Uudistettujen Siionin virsien käyttöönotosta
Uudistettu Siionin virsien laitos otetaan käyttöön Nilsiän herättäjäjuhlillla 7.9.7.2017. Herättäjä-Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt kokoelman
kokonaisuudessaan 29.10.2016. Tällä hetkellä uudistettua virsikokoelmaa saatetaan
painokuntoon, lisää muutoksia virsiin ei enää tässä vaiheessa tehdä.

Uusi kokoelma
Uusi kokoelma sisältää 255 virttä.
Osastojako muuttuu, ja sen myötä virsien järjestys ja numerointi. Uudet Siionin virsien osastot
ovat seuraavat: Ikävä, Havahtuminen, Ahdistus, Armo, Ilo, Yhteys, Oikeus, Juhla, Aamu, Ilta, Elämä.
Osasto ”Elämä” sisältää myös iänkaikkisen elämän, siis iankaikkisuusvirret.
Uuden kokoelman sävelmistöä voi luonnehtia lyhyesti näin: noin 180 virttä säilyttää nykyisen
sävelmänsä, noin 30 virren sävelmää on muokattu, noin 30 virteen vaihdetaan sävelmä kokoelman
sisältä, ja kokonaan uusia – tai itseasiassa vanhoja, Malmivaaran Siionin virsissä tai muuten
seuraliikkeen sisällä käytössä olleita – toisintoja tulee kahdeksan yhteensä 14 virteen.

Uudistetut virret yhdistyksen kotisivuilla
Huom.: nettisivuilla saattaa joistain uudistetuista virsistä olla vielä julki virheellinen versio. Syksyllä
muutosehdotuksia oli niin paljon, että kovassa tahdissa on voinut jäädä lopullinen hyväksytty
muoto jossain kohti päivittämättä.
Kaikki uudistetut virret löytyvät Herättäjän kotisivuilta
yhdessä tiedostossa: http://www.h-y.fi/kaikkiuudistetut
ja (nykyisen kokoelman mukaisesti) numeroittain: http://www.h-y.fi/uudistettujenhakemisto
Kotisivuille päivittyy vähän kerrallaan myös opetusvideoita virsistä, joiden sävelmä on uusi tai
muokattu: http://www.h-y.fi/opetusvideoita

Uudet veisuut
Koko maassa paikallisosastot ja paikoin seurakunnat järjestävät Uudet veisuut –tilaisuuksia. Näissä
tapahtumissa veisataan uudistettuja Siionin virsiä käyttäen hyväksi kolmea opetusvihkoa (Uudet
veisuut 1-3), joihin on koottu osa uudistuneista virsistä. Kaikki vihkot löytyvät yhdistyksen
kotisivuilta ja ovat sieltä vapaasti tulostettavissa:
https://www.h-y.fi/uudetveisuut
Vihkoja voi myös tilata Herättäjästä veloituksetta (06 433 5700).
Herättäjästä voi myös pyytää asiantuntijan Uudet veisuut –tilaisuuteen kertomaan tarkemmin
virsiuudistuksesta. Tähän tehtävään ovat suostuneet Jukka Hautala, Kalle Hiltunen, Jouko Ikola,
Simo Juntunen, Samuli Korkalainen, Heimo Lipiäinen, Jaakko Löytty, Leena Ravantti, Leena-Marja

Renko, Taina Sulkanen ja Erkki Tuppurainen. Esitelmöitsijää pyydetään Herättäjä-Yhdistyksestä
(Hanna Tuura, hanna.tuura@h-y.fi, p. 040 772 1903).
Uudet veisuut –tapahtumia voi järjestää myös ilman esitelmää, pelkästään virsien opettelun
merkeissä. Uudistuneita sävelmiä opetellessa avuksi kannattaa pyytää oman seurakunnan
kanttoria.
Uudet veisuut –tilaisuuksia ja uudistettujen virsien opettelua on syytä jatkaa edelleen vielä ensi
syksyn ja talven aikana.

Ennakkotilauksista
Uudet Siionin virret tulevat painosta – jos Jumala suo – huhtikuussa 2017. Heti kun kirjat saapuvat
varastoon, niitä voi tilata Herättäjä-Yhdistyksestä (hy@h-y.fi tai p. 06 433 5700) ja verkkokaupan
http://www.herattaja.fi kautta kuten muitakin Herättäjä-Yhdistyksen tuotteita. Pieni Siionin virret
maksaa 12 euroa, isompi Siionin virret 15 euroa.
Ennakkotilaajille uudet siioninvirsikirjat lähetetään ensimmäisten joukossa viimeistään toukokuun
aikana. Paikallisosastoille ennakkotilausmahdollisuus on vuosi-ilmoituspapereissa ja seurakunnille
lähtee alkuvuodesta oma kirje ennakkotilauskaavakkeineen. Yksittäiset tilaajat voivat tehdä
ennakkotilauksia 1.3.2017 alkaen (kati.leskela@h-y.fi tai p. 06 433 5700). Maaliskuun alussa
tiedetään myös uuden kirjan kansien värivaihtoehdot, joten silloin tilatessaan voi varata väreistä
mieluisimman vaihtoehdon.
Maaliskuun Hengellinen Kuukauslehti on erityinen uudistettuihin Siionin virsiin keskittynyt
teemanumero, ja siinä tulee myös olemaan ennakkotilauskaavake uuden siioninvirsikirjan tilausta
varten. Ennakkotilausmahdollisuudesta tiedotetaan maaliskuusta alkaen myös yhdistyksen
kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Virsiuudistuksen pääperiaatteet lyhyesti
Sanauudistuksen periaatteet
-

Haetaan körttiläistä teologiaa, sielunhoidollisuutta vahvistetaan (esim. synnin todellisuutta
sanoitetaan veisaajan itsensä kannalta, ei niinkään osoitteluna toiselle)
Ilmaisuissa haetaan tässä ajassa puhuttelevaa tapaa puhua uskosta, elämäntuntoja ja
oikeudenmukaisuutta: ”tuoreutetaan virren ilmaisua”.
Virsien pääideaa on vahvistettu, pyritään saamaan virrestä ehjä kokonaisuus.

Sävelmäuudistuksen pääperiaatteet:
-

veisattavuus – virsien tulee toimia säestyksettömänä seuraveisuuna
suositaan tasajakoisia, niekuttelevia kansantoisintoja
tavoitteena rikas ja monipuolinen sävelmistö ja musiikillisesti laadukkaat sävelmät
mahdollisimman vähän uniikkisävelmiä (joka esiintyisi siis vain yhdessä virressä), näitä silti
jäämässä noin 80.
toisintojen esiintymiskertojen tasaaminen

