Siis joudu, Betlehemiin kulje.
On armon taivas avoinna.
Nyt ethän sydäntäsi sulje,
kun Jumalalle kunnia
ja maassa rauha kajahtaa.
Maa enkeleitä nähdä saa.
SV 194:2

Ystävät ja vastuunkantajat paikallisosastoissa
Kiitos siitä, että olette kuluneen vuoden aikana järjestäneet seuroja, veisuita ja
Herättäjän kirkkopyhiä, keränneet kolehtia ja pitäneet herännäisyyden asiaa esillä.
Kiitos toiminnastanne on paikallaan sekä seuraliikkeen – meidän kaikkien, jotka
siioninvirsiseuroja tarvitsemme ja niissä käymme – että Herättäjä-Yhdistyksen
puolesta. Uskallan molempien puolesta teitä kiittää, koska olen osallinen
molemmissa. Tavallisena seuraliikkeen jäsenenä voin vain sanoa, että on puhdasta
hyvyyttä, kun seurakalenterista tai lehdestä saa lukea kutsun veisaamaan ja
kuuntelemaan puheita. Saa tulla valmiille, saa tulla hoidettavaksi ja rohkaistavaksi.
Herättäjä-Yhdistyksen työntekijänä taas voin vakuuttaa, että kiitollisuus esimerkiksi
paikallisosastojen ilmoittamia seuratietoja nettisivuille merkitessä on todellista.
Tiedän, mikä vaiva on tilojen varaamisessa, puhujien pyytämisessä ja muissa
järjestelyissä. Kun tuota vaivaa halutaan nähdä, ja tapahtumiin kokoontuu väkeä,
välittyy meille työntekijöille asti sellainen tunne, että herännäisyyttä tarvitaan eikä
Herättäjä-Yhdistys ole turha.
Nyt odotamme joulua. Toivottavasti meillä kaikilla on mahdollisuus joulukiireiden
keskellä myös rauhoittua ja iloita. Jouluevankeliumissa enkeli ilmoittaa paimenille
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Kristinusko perustuu ilolle: meille on syntynyt
Vapahtaja! Kuulkoot korvamme tuon enkelin viestin tänä jouluna.
Iloista Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja siunattua armon vuotta 2018!

Lapualla 12.12.2017

Hanna Tuura
järjestösihteeri
Herättäjä-Yhdistys

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

Vuosikokoukset ja vuosi-ilmoituslomakkeet
Tammi- ja helmikuussa pidetään paikallisosastoissa vuosikokouksia. Tuttuun tapaan
aluesihteereitä, alueyhteyshenkilöitä ja järjestösihteeriä voi kutsua mukaan
vuosikokouksiin ja -seuroihin kertomaan Herättäjä-Yhdistyksen ajankohtaisia
kuulumisia.
Vuosikokouksia varten saatte ohessa vuosi-ilmoituslomakkeet.
Värillinen pöytäkirja liitteineen jää paikallisosaston omaan käyttöön ja valkoinen
nippu palautetaan Lapualle mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen.
Jäsenmaksut 2018
Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa Nilsiässä päätettiin pitää jäsenmaksut
ennallaan vuonna 2018: vuosijäsen 25 euroa, nuorisojäsen (alle 24-v) 10 euroa,
yhteisöjäsenmaksu on 500 euroa.
Paikallisosastojen tilitykset
Kiitos, että olette huolehtineet paikallisosastojen seurakolehtien tilityksistä
Herättäjä-Yhdistykselle kuluneen vuoden aikana.
Pyydämme tekemään loppuvuoden tilitykset viimeistään 22.12.2017
mennessä, jolloin tilitykset ehtivät kirjautua tämän vuoden tuloksi. Paikallisosastojen
seurakolehdit tilitetään Herättäjä-Yhdistyksen tilille
POP Lapua
FI16 4747 1020 0149 63
Toivomme, että käytät tilityksissä paikallisosaston omaa viitelistaa. Jos
viitelista on kadonnut, pyydä uusi lista Heli Ahoselta, p. 0400 804 382,
heli.ahonen@h-y.fi. Seurakolehtien tilityksissä käytettäviä kuittivihkoja voit tilata
myös Heliltä.
Pyydämme huomioimaan, että paikallisosastoissa kerätyt kolehdit
Aholansaaren työn tukemiseksi tilitetään Herättäjä-Yhdistykselle, josta ne tilitetään
Aholansaarelle. Näin toimien kolehdit tulevat mukaan Herättäjä-Yhdistyksen
kirjanpitoon. Paikallisosastojen varat ovat osa Herättäjä-Yhdistyksen varallisuutta ja
kirjanpitoa.
Muistattehan, että paikallisosaston on täytettävä vuosi-ilmoituksen
tilikertomus yhdistyksen tilintarkastusta varten, vaikka paikallisosastolla ei ole enää
omaa pankkitiliä.
Tampereen herättäjäjuhlilla paikallisosastotapaaminen
Tampereen herättäjäjuhlilla tullaan järjestämään yhteinen tapaaminen
paikallisosastoissa toimiville. Tapaaminen on samaan aikaan (lauantaina klo 17.00)
kuin esim. teologitapaaminen. Seuraa tiedotusta keväällä, tarkempia tietoja on mm.
juhlaoppaassa ja kevään paikallisosastokirjeessä!

