjänä toiminut pastori Ari Marjeta, joka oli myös Lieksan kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja. Näin molemmat pappisehdokkaat olivat sosiaalidemokraatteja, joilla Pohjois-Karjalassa on 
yleensä ollut suurimman puolueen asema. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjala oli jo osa 
suurempaa Savo-Karjalan vaalipiiriä.1 
 
Vaikka pohjoiskarjalaisia pappeja on ollut taas kansanedustajaehdokkaina 1990-luvun alusta lähtien, 
heillä ei ole ollut puolueessaan sellaista asemaa ja arvovaltaa, että heitä olisi valittu eduskuntaan. Eh-
dolle asetetut papit ovat olleet yksittäisiä poliittisia aktivisteja tai ääntenkerääjiä. Edellisten kansan-
edustajapappien - Elis Mannisen ja Eino Ojajärven - valinnasta on kulunut jo yli 50 vuotta. 
 

Katkelma Hannu Mustakallion emerituskirjan ”Kaikki me olemme jostain kotoisin" artikkelista 
Pohjois-Karjalan pappeja säätyvaltiopäivillä ja yksikamarisessa eduskunnassa (2000-lu-
vulle saakka) 
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