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Körtin pipa  ei kiristä

Jokakesäiset herättäjäjuhlat ovat heränneiden eli 
körttien kesäjuhlat. Juhlat järjestetään joka vuo-
si eri paikkakunnalla, tänä kesänä on Tampe-
reen vuoro. Körttiläisyys saattaa tamperelaisen 
korvaan kuulostaa jäyhältä ja vakavalta, mutta 

nyt kannattaa työntää omat ennakkoluulot syrjään ja 
tulla katsomaan, mistä on kyse. Herättäjäjuhlilla on 
leppoisa ja iloinen tunnelma, ja Kalevan kirkon kul-
mille voi tulla rauhassa katsomaan ja kuuntelemaan.

Ota ohjelmaliite taltee
n!

herättäjäjuhlat.fi   |   facebook.com/herattajajuhlat 
 instagram.com/herattajajuhlat  |   twitter.com/Hjuhlat

Vapaa  pääsy**O
saan juhlien oheisohjelmista on p

ää
sy

m
ak

su
.

Mitkä ihmeen herättäjäjuhlat?



Torstaina 5.7.
18.00 Talkooseurat, juhla-
kenttä. Seurojen jälkeen He-
rättäjä-Yhdistyksen työnte-
kijöiden järjestämä kahvi-
tus, vapaaehtoinen kahviraha 
juhlien hyväksi.

Perjantaina 6.7.
Aukioloajat: juhlatori 15–20, 
juhlaravintola 15–20, kahvio 
14–21, grilli 16–21

14.00 Paavon polku, oh-
jattu pyhiinvaellus. Ohjat-
tu hiljainen pyhiinvaellus läh-
tee Messukylän keskiaikaisel-
ta kivikirkolta, Kivikirkontie 2, 
ja saapuu juhlakentän veisui-
hin. Reitin kesto 2 t ja pituus 
4,5 km. Mukaan vesipullo ja 
sään mukainen varustus. 

14.00 Tie sovintoon: Tam-
pere 1918 ja 2018 -semi-
naari. Tampereen yliopis-
ton päärakennus, Kalevantie 
4, sali D11. Muistot ja tarinat 
sodasta elävät, vaikka sodan 
kokeneita ei ole enää joukos-
samme. Vaikka sisällissotaa 
on tutkittu perin juurin puo-
lin ja toisin, myös vaikenemi-
sen kokemus elää vahvana. 
Tie Tampereelle kesti vain 
viikkoja, mutta tie sovintoon 
on ylisukupolvinen matka. 

16.00 Veisuut, juhlakenttä

16.00 Opastettu kävely-
kierros Kalevankankaan 
hautausmaalla. Lähtö pää-
portilta, Hautausmaankatu 5. 
Kesto 1,5 t. Vapaa pääsy.

16.00–18.00 Lasten ja 
kouluikäisten puuhapis-
teet kirkon ympäristössä:

 ɬ Kennel-liiton kaverikoirat 
Kalevan kirkon edessä ole-
valla puistoalueella. Tutus-
tu ystävälliseen koiraan ja 
silittele sitä.
 ɬ Tule ratsastamaan omalla 
kepparilla Kalevan kirkon 
edustalla sijaitsevalle kep-
pariradalle, paikalla kivat 
ohjaajat ja voit myös laina-
ta ratsua.
 ɬ Katusählyä – iloista hönt-
säilyä kouluikäisille Sam-
mon koulun pihassa juhla-

torin laidalla. Yhteistyössä 
Tampereen NMKY.
 ɬ Leku Leijona. Bongaa Le-
ku Leijona ja sano moro! 
Lekulta voit kysyä neuvoa, 
jos et löydä vaikkapa kave-
rikoiria tai reittiä katusäh-
lyyn Sammon koululle. 
Leku on Tampereen seu-
rakuntien varhaiskasvatuk-
sen maskotti.

