Tervetuloa osallistumaan yhdeksänteen
valtakunnalliseen Virsivisaan!
Luvassa on virsikirjan selailua ja availua, ihmettelyä ja innostumista,
laulua ja musisointia.
Virsivisa on tarkoitettu kolmas- ja neljäsluokkalaisille. Se innostaa
koululaisia virsien laulamiseen ja suomalainen virsiperinne ja kulttuuriperintö tulee monipuolisesti tutuksi. Virsivisan virsiä voidaan liittää
uskontotunnin oppiaineksiin ja virret kuuluvat myös opetussuunnitelmaan. Virsivisassa virsi kurkkii nimenomaan koulu ja kirkko -yhteistyön
ykköskorista yleissivistävänä opetuksena.
Virren monipuolisuus musiikkina ja erilaisina teksteinä antaa mahdollisuuksia moneen. Monen virsivisaosallistujakoululaisen palaute virsistä
on: “Ne ovat niin kauniita”.
Kauniita ja hartaita. Näitä adjektiiveja liitetään useasti virteen. Virsi voi
olla myös menevä, iloinen, komea, hidas, surullinen, toiveikas. Virsivisan verkkosivuilla olevilla äänitteillä virttä on sovitetaan monenlaiseksi
musiikilliseltakin tunnelmaltaan.
Tällä kaudella nostamme teemana esiin rauhan. Lähdemme siitä
ajatuksesta liikkeelle, että kaikki voivat olla rauhantekijöinä. Lapsilla on
oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana. Koulurauha
on jo tuttu käsite. Rauha voi liikkua tästä monelle tasolle: ruokarauhasta työrauhaan, lapsen kasvurauhaan.
Rauha on vuorovaikutusta ja toisiemme kunnioittamista. Virsikirjan
lisävihkon virressä 955 Rauhaa, ystäväni rauhaa levitetään ja jaetaan
konkreettisesti tukiviittomin ympärillemme:
Rauhaa, ystäväni, sinulle toivotan!
Virsivisaterveisin,
Mari Torri-Tuominen
Virsivisan projektivastaava, Nuori kirkko ry

Käytännön ohjeita

Virsivisan eteneminen

Puhukaa Virsivisasta
Ota Virsivisa puheeksi seurakunnassa ja työyhteisössä,
erityisesti koulutyöstä vastaavien kanssa. Voisiko Virsivisa
olla sopiva uusi yhteistyön muoto koulujen kanssa?

Tammikuu viikko 5/2019
kouluvisa, jossa ratkotaan koulun paras
virsivisajoukkue, joka jatkaa paikallisvisaan.

Tutki aikatauluja
Syksyllä 2018 ilmoittaudutaan ja käydään läpi koulu- ja
paikallisvisaan kuuluvat 20 virttä.

Helmikuu viikko 7/2019
paikallisvisa seurakunnittain, jossa etsitään
seurakunnan paras joukkue, joka jatkaa aluevisaan.

Ole yhteydessä kouluun
Innosta ja auta! Virsi liittyy koulun opetussuunnitelmaan.
Pohtikaa yhdessä opettajien ja koululaisten kanssa visaan
osallistumista.

Maaliskuu viikko 13/2019
aluevisa hiippakunnittain, josta paras lähtee
hiippakunnan edustajana finaaliin.

Lue säännöt
http://www.virsivisa.fi/virsivisa_2018-2019/saannot
Siellä on lisätietoa myös visan toteuttamisesta, sisällöistä ja
etenemisestä.
Uutta tällä kaudella
Voitte ilmoittautua mukaan laulamaan 20 virsivisaan
valittua virttä ilman visailua. Sen jälkeen voitte tulostaa
osallistujille verkosta Virsivisa-diplomin.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen voi tehdä luokan opettaja, koulun yhteinen
yhdyshenkilö tai seurakunnan työntekijä. Luokan opettaja
tekee omaa luokkaansa koskevat päätökset. Mukaan voi
ilmoittautua myös vain laulamaan 20 virttä, ilman varsinaisia visailuvaiheita. Sen jälkeen osallistujille voi tulostaa
verkkosivuilta virsivisadiplomin.
Tutustukaa virsiin
Voitte laulaa ja soittaa sekä kuunnella äänitteitä ja tutkia
Viikon virsi -aineistoja www.virsivisa.fi -verkkosivuilta. Voitte
myös selailla virsikirjaa ylipäätään ja tutustua sen käyttöön.
Seurakunnan työntekijän rooli
Seurakunnan työntekijä voi olla apuna virsiin tutustumisessa. Seurakunnan työntekijä voi olla mukana myös kouluvisan järjestämisessä Paikallisvisa seurakunnittain järjestetään seurakunnan työntekijöiden toimesta. Kaikki materiaalit kysymyksineen tulevat valtakunnalliselta virsivisatyöryhmältä.

Finaali 17.5.2019 Jyväskylä.

Muutama vinkki
Löydät kaikki virret myös verkosta
http://www.mobiilikirkko.fi/virsihaku.php tai
http://notes.evl.fi/Virsikirja.nsf/
Mitä virsivisa maksaa
Mahdollisesti seurakunta voi olla mukana
tukemassa sekä koulu- että paikallisvisaa
palkinnoin tai mahdollisin välipaloin. Seurakunta voi osallistua myös joukkueiden matkakuluihin paikallisvisaan ja aluevisaan osallistuttaessa.

Virsivisan virret
Koulu- ja paikallisvisan virret:
13 Nyt sytytämme kynttilän
15 Tiellä, ken vaeltaa
21 Enkeli taivaan
30 Maa on niin kaunis
59 Leipää pelloilta maan
78 Vieraalla maalla kaukana
88 Lensi maahan enkeli
135 Jumala loi auringon, kuun
397 Kun on turva Jumalassa
447 Kristus valo maailman
488 Jeesus, sinä itsekin
492 Ystävä sä lapsien
501 Kuule, Isä taivaan
502 Jeesus, meitä kosketa nyt
548 Tule kanssani, Herra Jeesus
571 Jo joutui armas aika
588 Rauhan Herra, maailmaasi
600 Hyvyyden voiman
950 Laulu kuuluu kirkkotiellä
955 Rauhaa, ystäväni
Aluevisassa edellisten lisäksi
338 Päivä vain ja hetki kerrallansa
462 Soi kunniaksi Luojan
514 Anna meille rauhasi
931 Joskus sisimpäämme kasvaa
942 Aurinko tanssii, halleluja!
Finaalissa edellisten lisäksi:
105 Aurinkomme ylösnousi
471 Hyvä Jumala
560 Maat, metsät hiljenneinä
567 Ah, kuinka kevät hohtaa
903 Soi, virteni kiitosta Herran

www.virsivisa.fi
Virsivisan sivuilta löydät säännöt, aikataulut,
virsien
äänitteet,
harjoittelukysymyksiä,
virsipuuhaa, ”Viikon virsi” -aineistoja sekä
paljon muuta.

Järjestäjät ja yhteystiedot
Virsivisan järjestää Nuori kirkko ry. Yhteistyökumppanina on Kirkkohallitus ja paikallisesti
visaa toteuttavat koulut, seurakunnat ja
hiippakunnat. Opetushallitus on mukana
asiantuntijana. Valtakunnallinen virsivisatyöryhmä tuottaa eri visavaiheiden kysymykset
ja tehtävät.
Lisätietoja:
Mari Torri-Tuominen,
Virsivisan projektivastaava, Nuori kirkko ry
mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi

