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Herättäjä-Yhdistyksen työtä kehittäen
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Toivo, rakkaus, armollisuus.
Herännäisyys eli körttiläisyys on elämisen, ajattelemisen, uskon ja hartauden
harjoittamisen tapa. Sen pohjavireenä ovat inhimillisyys ja rehellisyys. Jumala
on suuri ja ihminen pieni. Herännäisyys puolustaa arkaa ja ikävöivää uskoa.
Armo kuuluu kaikille.
Herännäisyyden arvopohjaa voi kuvata sanoilla toivo, rakkaus, armollisuus.
Herännäisyyden ja Herättäjä-Yhdistyksen perustehtävä on rohkaista ja tukea
ihmisiä elämään kristittyinä.
Herännäisyyden ydin on Siionin virsien rukouksessa ja ihmisten armollisessa
ja tasavertaisessa kohtaamisessa.
Herättäjä-Yhdistys vapaaehtoisine vastuunkantajineen tukee seuraliikettä ja
rohkaisee ihmistä toteuttamaan kutsumustaan Jumalan maailmassa.
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Vähälläkin voi auttaa paljon.
Pienelläkin testamenttilahjoituksella saadaan näkyvää aikaan. Testamenttilahjoitusten myötä ovat mm. heränneiden ylioppilaskodit kehittyneet nykyiseen mittakaavaansa Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa ja Oulussa. Ne
ovat tarjonneet tuhansille opiskelijoille kodin ja ne ovat herännäishenkisen
opiskelijatyön keskuksia.
Testamenttitulot mahdollistavat herättäjäjuhlien järjestämisen, rippikoulujen pitämisen Aholansaaressa ja Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisen työn.
Herättäjä-Yhdistyksen kehittämishankkeiden toteuttaminen on mahdollista
vain testamenttilahjoitusten avulla. Näitä ovat mm. Siionin virsien uudistushanke ja lapsi- ja nuorisotyön kehittämishanke.
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Että veisuu jatkuisi.
Siionin virret ovat yli 200 vuoden ajan eläneet heränneen kansan vaiheissa, ja
säännölliset uudistukset ovat estäneet virsikirjaa museoitumasta.
-Siionin virsissä on ihania tekstejä. Ne puhuttelevat minua. Kehitysvammainenkin saa niistä selvää, sanoo muusikko ja vammaisaktivisti Sami Helle.
Hän on kokenut hyväksi myös sen, että seuroissa puhutaan virsistä. Joku saattaa selittää veisatun virren taustoja tai kertoa omia mietteitään siitä. Myös
teologinen pohdiskelu on kiinnostavaa.
-Siionin virsi tuntuu ihmisläheiseltä, se tulee seuroissa lähelle omaa elämääni. Koen myös oppivani seuroissa elämänkatsomuksesta.
Että veisuu jatkuisi, Siionin virsiä uudistetaan tälläkin hetkellä tulevia sukupolvia ajatellen. Uudistettu laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017
herättäjäjuhlilla Nilsiässä.
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Seurat ovat aluetyön selkäranka.
Kuvassa kolme sukupolvea eli Marja Kaiponen, Raili Kangas ja Tapani Kangas
sylissään Aatos Kaiponen veisaamassa Kankaan kotiseuroissa Utajärvellä toukokuussa 2016.
Raili ja Tapani Kangas, Herättäjä-Yhdistyksen Utajärven paikallisosaston sihteeri ja puheenjohtaja, järjestävät vuosittain kotonaan siioninvirsiseurat ja
ovat mukana järjestämässä paikallisosaston kanssa kuukausittaisia seuroja.
-Kotiseurat kokoavat sukupolvia yhteen, kertoo Raili Kangas, jolle siioninvirsiseurat ovat tuttuja Kainuun opistosta 40 vuoden takaa.
-Kotiseuroihin on tottunut jo lapsuudessa Nivalan Maliskylällä, ja on mukava
pitää perinnettä yllä, tuumii Tapani Kangas.
Seurat ovat Herättäjä-Yhdistyksen aluetyön selkäranka. Ne tarjoavat matalan
kynnyksen yhteisöllisyyttä ympäri Suomen kaikenikäisille tänä aikana, jossa
on niin paljon yksinäisyyttä.
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Kaikille luoduille maailmassa.
”Osana maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa julistamme sanoin ja teoin hyvää sanomaa, toimimme oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi ja edistämme lähimmäisenrakkautta lähellä ja kaukana”. (Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisen työn visio vuosille 2016–2020)
Kristuksen kirkko on olemukseltaan monikulttuurinen ja monikielinen. Maailman ja suomalaisen yhteiskunnan muuttumisen myötä erilaisten kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen alkaa kotiovelta. Siksi haluamme lisätä vieraanvaraisuutta ja kulttuurien välistä dialogia myös kotimaassa.
Herättäjä-Yhdistys on osallistunut toiminnallisesti ja taloudellisesti Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöhön tekemällä talkootyötä Inkerin ja
Viron kirkoissa ja osallistumalla Suomen Lähetysseuran työhön eri puolilla
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maailmaa. Tätä varten Herättäjä-Yhdistyksellä on Heränneen kansan lähetysrahasto, johon lahjoittamalla olet mukana jatkamassa kokonaisvaltaista lähetystyötä kanssamme.
Kristinusko muuttaa monen thaimaalaisen elämää ja luo toivoa. Pienen
Baan Rai Pattanan kylän asukkaiden suuri haave toteutui, kun heidän seurakuntansa oma kirkko vihittiin käyttöön syksyllä 2015. Kirkko rakennettiin
Herättäjä-Yhdistyksen ja seurakuntien tuella. Mukana lähes 600 juhlavieraan
värikkäässä joukossa oli myös Herättäjä-Yhdistyksen opiskelija- ja kansainvälisen työn pappi Raisa Jarkkola.
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Talun leirikeskuksen
vihkiäisjuhla Virossa. Leirikeskusta
rakentamassa olleet
Herättäjä-Yhdistyksen talkoolaiset
veisaamassa Herraa
hyvää kiittäkää.

