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Tekstiä syvällisesti  
ja arjen tasolta

Ajankohtaiskirjasta löytyy kirjoituksia 
niin lukijoille, jotka pitävät syvällisistä 
analyyseistä, kuin niille, jotka haluavat 
lukea arkikokemuksiin pohjautuvia 
tekstejä uskosta ja nykyajan ilmiöis-
tä. Kirjasta löytyy ammennettavaa 
nuorteniltoihin, alustuksiin ja ennen 
kaikkea jokaiselle kristitylle uskonelä-
män tueksi.

Ensimmäinen osio avaa, mitä 
sydämen usko on ja miten se ilmenee 
ihmisen elämässä. Toinen ja kolmas 
osio kuvaavat, miten sydämen usko 
synnyttää halun kantaa vastuuta 
lähimmäisistä niin koko yhteiskunnan 
kuin yksilöidenkin tasolla. Ne käsit-
televät myös monia ajankohtaisia ky-
symyksiä, kuten kiusaamista, pahoin-
voinnin lisääntymistä, kuplautumista 
ja asenteiden koventumista. Neljäs 
osio muistuttaa, että kristillisyyden 
toiminnan ydin on pysähtyminen 
tärkeimmän äärelle, Jumalan sanan 
kuuloon. 

Koskettavia kohtia

Minulle toimittajana koskettavimpia 
kohtia kirjassa oli erään nuoren us-
kontunnustus. Hän ei osannut selittää 
uskoaan tarkemmin mutta totesi: 
”Kun saan uskoa synnit anteeksi Jee-
suksen nimessä ja veressä, niin tun-
nen sydämessäni rauhan ja sellaisen 
varmuuden.” Siinä on sanottu kaikki 
tarpeellinen. Tämä ja muut kuvaukset 

uskon tunnustamisesta rohkaisivat 
minua. Kannattaa tunnustaa uskoa 
edelleen.

Toinen omaa elämääni lähelle 
tullut kohta oli erään kirjoittajan poh-
dinta kristillisestä kasvatuksesta: ”Sitä 
ei myöskään tarvitse koskaan katua, 
että on puhunut lapsille anteeksianta-
vasta Jumalasta ja vienyt heitä kuule-
maan hänen sanaansa.” Tämä kirjoi-
tus tuli lempeästi kohti ja pysäytti 
minut pohtimaan omaa toimintaani 
kasvattajana. Aikamme haastaa meitä 
kristillisessä kasvatuksessa todella 
voimakkaasti. Kirjasta saa siihenkin 
rohkaisua ja tukea.

Lukeminen virvoittaa 
uskonelämää

Kristillisyyden julkaisujen äärelle py-
sähdyttyäni olen aina todennut saman 
asian: näitä pitäisi lukea enemmänkin. 
Erilaisten julkaisujen kautta saan roh-
kaisua ja tukea omaan uskonelämääni. 
Miksi siis en antaisi aikaa elämäni 
tärkeimmälle asialle?

Toivon, että ajankohtaiskirjan kir-
joittajien välittämät tulevaisuuden ja 
toivon viestit tavoittavat myös sinut 
tämän levottoman ja moniarvoisen 
ajan keskellä. Ajankohtaisia ilmiöitä 
peilaten kirja välittää vuosituhansia 
vanhaa viestiä: ”Jos me vaellamme 
valossa, niin kuin hän itse on va-
lossa, meillä on yhteys toisiimme 
ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä” 
(1. Joh. 1:7). n

AJANKOHTAISTEN 
ILMIÖIDEN 
TARKASTELUA 
Matias Muhola

Mitä sydämen usko itse asiassa on ja mistä sen löytää? Mitä sydä-
men uskosta nousevat arvot antavat aikaamme? SRK:n ajankoh-
taiskirjan 2022 kirjoittajat valottavat Raamatun, ajankohtaisen 
tiedon sekä omien kokemustensa kautta sydämen uskoa ja sen 
merkitystä. Teoksessa pysähdytään myös pohtimaan, miten sydä-
men usko näkyy lähimmäisten kohtaamisessa ja Jumalan valta-
kunnan työssä. 

