
Tiedote

Päiväys: 13. joulukuuta 2018

Vastaanottajat: Johtavat auktoriteetit, apujärjestöjen ylimmät 
johtokunnat, vyöhykeseitsenkymmenet, 
vaarnanjohtajat, lähetysjohtajat, piirinjohtajat, 
piispat ja seurakunnanjohtajat

Lähettäjä: Seminaarit ja uskontoinstituutit (+1 801 240 4357)

Aihe: Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille tammikuussa 2019

Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille lähetetään suorana lähetyksenä kirkon 
satelliittijärjestelmän välityksellä, osoitteessa lds .org, Youtubessa ja muussa mediassa sunnuntaina 
13. tammikuuta 2019 klo 18 Kalliovuorten normaaliaikaa. Puhujat ovat vanhin Dale G. Renlund 
kahdentoista apostolin koorumista ja hänen vaimonsa, sisar Ruth L. Renlund. Kaikki nuoret 
aikuiset (18–30- vuotiaat), niin naimattomat kuin naimisissa olevat, ja oppilaat, jotka ovat 
päättämässä toisen asteen opintojaan toukokuun 2019 loppuun mennessä, kutsutaan osallistumaan 
tähän tilaisuuteen.

Pian suoran lähetyksen jälkeen tallenne hartaustilaisuudesta arkistoidaan sivustolle 
devotionals .lds .org. Tuo tallenne voidaan milloin tahansa suoratoistaa tai ladata sieltä. Oheisessa 
lähetysaikataulussa on tietoa saatavana olevista kielistä ja muista yksityiskohdista. Tallenteet 
kaikilla hyväksytyillä kielillä tulevat saataville lauantaihin 19. tammikuuta 2019 mennessä.

Valitkaa sellainen katseluaika, joka sopii parhaiten alueenne nuorille aikuisille. Lähteet sosiaalista 
mediaa varten ovat saatavana sivustolla devotionals .lds .org.

Alkuperäisjulkaisun nimi: Notice, 13 December 2018: January 2019 Worldwide Devotional for Young Adults. Finnish. 16520 130
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Kirkon lähetysten aikataulu
Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille:  
Ilta vanhin ja sisar Renlundin seurassa
sunnuntaina 13. tammikuuta 2019
Ohjelman kesto: 1 tunti

Yleisiä tietoja
Katseluaika
Valitkaa sellainen katseluaika, joka sopii parhaiten alueenne nuorille aikuisille.

Tietoa vaarnan tekniikka- asiantuntijalle
Tätä lähetystä voidaan katsoa suorana lähetyksenä 1 kirkon satelliittijärjestelmän välityksellä, 
sivustolla devotionals .lds .org ja muussa mediassa. Hartaustilaisuutta voi katsella myöhemmin 
vain suoratoistona sivustolta devotionals .lds .org tai lataamalla lähetys sieltä. Suorasta 
satelliittilähetyksestä voidaan myös tehdä tallenne myöhemmin katsottavaksi tai valita jokin muista 
jakeluvaihtoehdoista, jotka on lueteltu tässä lähetysaikataulussa.
Ohjeita satelliittilähetykseen valmistautumisesta tai teknisen avun pyytämisestä on julkaisussa 
Satelliittilaitteistoa koskevia tietoja vaarnan tekniikka- asiantuntijalle. Tuota asiakirjaa tulee 
säilyttää lähellä satelliittivastaanotinta.
Satelliittia, internetiä tai laitteita koskevia teknisiä tietoja kirkon lähetysten vastaanottamiseksi 
seurakuntakeskuksessa on sivustolla mhtech .lds .org. Mikäli käyttämänne kieli ei ole saatavana 
verkkosivustolla, teille osoitettu hallintotoimisto voi auttaa.
Huom. Mikäli osaat englantia, pyydämme sinua täyttämään Broadcast Postevent Surveyn [Lähetystä 
koskeva tapahtuman jälkeinen kysely] lähetyksen päätteeksi. (Kysely on tällä hetkellä saatavana vain 
englanniksi.) Pääset kyselyyn menemällä sivustolle mhtech .lds .org ja kirjoittamalla hakukenttään 
broadcast survey.

