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MIKÄ ON HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS?
Julkaistu Nilsiän herättäjäjuhlien 2017 Juhlaviestissä
Riman alittavien palvelujärjestö
Herättäjä-Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan toimia ”hengellisen elämän hoitamiseksi
rohkaisten ihmisiä elämään kristittyinä”. Järjestö toimii Raamatun, Suomen evankelis-luterilaisen
tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaan herännäisyyden hengessä. Sillä on noin 5 500 jäsentä, 18
työntekijää ja suuri joukko vapaaehtoisia ympäri maan. Yhdistyksen toimipisteet ovat Lapualla ja
Helsingissä.
Herättäjä-Yhdistys ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, mutta toiminnassa jäsenkirjoja ei kysellä (paitsi
vuosikokouksessa). Kristuksen ja ihmisen väliin ei saa asettaa mitään. Kuten yhdistyksen nuorisotyön sivuilla
tiivistetään: Jumalan rima on niin korkealla, että kyllä siitä varmasti mahtuu ali.

Täytettä eväsreppuun
Herättäjä-Yhdistyksen kotimaantyön selkäranka ovat siioninvirsiseurat. Seurat tarjoavat matalan kynnyksen
yhteisöllisyyttä kaikenikäisille tänä aikana, jossa on niin paljon yksinäisyyttä. Suurin seuraväki kokoontuu
luonnollisesti herättäjäjuhlille. Juhlat ovat monelle nykyajan vaatimusten uuvuttamalle eväsrepun
täyttöpaikka seuraavaa vuotta varten.
Nuorisotyötään yhdistys tekee evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön osana. Herännäishenkisillä
rippileireillä, körttiopiskelijoiden seuroissa ja muissa tapahtumissa ”rakastetaan joukkoon” vuosittain satoja
nuoria. Nykyisenä vaativana aikana Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön teema on elintärkeä: ”Sinä riität,
sinä kelpaat, sinä et ole yksin.”
Yhdistyksellä on myös ylioppilaskodit eli körttikodit Helsingissä, Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa. Ne
tarjoavat lapsuudenkodista muuttaville nuorille edullisen asuinpaikan ja turvallisia itsenäistymisen askeleita
vieraassa opiskelukaupungissa. ”Parasta Körttiksellä asumisessa on se, että tarvitsee vain avata ovi, jos
kaipaa seuraa ja ystäviä”, sanoo eräs kodin asukas.

Viestiä maan ääriin ja lähipiiriin
Lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa Herättäjä-Yhdistys tekee yhteistyössä pääosin Suomen
Lähetysseuran kanssa, jonka suurin jäsenjärjestö se on. Lisäksi toimitaan mm. Kirkon Ulkomaanavun sekä,
Viron ja Inkerin kirkkojen kanssa. Kansainväliseen työhön käytettävät varat kootaan Heränneen kansan
lähetysrahastoon seurakolehdeilla, lahjoituksilla, myyjäisillä, lähetyslounailla ja lähetyspiireillä.
Vapaaehtoiset seuraliikkeen vastuunkantajat tekevät mittavaa talkootyötä. Herättäjä-Yhdistyksellä on
kymmenen nimikkolähettiä ja nimikkokohdetta Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa vuonna 2016.
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Yhdistyksen julkaisema Hengellinen Kuukauslehti on yksi vanhimmista Suomessa yhä ilmestyvistä lehdistä
(perustettu 1888). Lisäksi yhdistys julkaisee vuosittain kirjallisuutta ja levyjä. Tunnetuin julkaisutuote on
eittämättä Siionin virret. Että veisuu jatkuisi sukupolvelta toiselle, silloin tällöin tehtävä uudistus 1700luvulta periytyvään virsikirjaan on välttämätön. Niinpä Siionin virsien seuraava uudistettu laitos on tarkoitus
ottaa käyttöön Nilsiän herättäjäjuhlilla 2017.
Viestintäsuunnittelija Kaisa Viitala
040 552 6062
kaisa.viitala@h-y.fi
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