
3  |  2 0 2 0  | 1 5 . – 2 2 . 1 1 . 2 0 2 0

Uusia julkaisuja

Enkelten siivet verhoavat 
seimiasetelmaa, ja 
minäkin saan olla 
mukana. Nyt  
Betlehemiin!
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KATSO JULKAISUVIIKON TARJOUKSET TAKASIVULTA!

Uudet tuotteet

julkistetaan sunnuntaina 

15. marraskuuta klo 14.

Katso 

julkistamis-

tilaisuus:

Tallenteen voi katsoa 

myös jäljestä päin.

Jouluisia Siionin lauluja 
aikuisten kuoron ja 
lapsikuoron laulamina, 
johtaa Matias Lahti.
Vesa Kajava, urut
Lauri Pelkonen, huilu

Kuuntele
näyte!

Kaipasin takaisin. Yksin 
ollessani makoilin 
usein lempipaikallani 
keittiön penkillä ja 
kuuntelin Siionin 
lauluja, joskus 
kyyneltenkin takaa.

”

Vaaleansinisellä 
silkkinauhalla
sidotut vanhat kirjeet
annan tulen ruoaksi.
Hyppysellisen tuhkaa
karistan ruusupuulleni.
Se kukkii yhä.

sivu
4

Jaguarista nousi tumma
hiuksinen mies, jonka otsa oli 
rypyssä. Leo säpsähti. Hetken 
aikaa hän oli varma, että 
tunnisti miehen.

”

sivu
7

Siitä olen vakava, 
että tämä puhuja on 
uskovainen.

Katsauksia kuuden 
edesmenneen 
puhujan elämään ja 
uskoon.

”

sivu
5

”

”
sivu
5

Lue Kuuntele     V IRK I STY

JULKAISUVIIKKO

JOULULAHJAT myös paketoituna suoraan lahjan saajalle!
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.Juuso Markkanen asui vuodet 1909–1938 
Lamminharjun talossa Vehmersalmella.
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Uusia julkaisuja

MILLA KANGAS

Kirja sisältää pienoiselämäkerrat Kal-
le Timosesta, Juuso Markkasesta, Ant-
ti Koskelasta, Toivo Leppäsestä, Ville 
Suutarista ja Lenna Pellikasta. Vaikka 
nämä edesmenneet sananpalvelijat oli-
sivat lukijalle tuntemattomia, tulee jo-
kaisen persoona kuitenkin hyvin tutuksi 
kirjaa lukiessa. Lukija pääsee tutustu-
maan myös puhujien perheisiin sekä 
kulkemaan puhujien mukana seuroissa 
eri puolilla Suomea. 

Puhumassa yötä myöten

Jumalan valtakunnan työ ja kristillisyy-
den monet vaiheet tulevat esiin jokai-
sessa elämäkerrassa. Puhujat ovat jou-
tuneet ottamaan kantaa moniin uskon 
peruskysymyksiin, jotka ovat eri aikoina 
nousseet pinnalle.

Myös kristillisyydessä tapahtuneet 
hajaannukset ovat teoksessa esillä. Meil-
le, jotka emme ole eläneet hajaannusten 
aikoja, tuovat kirjaan lainatut keskuste-
lut ja kirjeenvaihdot syvällisempää tie-
tämystä näistä ajanjaksoista. 

Toisaalta lukijan silmien eteen piir-
tyvät myös vahvat herätyksen ajat, jol-
loin seuroissa saattoi olla kymmeniäkin 
parannuksentekijöitä ja seurat venyi-
vät pitkälle iltaan, joskus jopa aamu-
yöhön saakka. Kirjassa lainataan Ville 
Suutarin muistelua seuroista Taivalkos-
kelta: ”’Olin jo monta saarnaa saarnan-
nut, kun kysyin, että enkö saisi mennä 
nukkumaan. Sain luvan. Kello oli neljä 
aamulla. Ei mennyt kauan, kun tultiin 
kiskomaan ylös: ’Tuli uusia uskottomia 
seuroihin, nouse puhumaan.’”

