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Tule, että uskaltaisin
riemusaattoon minäkin,
lopettaisin omat työni,
sinut vastaanottaisin.
SV 184:3
Ystävät ja vastuunkantajat paikallisosastoissa
Nyt on menneillään körttiläisin jakso koko joulukaudella, adventti. Nyt me vasta
kaipaamme. Kristus ei ole vielä syntynyt, meillä on vain aavistus tulevasta valosta.
Adventtina olemme pakolaisina vieraalla maalla ja kaipaamme vapautusta. Nyt
soivat valitusvirret. Adventti on Jumalan etsimistä, toivoa tilanteessa, jossa Jumalan
lupaukset on kuultu, mutta nuo lupaukset eivät ole vielä toteutuneet. Tähän aikaan
sopivat monet Siionin virsien kielikuvat Egyptin ja Baabelin orjuudesta, maanpakolaisuudesta, muukalaisena maailmassa olemisesta.
Adventti odotuksen ja maanpakolaisuuden tilana voidaan nähdä kuvana
kirkosta. Se kuvaa meidän kristittyjen tilaa – me odotamme valtakunnan tulemista,
Kristuksen saapumista kirkkaudessa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, tulevan
maailman elämää. Mutta vielä nyt me elämme vieraina tässä maailmassa,
karkotettuina todellisesta kotimaastamme.
Raamatussa pakolaisuus antaa mallin, johon meidän kristittyjen tulisi
suostua. Meidän tulisi nähdä ja hyväksyä osamme muukalaisina maailmassa,
kodittomana kansojen joukossa. Kristus-lapsi on kaikki mitä meillä on, muuta meillä
ei ole tarjota. Ei asuntoa pysyvää, vaan vaivaa, koti-ikävää. Raamatullisia
esimerkkejä meille tässä kutsumuksessa ovat esimerkiksi Joosef, Daniel ja Ester. He
kaikki elivät pakolaisina. He kaikki työskentelivät sellaisten ihmisten kanssa, joiden
kansaan he eivät kuuluneet ja joiden uskontoa he eivät jakaneet. He kuitenkin
työskentelivät rinta rinnan ”toimien sen kaupungin parhaaksi, mihin Herra heidät oli
siirtänyt”. (Jer. 29:7)
Niin meidän kristittyjenkin tulee tehdä. Toimikaamme niin yksityisessä
elämässämme, työpaikoillamme kuin Herättäjän paikallisosastoissakin
asuinpaikkamme parhaaksi, rinta rinnan eri tavoin uskovien kanssa, kumppaneina
niiden kanssa jotka eivät usko. Kirkko ei ole linnake tai samanmielisten keskinäisen
kehun kerho. Meidät on lähetetty todistamaan Kristuksesta, muukalaisiksi
maailmaan, toiminaan erilaisissa tehtävissä ja erilaisten ihmisten kanssa. Näiden
erilaisten ihmisten kanssa meidän tulee yhdessä elää. Heidän kanssaan meidän tulee
tuoda rauhaa maailmaan ja hyvää tahtoa kaikille.
Lapualla 6.12.2018
Hanna Tuura

järjestösihteeri / Herättäjä-Yhdistys
Huom.: paikallisosastoille lähtevät kirjeet luettavissa myös Herättäjä-Yhdistyksen verkkosivuilla
https://www.h-y.fi/paikallisosastot/materiaalia.html

Tervetuloa paikallisosastotapaamiseen Nivalan herättäjäjuhlille!
Suuri kiitos siitä, että eri paikallisosastoissa kautta maan olette kuluneen vuoden
aikana järjestäneet seuroja, veisuita ja Herättäjän kirkkopyhiä, keränneet kolehtia ja
pitäneet herännäisyyden asiaa esillä. Kiitokseksi ja rohkaisuksi kaikki
paikallistoimikunnissa vuonna 2019 toimivat – siis muutkin kun puheenjohtaja ja
sihteeri – kutsutaan paikallisosastotapaamiseen Nivalan herättäjäjuhlille.
Paikallisosastotapaaminen on samaan aikaan (lauantaina 6.7. klo 17.00) kuin esim.
teologitapaaminen. Seuratkaa tiedotusta keväällä, tarkempia tietoja on mm.
juhlaoppaassa ja kevään paikallisosastokirjeessä.
Vuosikokoukset ja vuosi-ilmoituslomakkeet
Tammi- ja helmikuussa pidetään paikallisosastoissa vuosikokouksia. Tuttuun tapaan
aluesihteereitä, alueyhteyshenkilöitä ja järjestösihteeriä voi kutsua mukaan
vuosikokouksiin ja -seuroihin.
Vuosikokouksia varten saatte ohessa vuosi-ilmoituslomakkeet.
Värillinen pöytäkirja liitteineen jää paikallisosaston omaan käyttöön ja valkoinen
nippu palautetaan Lapualle mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen.
Seurapuhujatietojen keruu
Vuosi-ilmoituspapereiden joukossa on tänä vuonna uusi sivu, jolla tiedustelemme
seuroissanne vuoden aikana käyviä seurapuhujia. Jos teillä on tarkka tieto vuoden
2018 seurojen puhujista, voitte lähettää tiedot jo nyt. Ellette pidä kirjaa puhujista,
kerätkää vuoden 2019 seurojen puhujatiedot ylös ja lähettäkää vuoden lopussa
Herättäjään.
Herättäjä-Yhdistys pyrkii parantamaan seurapuhujien saatavuutta
valtakunnallisesti. Meille avuksi tässä pyrkimyksessä on täsmällinen tieto nykyisestä
tilanteesta. Yhdistyksen hallussa olevat alueelliset seurapuhujalistat (sikäli kun niitä
on) ovat vanhentuneita ja epätäydellisiä. Kaipaamme tietoa tosiasiallisesta
tilanteesta.
Paikallisosastojen tilitykset
Kiitos, että olette huolehtineet paikallisosastojen seurakolehtien tilityksistä
Herättäjä-Yhdistykselle kuluneen vuoden aikana!
Pyydämme tekemään loppuvuoden tilitykset viimeistään 21.12.2018
mennessä, jolloin tilitykset ehtivät kirjautua tämän vuoden tuloksi. Paikallisosastojen
seurakolehdit tilitetään Herättäjä-Yhdistyksen tilille
POP Lapua
FI16 4747 1020 0149 63
Toivomme, että käytät tilityksissä paikallisosaston omaa viitelistaa. Jos
viitelista on kadonnut, pyydä uusi lista Heli Ahoselta, p. 0400 804 382,