Yhdistyksen nettisivut uudistuvat
Herättäjä-Yhdistyksen verkkosivut www.h-y.fi uudistuvat tammikuun aikana.
Palveluntarjoaja vaihtuu, ja sivujen ulkoasu ja rakenne muuttuu. Esimerkiksi kaikki
tapahtumat löytyvät jatkossa samasta yhteisestä tapahtumakalenterista, josta voi
hakea esim. paikkakunnan, alueen tai tapahtumatyypin (esim. seurat, kirkkopyhät,
konsertit) mukaan.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa 2.-4.2.2018, ilm. 15.1.2018 mennessä
Tervetuloa seuraliikepäiville Aholansaareen saamaan innoitusta uudelle
toimintavuodelle! Tapahtuman otsikkona on "Ohjaa tiemme yhteinen", ja mukana
ovat Herättäjä-Yhdistyksen työntekijät, hallitus, alueyhteyshenkilöt ja
aluetoimikuntien puheenjohtajat. Samana viikonloppuna pidetään hallituksen ja
vaalienvalmistelutoimikunnan kokoukset. Tervetulleita tapahtumaan ovat kaikki
herännäisyydestä tai Siionin virsistä kiinnostuneet.
Perjantai 2.2.
17.00 Seuraliturgiasta: veisuun ja
puheen vuorottelu körttiseuroissa,
Jaakko Löytty
18.00 Tampereen herättäjäjuhlat
18.00 Herättäjä-Yhdistyksen
hallituksen kokous
19.00 Runsas iltapala
20.00 Seurat
21.00 Saunat
Lauantai 3.2.
8.00 Aamupala
8.30 Opetellaan uudistuneita Siionin
virsiä, Jaakko Löytty
9.30 Aholansaaren ja seuraliikkeen
suhteesta, Anne Tuomainen ja Minna
Kettunen
9.30 Vaalien valmistelutoimikunta
kokoontuu
10.30 Herättäjä-Yhdistyksen uusien
kotisivujen esittely, Kaisa Viitala. Jos

sinulla on, ota oma tabletti tai
älypuhelin mukaan!
11.30 Lounas
12.30 Kenttä kertoo, hallitus kuulolla.
Terveisiä seuraliikkeen kuulumisista
alueittain. Aluetmk puheenjohtajat,
H-Y hallitus.
14.00 Kahvit
14.30 Maailma muuttuu, seuraliike
säilyy? Simo Juntunen johtaa, hallitus
kommentoi.
17.00 Päivällinen
18.00 Seurat
19.30 Kevyt iltapala
20.00 Saunat
Sunnuntai 4.2.
8.30 Aamupala
9.00 Aamuveisuut ja keskustelua
10.00 Messu
11.00 Lounas

Hinta: Majoitus Annantuvassa 132 €, Sepänpajassa 162 €. 1hh-lisä 15 €/vrk. Hinta
sis. majoituksen talon liinavaatteilla, ruokailut ja ohjelman.

Ilmoittautumiset Aholansaareen 15.1.2018 mennessä 050 464 1000 tai
aholansaari@aholansaari.fi.
Talviveisuut Ylihärmässä 10.-11.3.2018
Talviveisuut ovat Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kaksipäiväinen tapahtuma,
joita vietetään nyt 17. kertaa teemalla ”Elävää leipää anna”.