"

Julkaisujen toimitus

Rauhattoman ja epävarman ajan keskellä 
Jumalan sanaan perustuva sydämen 
usko tuo turvan ja sisäisen rauhan. 
Jumalan valtakunta julistaa rauhan 
evankeliumia. Se vahvistaa uskoa Jumalan 
mahdollisuuksiin ja voimaan sekä avaa 
turvallisia uskon näköaloja tulevaisuuteen.
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Ihastuminen on rakastumisen 
harjoittelua. Rakastunut tajuaa, 

että tuo voima ja tunne kulkeekin 
mukana kaikkialle. Jos rakkaus saa 
vastakaikua ja etenee seurusteluun, 
huomaa pian olevansa matkalla 
monenkirjavan maiseman halki 
kohti etäällä häämöttävää päämäärää, 
avioliittoa.  

Rakkaus laittaa aikuisen ihmisen 
lepertelemään toiselle kuin suloiselle 
vauvalle tai pörröiselle koiranpen-
nulle. Rakastuneet keksivät toisilleen 
pöllöltä kuulostavia lempinimiä tai 
saattavat kehua toistensa korvaleh-
teä tai nilkan suloista muotoa. Joku 
ihastuu toisen ääneen, joku rauhalli-
suuteen, joku kiinnittää ensimmäise-
nä huomionsa toisen persoonalliseen 
sateenvarjoon. 

Käy niinkin, että rakkaudessa 
tulee pettymyksiä. Silloin tuntuu 
kuin putoaisi syyskylmillä kuuraiselta 
tukilta jääkylmään puroon, jota oli 
ylittämässä. Sielunvihollinen yrittää 
kaikin mahdollisin keinoin tuhota 
uskon ja rakkauden, mutta rakkau-
dessaan Jumala auttaa lapsiaan. Tästä 
kaikesta kerron tarkemmin kirjas-
sani Ihanan kamalaa. Tule matkalle 
mukaan! n

Toim. Matias Muhola ja Ari-Pekka Palola
Kovakantinen
224 sivua, koko 170 x 220
25 €
Ilmestyy    vko 27

Harri Vähäjylkkä, Kuvitus Maria Kärkinen
Kovakantinen, 208 sivua, koko 130 x 195

19 €
Ilmestyy    vko 29

KAUAN KAIVATTU 
KIRJA SEURUSTELUSTA 
KUTSUU MATKALLE 
VAIHTUVIIN 
TUNNEMAISEMIIN

" Mirva istuutui nojatuoliin, joka oli kulmittain sohvaa kohti. Hän 
seurasi isäänsä, joka jatkoi lörpöttelyään Iivarin kanssa. Mirvasta tuntui… 
tai oikeastaan hän oli varma, että jotain oli tapahtunut. Jokin pieni muutos 
isän äänensävyssä, kun tämä oli soittanut hänelle eilen. Ja se, että pitkästä 
aikaa se oli isä, joka oli soittanut, Mirva ajatteli. Hän ei muistanut, oliko isä 
soittanut kertaakaan äidin kuoleman jälkeen.

Rakastuminen on 
koko olemassaoloa 
ravisteleva tunne ja 
elämää muuttava 
kokemus. Miten sen 
kanssa eletään ja 
mistä saa rohkeutta 
ottaa seuraavan 
askeleen?

Näitä ja monia muita rakkauteen, seuruste-
luun ja avioliittoon liittyviä kysymyksiä käsitel-
lään Harri Vähäjylkän uudessa kirjassa Ihanan 
kamalaa. Kirjassa on 14 erilaista kertomusta 
seurustelusta.

Kertomuksissa tilanteet virtaavat ja tunnel-
mat vaihtuvat. Joku suree sitä, ettei seurustelu 
ala, vaikka niin toivoisi, toinen sitä, kun se alkaa 

mutta joutuu heti vastatuuleen. Kolmas leijuu 
kihlausajan tunnelmissa. Joku miettii, miten elä-
mä jatkuu, kun sielunvihollinen on saanut voit-
toja, toinen sitä, kuinka Jumalan lahjat tuntuvat 
välillä niin suurilta, ettei niitä meinaa käsittää. 