heli.ahonen@h-y.fi. Seurakolehtien tilityksissä käytettäviä kuittivihkoja voit tilata
myös Heliltä.
Paikallisosastojen talous on osa Herättäjä-Yhdistyksen taloutta, ja
paikallisosastojen varat osa Herättäjä-Yhdistyksen varallisuutta ja kirjanpitoa.
Toimintaa säätelevät paikallisosastojen ohjesääntö, Herättäjä-Yhdistyksen säännöt,
yhdistyslaki ja rahankeräyslaki. Muistattehan, että paikallisosaston on täytettävä
vuosi-ilmoituksen tilikertomus yhdistyksen tilintarkastusta varten, vaikka
paikallisosastolla ei olisi omaa pankkitiliä.
Tiedoksi Herättäjä-Yhdistyksen vuoden alusta voimaantuleva
rahankeräyslupa RA/2018/1100 myönnetty 15.11.2018, keräysaika 1.1.2019 –
31.12.2023.
Jäsenmaksut 2018
Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa Tampereella päätettiin pitää jäsenmaksut
ennallaan vuonna 2019: vuosijäsen 25 euroa, nuorisojäsen (alle 24-v) 10 euroa,
yhteisöjäsenmaksu on 500 euroa.

”Missä olet?” Herättäjän Talviveisuut Lahdessa Ristinkirkossa 9.-10.3.2019
Talviveisuut ovat Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kaksipäiväinen tapahtuma,
joita vietetään nyt 18. kertaa. Löytyykö paikallisosastanne lähtijöitä yhdessä
junamatkalle tai kimppakyydillä autoilemaan?
Perjantai 8.3.
Kapakkaveisuut
Lauantai 9.3.
13.00 Seurakunnan tervehdys ja veisuut. Liisa Pesonen veisuuttaa, Mauno Nivala ja
Urpo Karjalainen juttelevat virsistä.
14.15 Körttiläisten evankeliumi - tuomiontunnon kestotila, Salla Ranta. Keskustelua.
15.15 Kahvit
16.00 Konsertti. Selloduo Varonen ja Jaakko Löytty.
17.30 Ruokailu
18.30 Iltaseurat
19.30 Iltasoitto.
Sunnuntai 10.3.
8.45 Aamuveisuut
10.00 Messu. Saarna: Heikki Hurskainen.
11.30 Keittolounas ja kahvit
12.30 Päiväseurat

Seuraliikepäivät Aholansaaressa 8.-10.2.2019
Tervetuloa seuraliikepäiville Aholansaareen saamaan innoitusta uudelle
toimintavuodelle! Mahdollisuus olla mukana yhdistyksen uuden strategian
valmistelussa. Mukana ovat Herättäjä-Yhdistyksen työntekijät, hallitus,
alueyhteyshenkilöt ja aluetoimikuntien puheenjohtajat. Samana viikonloppuna
pidetään hallituksen ja vaalienvalmistelutoimikunnan kokoukset. Tervetulleita
tapahtumaan ovat kaikki herännäisyydestä tai Siionin virsistä kiinnostuneet.
Perjantai 8.2.
18.00 Avaus, Simo Juntunen
18.15-n. 21.00 Herättäjä-Yhdistyksen
hallituksen kokous
18.15 Rinnakkaisohjelma:
Seurapuheesta, Esko Laine
20.00 Iltapala
21.00 Seurat
Lauantai 9.2.
8.00 Aamupala
8.30 Veisuut
9.00 Strategiatyöskentelyn
pohjustusta.
10.00 Vaalien valmistelutoimikunta
kokoontuu (aluetmk:ien pjt)
10.00 Aholansaaren kuulumiset, Anne
Tuomainen
10.20 Herättäjäjuhlat Nivalassa, Riitta
Muilu ja Sanna Jukkola

