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Avaussanat Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa 7.7.2017 

Jukka Hautala 
 

Hyvät herättäjä-Yhdistyksen jäsenet, vastuunkantajat, hyvät nilsiäläiset, hyvät Kuopion kaupungin ja 

Kuopion seurakuntien edustus! 

Nilsiä on oiva paikka herättäjäjuhlien viettoon, etenkin nyt kun monenlaiset merkkivuodet viittailevat 

katsomaan taaksepäin. Reformaation 500-merkkivuosi muistuttaa kristilliseen elämänmuotoomme 

olennaisesti vaikuttaneen prosessin käynnistymisestä. Paavo Ruotsalaisen syntymästä on tullut kuluneeksi 

240 vuotta ja itsenäinen Suomi viettää 100-vuotisjuhliaan. Paavo Ruotsalainen lienee Jaakko Ilkan ohella 

yhä Suomen tunnetuin talonpoika, ja herännäisyys liikkeenä liittyy monissa vaiheissa myös itsenäisen 

Suomen vaiheisiin. Meillä on monta hyvää syytä viettää juhlaa, syventyä identiteettimme ja kulttuurimme 

juuriin sekä siihen kristillisen uskon perintöön, joka on ollut olennaisena osana ihmisten elämää 

ylisukupolvisesti. 

Mitä kuuluu Herättäjä-Yhdistykselle ja herännäisyydelle? Yritän lyhyesti hahmottaa tilannetta kolmessa 

aikasuunnassa: menneessä, nyt-hetkessä ja tulevassa. 

Mennyt 

Herättäjä-Yhdistyksen osalta on viimeisen kahdeksan vuoden aikana tehty ja toteutettu asioita, vaikutuksia 

voidaan arvioida vasta tulevaisuudessa tarkemmin. Osaltaan ne ovat asioita, joiden suhteen niiden 

valmistuminen on vasta alkupiste. Nosta niistä esiin kolme. 

Ensinnäkin vuonna 2009 aloitettiin Siionin virsien kokonaisuudistus. Uudistus on tullut maaliinsa ja uusi 

virsikokoelma otetaan käyttöön näillä Nilsiän juhlilla. Uudistustyö on siis tehty, mutta edessä on 

käyttöönotto ja siihen liittyvä koko herännäisyyttä koskeva työ, joka on vasta alussa. 

Toiseksi syksyllä 2011 aloitettiin yhdistyksen strategiatyöskentely. Sitä tehtiin noin kahden vuoden ajan ja 

sen tuloksena syntynyt tulevaisuusasiakirja Körtti2020 hyväksyttiin tammikuussa 2014. Strategiatyö ja 

siioninvirsiuudistus kulkivat rinnakkain ja sisäkkäin. Tässäkin työn on tehty, mutta asiakirja itsesään sisältää 

toimenpiteitä, jotka ovat yhä toteutuksen asteella. 

Kolmanneksi yhdistyksen sääntöuudistustyö aloitettiin vuonna 2012 ja uudet säännöt hyväksyttiin 

Haapajärven herättäjäjuhlien vuosikokouksessa heinäkuussa 2013. Ehkä merkittävin muutos, mitä uuden 

hallituksen ja vuosikokouksen on syytä arvioida, on tehty päätös pienentää hallitusta 9 jäseneen ja rajoittaa 

kaudet kolmeen. Käytännössä tämä on lisännyt merkittävästi hallituksen vaihtuvuutta. 

http://www.h-y.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/
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Nykyhetki 

Herännäisyydellä on tehtävä kirkossa. On monestakin näkökulmasta mahdollista todeta, että jotakin 

kristillisestä elämänmuodosta puuttuisi, jos tämänkaltaista sitkeää liikettä ei olisi. Liikettä, jonka 

perustehtävänä on tukea kirkon työtä ”rohkaisemalla ihmisiä elämään kristittyinä”. Herännäisyyttä on 

ulkopäin – mutta myös sisältä – luonnehdittu liikkeeksi, jossa ei ole enää tilaa herätykselle, tai joka ei ole 

oikeastaan herätysliikekään. Olen kuvatun kaltaisista arvioista vahvasti eri mieltä. 

Herännäisyys liikkeenä ei ole itsetarkoitus. Se ei omista evankeliumia eikä sakramentteja. Sen ainut tehtävä 

on luoda sellaista tilaa ja ilmapiiriä, jossa ihmisen ja Jumalan kohtaaminen olisi mahdollisimman vapaa 

ihmisten rakentamista esteistä. Tämän kohtaamisen ytimessä on syvä rukouksen perinne, joka kätkeytyy 

Siionin virsiin, veisuuseen, yhteiseen tai yksityiseen rukoukseen. Niin ikään veisuun ympäriltä avautuu 

maailmaa, johon ihminen on kutsuttu toimimaan ihmisenä ja kristittynä.  