Monien toivoma kirja seurustelusta tarttuu 
rohkeasti vaikeisiinkin kysymyksiin, joita nuoret 
pohtivat. Miten selvitä, jos tulee satutetuksi ja 
jätetyksi? Miksi on hyvä, että yhdessä eläminen 
ja seksi kuuluvat vasta avioliittoon? Onko totta, 
että kaikki synnit voi saada anteeksi? 

Vaikka kysymykset ovat isoja ja tilanteet 
joskus vaikeitakin, kertomuksista välittyy Juma-
lan kutsuva rakkaus, raitis uskon ymmärrys ja 
elämänläheinen huumori. Tekstien tunnelmia 
tulkitsee Maria Kärkisen piirroskuvitus. n

Harri Vähäjylkkä

KOMMENT TI

”Kirjassa on kuvattu monenlaisia seurusteluun liittyviä tilantei-ta hauskasti ja elävästi. Se on viihdyttävää ja uskoa tukevaa luettavaa, oli aihe ajankohtainen tai ei.”
Jaakko 

”Kirjassa tulee hyvin näkyviin 
erilaisia seurusteluun liittyviä 
iloja ja kipukohtia. Suosittelen 
seurustelevia pareja lukemaan 
kirjan ja myös keskustelemaan 
aiheista.” 

Emilia 
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" Kuuntelin Waltin lukemaa kertomusta, 
katselin ympärilleni ja ajattelin, että tuo kaikki 
olisi voinut tapahtua täällä, tässä huoneessa. 
Pieni huone oli aivan täynnä. Avoimesta 
ovesta ja ikkuna-aukosta näkyi suuri joukko 
talon ulkopuolella olevia nuoria ja lapsia, 
jotka eivät mahtuneet sisään ja kuuntelivat 
puhetta ulkona. Katto oli matalalla ja näytti 
niin kevytrakenteiselta, että siihen olisi helposti 
voinut purkaa aukon.

”Musta oli hyvä, että siinä kerrottiin 
kaikkia ihan arkisiakin asioita, niin kuin 
tiskaamista ja sellaista. Ja ne hevoset oli 
ihania! Joka sivulla oli sellaista mielen-
kiintoista asiaa, jota teki mieli lukea. 
Se Mariellan asia oli jännittävä tässä. 
Tykkäsin siitäkin, kun ne asiat ratkesi 
lopussa, ettei jäänyt sellainen olo, että 
mitenhän ne sitten meni.” 

Maria, 12 v.

”Kirja oli tosi kiva. Tyk-
käsin lukea, koska tapah-
tumat olivat arkipäiväisiä, 
mutta mielenkiintoisia. 
Kirjassa oli myös loh-
dullinen loppu. Se liittyi 
kivasti hevosiin ja ratsas-
tukseen ja oli juuri sopiva 
minulle. Sitä kyllä varmas-
ti lukee moni.”

Neea-Marja, 12 v.

KUVAT: RAIMO ÖSTERBERG
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Hiekka 
rahisee 
kavioi-
den alla 
ja edellä 
heiluu 
Veeran 
ponihän-

tä. Tunnen Rufuksen ihon värähtävän. 
Vierelläni ratsastaa Mariella. Hä-

nen kohtalonsa kiinnostaa minua; hän 
on menettänyt molemmat vanhem-
pansa, eikä hänellä ole nykyisessä per-
heessään yhtään läheistä ihmistä. Osa 
tytön kodista on talleilla, osa ladossa, 
johon hän on rakentanut itselleen ko-
din omista tärkeistä asioistaan. Miten 
hän selviää? 

Täältä tullaan, Krokvik on raikas 
ja yllätyksellinen kirja. Eniten minua 
kiehtovat sen henkilöhahmot. Orvoksi 
jääneen Mariellan kautta käsitellään 
sitä, ettei kaikilla ole samanlaiset 
lähtökohdat elämälle: jotkut joutuvat 
kohtaamaan elämässään mahdotto-
maltakin tuntuvia haasteita. Siltikään 
kaikki eivät lannistu. Mariella on 
tällainen selviytyjätyyppi. Hänen ko-
kemansa ongelmat ovat ison tuntuisia, 
mutta hän on kekseliäs ja selviytyy 
niistä. Ongelmakäyttäytymisen sijaan 
hän suuntautuu ulospäin ja auttaa 
lähiympäristön aikuisia hoitamalla 
heidän hevosiaan. 

