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Virsien karsiminen 

 

Virsien säilyttäminen, yhdistäminen ja hyllylle laittaminen 

Siionin virsien kokonaisuudistustyö aloitettiin edellisen kokoelman (314 virttä) kriittisellä 

tarkastelulla. Kokoelma oli liian laaja seurakäyttöä ajatellen ja yksittäisen veisaajan hallittavaksi — 

etenkin kun oletetaan, että uusia ja ajankohtaisia virsiä olisi mahdollista sisällyttää myös tämän 

uudistuksen yhteydessä Siionin virsien kokoelmaan. Uudistustyö aloitettiin nykyisen kokoelman 

tiivistämisellä. 

Vuonna 2006 toteutettu Siionin virsien käyttötutkimus osoitti, että peräti noin neljännes 

kokoelman virsistä oli erittäin harvoin veisattuja. Käyttötutkimuksen tulos ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, että siinä ”hännille jääneet” virret tulisi automaattisesti poistaa, vaan kunkin 

virren asema jatkossa pohdittiin ja perusteltiin laajemmin ja suhteutettuna kokonaisuuteen. 

 

Esitys karsittavista virsistä 

Päätoimikunnan (nyk. hallitus) nimeämät teksti- ja sävelmäjaostot jättivät syksyllä 2009 

ehdotuksen karsittavista virsistä ja muista muutostarpeista Siionin virsien uudistustoimikunnalle 

(jatkossa SVUT). SVUT käsitteli nämä jaostojen esitykset joulukuussa. 

SVUT:n nimeämä palauteryhmä sai ehdotuksen karsintavaiheesta palautteenantoa varten ennen 

joulua ja heitä pyydettiin antamaan palautteensa tammikuun 2010 loppuun mennessä. SVUT 

korosti, että palautteenantajien mielipiteet ja näkökulmat olivat tässä vaiheessa erittäin tärkeitä. 

SVUT:n ehdotus sisälsi tuossa vaiheessa myös avoimeksi jätettyjä virsiä, joihin aivan erityisesti 

toivottiin palautteenantajien evästyksiä ja näkemyksiä. 

SVUT kävi läpi palauteryhmän palautteet Lapualla 17.3.2010 ja päätti ne huomioiden Siionin 

virsistä, jotka yhdistettiin tai laitettiin tässä vaiheessa työskentelyä hyllylle odottamaan 

uudistustyön edistymistä. Päätöksen virsikohtaiset perustelut laadittiin keväällä 2010. 

Seuraavassa esitellään niitä yleisiä periaatteita ja arviointikriteerejä, joiden perusteella nykyisen 

kokoelman – lisävihko mukaan lukien – virsien kokonaisuutta on tarkasteltu. 
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Yleiset perustelut SVUT:n päätökselle 

 

1. Virsien sisältöön liittyvä aihepiirin päällekkäisyys ja toisto 

a) Poistetaan tai yhdistetään sellaiset virret, jotka ovat vähän veisattuja ja joilla ei ole erityistä 

itsenäistä sanomaa ja joiden aihepiiristä on paljon käytetympiä variantteja. 

b) Tarkastellaan erityisesti tiettyjen runsaasti virsiä kirjoittaneiden runoilijoiden (esimerkiksi 

Nyberg, Kahl, Odhelius) koko tuotantoa päällekkäisyyksien näkökulmasta ja mahdollisesti 

yhdistetään poistettavaksi ehdotetun virren säkeistöjä tunnetumpaan, mikäli se on 

kerronnan kannalta mahdollista. 

c) Kärsimyksen ja itsetutkistelun virsiä on kokoelman sisällöllisen tasapainon näkökulmasta 

tarkasteltuna runsaasti. 

 

2. Virsien kielelliseen ilmaisuun ja sanomaan liittyvät vaikeudet 

a) Poistetaan tai yhdistetään sellaiset virret, joiden teksteistä on vaikea muokkaamallakaan 

löytää selkeää ajatuskulkua tai kerronnallista ”punaista lankaa”. Taustalla on usein edellisten 

uudistusten yhteydessä tehdyt virsien ”katkomiset” ja jakamiset. Usein nämä virret sisältävät 

myös päällekkäisyyttä käytetympien ja tunnetumpien virsien kanssa. 

b) Uudistetaan tai poistetaan aikasidonnaisia virsiä, joiden ajatus ja kielikuvat avautuvat 

vaikeasti. 

c) Tarkastellaan kriittisesti virsiä, joiden ilmaisu ei saavuta Siionin virsille tyypillistä 

monikerroksisuutta. 

 

3. Lisävihkon virret 

a) Mitkä vuoden 1986 virsikirjan virret on syytä olla myös Siionin virsissä? 

b) Seurakäytön näkökulmasta virsi ei tuo kokoelmaan olennaisesti uutta. 

 

4. Virsien teologiseen sisältöön liittyvät painotukset, jotka ovat nykyherännäisyyden 

uskonkokemuksen ja teologian näkökulmasta vieraita 

a) Uudistetaan tai poistetaan virsiä, jotka ovat ylhäältä päin osoittelevia ja uskonnolliseen 

omahyväisyyteen tai toisten tuomitsemiseen taipuvia. 

b) Vältetään Jeesuksen suuhun laitettuja suoria sitaatteja. 
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c) Tarkastellaan kriittisesti virsiä, jotka sisältävät voimakkaan ”maailman” ja ”uskonyhteisön” 

jaon korostamalla ulkoisiin muotoihin liittyvää syntikäsitystä. 

d) Tarkastellaan kriittisesti virsiä, joiden sanomassa oma syntisyys ylikorostuu. 
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