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”Hei, siskot, veljet, kristityt, on hauska teitä 
nähdä nyt.
Virtemme Jeesukselle soi, hän meidät 
jälleen yhteen toi.” SV 149:1.

Aloitimme tällä vahvalla körtti-
seurojen virrellä Siionin virsien 
läpiveisuut viime marraskuussa 
Karjasillan kirkossa, Oulussa. 
Tämä Oulusta vuonna 1828 
löydetty arkkivirsi kajahti klo 16 
perjantaina 23.11.

Esiveisaajia oli noin kaksikymmentä 
kolmen päivän aikana. He olivat saa-
neet kukin 10–15 virttä vastuuvuoroon-
sa. Kolmasosa esiveisaajista oli nuoria. He 
saivat meidät vanhemman väen ilahtumaan.

Perjantaina veisaajia oli yli kolmekymmentä ja lauantaina 
yli viisikymmentä. Vielä sunnuntaiaamunakin veisaajia 
oli parikymmentä, joten kolmena päivänä veisaamassa oli 
lähemmäs sata henkilöä. 

Koko ajan veisaamassa oli myös miehiä, joten veisuu oli 
voimallista. Oulun seudun virsikuoro oli myös mukana 
esiveisuuttajana.

NUORET MUKANA
Siionin virsien uudistuksen yksi tavoite oli uudistaa virsiä 
tulevia sukupolvia ajatellen. Tavoitteen onnistuminen on 
ainakin täällä Oulussa totta. 

Noin vuoden verran täällä on kokoontunut 
nuorten ja keski-ikäisten joukko veisaa-

maan joka toinen sunnuntai Tuiran 
kaupunginosassa sijaitsevassa Kos-

kelan seurakuntatalossa. Olen usein 
saanut vierailla heidän veisuissaan, 
mistä iloitsen suuresti.

- Ei meillä ole johtajaa, me vain 
veisaamme, nuoret kertoivat 

minulle.

Nuoria oli mukana myös Siionin 
virsien läpiveisuut -tapahtumassa.

Välillä keskustelimme virsien sanoista. 
Veisaajat eivät moittineet uudistettuja sanoja. 

Vähän oudoilta kuulostavat sanat saattoivat hymyi-
lyttää. Mutta esimerkiksi sanonnat ”syvältä korventaa…” 
(SV 63:4) ja ”turhien juorupuheiden perässä juoksemasta” 
(SV 76:5) saivat heidät toteamaan:

- Jos näitä ei ymmärrä, niin onpa ihme.

PITÄÄ VAIN VEISATA JA OPETELLA
Uudistuksessa on palattu vanhaan kristilliseen perintee-
seen. Sen todistavat monet v. 1701 virsikirjan virret, joita 
on otettu nyt Siionin virsiin.

- Isovanhempamme veisasivat tuotakin ”vanhaa virttä”. 
Korvakuulolta muistui mieleeni. Tuo tuntuu aivan tutul-
ta, veisaajat totesivat. Siionin virret ovat nyt raikkaita, 
vahvaa rukousta, ja ne koskettavat niin sanoillaan kuin 
melodioillaan. 

- Haluamme ottaa uudistetut Siionin virret iloisin mielin 
vastaan, veisaajat totesivat. 

Eräs veisaaja kertoi, kuinka hän illalla lukee iltarukoukse-
na muutamia virsiä. Sanoin tekeväni samoin. ”Levitä sii-
pesi peitoksi päälleni. Kun päivä yöksi vaihtuu, niin kaikki 
murhe haihtuu ja lepään helmassasi…” (SV 224:3)

körttitoimintaa lähelläsi

Hyvillä mielin veisattiin
Oululainen Anja Seppä kertoo viime marraskuussa järjestetyistä Siionin virsien läpiveisuista.

”Haluamme ottaa uudistetut  
Siionin virret iloisin mielin vastaan.”
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Veisasimme taitavan nuoren huilistin säestyksellä Siionin 
virren 167a, joka on niin sanottu ”moderni” virsi. Yhdessä 
totesimme, että pitää vain veisata tätäkin virttä ja karistaa 
näin turhia ennakkoluuloja.

- Tämä on kaunis kastevirsi. Ei saa suhtautua niin itsepin-
taisesti muunnettuihin melodioihin ja takertua vanhoihin 
kaavoihin.

KAIKILLA HYVÄ MIELI
Veisaajat iloitsivat mukanaolostaan. Pyhyyden tunne oli 
niin voimallista, että mieleeni tuli välillä eräässä aamu-
hartaudessa kuulemani sanat: ”Sinä Herra meissä, me 
sinussa.”

Sunnuntaiaamuna siirryimme veisuista kirkkosalin puo-
lelle ja saimme valmistautua Herättäjän päivän jumalan-
palvelukseen ja sen jälkeen seuroihin. Mieli oli kiitollinen.

Kiitos Karjasillan seurakunnalle tarjottavista ja teille 
vapaaehtoiset, jotka palvelitte meitä niin, että ei tarvinnut 
olla ruuatta eikä juomatta. Kiitos!

”Me tästä erkanemme nyt, vaan Herrastamme emme, 
Hän, ristin tuskan kärsinyt,
jää meidän keskellemme…” (SV 147:2)

Anja Seppä

Siionin virsien läpiveisuun veisaajia Karjasillan 
kirkossa Oulussa.

Oulun seudun virsikuoro avustaa  
jumalanpalveluksessa Karjasillan kirkossa.

Joonas, Sanna, Mervi ja 
Johanna Siionin virsien läpi-
veisuut -tapahtumassa.