Mariella on valoisa hahmo, joka 
antaa toivoa muillekin lapsille ja nuo-
rille. Hän on löytänyt ympäristöstään 
ihmisiä, jotka pystyvät sanattomasti-
kin ymmärtämään häntä. Veeran ja 
Vapun kautta näiden välittävien ih-
misten piiri laajenee. Mariella kokoaa 

rakkauden hippuja sieltä ja täältä ja 
jakaa niitä ympäristöönsä.

Kirja tarjoaa asioita käsiteltäväksi 
pehmeästi, aurinkoon käärittyinä. 
Kaikki kirjan elementit suojaavat 
vaikeaa asiaa, lapsen orpoutta. Tari-
naa on maadoitettu arkiseen puu-
hasteluun ja selviytymistä tukevaan 
vuorovaikutukseen. Myös hevoset 
osallistuvat tytön kantamiseen. Silti 
kuvaus on realistista: Mariella ei aina 
jaksa tulla tallille. Kun hän väsyy, 
hän vetäytyy omiin oloihinsa. Jännite 

Raimo Österberg
Kovakantinen, 208 sivua, 
koko 133 x 203
22 €
Ilmestyy    vko 31

Raimo Österbergin kirjan Saman Isän 
lapsia avulla pääset tutustumaan tarun-
hohtoiseen ja värikylläiseen Afrikkaan 
ja sen sydämellisiin ihmisiin. 

Afrikka on kiehtova ja tarunhohtoinen manner. 
Onko sinulla mielikuvia seikkailuista, luon-
nonaarteista, viidakoista, savanneista, hiekka-
aavikoista, villipedoista ja iloisista ihmisistä? Olet 
ehkä kuullut 1800-luvun suurista tutkimusmat-
koista, joiden tekijöistä kuuluisin lienee ollut 
David Livingstone.

Raimo Österberg kertoo kirjassaan Saman 
Isän lapsia lähetysmatkastaan Guineanlahden 
rannikkovaltioihin Ghanaan ja Togoon. Olet 
varmaan joskus pelannut Suomen suosituinta 
lautapeliä, Afrikan tähteä. Sen pelilaudalla Ghana 
ja Togo rajoittuvat punaisten täplien ”Gold 
Coast” ja ”Slave Coast” välille. Tarunhohtoiset 
nimet ”Kultarannikko” ja ”Orjarannikko” kerto-
vat suurista kultalöydöistä ja toisaalta epäinhi-
millisestä orjakaupasta, jotka aikoinaan liittyivät 
tähän Afrikan osaan.  

Olet ehkä koulussa kuullut kirkkomme 
lähetystyön käynnistyneen Afrikassa 150 vuotta 
sitten. Näetkö mielessäsi valkoisen lähetyssaar-
naajan opettavan mustia lapsia leiritulen äärellä 
olkikattoisten majojen keskellä? Millaista on 
kristillisyytemme lähetystyö Afrikassa nyt, kun 
Jumala on avannut mahdollisuudet ja sydämet 
työlle? Millaisia ovat tämän päivän Afrikka ja sen 
ihmiset? Raimo Österberg vastaa näihin kysy-
myksiin kirjassaan, jonka pohjana ovat hänen 
lähetysmatkan aikana pitämänsä päiväkirja ja 
ottamansa valokuvat.

Österberg kertoo, miten Afrikan lähetystyö 
on organisoitu, miten puhujat kutsutaan ja 
miten heitä koulutetaan käyttämään vierasta 
kieltä. Hän kertoo tuesta ja rohkaisusta: ”Muista, 
Raimo, että me emme ole tärkeitä, mutta Juma-
lan valtakunnan työ on.” Hän käy kiinnostavalla 
tavalla läpi matkaan valmistautumisen vaiheet 
rokotuksista, malariaverkon ostamisesta sekä 

passin ja viisumin hankkimisesta lähtien. Hän 
kuvaa myös lentomatkansa vaiheita, selviytymis-
tä Schipholin valtavasta lentoasemalabyrintistä ja 
laskeutumista Accraan vastaanottajien sydämelli-
seen huomaan. 

