PAIKALLISOSASTOKIRJE
SYYSKUUSSA
2017

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

Tilityksiä Herättäjä-Yhdistykselle
Herättäjä-Yhdistys ry:n maksuvalmiuden turvaamiseksi esitämme
toivomuksen, että paikallisosastot tilittävät vuoden 2017 seura- ym.
tuloja Herättäjä-Yhdistykselle syys-joulukuun aikana. Toivottavaa on, että
paikallisosastot tilittävät tuloja säännöllisesti.
Tässä muistutuksena vielä yleisohjeet varojen tilityksestä.
Paikallisosaston varojen tilitykset Herättäjä-Yhdistykselle
tapahtuvat pankin, seurakunnan taloustoimiston tai nettipankin kautta
viitteellisinä maksuina. Kunkin paikallisosaston oma viitelista (jossa eri
työmuodoille on omat viitteensä) on toimitettu kaikille paikallisosastoille.
Jos viitelista on joutunut hukkaan, uuden saa Herättäjästä. Kaikki tilitykset
maksetaan aina samalle Herättäjä-Yhdistyksen pankkitilille:
POP Pankki Lapua
FI16 4747 1020 0149 63
(BIC: HELSFIHH)
Lisätietoja tilityksistä antavat kirjanpitäjä Heli Ahonen p. 0400 804 382 /
heli.ahonen@h-y.fi ja toimistopäällikkö Hanna Maunula p. 0400 638 295 /
hanna.maunula@h-y.fi.
Opetelkaa uudistuneita Siionin virsiä
Uudistetut Siionin virret on otettu monin paikoin reippaasti ja
innostuneesti käyttöön. Joissakin seuroissa on ollut ymmärrettävää
arastelua, kun ei ole kaikista virsistä oltukaan varmoja, onko sävel
muuttunut – osaammeko varmasti sitä veisata. Paikallisosastoissa
kannattaa nyt kaikin tavoin rohkaista uudistuneen virsikirjan käyttöön. Ei
ole mitenkään kamalaa, jos virsisävelmää joudutaan hakemaan ja
opettelemaan. Se kuuluu asiaan.
Tämän kirjeen liitteenä on ”Siionin virsien sävelmät” –
vihkonen, jossa on kerrottu virsisävelmien ennallaan pysymisestä tai
muuttumisesta. Tätä voi tarvittaessa käyttää seuroissa rohkaisuna –

suurin osa virsisävelmistä on edelleen tuttuja – ja muistutuslistana
opetteluun: mitkä virsisävelmät olivatkaan niitä muuttuneita.
Ja vielä joukko ehdotuksia, joilla uutta laitosta voi omalla
paikkakunnalla tutummaksi tehdä:
1. Veisatkaa aiempaa enemmän. Pitäkää seurojen sijasta tai lisäksi
myös veisuita.
2. Veisatkaa jokaisissa seuroissa tai veisuissa ainakin yksi virsi, jonka
sävel on uusi tai uudistettu. Älkää päästäkö syntymään tilannetta,
jossa muuttuneita sävelmiä vältellään ja pidetään hankalampina
kuin ne ovatkaan.
3. Opetelkaa joskus yhdessä vaikeaksi koettuja tai uusia sävelmiä:
avuksi opetteluun voi pyytää esim. seurakunnan kanttoria,
lähimmän Herättäjän kuoron kuorolaisia tai jotain muuta
veisuunosaajaa. Myös Herättäjän työntekijöiltä voi pyytää apua tai
vinkkiä siitä, kuka voisi paikallisesti auttaa opettelussa.
4. Ottakaa uudistunut virsikirja haltuun osastoittain. Koko virsikirjan
läpiveisaaminen vaatii järjestelyjä ja mielellään ison veisaajajoukon.
Mutta pienikin paikkakunta voi järjestää yhden osaston läpiveisuut,
esimerkiksi Herättäjän päivän ohjelmaan sopisi Havahtuminenosaston läpiveisuu (16 virttä, läpiveisaamiseen menee noin 1h 15
min). Iloveisuut ilo-osasto (15 virttä, noin 1h) läpiveisaten sopisi
esim. juhlaohjelmaksi. Myös osastot Oikeus, Aamu ja Ilta ovat
sopivan tiiviitä osastoja kokonaisuuksina veisattaviksi. Pitkät osastot
kuten Ikävä, Ahdistus ja Armo ovat haastavampia, vaativat kukin 2-4
tuntia veisuuaikaa, mutta alueellisena yhteistyönä voisi tällaisiakin
jossain kokeilla. Juhla-osastosta löytyy esimerkiksi jouluvirret, jotka
voisi omana kokonaisuutenaan veisata joulun aikoihin lävitse.
5. Rohkaiskaa ihmisiä Siioninvirsimerkin suorittamiseen.
Siioninvirsimerkki
Siionin virsien opettelua edistääkseen Herättäjä-Yhdistys on
ottanut käyttöön siioninvirsimerkin. Uudistetuissa Siionin virsissä on nyt
255 virttä, joissa käytetään 141 eri sävelmää. Merkin voi suorittaa
neljässä eri tasossa: 15, 30, 75 ja 141 sävelmää. Jokaisen tason
suorittamisesta saa tarran ja kunniakirjan. Viimeisen tason suorittaneella