Leku Leijona

17.00–17.45 Gospel-latta-
rit Kalevan kirkon seura-
kuntasalissa. Gospel-lat-
tarit™ on Tampereen NN-
KY:n kristillinen treenimuoto, 
jossa tanssitreeniin yhdiste-
tään alku- ja loppurukous se-
kä kristillinen latinalaismu-
siikki. Gospel-lattareissa kyse 
ei ole pelkästään fyysisestä 
hyvinvoinnista ja tanssitaito-
jen kehittymisestä, vaan tär-
keä osa on vahvistaa itsetun-
toa ja itsensä hyväksymistä. 
Iloinen matalan kynnyksen 
tanssitunti sopii kaiken ikäi-
sille, näköisille ja kokoisille. 
Vapaa pääsy.

Pormestari Lauri L
yly

18.00 Aattoseurat, juhla-
kenttä. Seurapuhujina pää-
sihteeri Petra Perttula, Tam-
pere, insinööri Teemu Mati-
lainen, Tampere,kirkkoherra 
Olli-Pekka Silfverhuth, Pirk-
kala, pormestari Lauri Lyly, 
Tampere, tuomiorovasti Olli 
Hallikainen, Tampere.

19.30 Bred dina vida vin-
gar – ruotsinkieliset vei-
suut Kalevan kirkon kap-
pelissa. Medverkande kan-
tor Pia Bengts, kyrkoherde 
Kim Rantala. Fritt inträde.

19.30 Körttikökkä-doku-
menttielokuva Kalevan 
kirkon seurakuntasalis-
sa. Körttikökkä kertoo Wan-
han Karhunmäen talkootyös-
tä. Dokumentissa seurataan 
talon vilkasta talkootoimin-
taa ja pureudutaan samalla 
talon historiaan, körttiläisyy-
teen ja tämän päivän haastei-
siin. Kesto n. 30 min. Ohjaaja 
Maija-Liisa Laitila. Vapaaeh-
toinen kannatusmaksu.

21.00 Pikadeitit goes he-
rättäjäjuhlat. Ikävöitkö lä-
hellesi sydänystävää? Pi-
kadeitit 20–40-vuotiaille 
Kalevan kirkon salissa 1. Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen 
5.7. mennessä osoitteessa 
tampereensinkut.fi.

21.00 Rukoushetki Kale-
van kirkon kirkkosalissa.

21.00 Tarinoita ikävästä – 
tarinateatteria ja Siionin 
virsiä Kalevan kirkon kap-
pelissa. Tarinateatteriseu-
roissa vuorottelevat Siionin 
virret sekä seuraväen koke-
muksista ja ajatuksista synty-
vät esitykset. Mukana Ylöjär-
ven seurakunnan tarinateat-
teriryhmä Aikas spontaanit 
ohjaajinaan Hanna Rienoja ja 
Terhi Törmä. Tilaan mahtuu 
30 henkeä. Maksuttoman li-
pun voi noutaa juhlakanslias-
ta Kalevan kirkon seurakun-
tatiloista. Seuroissa kerätään 
kolehti Herättäjä-Yhdistyk-
sen nuorisotyölle tulevaisuu-
den tarinoita varten.

21.00–23.00 Katukoris-
ta. Rentoa pelailua Sammon 
koulun pihalla juhlatorin lai-
dalla. Yhteistyössä Tamperen 
NMKY. Koulun pihassa voi 
juhlien aikana pelata vapaas-
ti katukorista, ota oma pallo 
mukaan.

23.00–02.00 Nuorten yö-
kahvila Kalevan kirkon 
seurakuntasalissa.

Lauantaina 7.7.
Aukioloajat: juhlatori 8–20, 
juhlaravintola 10.30–20, kah-
vio 7–21, grilli 12–22

8.00 Rukoushetki Kalevan 
kirkon kirkkosalissa

8.30 Aamuseurat, juhla-
kenttä. Seurapuhujina YTM 
Saara-Maria Pulkkinen, Hel-
sinki, kappalainen Kaisa Hei-
ninen, Helsinki, rovasti Heikki 
Holopainen, Pieksämäki, TT, 
VTM Jaakko Saari, Helsinki.