Hinta: pian netissä HerättäjäYhdistyksen tapahtumakalenterissa ja
Aholansaaren sivuilla. (Viime vuonna
täysihoito 132-177€ majapaikasta

Lähde ruskaretkelle Ylläkselle 31.8.-7.9.2019

10.40 Veisuunopettelu, Katariina Airas
11.15 Lounas
12.15 Vanhan strategian purku
ryhmissä, Jukka Hautala
14.15 Kahvit ja tauko
15.00 Strategia 2025: pohjatyötä.
17.00 Päivällinen
18.00 Seurat
19.30 Iltapala
20.00 Saunat
Sunnuntai 10.2.
8.30 Aamupala
9.00 Aamuveisuut ja keskustelua
10.00 Messu. Saarna Karoliina
Virkamäki, kanttori Samuli Niiles.
11.00 Lounas

riippuen, sis. majoituksen talon
liinavaatteilla, ruokailut ja ohjelman.)
Ilmoittautumiset Aholansaareen pe
25.1.2019 mennessä 050 464 1000 tai
netissä aholansaari.fi.

Toinen bussi lähtee Kuopiosta (Iisalmi-Kiuruvesi-Kärsämäki-Oulu-Äkäslompolo)
matkanjohtajana Reijo Mattila. Toinen bussi Pohjanmaalta (Seinäjoki-LapuaKaustinen-Ylivieska-Oulu-Äkäslompolo), matkanjohtajana Maria Laurila. Majoitus
puolihoidolla laadukkaasta Hotelli Ylläshuminasta Äkäslompolossa
(www.yllashumina.com). Ohjelmassa vaelluksia (lyhyitä, helppoja tai vaativiakin),
hienoja maisemia, Aakenuksella käynti, luontokirkko Pakasaivossa, sunnuntaina
messu Muoniossa ja iltaisin ohjelmaa Pyhän Laurin kappelissa mm. siioninvirsiseurat
ja viikkomessu. Matka + puolihoito, majoitus kahdenhengen huoneissa tai neljän
hengen huoneistoissa: 685 €/h yhden hengen huoneessa 855 €/h. Hintoihin sisältyy:
bussimatkat, majoittumiset, aamiaiset ja päivälliset, opastukset ja sauna.
Matkustajavakuutuksen (ei sisälly hintaan) ottamista suositellaan.
Matkan ennakkomaksu 200 € tilille: OP FI42 5177 0010 0106 07 tai Nordea FI69
1058 3000 1016 37. Viite 3395, eräpv 27.4. Loppumaksu elokuulla, jolloin
lähetämme bussiaikataulut ja loppumaksun tiedot.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen mahdollisimman pian Matka-Kyllönen
Oy (vastuullinen matkan-järjestäjä). Bussit täyttyvät hyvää vauhtia. puh 08 652 0771
s-posti: matkatoimisto@matka-kyllonen.fi. Tiedustelut myös useita vuosia Ylläksellä
oppaana ja Pyhän Laurin kappelilla viikkopappina toimineelta Tuomo Ruuttuselta p.
040 506 1386, s-posti: ruuttunentuomo@gmail.com.
Hengellisen Kuukauslehden lukijamatka 29.9.-5.10.2019
Barcelona – Andorra la Vella – Os De Balaguer – Barcelona. Espanjan mystikot
(mm.
Avilan
Teresa,
Ristin
Johannes)
ja
herännäisyys.
Historiaa, kulttuuria, henkeäsalpaavia maisemia Siionin virsillä höystettynä.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut matkanjohtajille: rovasti Reijo Mattila, p. 040 864
9201, reijo.mattila@luukku.com, rovasti Tuomo Ruuttunen, p. 040 506 1386,
ruuttunentuomo@gmail.com .
Lentoaikataulu:
AY 0366 29.09.2019 14:15 - 15.15 Kuopio – Helsinki / AY 1653 29.09.2019 17:25 20:25 Helsinki - Barcelona
AY 1654 05.10.2019 10:15 - 15:05 Barcelona - Helsinki / AY 0369 05.10.2019 16:30 17.30 Helsinki – Kuopio
Matkan hinta: 1599€/henkilö, lento Helsingistä tai 1699€/henkilö, lento Kuopiosta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 480€ /henkilö. Hinta sisältää: Finnairin lennot
joko Kuopiosta tai Helsingistä, kuuden yön majoitus aamiaisella, ohjelmassa mainitut
muut ateriat (1 x lounas, 2 x iltapala, 3 x illallinen), sisäänpääsymaksut ohjelmassa
mainittuihin käyntikohteisiin: Sagrada Familia -kirkko, Casa de la Vall (Andorra),
luostarihotellin opastus, Park Guellin puisto, Joan Mirón museo, oppaan palvelut
ohjelman mukaisesti.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Toiviomatkat, (09) 565 7170, www.toiviomatkat.fi
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