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Noustessani seurakuntatalon portaita ylös kor-
viini kantautuu tuttavallista puheensorinaa. 
Ääni kantautuu körteistä, jotka ovat ko-
koontuneet kuukausittain seurakuntata-
lolle jo viiden vuoden ajan. Paikalla 
minut ottaa iloisesti vastaan rovas-
ti Osmo Korkalainen, joka sai 
idean veisuupiirin pyörittämisestä 
Kiuruvedeltä toimiessaan siellä 
kirkkoherrana. Hän oli yhdessä 
vaimonsa kanssa liittynyt siellä 
toimivaan Veisuupiiriin ja nauttinut 
siellä olostaan ja siksi halunnut tuoda 
samaa elävyyttä Nilsiään. 

Nykyään Veisuupiiri kokoontuu keskimää-
rin kolmenkymmenen ihmisen voimin Nilsiän 
seurakuntatalolla tai jonkun veisuupiiriläisen kotona. 
Veisuupiiriläiset ovat myös olleet vanhusten palvelukodeissa 
veisaamassa.  

Tärkein osa veisuutilaisuuksissa on kuitenkin vaatimattomasti 
ilmaistuna yhdessä olo. Paikalle kokoontuneet körtit vitsai-
levat yhdessä ja jakavat kuulumisiaan kokoontumisen aluksi, 
myös pintaan nousseita muistoja saa vapaasti veisuun aikana 
muille jakaa.  

-Pyrin muistuttamaan ihmisille siitä, että nämä veisuuhetkem-
me ovat myös rukoushetkiä, sillä Siionin virret on mitä par-
hain rukouskirja. Siinä me yhdessä rukoillaan ihan maamme 
asioista ja muista ajankohtaisista asioista. Täällä körttiläisyys 
elää! toteaa Osmo Korkalainen. 

Toisin kuin seuroissa, veisuupiirissä ei ole 
varsinaista puheosuutta tai niin sanottua 

kirjoitettua kaavaa, vaan toteutustapoja 
on erilaisia. Tilaisuuden voi järjestää 

esimerkiksi kirkkovuoden tai tie-
tyn aiheen mukaan. Veisuupiirissä 
kaikki saavat osallistua yhdessä 
veisaamiseen ja rukoilemiseen, 
ja veisuutoiveitakin saa jokainen 
halutessaan esittää. Paikalla ollessa 
saa tietysti myös vain hiljentyä ru-
koilemaan tai kuuntelemaan muiden 

veisuuta.  

-Nilsiän herännäisyys on elävä lii-
ke. Seurojen ja Veisuupiirin lisäksi meillä 

toimii naistoimikunta, joka järjestää Herättäjän 
päivissä tai tilaisuuksissa kahvituksen ja leivonnais-

tarjonnan keräten tuotoillaan rahaa esimerkiksi Aholansaa-
relle. Pidämme näin Nilsiän herännäisyyden elävänä, kertoo 
Eila Hiltunen, joka on ollut mukana Nilsiän herännäisyy-
dessä jo vuosikymmeniä. 

Veisuupiiri on Eila Hiltuselle tärkeä sosiaalinen tapahtuma. 
-Veisuupiiri antaa hyvän yhteishengen ja niin sanotusti 

potkua elämään.
Veisuu onkin hänelle aina mukava kokoontuminen kerran 

kuussa. 
-Täällä tapaa paljon samanhenkisiä ihmisiä ja tämä pyörii-

kin mukavasti tässä omalla painollaan.

Vielä lopuksi kysyessäni Juha Kärkkäiseltä Veisuupiirin 
toiminnasta hän kutsuu: 

-Veisuupiirin voi tulla kuka vain ja ennen kaikkea tervetu-
loa mukaan!

Siiri Tarvainen 

körttitoimintaa lähelläsi

Veisaaminen antaa potkua elämään

Nämä veisuuhetkemme ovat 
myös rukoushetkiä, sillä Siionin  
virret on mitä parhain rukouskirja.
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”Anna, Herra, kansallemme / 
vastuullinen hallitus. / 
Suojaa rauha kotiemme, 
kuule köyhän rukous”, 
veisattiin Nilsiässä (SV 153:4).

KOLEHDIN 
VOI LAHJOITTAA MYÖS 

PUHELIMELLA
LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ:

Lähetä sana HERÄTTÄJÄ5 nroon 16588 (5 €)
Lähetä sana HERÄTTÄJÄ10 nroon 16588 (10 €)
Lähetä sana HERÄTTÄJÄ20 nroon 16588 (20 €)

LAHJOITA SOITTAMALLA:
Soita numeroon 0600-11100
Puhelun hinta on 10,10 € + pvm.

Kertyneet varat käytetään Herättäjä-Yhdistyksen 
kotimaassa tehtävään työhön, 

nuorisotyöhön ja kansainväliseen työhön.

Keräyslupa: RA/2018/1100, keräysaika: 1.1.2019–31.12.2023

KIITOS
LAHJOITUKSESTASI!

LAHJOITA MOBILEPAYLLÄ:

49781 – lahjoitus kotimaantyöhön
55385 – lahjoitus kansainväliseen työhön
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Tilaa uutiskirje 
tai Sähköpostilla!

Sähköinen uutiskirje kertoo pari kertaa kuussa Herättäjä-
Yhdistyksen toiminnasta, tuotteista ja tapahtumista.

Sähköpostilla tuo kolmesti vuodessa sähköpostiisi 1–2 
hartauskirjoitusta virsineen — pienet seurat tietokoneellasi.

Tilaa www.h-y.fi