Senegalin luterilaisen
kirkon johtaja Pierre
Sene, talkoopäällikkö
Juho Tervala ja Dakarin
seurakunnan kirkkoherra keskustelevat
työn edistymisestä.

S��� J�nt�n�n

Talkoorakentajat Senegalissa vuonna 2005
auttamassa Dakarin
seurakuntakeskuksen
korjaamisessa. Kuvassa Alpo Löytynoja
suunnittelee hankkeen
toteutusta paikallisten
kanssa.
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Sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin.
”Minusta saaritapahtumissa parasta on se, että välitämme toisistamme. Aina
on joku joka pyytää istumaan viereensä. Saaressa saa olla kuka on ja tulee
hyväksytyksi,” sanoo Tyyni Kantonen, Aholansaaren rippikoululainen 2014.
Varsinainen nuorisotyö Herättäjä-Yhdistyksessä aloitettiin 1970-luvulla. Herännäishenkisillä rippileireillä, opiskelijakaupunkien körttiopiskelijoiden seuroissa ja muissa tapahtumissa ”rakastetaan joukkoon” vuosittain satoja nuoria.
Nykymaailmassa erityisesti nuoret voivat kokea maailman vaatimukset kovina. Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyössä halutaan antaa nuorille tilaa kysellä
ja olla rauhassa keskeneräinen. Nuorisotyön teemana onkin ”Sinä riität, sinä
kelpaat, sinä et ole yksin.”
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Tarvitsee vain avata ovi, jos kaipaa seuraa.
Heränneiden ylioppilaskodit toimivat Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa tarjoten lapsuudenkodista muuttaville nuorille edullisen asuinpaikan
ja turvallisia itsenäistymisen askeleita vieraassa opiskelukaupungissa.
Yhteisöllisyys ja edullinen asuminen ovat leimallisia Körttikodeille.
-Olen viihtynyt täällä tosi hyvin, kertoo Aleksi Nivala, maantieteen opiskelija
Oulusta. -Parasta Körttiksellä asumisessa on se, että tarvitsee vain avata ovi,
jos kaipaa seuraa ja ystäviä.
Teologian opiskelija Miikka Huuskonen kokee tärkeänä kodin hengen ja yhteisen aaltopituuden. Keskustelut voivat venyä myöhälle, kun jaetaan opiskelun
iloja ja taakkoja, tai kaikenlaisia ihmiselämän asioita maan ja taivaan välillä.
-Kodin hengen luovat asukkaiden yhteiset tilanteet, erityisesti iltapalat ja
seurat. En asu missä tahansa solussa tai kommuunissa, vaan herännäishenkisessä opiskelijayhteisössä. Tämä luo meille yhteistä maaperää.
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Ajat ovat muuttuneet, tavat ovat muuttuneet,
mutta armo pysyy.
-Uskon, että kaikkia meitä yhdistää toivo siitä, että juhlilla saisimme jotakin matkaevästä arkeen. Olemme veisanneet yhdessä virsiä, joissa olemme
muun muassa pyytäneet osaksemme armoa.
Näin sanoi oululainen sosiaalityön opiskelija Johanna Rissanen päätösseurojen puheessaan Sotkamon herättäjäjuhlilla 2015.
-Herännäisyyden perinne on minun elämäni ajan ollut se, ettei vieressä penkissä veisaavan sieluntilan perään tarvitse kysellä. Kyyneleensäkin saa itkeä
ilman, että niitä on pakko selittää. Arvokas viesti on se, että Jumalan edessä
jokainen on tasa-arvoinen.
Herättäjäjuhlille on kokoonnuttu yli 120 kertaa. Ajat ovat muuttuneet, tavat
ovat muuttuneet, mutta armo pysyy. Juhlat ovat monelle nykyajan vaatimusten uuvuttamalle eväsrepun täyttöpaikka seuraavaa vuotta varten.
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Tietoa testamenttilahjoituksesta
Haluamme rohkaista Sinua, joka ehkä mietit testamentin tekemistä.
Testamentilla voit varmistaa, että lahjasi menee sinulle tärkeään
tarkoitukseen. Yleishyödyllisenä järjestönä Herättäjä-Yhdistyksen ei
tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa.
Testamentti eli jälkisäädös
Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla määrätään kuka
saa testamentintekijän omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Jotta
testamentti olisi muodollisesti pätevä ja toteuttamiskelpoinen, on testamenttia tehtäessä otettava tarkasti huomioon lain vaatimat määräykset.
Testamentilla voi määrätä omaisuudestaan
Henkilö, joka on täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta, saa testamentilla määrätä omaisuudestaan. Testamentin saa tehdä nuorempikin,
jos hän on tai on ollut naimisissa. Viisitoista (15) vuotta täyttänyt saa
tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jonka hän on ansainnut omalla
työllään.
Tee testamentti kirjallisesti
Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin tai
tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistajien on todistettava
testamentti nimikirjoituksellaan. Heidän on tiedettävä, että kyseinen
asiakirja on testamentti. Testamentintekijä saa kuitenkin päättää, tahtooko hän ilmoittaa heille testamenttinsa sisällön.
Testamentin todistajat
Testamentin todistajien on oltava vähintään 15-vuotiaita.
Todistajana ei voi toimia testamentin tekijän puoliso, lapset, vanhemmat, veljet ja sisaret puolisoineen tai testamentin edunsaaja.
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Testamentin muutokset ja peruuttaminen
Testamentin lisäys tai muutos on tehtävä samalla tavalla kuin testamentti. Testamentin tekstiä ei pidä mennä myöhemmin korjaamaan,
vaan muutokseen tai lisäykseen nähden on noudatettava kaikkea sitä,
mitä testamentin tekemisestä on säädetty.
Testamentintekijä voi koska tahansa peruuttaa testamentin. Kun testamentti peruutetaan tekemättä uutta testamenttia, laissa määrätty
perimisjärjestys palaa voimaan.
Herättäjä-Yhdistys ei maksa perintöveroa
Herättäjä-Yhdistys ry on uskonnollisena ja yleishyödyllisenä yhteisönä
testamentilla saamastaan omaisuudesta vapaa perintöverosta. Näin
ollen testamentilla Herättäjä-Yhdistys ry:lle määrätty omaisuus menee
vähentämättömänä Herättäjä-Yhdistys ry:n toiminnan tukemiseen.
Lisätietoja
Testamentteja koskeva lakiteksti on Suomen Laki I -teoksesta perintökaaren luvuista 9–16.
Kysy lisää omasta pankistasi, lakiasiaintoimistosta tai oikeusaputoimistosta.