Siitä alkaakin sitten värikäs ja monivaiheinen 
matka Ghanan ja Togon uskovaisten keskuudessa. 
Puhujan on pantava koko persoonansa ja kielitai-
tonsa likoon, tuntui miltä tuntui ja näytti miltä 
näytti. Todeksi osoittautuu etukäteen saatu opas-
tus: ”Meitä viijään välillä ku pässiä narussa, eikä 
me ite ymmärretä, mikä on kaiken tarkoitus.” 

Raimo Österberg kuvaa kirjassaan elävästi 
monenlaisia tilanteita ja kohtaamisia sekä niiden 
herättämiä ajatuksia. Kirja kertoo koskettavasti, 
empaattisesti ja hauskastikin Jumalan suurista 
töistä Afrikan uskovaisten parissa. Siirtymä- ja 
lepohetkinä Österberg ehtii havainnoida myös 
ympäristöä, maisemia ja ihmisten käyttäytymistä. 

Kirjaan tutustumalla saa sellaisen elämyksen 
Afrikasta, ”jota ei koskaan voi unohtaa”, kuten jo 
Livingstone aikanaan lupasi. n

LÄHETYSTYÖSSÄ 
AFRIKAN 
KULTARANNIKOLLA

Hanna Aho
Kovakantinen

144 sivua, koko 130 x 195
19 €

Ilmestyy    vko 30

KIRJA, JOSSA ON 
HELPPO HENGITTÄÄ

Jari Heikkilä

syntyy siitä, kuinka Mariellan salai-
suutta valotetaan vähän kerrassaan. 

Toinen tärkeä teema kirjassa 
liittyy uskomiseen ja uskon tunnus-
tamiseen. Kirjassa kerrotaan, kuin-
ka Mariella puhuu vanhempiensa 
kuolemasta ja pelostaan, että hän 
voisi menettää myös hoitohevosensa. 
Vappu vastaa siihen pontevasti: ”Niin 
ei voi käydä. Jumala ei anna sen 
tapahtua.” Tällainen rohkea tunnus-
tus tulee tilanteessa, jossa toinen on 
heikoilla ja tytöt itsekin ovat pelästy-
neitä kuulemastaan. Silloin turvaudu-
taan tärkeimpään. Aiemmin heidän 
oli hankala kertoa Mariellalle, että 
heidän mökillään pidetään seuroja. 
Uskon tunnustaminen ei ole aina 
helppoa, vaikka sen kokee elämänsä 
tärkeimmäksi asiaksi. 

Veeran ja Vapun perheen elämässä 
usko näkyy armollisuutena, lämpö-
nä ja kohtuullisuutena. Tytöt ovat 

valmiita joustamaan ja antamaan 
anteeksi ohareita, Veera rukoilee yöllä 
Mariellan puolesta ja koko perhe tu-
lee Mariellan tueksi käytännön tilan-
teissa. Perhe osoittaa tyttöä kohtaan 
kutsuvaa rakkautta, joka vaikuttaa 
monesti voimakkaammin kuin pelkkä 
puhuminen.

Mielestäni tämä on tarpeellinen 
kirja lapsille ja nuorille. Vaikka kirjas-
sa kohdataan myös menetyksiä, sen 
maailmassa on helppo hengittää. Mitä 
enemmän tällaisia positiivisia selviy-
tymistarinoita nuorille kirjoitetaan, 
sen enemmän heille annetaan toivoa 
ja selviytymisen välineitä omaan elä-
määnsä. Aikuisena sain myös kirjasta 
näkökulmia omaan kasvatustyöhö-
ni. Monesti samaistuttavat tarinat 
opettavat enemmän kuin parhaatkaan 
kasvatusoppaat. n

Mia Kautto

”Tykkäsin, koska siinä 

oli hevosia ja jännitystä 

ja uskonasioita.”