10.00–12.00 Lasten ja 
kouluikäisten puuhapis-
teet kirkon ympäristössä:

 ɬ Kirkkoseikkailut klo 10.30 
ja klo 11, lähtö Kalevan kir-
kon pääovilta. Kesto noin 
puoli tuntia, alle kouluikäi-
sille oma aikuinen mukaan.

 ɬ Hengellisen Kuukausleh-
den puuhapiste Kalevan 
kirkon eteisessä.
 ɬ Rintanappien tekoa Kale-
van kirkon salissa 6.
 ɬ Lasten hiljainen huone 
rauhoittumista ja päiväu-
nia varten Kalevan kirkon 
salissa 7.
 ɬ Kasvomaalausta ja puuha-
rata Kalevan kirkon seura-
kuntasalissa.
 ɬ Keppihevosrata kirkon 
edessä olevalla puisto-
alueella. Tule ratsastamaan 
omalla kepparilla, paikalla 
kivat ohjaajat ja voit myös 
lainata ratsua.
 ɬ Kennel-liiton kaverikoirat 
klo 10.30 alkaen Kale-
van kirkon edessä olevalla 
puistoalueella. Tutustu ys-
tävälliseen koiraan ja silit-
tele sitä.
 ɬ Futis-höntsyilyä Uimalan-
kadun kentällä, yhteistyös-
sä Tampereen NMKY. Pe-
lata voi vapaasti päätös-
seurojen alkuun asti, paitsi 
Peace United -ottelun ai-
kana la klo 19.30 alkaen. 
Ota oma pallo mukaan.
 ɬ Bongaa Leku ja sano mo-
ro! Voit kysyä Lekulta neu-
voja tai tulla muuten vaan 
moikkaamaan.

10.30 Vuoroveisuut, juhla-
kenttä. Kirjailija Kaija Pispa, 
Tampere. Herättäjä-Yhdistyk-
sen valtakunnallinen kuoro, 
joht. Samuli Korkalainen, ja 
valtakunnallisen lasten kuo-
roleirin osallistujia. Veisataan 
Siionin virret 176, 159, 97, 156 
ja 89. 

11.00 Raamattutunti, juh-
lakenttä. Dosentti Outi 
Lehtipuu, Pirkkala.

Malt i
11.30–12.30 TV:stä tuttu 
vanhempi liikennepuisto-
konstaapeli Maltti partioi 
tapahtuma-alueella. Ota 
yhteiskuva Maltin kanssa!

12.00 Urkuvartti Kalevan 
kirkossa, diplomi-urkuri 
Petri Karaksela. Vapaa pääsy.

12.15 Körttikökkä-doku-
menttielokuva Kalevan 
kirkon seurakuntasalissa.

12.30 Rukoushetki Kale-
van kirkon kirkkosalissa.

12.00–16.00 Pop up –ve-
gekahvila nuorisotyön 
kojulla. Herkuttele vegaani-
silla leivonnaisilla! 

Laura M almivaara

13.00 Päiväseurat, juhla-
kenttä. Juhlapuhe: Herät-
täjä-Yhdistyksen puheenjoh-
taja Tapani Rantala, Turku, 
muut puhujat näyttelijä Lau-
ra Malmivaara, Helsinki, so-
siaalineuvos Irene Roivainen, 
Tampere, rovasti Sakari Suu-
tala, Tampere.

14.00 Riitan reitti, ohjat-
tu pyhiinvaellus. Ohjattu 
hiljainen pyhiinvaellus läh-
tee Kalevan kirkon pääovien 
edestä ja päätyy takaisin juh-
lakentän lähetysseuroihin. 
Reitin pituus 1,5 km ja kesto 
1,5 t. Reitin varrella mm. Sor-
sapuiston veistokset ja Kale-
vankankaan luontoympäris-
tö. Mukaan vesipullo ja sään 
mukainen varustus.

14.30–15.00 Lasten lau-
lutuokio Kalevan kirkon 
seurakuntasalissa. Muka-
na Leku Leijona.