10.3.2018

11.3.2018

13.00 Tervetuloa.
Kirkkoherra Jyrki Jormakka.
Veisuut.
14.00 Mitä annettavaa
herännäisyydellä on
seurakunnalle?
Karoliina Virkamäki.
Kahvit
16.00 Konsertti.
Histan veisaajat. Ohjelma 10 €.
17.30 Päivällinen (8 €)
18.30 Seurat.
20.00 Iltasoitto.

8.45 Aamuveisuut
10.00 Messu.
Lit. Satu Linko, saarna Outi
Uusimäki.
Keittolounas
13.00 Kuorokonsertti.
Untamalan kuoro ja Seinäjoen
HY-kuoro, joht. Maija Laasala,
Karhunmäen seudun kuoro, joht.
Paula Pääkkönen.
Lapuan kristillisen opiston
kuoro, joht. Mirjami Mäntymaa,
yhteiskuoro, joht. Tommi
Niskala.

VARAA HOTELLIMAJOITUS AJOISSA (tiedoissa etäisyys Ylihärmän kirkosta)
Härmän kuntokeskus, 2,5 km (Vaasantie 22, Ylihärmä), (06) 4831 111,
myynti@harmankuntokeskus.fi
Hotelli Mäntylinna, 3,3 km (Koivukuja 2, Alahärmä), 044 510 6161,
info@mantylinna.fi
LentoHotelli, 15 km (Loppusuora 22, Kauhava), 050 463 7515,
info@lentohotelli.fi
Hotelli Kauhava, 15.5 km (Kauppatie 71, Kauhava), 0100 3310,
myynti@hotellikauhava.fi
Lapuahovi, 29 km (Puistotie 2, Lapua), (06) 433 7300, varaukset@lapuahovi.fi
Muista heränneen kansan ”omat” majoituspaikat Lapualla:
Wanha Karhunmäki 26 km (Karhunmäentie 2), (06) 437 7757,
info@wanhakarhunmaki.fi
Lapuan kristillinen opisto 31 km (Siiriläntie 11), (06) 433 9200,
opintotoimisto.lapua@seurakuntaopisto.fi

Lähde Tallinnaan 2.-4.3.2018, ilm. 31.1.2018 mennessä
Tule mukaan Herättäjä-Yhdistyksen järjestämälle matkalle! Tästä matkasta ei ole
ilmoitusta Hengellisessä Kuukauslehdessä, vaan ainoat mainostuskanavat ovat
internet ja matkavinkki kasvokkain kerrottuna. Tammikuun tapahtumissa kannattaa
siis mainita tästä!
Pe 2.3.
15.30 Ryhmä kokoontuu Helsingin
Länsiterminaaliin
Omakustanteinen ruokailu mahdollista
laivalla
18.30 Saapuminen Tallinnaan ja
siirtyminen Taluun
Illallallinen, saunat, veisuut
La 3.3.
8.00 Aamiainen ja aamuveisuut
9.30 Tutustumista Mustanmäen
seurakuntaan
11.00 Tutustuminen Herrnhutilaisten
veljesseurakuntaan
12.45 Lounas

15.00 Tutustumista Tallinnan
Perhekeskukseen (H-Y:n lähetti Pia
Ruotsala)
16.30 Paluu Taluun ja kahvit
Saunat, illallinen ja seurat
Su 4.3.
8.00 Aamiainen ja aamuveisuut
10.00 Osallistuminen paikalliseen
messuun, jonka jälkeen
lounas Tallinnan vanhassakaupungissa
Tämän jälkeen aikaa ostoksille
kaupungilla
15.30 Ryhmä kokoontuu satamassa
18.30 Paluu Helsingin Länsiterminaaliin

Matkan hinta enintään 165€ (voi laskea lähtijöiden määrän kasvaessa). Alle 6vuotiaat 57 € (tähän eivät kuulu kaupungilla syötävät lounaat, vaan kysytään lapsen
iän mukaan tarjousta) ja 6-17-vuotiaat 136€.
Hintaan sisältyy laivamatkat, kuljetukset Virossa, majoitus, aamu- ja iltapalat ja
kahvit Talussa sekä lounaat
Sitova ilmoittautuminen Herättäjä-Yhdistykseen 31.1.2018 mennessä, (06) 433
5700.
Hintaan sisältyvät laivamatkat, kuljetukset Virossa, majoitus, aamu- ja iltapalat ja
kahvit Talussa sekä lounaat Tallinnassa.
Osallistujille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen infokirje.
Matkanjohtajana Raisa Jarkkola, 040 719 7728.

