Herättäjä-Yhdistys: seuraliikkeen ohjelma 2017 – 2020
Herättäjä-Yhdistys ajaa ja puolustaa kokonaisvaltaista kristinuskon tulkintaa. Tämä tarkoittaa tuen
antamista sellaiselle kristittynä elämiselle maailmassa, jossa kristinuskon eetos ajaa läpi koko
ihmisen elinpiirin ja kulttuuris-kielellisen todellisuuden. ”Herännäishenkinen” mielenlaatu
tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että elämä kokonaisuudessaan nähdään elämisenä Jumalan
edessä ilman, että tämän tunnustamista tarvitsee hävetä. Herättäjä-Yhdistys katsoo, että seurat ja
Siionin virret palvelevat ja auttavat kristittyä tällaisen elämän kaikki osa-alueet kattavan
kristinuskon elämänmuodon omaksumisessa ja syventymisessä.
Lisäksi Herättäjä-Yhdistys pyrkii sovittamaan körttiläistä puheenpartta niin, että körttisaarnalla on
asiaa täysin ateistisille tai neutraalisti uskonnottomille ihmisille, sekä kristityille kuin muiden
uskontojen kannattajille. Tässä kohden seuraliikkeen ohjelma lyö kättä herännäiskasvatuksen
ohjelman, missiologisen ohjelman sekä julkaisu- ja viestintäohjelman kanssa. Tähän liittyy
oleellisesti myös mahdollisuus osallistumiseen kansainvälisen työn joko pitkäaikaisissa tai
akuuteissa kampanjoissa.

Päämäärä:
1. Herättäjä-Yhdistys huolehtii siitä, että seuroja, veisuita ja kirkkopyhiä järjestetään
säännöllisesti ja alueellisesti riittävän kattavasti eri puolilla maata.
2. Herännäisseurojen keskeisenä ominaisuutena säilyy sielunhoidollisuus ja ihmisen osan
ymmärtämiseen Jumalan edessä ilman toisen ihmisen arviointia: lohdutetaan
alaspainettuja ja haavoitettuja.
3. Herännäisyyden sisällöt ja mahdollisuudet osallistua toimintaan ovat sekä nykyisen
seuraliikkeen että laajemman kiinnostuneiden piirin ulottuvilla.

Keinot:
1. Herättäjä-Yhdistys sitouttaa riittävän paljon aktiivisia ja oma-aloitteisia seuravastaavia,
jotka huolehtivat seuratoiminnasta.
a. Tuemme paikallisosastoja seurojen järjestämisessä vähentämällä byrokratiaa,
yksinkertaistamalla ohjeistusta ja parantamalla viestintää. Paikallisosastojen
ohjesääntö (2011) päivitetään.
b. Paikallistoiminnan aloittamiseksi tai turvaamiseksi sielläkin, missä paikallisosastot
eivät toimi, teemme näkyviksi erilaisia olemassa olevia ja etsimme uusia
toimintamalleja. Rakennamme ja aktiivisesti ylläpidämme verkostoja
seuratoiminnan kannalta oleellisista henkilöistä: puhujista, virrenaloittajista,
kolehtivastaavista. Luomme paikallisosastoista riippumattoman mallin varainkeruun

ja tilitysten järjestämiseen. Pyrimme yhä sujuvampaan yhteistyöhön seurakuntien
ja herännäisopistojen kanssa.
c. Tarkoituksenmukaistamme alueellisen toiminnan puitteita (mm. aluetoimikunta).
Alueen ohje (2012) päivitetään.
d. Kutsumme vapaaehtoisia aktiivisesti laajemminkin kuin seurojen järjestämiseen eri
tehtäviin: vapaaehtoiset otetaan mukaan suunnitteluun, ja jo toimintaa
suunniteltaessa otetaan huomioon, kuinka tehtäviä voisi jakaa.
2. Vahvistaakseen aatteellista pohjaansa Herättäjä-Yhdistys järjestää sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti herännäishenkistä opetusta ja kokoavaa toimintaa,
jonka pyrkimyksenä on innostaa ihmisiä toimimaan seuraliikkeen puolesta ja erityisesti
antaa heille tiedollisia sekä emotionaalisia sytykkeitä tämän tehtävän suorittamisessa.
a. Uudistunut Siionin virret -kokoelma on tärkein työ- ja sisältöväline seuraliikkeen
vahvistamisessa ja innostamisessa. Seuraavalla viisivuotiskaudella yksi HerättäjäYhdistyksen työn keskeisin sisällön painotus on uusien Siionin virsien opettelu ja
ensisijaisesti virren aloittajien määrätietoinen kouluttaminen.
b. Järjestämme puhujille säännöllisesti koulutuksia, tarjoamme tilaisuuden kokoontua
yhteen, annamme valmiuksia ja eväitä tehtävän suorittamiseen. Myös
herännäishenkinen, jatkuva ja riittävän runsas kustannustoiminta niin kirjallisuuden
kuin musiikin osalta palvelee tätä tarkoitusta.
c. Suunnittelemme ja toteutamme herännäishenkistä raamattuopetusta, luentoja ja
muuta (esim. erimuotoisia kertausrippikouluja, raamattutunteja Herättäjän
päivissä).
3. Herättäjä-Yhdistys keskittyy erityisesti herättäjäjuhlien ja internetin mahdollisuuksiin
tavoittaa sekä vanhat että uudet ystävät.
a. Panostamme herättäjäjuhliin herännäisyyden merkittävimpänä yhteen kokoavana
tapahtumana nykyistä enemmän. Suuntaamme työntekijäresurssia herättäjäjuhlien
ohjeistuksen ja tapahtumajärjestämisen kehittämiseen. Hyödynnämme
herättäjäjuhlien tavoittavuutta entistäkin paremmin tehdäksemme herännäisyyttä
tutuksi laajemmille piireille.
b. Otamme käyttöön tietoverkkojen antamat mahdollisuudet kokoontua, keskustella
ja pitää esillä herännäisyyden sisältöjä. Hyödynnämme esimerkiksi sosiaalista
mediaa ja internetiä uudenlaisena heränneen kansan yhdyssiteenä ja tapana olla
vuorovaikutuksessa kiinnostuneiden kanssa.