Tietoa testamenttilahjoituksesta:
www.hyvatestamentti.fi.

Herättäjä-Yhdistys ry on Vastuullinen
lahjoittaminen (VaLa) ry:n jäsen.
Lue lisää: www.vala.fi.
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Esimerkkejä
TESTAMENTTI
Tekijä
Maija Leena Mäkelä (XXXXXX-XXXX)
Kauppakatu 1, Helsinki
Testamenttimääräys
Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä
nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen
annettava Herättäjä-Yhdistys ry:lle.
Helsingissä 10. lokakuuta 2015

Maija Mäkelä
Maija Mäkelä
Helsinki

Todistus
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina
todistamme täten, että Maija Mäkelä, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen
tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla on
tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.
Paikka ja aika edellä mainitut
_______________________

_______________________

_______________________
asuinpaikka

_______________________
asuinpaikka

etunimi, sukunimi, ammatti

etunimi, sukunimi, ammatti
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TESTAMENTTI
Tekijä
Esko Henrik Järvi (XXXXXX-XXXX)
Tornitie 5 B 5, 40100 Jyväskylä
Testamenttimääräys
Ilmoitan viimeisenä tahtonani ja testamenttinani,
että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:
1. Herättäjä-Yhdistys ry:lle on annettava As Oy Tornitalo B 5:n osakkeet not 526–550, jotka oikeuttavat
Tornitie 5 B 5, 40100 Jyväskylä olevan kaksi huonetta ja keittiö käsittävän huoneiston hallintaan.
2. Rahavaroistani annetaan 20 000 (kaksikymmentätuhatta) euroa kummipojalleni Matti Meikäläiselle
XXXXXX-XXXX).
3. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä
tai laatuista tahansa, on annettava perimysjärjestyksen mukaiseen jakoon.
Jyväskylässä 7. heinäkuuta 2015

Esko Järvi

Esko Järvi
Helsinki
Todistus
Vartavasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnäolevina
todistamme täten, että Esko Järvi, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä
ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut
edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja
testamenttinsa sekä että hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.
Paikka ja aika edellä mainitut
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

etunimi, sukunimi, ammatti

etunimi, sukunimi, ammatti

asuinpaikka

asuinpaikka
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Toivo, rakkaus, armollisuus

Alva Grünthal

Herättäjä-Yhdistys ry
PL 21, 62101 Lapua
(06) 433 5700
www.h-y.fi
hy@h-y.fi
Y-tunnus: 0180680-7

Lisätietoja:
Hanna Maunula
0400 638 295
hanna.maunula@h-y.fi
www.hyvatestamentti.fi
www.h-y.fi/tue-toimintaa

