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Huom.: paikallisosastoille lähtevät kirjeet nyt luettavissa myös HerättäjäYhdistyksen verkkosivuilla www.h-y.fi > Aluetyö > Paikallisosastot >
Paikallisosastoille

Liitteenä kirje myös rahastonhoitajille / tilityksistä vastaaville
Tämä paikallisosastokirje on lähetetty kaikkien paikallisosastojen puheenjohtajille ja
sihteereille. Mukana on myös paikallisosaston raha-asioista vastaavalle henkilölle
osoitettu kirje (värillisellä paperilla) ja vastauskuori. Pyydän toimittamaan tuon
kirjeen oikealle henkilölle vastauskuoren kera. Jokaiselta paikallisosastolta
odotetaan vastausta (myös niiltä, joilla on erikseen nimetty rahastonhoitaja, ja niiltä,
joiden tilitysasioista vastaa puheenjohtaja tai sihteeri) kysymykseen, kuka hoitaa
paikallisosaston rahaliikennettä.

Kaivataan paikallisosastojen vuosi-ilmoituksia (erit. s. 2)
Kiitos vuosikokousten pitämisestä, raportoinnista ja uuden toimintavuoden
suunnittelemisesta! Jonkin verran vuosi-ilmoituksia on kuitenkin vielä palauttamatta
– pyydämme lähettämään ne mahdollisimman pian. Herättäjä-Yhdistys käyttää
paikallisosastojen kirjoittamia vuoden 2016 toimintakertomuksia liitteenä
budjettiavustusanomuksissa, jotka huhti-toukokuussa lähetetään seurakuntiin.
Kuvaukset paikallisosaston vuoden toiminnasta selventävät seurakunnalle, mitä
merkitystä seuraliikkeellä on paikallisesti.

Tervetuloa vuosikokoukseen!
Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous pidetään perjantaina 7.7.2017 klo 15.30
Nilsiän kirkossa (Kirkonmäentie 1) herättäjäjuhlien yhteydessä. Jäsenyyksien
tarkistus alkaa klo 14.30 kirkon aulassa.
Toivomme, että pidätte vuosikokousta esillä seuroissa ja muissa
tilaisuuksissa ja kannustatte yhdistyksen jäseniä osallistumaan kokoukseen.
Vuosikokous käyttää yhdistyksen ylintä päätösvaltaa. Vuosikokouksessa äänioikeus
on jokaisella 30.4.2017 mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta
täyttäneellä jäsenellä. Vuosikokouksen esityslista postitetaan kaikille jäsenille
juhannukseen mennessä Yhteen hiileen -lehdessä ja kokouskutsu julkaistaan myös
kesäkuun Hengellisessä Kuukauslehdessä.

Herättäjäjuhlat Nilsiässä 7.-9.7.2017
Pyrkikää joko paikallisosaston voimin tai yhteistyössä alueenne ja seurakunnan
kanssa järjestämään matka herättäjäjuhlille. Seurakuntaa kannattaa tässä asiassa
lähestyä saman tien.

Juhlien internetsivut löytyvät osoitteesta www.herattajajuhlat.fi. Myös
talkoisiin ilmoittautuminen sujuu internetissä. Juhlien sivuilta löytyy talkoolaisille
linkki verkkoilmoittautumislomakkeeseen.
Nilsässä lähes kaikki juhlavieraat majoittuvat Tahkolla noin 12 km:n
päässä juhlakentältä. Hotelli- ja mökkimajoitus varataan suoraan majoittajalta.
Tahkon alueen kaupallisista majoitusvaihtoehdoista saa tietoa sivustoilta
www.tahko.com, sekä Keskusvaraamon puhelinnumerosta (017) 481 400. Tahkon
alueen ja Nilsiän keskustassa sijaitsevan juhla-alueen välille on juhlien ajaksi
järjestetty jatkuva edestakainen, maksullinen bussikuljetus. Herättäjäjuhlien
majoitustoimiston
kautta voit
tehdä
varauksen
yhteismajoitukseen,
kotimajoitukseen, telttamajoitukseen ja karavaanialueelle. Majoitussihteeri Katja
Lappalaisen tavoitat numerosta 040 488 8642, sähköposti majoitus@h-y.fi. Varaa
majoitus ke 7.6. mennessä!
Juhlaopas tulee Hengellisen Kuukauslehden tilaajille suoraan kotiin
toukokuun lehden mukana. Niille paikallisosastoille, jotka vuosi-ilmoitukseen
merkitsivät halutun määrän ja myynnin yhteyshenkilön, postitetaan juhlaoppaat
huhtikuun lopulla. Myyntihinta on 5 euroa. Lisää juhlaoppaita voi tilata Kati
Leskelältä, puh. (06) 433 5700, kati.leskela@h-y.fi.
Herättäjäjuhlajulisteita lähetämme paikallisosastoille vain yhden
(puheenjohtajan kirjeessä). Lisää julisteita voi tilata niin ikään Kati Leskelältä, puh.
(06) 433 5700, kati.leskela@h-y.fi.