15.00 Körttipukuisten ko-
koontuminen kuoroka-
toksessa juhlakentällä.

Piispa Mat i R
epo

15.30 Lähetysseurat, juh-
lakenttä. Seurapuhujina 
sosionomi-diakoni, lähetys-
työntekijä Päivi Löytty, On-
gwediva (Namibia) / Tam-
pere, nuorisotyönohjaaja, 
lähetyssihteeri Pia Keto-
la, Seinäjoki, pastori Kaarina 
Rauhala, Haaparanta, pastori, 
palvelupäällikkö Matti Huota-
ri, Tampere, piispa Matti Re-
po, Tampere.

16.30–18.00 Pikadeitit 
goes herättäjäjuhlat. Ikä-
vöitkö lähellesi sydänystä-
vää? Pikadeitit yli 40-vuoti-
aille Kalevan kirkon salissa 1. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen 5.7. mennessä osoittees-
sa tampereensinkut.fi.

18.00 Rukoushetki Kale-
van kirkon kirkkosalissa.

Kalevan kirkon seurakuntasali 1, Liisanpuisto 1

20-40-v.  pe 6.7. klo 21-22.30 
yli 40-v.  la 7.7. klo 16.30 - 18
Ilmoittautuminen osoitteessa  
tampereensinkut.fi 
Lisätietoja: pikadeitit@evl.fi 

Tampereen sinkut

Herättäjäjuhlien ohjelmaa Kalevan kirkon ympäristössä
Tervetuloa Kalevan 
kirkon kulmille tu-
tustumaan juhla-
tunnelmaan ja oh-
jelmaan! Ohjelmaa 
on eri puolilla kau-
punkia, mutta juhli-
en pääpaikkana on 
Liisanpuisto Kale-
van kirkon vieres-
sä. Osa ohjelmas-
ta on Kalevan kir-
kon sisällä. Juhlat 
vietetään avoimen 
taivaan alla, ja juh-
la-alueelle on va-
paa pääsy. Alueel-
le voi rauhassa tul-
la tutustumaan ja 
juomaan vaikka kah-
vit tai syömään jää-
telön. Alueella on 
myös myynti- ja 
esittelykojuja. Kaik-
ki juhlaviikonlopun 
tapahtumat löydät 
osoitteesta herättä-
jäjuhlat.fi.

Kaverikoira

Körtiradio
Soi Tampereella

Taajuudella

107,1 MHz Juhlien ajan



Pekka Haavisto

18.30 Iltaseurat, juhla-
kenttä. Seurapuhujina tut-
kija Katja Valaskivi, Tampere, 
kansanedustaja, Euroopan 
rauhaninstituutin puheen-
johtaja Pekka Haavisto, Hel-

sinki, kirjailija Tuulia Matilai-
nen, Akaa, sairaalasielunhoi-
taja, rovasti Hanna Hella-Aro, 
Paimio, pastori Jouko Kuusi-
nen, Lapua

19.30 Peace United -jal-
kapallo-ottelu Uimalan-
kadun kentällä. Tervetuloa 
kannustamaan tai jopa pelaa-
maan futista! Peace United 
on joukkue, joka pelaa rau-
han puolesta ja kutsuu rivei-
hinsä kaikkia. Pelataan ys-
tävyysottelu Peace United 
-hengessä.

20.00 Tarinoita ikävästä 
– tarinateatteria ja Siio-
nin virsiä Kalevan kirkon 

kappelissa. Tilaan mahtuu 
30 henkeä. Maksuttoman li-
pun voi noutaa juhlakanslias-
ta Kalevan kirkon seurakun-
tatiloista.

20.00 Aholansaari Sinfo-
niettan konsertti Kalevan 
kirkossa. Johtaa Jyri Nissi-
lä. Solistina Jorma Hynninen, 
baritoni. Liput 10 €, ennak-
koon Aholansaaren kojulta.

20.00 Körttikökkä-doku-
menttielokuva Kalevan 
kirkon seurakuntasalissa.

23.00 Nuorten yöveisuut 
Kalevan kirkkosalissa.

23.45-02.00 Nuorten yö-
kahvila Kalevan kirkon 
seurakuntasalissa.