Onko meillä heräämisiä? Herännäisyyden perinteessä on melko voimakkaasti korostettu sitä, että 

herääminen, tai kääntyminen tai jonkinlainen uskonvarmuus tulevat Jumalalta ja lahjoina ne ovat 

harvinaisia. Tämä ei tarkoita, etteikö jonkinlaista hiljaisempaa ja ehkä toisen tason heräämistä tapahdu 

jatkuvasti. Herännäisyyden liepeillä tapahtuva kohtaaminen, keskinäinen rakentuminen ja teologinenkin 

ajattelu kaikessa hiljaisuudessa havahduttavat ja herättelevät ihmistä tänäkin päivänä näkemään sekä 

armon että luonnon uusin silmin. Tähän viittaa osin myös tulevaisuusasiakirjan tavoite: ”olla 

kokonaisvaltaisesta kristinuskon tulkinnasta tunnettu kansankirkollinen liike”. Kristillisen perinteen syvempi 

ja kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen edellyttävät havahtumisia, mielenmuutoksia, heräämistä ja 

poisoppimista. Tämä sama pätee myös kristityn vaellukseen puheissa, teoissa ja tahtomisissa. 

Tulevaisuus 

Nilsiän juhlien tunnus kuuluu ”Uudistat armollasi”. Tämä on vakaa luterilaisen uskontulkinnan ytimeen 

rakentuva toteamus. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana on yhdistyksen työssä keskitytty sisällön 

uudistamiseen ja uudelleen sanoittamiseen. Tätä työtä on yhä jatkettava. 

Näen kuitenkin, että tulevaisuuden hallituksen ja sitä valvovan vuosikokouksen on keskityttävä työssään 

erityisesti kahteen teemaan: yhtäältä toiminnan rakenteiden uudelleen ajatteluun ja toisaalta talouteen. 

Molempiin näihin patistelee myös tulevaisuusasiakirjan ohjelmat. Jos liikkeellä on vahva sisältö ja hyvä 

sanoma, sen edistämiseen on myös mielekästä liittyä. Nykyinen paikallisosastoihin perustuva seuraliikkeen 

rakenne on ollut toimiva ja toimii monessa paikassa yhä hyvin. Sen rinnalle olisi kuitenkin löydettävä uusia 

tapoja kuulua, olla osallisena ja toimia verkostomaisesti ja ylipaikallisesti. Tässä me tarvitsisimme 

aktiivityöikäisiä sekä erityisesti nuoria opastajiksemme. 

http://www.h-y.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/
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Toinen näkökulma liittyy talouteen. Taskun pohjilta kaivetut kolikot ja setelit ovat kansaliikkeen rahoituksen 

selkäranka. Sen taustalla on ollut säännöllinen, uskollinen ja valtakunnallisesti kattava seuratoiminta 

kolehteineen. Rahan on muuttanut muotoaan sähköiseksi. Rahanantotavat ovat voimakkaasti muuttuneet. 

Yhdistyksen kannalta on tärkeää, että sisältöön sitoutuminen näkyy myös euroina. Tarvitaan uudenlaisia 

varainkeruun muotoja sekä antamisen ja lahjoittamisen tapoja. Tämän eteen on jo monenlaisia 

toimenpiteitä valmisteltu. 

Koen, että nämä kaksi asiaa, uudenlaiset osallistumisen ja osallisuuden rakenteet ja uudenlaisen 

taloudellisen sitoutumisen tavat vaativat tulevilta päätöksentekijöiltä erityistä huomiota. 

Hyvä yhdistyksen jäsenet ja vastuunkantajat, Herättäjä-Yhdistyksen puolesta toivotan teidät lämpimästi 

tervetulleiksi vuosikokoukseen Nilsiään! Totean Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksen avatuksi. 

 

Lopuksi 

Herättäjä-Yhdistykselle ja herännäisyyden työn ylle haluaisin lopuksi väistyvänä vastuunkantajana langettaa 

Sananlaskujen (30:7−9) kirjan pyynnön: ”Kahta minä sinulta pyydän - niin kauan kuin elän, älä niitä kiellä: 

pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin 

tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni: "Mikä on Herra?" Jos ylen 

määrin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan. 

http://www.h-y.fi/
http://www.herattajajuhlat.fi/