Tekstitys
Tekstitys kuulovammaisille on saatavana kirkon satelliittijärjestelmän välityksellä monilla 
alueilla. Siellä, missä se on saatavana, se on englanniksi tekstityskanavalla 1 (CC1), espanjaksi 
tekstityskanavalla 3 (CC3) ja portugaliksi tekstityskanavalla 4 (CC4). Jos tekstitys on saatavana 
alueellanne, järjestä televisiomonitori tätä palvelua tarvitseville. Tarvitessasi teknistä tukea noudata 
ohjeita, jotka ovat julkaisussa Satelliittilaitteistoa koskevia tietoja vaarnan tekniikka- asiantuntijalle.
Tekstitys englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi on myös saatavana internetissä niille elektronisille 
laitteille, jotka tukevat sitä.

 1.  Lähetyspäivämäärä, - aika ja - kielet voivat muuttua. Tietoa muutoksista on englannin kielellä sivustolla events .lds .org. Tietoa muutoksista 
muilla kielillä saa ottamalla yhteyttä yksikölle osoitettuun hallintotoimistoon.
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Lähetysaikataulu: Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille

Videotallenteen kopioiminen
Tämän hartaustilaisuuden videotallennetta saa kopioida ainoastaan kirkon käyttöön. Vaarnan 
tekniikka- asiantuntija voi tehdä kopion kullekin seurakuntakirjastolle. Hänen tulee lisätä kunkin 
videotallenteen etikettitarraan seuraava tekijänoikeusmerkintä:

Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille: 
Ilta vanhin ja sisar Renlundin seurassa 
13. tammikuuta 2019 
© 2019 Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Tämä hartaustilaisuus arkistoidaan myös sivustolle devotionals .lds .org.

Suora lähetys
Suoraa lähetystä voi seurata kirkon satelliittijärjestelmän välityksellä sekä sivustoilla 
devotionals .lds .org ja mormonchannel .org, Roku- laitteen Mormon Channel - kanavalla 2, LDS 
Institutes of Religion - Facebook- sivulla ja Mormon Channel - sovelluksessa.

 Suora lähetys  MST: sunnuntaina 13. tammikuuta 2019 klo 18.00 3

 UTC: maanantaina 14. tammikuuta 2019 klo 1.00
Kielet, joilla voi seurata suoraa lähetystä kirkon satelliittijärjestelmässä sekä sivustolla 
devotionals .lds .org:
amerikkalainen 
viittomakieli 4

cebu
englanti (tekstitetty)
espanja (tekstitetty)

fidži
indonesia
japani
kantoninkiina
khmer

korea
mandariinikiina
mongoli
portugali (tekstitetty)
ranska

samoa
tagalog
tahiti
thai
tonga

Suoran videolähetyksen kielet Roku- laitetta varten Mormon Channel - kanavalla:
amerikkalainen 
viittomakieli

englanti (tekstitetty)
espanja (tekstitetty)

portugali (tekstitetty)
ranska

Mormon Channel - sovellus on saatavana Roku- suoratoistosoittimella. Käy sivustolla 
mormonchannel .org tai hanki lisätietoja Rokun kanavamyymälästä.

 2.  Kaikki tuotenimet ja liikeyritysten nimet sekä laitteet, logot, kuvakkeet, kuvat ja kuviot, joihin tässä asiakirjassa viitataan, ovat 
asianomaisten haltijoiden tavaramerkkejä, ja niiden on tarkoitus näkyä vain sellaisella tavalla, josta on hyötyä näiden tavaramerkkien 
haltijoille. Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden, palvelujen, yhtiöiden, organisaatioiden, kotisivujen tai verkkosivustojen nimien 
näkyminen tai näkymättä jääminen ei millään tavoin viittaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon antamaan 
sponsorointitukeen, kannatukseen tai näiden puuttumiseen.

 3.  Lähetysten alkamisajat on lueteltu Kalliovuorten normaaliajassa (MST) ja koordinoidussa yleisajassa (UTC). MST on Salt Lake Cityssä 
Utahissa Yhdysvalloissa noudatettava aika. UTC on kansainvälinen aikastandardi.

