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Siionin virsien uudistus tehtiin kuu-
lemma nuoria varten. Miten virsien 
uudet melodiat ja kikkailut niekuilla 
auttavat nuoria? 

Vanhat Siionit eivät itse asiassa olleet yhtään sen hel-
pompia veisata kuin uudetkaan, vaan yhtä täynnä Siionin 
virsille tyypillisiä kansanomaisia, polveilevia melodiakul-
kuja eli niekutteluja. 

Nykykokoelmaan on palautettu useita aikanaan paljon 
käytössä olleita toisintoja, jotka vuoden 1971 uudistukses-
sa poistettiin. 

Nyt niekut on vain merkitty eri tavalla nuottikuvaan. 
Nykyinen merkintätapa pienine niekkunuotteineen pyr-
kii tuomaan aikaisempaa selkeämmin esiin niekuttelun 
olevan vapaaehtoista ja -muotoista.

Olen saanut seurata viimeisen viiden kesän rippileireil-
lä nuorten tutustumista Siioneihin, niin vanhoihin kuin 
uusiin.

Uudet virret eivät ole olleet sen vaikeampia omak-
sua kuin vanhatkaan, sillä nuorille ei kumpikaan versio 
oikeastaan ole ollut muutamaa virttä lukuun ottamatta 
entuudestaan tuttu. Heille virret ovat uusia ja muodostu-
vat hiljalleen tutuiksi ja rakkaiksi.

Suurimpana erona entiseen verrattuna pidän sitä, että 
virsien sanoitukset ovat nyt heille helpompia ymmärtää.

Olin vanhan kokoelman aikana pitämässä nuorille Siio-
nin virsi -pajaa. Siellä kävi ilmi, miten vaikeasti ymmärret-
täviä monet vanhan kokoelman sanoitukset olivat heille. 

Kysy uudistetuista Siionin virsistä

Kysy uudistetuista Siionin virsistä, me pyydämme  
vastauksen asiantuntijalta. Lähetä kysymyksesi  
osoitteeseen toimitus@h-y.fi tai  
Hengellinen Kuukauslehti, PL 21, 62101 Lapua

7.4. Juva
7.4. Karttula
7.4. Karvia
7.4. Kärsämäki
7.4. Lapinlahti
7.4. Oulunsalo
7.4. Turku, Henrikinkirkko
7.4. Utajärvi
7.4. Vaasa
7.4. Vantaa, Tikkurila
14.4. Helsinki, Viikki
14.4. Leppävirta

14.4. Oulu, Karjasilta
14.4. Pori, Keski-Pori
22.4. Kankaanpää
28.4. Helsinki, Myllypuro
28.4. Orivesi, Päiväkumpu
 (Lähetystapahtuma)
28.4. Raahe
28.4. Savitaipale
5.5. Helsinki, Tapanila 
 (rippikoulupyhä)
5.5. Reisjärvi
5.5. Siilinjärvi

5.5. Sippola
24.5. Ylivieska, Törmälä
 (Körttivaellus)
26.5. Lapua
26.5. Varpaisjärvi, Koskenniemi
30.5. Piippola
30.5. Sievi
30.5. Yli-Ii (Sepän seurat)
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Herättäjä-Yhdistyksen maakunnallisia tilaisuuksia ja kirkkopyhiä, jotka alkavat yleensä seurakunnan jumalanpalveluksella ja jatkuvat seuroina.
Palstan kokoaa Kirsti Reinilä. Alueellisia seuroja lisää www.h-y.fi/tapahtumakalenteri

Mahdollisuus veisata niekuilla tai ilman korostuu Siionin virsien  
nuoteissa sillä, että niekku on merkitty muita nuotteja pienemmällä.

Siksi uudistus on nimenomaan nuorisoa ajatellen tär-
keä. Nuorten on helpompaa omaksua Siionin virret virsi-, 
hartaus- ja rukouskirjana, kun he oikeasti ymmärtävät 
virsien sanoman.

Katariina Airas 
Musiikki- ja aluesihteeri