eli kaikki sävelmät hallitsevalla on oikeus lunastaa itselleen pronssinen
siioninvirsipinssi hintaan 20 €.
Virsilista on saatavissa www.h-y.fi/virsimerkki, veisaaja voi itse
tulostaa listan. Listaa voi käyttää myös itsenäiseen veisuunharjoitteluun
ilman merkinsuoritussuunnitelmiakin. Se on kätevä tapa pitää lukua siitä,
kuinka hyvin uusittua virsisävelmistöä osaa.
Tarkemmat ohjeet merkin suorittamisesta löytyvät yhdistyksen
nettisivuilta: www.h-y.fi/virsimerkki.
Työntekijämuutoksia tulossa
Herättäjä-Yhdistyksen työntekijäjoukkoon on tulossa muutoksia. KeskiPohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjoisella alueella aluesihteerinä toiminut
Matti Nuorala lopettaa Herättäjä-Yhdistyksen palveluksessa, ja jatkaa
Nivalan seurakunnassa 1.11.2017 alkaen. Hämeen, Satakunnan ja
Varsinais-Suomen alueella aluesihteerinä ja Siionin virsien uudistustyössä
voimakkaasti mukana ollut Jaakko Löytty pääsee ansaitulle eläkkeelle
keväällä 2018. Häntä on vielä mahdollisuus käydä kuulemassa esimerkiksi
Uudet veisuut –tilaisuuksissa, joissa Jaakko paljon kiertää tänäkin syksyllä
ympäri maata opettamassa uudistettuja Siionin virsiä seuraliikkeessä
mukana oleville.
Seuraliikepäivä Lapualla 7.10.2017
Lapuan koulutuspäivään kutsutaan seurapuhujia ja seuraveisaajia (tai
sellaisiksi haluavia), mutta mukaan kutsutaan myös paikallisosastojen
hallinnosta vastaavia ihmisiä. Tällä kertaa ohjelmassa paikallisosastoja
varten on erityisesti talousasioiden käsittely: heille on omat
koulutustuokionsa päivän aikana. Paikallisosastoilla on tilaisuus myös
kertoa kuulumisiaan, toiveitaan ja näkemyksiään Herättäjä-Yhdistyksen
suuntaan, sillä kouluttajana toimivat Herättäjä-Yhdistyksen työntekijät.
Huomatkaa myös Jaakko Löytyn rooli koulutuspäivässä – tulkaa
kuuntelemaan veisuumestaria!