 4.  Amerikkalainen viittomakieli (ASL) on saatavana kirkon satelliittijärjestelmän välityksellä vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 
ASL- lähetyksessä päähuomio kohdistuu viittojaan ja kokouksen puhujat näkyvät ruudulla pienessä ikkunassa. ASL- lähetyksessä 
äänikielenä on englanti. Jos teidän on tarpeen alkaa vastaanottaa ASL- lähetyksiä satelliitin välityksellä, ottakaa yhteys paikalliseen 
kiinteistönhoitoryhmään ainakin kaksi viikkoa ennen lähetystä. Lisälaitteet saattavat olla tarpeen.
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Lähetysaikataulu: Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille

Suoran videolähetyksen kieli LDS Institutes of Religion - Facebook- sivulla:
englanti

Suoran video-  ja äänilähetyksen kielet sivustolla mormonchannel .org ja suoran videolähetyksen 
kielet Mormon Channel - sovelluksessa:
amerikkalainen 
viittomakieli

englanti (tekstitetty)
espanja (tekstitetty)

Suoran lähetyksen ajankohta on ainoa kerta, jolloin tämä hartaustilaisuus on saatavana espanjaksi, 
portugaliksi ja ranskaksi Roku- laitetta varten Mormon Channel - kanavalla, ja ainoa kerta, jolloin se 
on saatavana espanjaksi sivustolla mormonchannel .org ja Mormon Channel - sovelluksessa. Suorasta 
lähetyksestä alkaen hartaustilaisuus voidaan katsoa milloin tahansa sivustolla devotionals .lds .org 
edellä mainituilla kielillä.

Arkisto
Arkistot ovat saatavana sivustoilla devotionals .lds .org ja mormonchannel .org, Roku- laitetta varten 
Mormon Channel - kanavalla ja Mormon Channel - sovelluksessa.

Video- , ääni-  ja tekstiarkiston kielet sivustolla devotionals .lds .org:
albania
amerikkalainen 
viittomakieli

armenia
bulgaria
cebu
englanti (tekstitetty)
espanja (tekstitetty)
fidži
hollanti
indonesia

italia
japani
kantoninkiina
khmer
korea
kroaatti
latvia
liettua
malagasi
mandariinikiina
mongoli

norja
portugali (tekstitetty)
puola
ranska
romania
ruotsi
saksa
samoa
suomi
tagalog
tahiti

tanska
thai
tonga
tšekki
ukraina
unkari
venäjä
viro

Suoran videolähetyksen tiedostot arkistoidaan pian lähetyksen jälkeen sivustolle devotionals .lds .org. 
Arkistoihin lisätään äänitiedostoja ja videotiedostoja lähetyksen jälkeiseen lauantaihin mennessä. 
Tekstitiedostoja lisätään sitä mukaa kuin ne tulevat saataville.

Videoarkistokielet sivustolla mormonchannel .org ja Roku- laitetta varten Mormon Channel 
- kanavalla sekä Mormon Channel - sovelluksessa:
amerikkalainen 
viittomakieli

englanti (tekstitetty)

Joitakin vuorokausia suoran lähetyksen jälkeen ohjelma lisätään videosarjaan Worldwide 
Devotionals for Young Adults [Maailmanlaajuiset hartaustilaisuudet nuorille aikuisille] sivustolla 
mormonchannel .org ja arkistoihin Roku- laitetta varten Mormon Channel - kanavalla sekä Mormon 
Channel - sovelluksessa.
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Lähetysaikataulu: Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille

Muita jakeluvaihtoehtoja
Televisio ja radio
Hartaustilaisuutta voi mahdollisuuksien mukaan seurata suorana lähetyksenä useiden eri 
televisio-  ja radioasemien, mukaan lukien Mormon Channel HD - radioaseman, ja kaapeli-  ja 
satelliittijärjestelmien kautta sekä internetissä eri puolilla maailmaa. Tarkista lähetyksen saatavuus 
paikkakunnallasi paikallisista ohjelmaluetteloista tai hae lisää tietoa sivustoilta mormonchannel .org 
tai byutv .org.

Evankeliumiaiheisen kirjaston mobiilisovellus
Evankeliumiaiheinen kirjasto - mobiilisovellus on saatavana monilla kielillä ja monille 
eri mobiililaitteille, mukaan lukien tabletit ja älypuhelimet, joissa on Apple (iOS)-  tai 
Android- käyttöjärjestelmä. Käy sivustolla mobile .lds .org tai hanki lisätietoja laitteesi 
sovelluskaupasta.
Video-  ja äänitallenteet useimmilla tarjolla olleilla kielillä ovat käytettävissä kuukauden kuluessa 
lähetyksestä. Tekstitiedostoja lisätään sitä mukaa kuin ne tulevat saataville.

Podcastit
Podcastit ovat saatavana sivustolla devotionals .lds .org.
Video-  ja ääniarkiston kielet:
Tarkista kielet sivustolta devotionals .lds .org.