Sunnuntaina 8.7.
Aukioloajat: juhlatori 8–16, 
juhlaravintola 10–17, kahvio 
7–17, grilli 12–17

8.00 Rukoushetki Kalevan 
kirkon kirkkosalissa.

8.00 Aamuseurat, juhla-
kenttä. Seurapuhujina opis-
kelija Mahmood Ali Abbas, 
Tampere, kuvataiteilija, kult-
tuurituottaja Inka Ylihärsilä, 
Tampere, pastori Eeva-Kaisa 

Rossi, Jyväskylä, pastori Jyrki 
Koivisto, Ylöjärvi.

10.00 Messu, juhlakenttä. 
Liturgina Kati Eloranta, Tam-
pere, saarna Herättäjä-Yh-
distyksen toiminnanjohta-
ja Simo Juntunen, Helsinki. 
Urkurina Osmo Honkanen, 
kanttorina Petra Perttula. 
Mukana poikakuoro Pirkan-
pojat ja Tampereen herättä-
jäjuhlien juhlakuoro. Messu 
televisioidaan suorana lähe-
tyksenä Yle TV1:ssä.

13.30 Päätösseurat, juhla-
kenttä. Seurapuhujina pelin-
kehittäjä Juhana Mäntymaa, 
Helsinki, sosionomi Jemina 
Jaskari, Espoo, nuorisotyön-
ohjaaja Mauno Nivala, Lahti, 
pastori Iiris Luukkonen, Ori-
vesi, muusikko Jaakko Löyt-
ty, Tampere 
Lapset ovat tervetulleita klo 
13.15 kuorokatokseen vei-
saamaan virren Herra siu-
naa kotia. Lasten virren joh-
taa MuM Leena Untamala, 
Helsinki.
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JUHLAKENTTÄ

• juhla-alttari
• puhuja-aitio
• kuorokatos
• viittomakielinen tulkkaus

KALEVAN KIRKKO 

• juhlakanslia
• infopiste 2
• majoitustoimisto
• talkootoimisto
• liikennetoimisto
• kenttätoimisto

• körttiradion studio
• mediakeskus
• valvottu lastenhoito 

ja vauvala
• kirkkosali
• seurakuntasali
• kappeli
• hiljaisuuden huone

2 3 41

Ruokalippujen 
myyntipisteet

sijaitsevat ravintolan 
molemmissa 

päädyissä sekä
juhlakentän 

eteläreunalla.

JUHLATORI

• kohtaamispaikka
• kahvio ja grilli
• lettupiste
• myyntikojut

SAMMON KOULU

• nuorten majoitus
• lepohuone
• ensiapu ja lääkärin vastaanotto

Herättäjäjuhlien koko ohjelma: 
herättäjäjuhlat.fi.  
Konserttitarjonta löytyy myös Silta-lehden 
 tapahtumaliitteen  Konserttitarjottimelta.

Juhlaravintola  
ruokkii nälkäiset

Jos nälkä yllättää kesken 
kaiken, suuntaa kulku-
si Juhlaravintolaan! Ravin-

tola tarjoilee lämmintä ruo-
kaa koko aukioloaikansa ajan, 
ja tarjolla on useampia ruo-
kalajeja. Ruuat ovat pääsään-
töisesti gluteenittomia ja lak-
toosittomia, myös vegaaninen 
vaihtoehto on tarjolla. Aterian 
hinta on 7–9 euroa, ja siihen 

sisältyy leipä, levite ja ruoka-
juoma. Ruokalippu ostetaan 
ennakkoon myyntipisteestä. 
Ravintolasta ruuan saa ruoka-
lippua vastaan, ei siis rahalla. 
Pienempi nälkä tai jano talttu-
vat kahvion tai grillin tuotteil-
la, niissä maksuvälineinä käy-
vät käteinen tai pankkikortti. 
Myynnissä on myös lettuja ja 
jäätelöä.

Tule jalkaisin  
tai julkisilla!