Aino, 11 v.
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VAELLANKO 
VALOSSA?
Ajankohtaista 2019
Toim. Anna Illikainen, 
Olli Lohi ja  
Päivi Martikainen
5 € (norm. 23 €)

YHTEYTTÄ  
RAKENTAMASSA
Ajankohtaista 2020
Toim. Juha Luokkala ja 
Ari-Pekka Palola
5 € (norm. 22 €)

SUVISEURAJUL-
KAISUT VUOSILTA 
2014–2018
3 € (norm. 22 €)

SUVISEURA-
JULKAISU 2019
3 € (norm. 24 €)

ON HERRA PYHÄ 
SANASI
Uskonpuhdistuksen 
ajan virsiä
5 € (norm. 18 €)

SUOMI SULOISIN
5 € (norm. 24 €)

ETTEI MIKÄÄN 
LAULUA  
SAMMUTTAISI
Päivi Myllynen
5 € (norm. 16 €)

KELTAKULTA- 
KULLEROINEN
Elina Sneck 
Kuv. Sirkku Saukonoja
5 € (norm. 18 €)

KOTI ODOTTAA 
ASUJAANSA
Anita Kallio
5 € (norm. 17 €)

KUN SYLI ON TYHJÄ
Toim. Kirsti Joensuu
5 € (norm. 15 €)

NÄKYMÄTÖN  
TULEE LÄHELLE
Runoja surusta, 
luopumisesta ja 
toivosta
Toim. Hanna Aho ja  
Leena Salin 
5 € (norm. 19 €)

ÄIDIT AVAAVAT 
IKKUNOITA
Toim. Päivi Myllynen
5 € (norm. 19 €)

AVAA SUUSI, 
PÄÄSKYSEN POIKA
Lars Levi Laestadius 
– sananjulistaja ja 
luonnontutkija
Toim. Olli Lohi
5 € (norm. 20 €)

HEIJASTUKSIA
Reija Kaarlejärvi 
5 € (norm. 17 €)

HYVÄ ETTÄ 
KERROIT
Blogitekstejä 
elämästä, uskosta ja 
toivosta
Toim. Hanna Kallunki
5 € (norm. 16 €)

KASVOIN IHAN 
PIENEKSI
Lasten puhetta 
Siionin keväässä
Toim. Katri Isopahkala 
3 € (norm. 12 €)

LAULA KANSA 
JUMALAN
Siionin laulujen 
tekijöitä ja taustoja
Toim. Eero Kukko,  
Ari-Pekka Palola ja 
Tuomas Taipale
3 € (norm. 22 €)

MUSIIKIN LAHJA
Toim. Juha Hakulinen  
ja Juha Soranta
3 € (norm. 18 €)

PAAVALI,  
JEESUKSEN  
SANANSAATTAJA
Kertomuksia 
apostoleista 2
Tapio Holma 
Kuv. Milla Huhtala
3 € (norm. 16 €)

POIKAMIES
Marja-Liisa 
Vähäsöyrinki
5 € (norm. 17 €)

PYSYTÄÄN 
KUULOLLA
25 vuotta SRK:n 
radiotyötä
Toim. Sanna Isopahkala
5 € (norm. 20 €)

RAAMATUSTA  
EN LUOVU
Martti Luther 
ihmisenä ja uskon-
puhdistajana
Pekka Kinnunen,  
Pirkko Tala, Yrjö Tala
5 € (norm. 22 €)

RAUHA
Toim. Hanna Ratilainen
3 € (norm. 22 €)

SE SANA SEISOO 
VAHVANA
Raamatun historiaa  
ja sanomaa
Toim. Olli Lohi
3 € (norm. 19 €)

SEURAA MINUA
Raamatun  
kertomuksia
Erkki Piri
Kuv. Joonas 
Vähäsöyrinki
5 € (norm. 15 €)

TAIVAAN ISÄN 
LAHJA Hanna Aho
Sis. äänikirjan
10 € (norm. 22 €)

TAIVAASSA 
TAVATAAN, ELLA
Tiina-Liisa Lohi
5 € (norm. 17 €)

ÄITI, Kokemuksia  
äitiydestä
Toim. Sirkku ja  
Lauri Kinnunen
5 € (norm. 18 €)

TARJOUSMYYNTI 
SUVISEUROISSA

Lisäksi yksittäisiä  
poistotuotteita!