Lähde Ylläkselle 14.-20.4.2018, ilm. 30.12.2017 mennessä
Koe Lapin kevät! Hiihdellään, lasketellaan, ulkoillaan ja nautitaan keväisistä hangista
ja nautitaan mainiosta puolihoidosta perhehotelli YlläsHuminassa. Ylläksen
maastoista on myös huollettuja kävelyreittejä - lumikengillä tai ilman. Ohjattuina
palveluina, joihin voi vuokrata välineet hotellilta mm. lumikenkäretket, pyöräilyt
”läskipyörillä”, poro- ja huskyajelut, pilkkiminen Kesänkijärvellä tai vaikkapa
moottorikelkkaretkellä rautupilkille.
Lähdemme taas kahdella bussilla valloittamaan keväinen Ylläs Siionin virsillä.
Toinen bussi lähtee Kuopiosta reitille Iisalmi-Kajaani - Pudasjärvi-Äkäslompolo,
matkaisäntänä Reijo Mattila p. 040 864 9201, s-posti: reijo.mattila@luukku.com
Toinen bussi Pohjanmaalta reitille Seinäjoki-Lapua-Kaustinen-Ylivieska-OuluÄkäslompolo, matkaisäntänä Tuomo Ruuttunen p. 040 506 1386, s-posti:
tuomo.ruuttunen@kajaani.net
Mukaan voit tulla mistäpäin vain! Kyytiin pääset bussien lähtöpisteistä ja reittien
varsilta.
Ohjelma on yllä(s)tyksellinen ja monipuolinen, hiihtoretkiä kunkin kunnon mukaan
(lyhyitä ja helppoja tai vaativiakin), laskettelua (sitä haluaville), ohjelmapalveluita
(lisämaksusta), aurinkoa ja keväisiä maisemia, saunomista ja iltaisin ohjelmaa Pyhän
Laurin kappelissa mm. siioninvirsiseurat ja viikkomessu.
Matka + puolihoito, majoitus kahdenhengen huoneissa tai neljän hengen
huoneistoissa. Matkan hinta 710 henkilö/2hh.
Ilmoittautuminen on alkanut: Tiedustelut ja ilmoittautuminen Matka-Kyllönen Oy
(vastuullinen matkanjärjestäjä). Ilmoittautumiset 31.12.2017: puh 08 652 0771 sposti: matkatoimisto@matka-kyllonen.inet.fi, verkkosivut: www.matka-kyllonen.fi

Siioninvirsien veisuumerkki
Siionin virsien opettelua edistääkseen Herättäjä-Yhdistys on ottanut käyttöön
siioninvirsimerkin. Siionin virsissä on 255 virttä, joissa käytössä on 141 eri sävelmää.
Veisuumerkkiä suoritettaessa osoitetaan sävelmän osaaminen, virsien sanoja ei siis
tarvitse osata ulkoa.
Merkissä on neljä tasoa: ruisleipä (15 sävelmää), seurapenkki (30 sävelmää),
körttihuivi (75 sävelmää) ja pronssipinssi (141 sävelmää). Jokaisen tason
suorittamisesta saa kunniakirjan ja liimattavan tarran esim. Siionin virsiin.
Virsilista ja lisäohjeet Herättäjä-Yhdistyksen nettisivuilta: www.h-y.fi/virsimerkki
Hengellinen Kuukauslehti 130 vuotta
Hengellinen Kuukauslehti on toiseksi vanhin Suomessa jatkuvasti ilmestyneistä
aikakauslehdistä. Se viettää 130-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.
Vuoden aikana pohditaan kirkollisen median haasteita ja mahdollisuuksia.
Hengellinen Kuukauslehti on ollut 130 vuotta heränneiden yhdysside, mutta missä
muodossa se tulee toimimaan tulevaisuudessa sähköisen viestinnän kehittyessä?
Juhlavuonna järjestetään lehteen liittyviä alueellisia tapahtumia. Lisäksi 21.23.9.2018 Nilsiän Aholansaaressa pidettävä perinteinen Körttifoorumi-viikonloppu
on omistettu lehden juhlavuoteen liittyen kirkollisen median tulevaisuudelle.