Juhlaviikonloppuna Ka-
levan kirkon ympäristös-
sä pyörii tuhansia ihmisiä, 

joten vilinää riittää. Raitio-
tietyömaa tuo tietenkin oman 
lisänsä liikenteeseen, samoin 
yhteiskuljetusbussit eri puo-
lilta Suomea. Siksi toivotaan, 
että tamperelaiset saapuvat 
paikalle jalkaisin tai bussil-
la. Polkupyöräilijöille on va-

rattu pysäköintitilaa Sammon 
keskuslukion edustalta. Hen-
kilöautolla tuleville ei ole py-
säköintipaikkoja juhla-alueen 
läheisyydessä, vaan parkki-
alue on järjestetty Hakamet-
sän jäähallille. Siellä pysä-
köinti maksaa 10 e / päivä tai 
20 / 3 päivää, ja hintaan sisäl-
tyy sukkulabussikuljetus juh-
la-alueelle Liisanpuistoon. 

Osta ruokalippu etukäteen!

Juhlaravintolan päivittäi-
nen ruokalista löytyy herät-

täjäjuhlien verkkosivuilta. 
herättäjäjuhlat.fi > Juhlainfo 
> Juhlaravintola ja ruokalu.



Ps. Särkänniemeen lauantai-il-
tana 7.7. juhlien erikoishin-
taan! Herättäjäjuhlien juh-

la-alueella nuorisotyön kojulla myydään 
Särkänniemen iltalaiterannekkeita hintaan 
25 e (yli 120 cm) ja 19 e (alle 120 cm). Rannekkeella pää-
see Särkänniemen laitteisiin klo 16-21. Etukäteen rannek-
keita voi ostaa juhlatoimistosta, Seurakuntien talon ala- 
aula, Näsilinnankatu 26, avoinna arkisin kello 10–14.

Sinustako  
talkoolainen?
Koe iso tapahtuma  
uudesta näkökulmasta!

Tule kurkistamaan kulissien taakse ja katso-
maan, miten suurtapahtuman koneisto toi-
mii! Talkoolaisena saat ainutlaatuisen koke-

muksen, hyvää mieltä ja kahvi- tai ruokalipun 
talkoovuoron pituudesta riippuen sekä herättäjä-
juhlien t-paidan. Vuorojen kesto 4 tunnista ylös-
päin, jokaiselle löytyy sopivaa tehtävää! Katso 
tehtävät ja ilmoittaudu osoitteessa vapaaehtois-
tyo.fi/herattajajuhlat_2018 tai soita juhlatoimis-
toon, p. 040 804 8713 ja kysy lisää.

Tule rentoutumaan  kesä illan 
piknik-konserttiin!
Tilkkutäkki-piknik Perjantaina  
6.7. klo 19.30 Sorsapuistossa

Kaikkien aikojen rippikoululauluja kaiken maailman rip-
pikoululaisille. Laulamassa ja laulattamassa gospel-muu-
sikoita Tampereen seudulta. Tilaisuuden aikana järjes-

tetään tilkkutäkkiarpajaiset. Arpoja voi ostaa piknikiltä ja jo 
iltapäivällä juhlakentältä. Myynnissä hot dogeja ja virvokkeita.

Räppäri Jellona ja 
pop-kantelisti Ida Elina 
Särkänniemen lavalla  
Lauantaina 7.7. kello 17

Siionin virsiä, työväenlauluja 
ja tekstejä vuodelta 1918
Suojaavat siivet -konsertit  
Tuomiokirkossa Tiistaina 3.7. klo 19  
ja lauantaina 7.7. klo 20.30

Sata vuotta sitten tamperelaiset etsiytyivät sodalta suo-
jaan Tampereen tuomiokirkkoon. Tuomiokirkko on tur-
vapaikkana myös vuonna 2018. Sovinnon lauluja ja 

rauhan virsiä esittävät Laura Malmivaara, Heikki Hela, Jaak-
ko Löytty sekä näyttelijät Eriikka Väliahde ja Tuomas Juntu-
nen. Orkesteria johtaa Joonas Mikkilä.
Liput ennakkoon: 22,50 €/17,50 € (lippu.fi). Juhlakansliasta 
juhlien aikana ja kirkon ovilta tuntia ennen 25 € / 20 €.