HERRA, HOIDA 
LASTASI
Puhdasoppi-
suuden ajan virsiä
5 € (norm. 22 €)

KUIN LEIVOT 
TAIVAAN ALLA
Siionin lauluja 
Kuusamosta
5 € (norm. 22 €)

ALUSSA OLI SANA
5 € (norm. 24 €)

HERRANI,  
VAPAHTAJANI!
5 € (norm. 24 €)

LUOTTAA SAAN
Suviseuralauluja 
Äänekoski 2018
5 € (norm. 20 €)

VIRSIÄ SUOMEN-
LINNASSA
10 € (norm. 22 €)

AAMURUSKON 
ALTA
Siionin lauluja 
Tampereen 
tuomiokirkosta
10 € (norm. 22 €)

ARMOSTAS 
KAIKESTA
Jaakko Linjaman 
musiikkia
10 € (norm. 25 €)

SIUNAA 
LIITTOAMME
10 € (norm. 24 €)

TAIVAAN 
KIRKKAUTTA
20 € (norm. 25 €)

HEIDÄN KANSSAAN 
KULJE
Kertomuksia 
nuorille
Äänikirja
Toim. Annika Hintsala  
ja Jenni Hintsala
5 € (norm. 20 €)

JOULUSTA 
JOULUUN
Äänikirja
Väinö Havas
5 € (norm. 20 €)

TAHDON
Äänikirja
Harri Vähäjylkkä
5 € (norm. 18 €)

TÄNÄÄN SYNTYY 
KESÄ
Äänikirja
Eeva Kontiokari
5 € (norm. 23 €)

TERO PITKÄLÄ

Nuorten yhteislaulu
Johanna Simonen, urut
Nuorten esilauluryhmä, johtaa Emmi Muhola
Kesto 53.56
22 €
Ilmestyy    vko 26

Kaverit ja rippilaulu – siinä 
kaksi asiaa, jotka jäävät monille 
nuorille mieleen rippikoulusta. 
Tästä yksinkertaisesta lähtö-
kohdasta syntyi idea valtakun-
nallisista, Oulussa, Jyväskylässä 
ja Helsingissä pidettävistä 
konfirmaatiolaulutilaisuuksista.

Ajatus koota rippikouluikäiset nuoret 
yhteiseen laulutapahtumaan syntyi 
rippikoulu-uudistuksen yhteydessä. 
Uudistuksen tarkoituksena oli tuoda 
tärkeä elämänvaihe osaksi rauhanyh-
distysten toimintaa. Vaikka rippikoulu 
oli nuoren elämässä merkittävä koke-
mus, se oli jäänyt rauhanyhdistyksen 
toiminnasta irralliseksi. Rippikoulu-
ikäisen valtakunnallinen laulutilai-
suus nähtiin hyvänä ratkaisuna saada 
nuoret rauhanyhdistykselle: tapaamaan 
toisiaan ja laulamaan yhdessä. Samalla 
oli nöyrä pyyntö, että Jumala vetäisi 
näiden kokoontumisten kautta nuo-
ria myös muulloinkin uskon asioiden 
äärelle.

Ainutlaatuinen äänite syntyi 
haastavana aikana

Kulje valona vierelläni -levy on äänitet-
ty Oulun rauhanyhdistyksellä 11.9.2021 

järjestetyssä yhteislaulutilaisuudessa. 
Äänite on ensimmäinen, jossa rippi-
kouluikäiset nuoret ovat pääasiallisena 
kohderyhmänä.

Alueellisten koronapandemiarajoi-
tusten takia vain Oulun tilaisuus oli 
mahdollista toteuttaa, eikä sekään syn-
tynyt ilman tuskaa. Toteutusajankohtaa 
jouduttiin lykkäämään kolme kertaa 
Silloinkin koronarajoitukset haastoivat 
järjestelyitä toden teolla. Laulutilaisuu-
desta tuli aikansa kuva: salissa oli tur-
vavälit ja maskisuositus. Tilaisuudessa 
nautittu iltapala hoidettiin henkilökoh-
taisilla eväspusseilla. Eri henkilöiden 
tiiviillä yhteistyöllä tapahtuma saatiin 
kuitenkin toteutumaan.  