Työntekijämuutoksista
Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteeriksi on valittu teologian maisteri, sosionomi
Suvi Korhonen. Korhosella on monipuolinen kokemus ja osaaminen kirkon
nuorisotyöstä. Hän on aloittanut uudessa tehtävässä huhtikuun alussa, ja hänen
toimipaikkansa on Helsingissä.
Aiemmin nuorisosihteerinä toiminut Antti Rintala on siirtynyt
opiskelijasihteerin tehtäviin. Opiskelijasihteerinä aiemmin toiminut Raisa Jarkkola
taas on ottanut vastuulleen Hämeen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetyön.
Tästä alueesta aikaisemmin aluesihteerinä vastannut Jaakko Löytty keskittyy nyt
käyttöönottotyöhön uudistettujen Siionin virsien parissa. Herättäjäjuhlajärjestäjä ja
yleissihteeri Kalle Hiltunen on perhevapailla lokakuuhun asti. Hänen sijaisenaan
herättäjäjuhlajärjestelyissä toimii Osmo Kangas.

Uudistetut Siionin virret: ajankohtaista
Tätä kirjettä kirjoitettaessa odotetaan lähipäivinä varastoon saapuvaksi pieniä
siioninvirsikirjoja, isokokoisemmat siioninvirsikirjat saapunevat vasta toukokuun
puolessa välissä.

Monet paikallisosastot ovat tilanneet uusia kirjoja myyntiin vuosiilmoituspaperien kaavakkeella. Näitä tilauksia aletaan lähettää toukokuun aikana.
Älkää huolestuko, jos tilatut kirjat eivät heti puolessa kuussa vielä ole perillä.
Ennakkotilauksia uusista siioninvirsikirjoista on tehty yli 6000, joten toimitusten
pakkaamisessa ja lähettämisessä menee kauemmin kuin yksi päivä.
Jonkin verran kyselyjä Herättäjän toimistolle on tullut siitä, saavatko
yhdistyksen jäsenet uuden siioninvirsikirjan automaattisesti kotiinsa. Eivät saa.
Sekaannusta asiassa lienee syntynyt siitä, että uusille vuonna 2017 liittyneille
jäsenille on markkinoitu jäsenlahjana uudistettuja Siionin virsiä. Aivan samoin kuin
aikaisemminkin uusi jäsen siis saa liittymislahjana siioninvirsikirjan. Tämän vuoden
alusta liittyneille ei kuitenkaan ole enää annettu pian vanhaksi jäävää vanhaa
siioninvirsikirjaa, vaan on luvattu lähettää uudistetut Siionin virret heti kirjan
ilmestyttyä.
Seuroissa ja veisuissa on välillä kyselty myös sitä, eikö vanhasta kirjasta
vielä saa veisata jatkossakin. Nykyisiä Siionin virsiä ei tietenkään kielletä eikä kerätä
pois, mutta ihan käytännön syistä on paras käyttää yhteisissä kokoontumisissa uutta
kirjaa. Virsinumerointi ja osastojako muuttuvat täysin, joten pelkästään virren
numeron ilmoittaminen seuraväelle on helpompaa, kun kaikki katsovat samasta
kirjasta. Ja tietenkin on helpompaa, ettei tarvitse montaa virsikirjaa ottaa seuroihin
mukaan.

Siioninvirsimerkki
Siionin virsien opettelua edistääkseen Herättäjä-Yhdistys ottaa kesällä käyttöön
siioninvirsimerkin.
Uudessa siioninvirsikirjassa on 255 virttä, joissa käytetään 141 eri
sävelmää. Kun veisaaja on osoittanut hallitsevansa 75 melodiaa, hän saa kirjaansa
”puolimatkan virsitarran”. Koko siioninvirsikirjan sävelmät hallitsevalla on oikeus
lunastaa itselleen siioninvirsipinssi. Alle 18-vuotiaille on luvassa ensimmäinen tarra
jo 15 virsisävelmällä ja toinen, kun hallussa on 30 melodiaa.
Tarkemmat ohjeet siioninvirsimerkin suorittamisesta päivittyvät
nettisivulle www.h-y.fi/virsimerkki.
Virsisuorituksia ottavat vastaan ennen kaikkea herännäiskuorot, mutta
esimerkiksi herättäjäjuhlilla otetaan veisuunurkassa vastaan virsisuorituksia
lauantaina klo 12—13, 14.30—15.30 ja 17—18.30 sekä sunnuntaina messun ja
päätösseurojen välillä. Myös seurakuntien kanttoreita on pyydetty talkoisiin
virsisuorituksia vastaanottamaan, mutta välttämättä monilla kanttoreilla ei ole
mahdollisuuksia tällaiseen vapaaehtoistyöhön ryhtyä.