Jaakko Löyty, Laura Malmivaara ja Heikki Hela 

Juhlien graafinen ilme ja kannen kuva: Valpuri Tauriainen  /  Taitto: Timo Saarinen  /  Sisältö: Anna-Mari Martikainen ja Petra Perttula  /  JULKAISIJA: TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNNAT

Itsenäisyydenkatu 17 
33500 Tampere 
03 254 9300 tampereentammelanapteekki.fi

Avoinna
ma-pe   8-19
la 9-15

LIPUT
ENNAKKOON 22 €

OVELTA 25 €

31.10.  LAHTI Ristinkirkko
01.11.  HELSINKI Temppeliaukion kirkko
02.11. TURKU Mikaelinkirkko
04.11. KANGASALA Kirkko
21.11.  JYVÄSKYLÄ Taulumäen kirkko
22.11. ISOKYRÖ Kirkko
23.11. OULU Oulujoen kirkko
24.11. KUOPIO Tuomiokirkko
25.11. JOENSUU Joensuun kirkko

GOSPEL 
GENTLEMEN

Pekka Simojoki 
Jaakko Löytty 
Petri Laaksonen

KIERTUE

Konsertit alkava klo 19.00, 
paitsi Joensuu klo 16.00

Körtti — Tampere, Piäni sanakirja
Herännyt — Meinaa että ihmine o heränny siihe, et-
tä se o itte vaillinane ja sillä on viä uskonpuuteki. Mo-
ni ei tykkää sanoo itteensä heränneeksi, ku se kuulos-
taa vähäl liian hianolta. Ne om mialuummin körttejä.

Herättäjäjuhlat — Körttien jokakesäset kokoontu-
misajot. Väkee o ku pipoo, mutta kyä sekaan mahtuu. 
Piretään aina eri paikkakunnilla, ny ne o Tampereella. 
Ja ens vuanna tua Nivalassa.

Körtti — Nää körtit on semmosta vaatimatonta po-
rukkaa. Ne ei nääs rupee toisten uskoo riapotteleen, 
kun niiren miälestä omassa ittessäki o tarpeeks teke-
mistä. 

Körttipuku — Aikanaan nää körtit halus korostaa, et-
tä ne ei nääs vaatteilla koreile, joten ne otti tavaks pu-
keutua semmotteen tummaan, yksinkertaseen vaate-
kertaan, joka oli itte tehty. Siittä ne sitten tunnettiinkin. 
Nykyäänhän tommonen käsityä on erikoista ja hianoa, 
ei semmottia enää nää juur muualla ku herättäjäjuhlilla.

Siionin virret — Körttiporukan omat henkelliset 
laulut, jokka lauletaan ilmam mitään harmoonia taka 

muuta soittopeliä. Ne kekkä haluaa veisata mukana, 
voi kattoo sanat intternetistä. On niistä kirjakin, sitä 
myyrään tua juhlilla. 

Seurat — Seuroissa istahretaan yhren tunnin ajaksi 
kuunteleen, ku toiset puhuu, ja sittev välillä veisataan 
Siionin virsiä. Usein juaraan kahveetkin lopuks.

Seurapuhe — Puheevvuaro voiraan antaa kelle vaan, 
ei tartte olla mikään kirkommiäs tai -naine, ja puheek-
ki on sitte usein semmottia, että niistä hokaa jokaine 
jotain. Yks puhe kestää palttiarallaa viis minuttia. No 
joskus vähä ylitte.

Paavo Ruotsalainen — Ruattalaisen Paavo on näiren 
körttien oppi-isä. Se meinaan kekkas aikanaan, että kyä 
uskonasioita voi jokane itte miälessään kokea ja poh-
riskella, ei siinä mitään rohveettoja tarvita. Eikä var-
sinkaan semmottia hihhuleita tai mitä nää ny o. Paa-
von miälestä se usko o jotain semmosta, joka saaraan 
Jumalalta, ei sitä voi ihmine itte päättää, se voi vaan toi-
voo. Eikä tehrä omasta eikä toisten uskosta numeroo.