Levyn ainutlaatuisuutta korostaa 
tilanne, jossa se on äänitetty. Lähes 
puolentoista vuoden tauon jälkeen 
nuoret pääsivät ensimmäistä kertaa 
yhdelle koolle ja laulamaan yhdessä. 
Laulussa soi nuorten luottavainen 
pyyntö: Kulje valona vierelläni. Toi-
veena on, että sävelten kautta sanat 
rohkaisisivat kyselevää nuorta ja myös 
aikuisia: kannattaa uskoa.n

LAULU ROHKAISEE USKON TIELLÄ

LAULUN VOIMALLISUUS 
KER TOO USKOMISEN 
ILOSTA
Aapo Pietiläinen

Kuuntelin levyä työmatkojen aikana. Eri-
tyisesti töistä lähtiessä oli todella helppo 

jättää vaikealtakin tuntuvat työasiat taakse, kun sai kuunnella 
uskovaisten nuorten laulua. 

Kuuntelusta jäi itselle erityisesti mieleen laulun voimalli-
suus ja sitä kautta heijastuva uskon ilo. Mieleeni tuli elävästi 
äänitystilanne, jossa sain itse olla mukana laulamassa satojen 
muiden nuorten kanssa. Laulujen sanat puhuttelivat, sillä ne 
kertovat uskovaisen nuoren elämästä maailman keskellä. n

PUHUT TELE VAA  
JA KOSKE T TAVAA  
SANOMAA
Ronja Valkonen

Kuuntelukokemus oli sydäntä lämmittävä 
ja koskettava. Olin itse mukana lau-

lamassa esilauluryhmässä. Jo paikan päällä laulusta 
kumpuava voima ja uskon sana koskettivat. Levystä jäi erityi-
sesti mieleen viimeinen laulu ”On mulla onnen päivä”. Sen 
kuunteleminen koskettaa aina, mutta tässä nuorten laulama-
na sanoma on erittäin vahva. 

Kuuntelin levyn illalla tehdessäni kotiaskareita. Välillä 
silti vain pysähdyin ja kuuntelin. Saatoin istua lattialle, laittaa 
silmät kiinni ja vain kuunnella. n

Uudella rippilauluäänit-
teellä noin 600 nuorta 
laulaa yhdessä Oulun 
rauhanyhdistyksellä.

Matias Muhola
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KuuntKK

HYVÄ PAIMEN
SRK:n nuorten  
aikuisten kuoro ja  
useita muita esittäjiä 
Siionin lauluja, 
virsiä ja muuta 
hengellistä musiikkia. 
Säestyssoittimina urut, 
piano, huilu ja sello. 

KEVÄÄN JULKAISUJA

KUOREN ALTA
Milla Kangas
Rippikoulukesästä 
kertova kirja 
käsittelee kiusaamista 
ja ystävyyttä. 

OLEN HILJAA 
JA MUISTAN
Runoja
Päivi Myllynen
Runot kiteyttävät elämän 
ristiriitaisuutta ja onnen hetkiä.

PURJEISIINI  
TUULTA ANNA
Anna Myllynen
Kuv. Sirkku Saukonoja
Kertomus lapsiperheen 
erilaisesta matkasta 
Suviseuroihin.

19 €

19 €

JULKAISUJEN KÄRRYMYYNTI SUVISEUROISSA

• Palvelee keskuskentällä torstaista sunnuntaihin

• Maksutapoina kortti, MobilePay ja käteinen

• Mahdollisuus tutustua myös Kuule-sovellukseen SRK

Uusia julkaisuja 
saatavilla myös 
kärrymyynnistä

SRK:N JULKAISUSOVELLUS ANDROID- JA IOS-

MOBIILILAITTEILLE

ÄÄNIKIRJAT JA -LEHDET 

E-KIRJAT 

MUSIIKKIALBUMIT  
JA SOITTOLISTAT

PODCASTIT 

Rajaton käyttöaika kuukausi- 
maksulla, esim. 9,90 €/kk  
yhdelle käyttäjälle

Sisältöä kristillisestä uskosta 
päivän jokaiseen hetkeen

 SU
VISEURATARJOUS KAIKKI UUTUUDET  100 € (norm. 107 €)  

Tarjous voim
assa Suviseuroissa 30.6.–4.7. niin kauan kuin tuotteita riittää. 

22 €

25 €

Lue lisää ja ota Kuule 
käyttöön kuule.srk.fi.               

Kuuntele 
näyte!  

Tutustu
ilmaiseksi! 