Näkymiä erilaisiin 
elämänvaiheisiin

Opillisen sisältönsä lisäksi kirja an-
taa elämäkertojen kautta näkökulmaa 
myös 1900-luvun maailmantilanteeseen 
sekä tavallisten perheiden arkielämään. 
Niukka toimeentulo, sairaudet ja kuo-
lema ovat olleet läsnä puhujienkin per-
heissä. Kaiken keskeltä nousee kuiten-
kin esiin luottamus Jumalaan, joka on 
antanut voimia ja halua tehdä Jumalan 
valtakunnan työtä vaikeinakin aikoina. 

Monien liikuttavien tapahtumien 
rinnalla kirjassa on myös useita lukijaa 
huvittavia kohtia. Kirjaa lukiessa kään-

tyy suu tuon tuostakin hymyyn – huu-
moria ei nimittäin puhujilta ole puuttu-
nut. Huumori onkin ollut pelastuksena 
monessa kiperässä tilanteessa, johon sa-
nanpalvelijat ovat muun muassa seura-
matkoillaan joutuneet. Kirjasta pääset 
lukemaan, millä sanoilla Kalle Timonen 
kevensi tunnelmaa autossa, kun tieltä 
lentänyt kivi ja samaan aikaan alkanut 
kaatosade huuhtoivat koko tuulilasin 
edessä istuvien syliin.

Herran työmiehiä on kirja, joka vetää 
mukaansa niin nuoremman kuin van-
hemmankin lukijan. Kerronnan tuke-
na kirjassa on runsaasti valokuvia, jotka 
elävöittävät tekstiä. Jo pelkästään kuvia 
katselemalla pääsee sukeltamaan syväl-
le menneiden vuosikymmenten elämän-
menoon. Tarjolla on kattava paketti niin 
hengellistä sisältöä kuin historiaakin.  n

Toim. Jari Kupsala
Sis. cd-levyn.
Kovakantinen.
224 sivua, koko 133 x 203

julkistamispäivänä su 15.11.,
vain verkkokaupassa 
20 € (norm. 22 €)

Puhujien matkassa 
menneillä 
vuosikymmenillä

Millainen oli puhujan tehtävä 1900-luvun eri vuo-

sikymmenillä? Millä tavalla Jumalan valtakunnan 

työtä tehtiin ja miten seuroja pidettiin? Entä mi-

ten puhujien perheet pärjäsivät isän ollessa välil-

lä pitkilläkin seuramatkoilla? Muun muassa näihin 

kysymyksiin löydät vastauksia Jari Kupsalan toi-

mittamasta kirjasta Herran työmiehiä.Evijärven isoissa seuroissa Antti Koskela 
(vas.) oli vakituinen puhuja 1960-luvun 
lopulle saakka. Vuonna 1960 puhujina oli-
vat myös Lauri Taskila, Mooses Kirvesmäki 
ja Frans Leppänen.
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Salskea nuori uittokymppi 
Kalle Timonen.
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Ville Suutari saarnamassa 
Jämsän opistolla vuonna 1980.
SRK:N KUVA-ARKISTO

Vuoden 1949 rippikoulutytöt Pudasjärven 
kirkon edustalla, heidän opettajansa Len-
na Pellikka takarivissä toinen vasemmalta. 
Rippikoulun pitäminen oli merkittävä osa 
papin työtä. Oppilasryhmät olivat suuria 
ja rippikoulua pidettiin erikseen tytöille ja 
pojille, molemmille kaksi viikkoa syksyllä 
ja keväällä.
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Toivo Leppänen (vas.) ja Elma (oik.) Calu-
metin juhannusseuroissa 1971. Keskellä 
Jorma Kiviranta ja Eva Heideman.
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U usi teos on jatkoa vuonna 2012 il-
mestyneelle kirjalle Löysin Juma-
lan valtakunnan. Siinä on 25 oma-
kohtaista kertomusta parannuksen 
armon saamisesta. Ensimmäisessä 
osassa on edellisestä kirjasta poi-
keten uskovaisten kotien lasten pa-

rannuskertomuksia; loput ovat eri hengellisyyksissä tai 
maallistuneessa ympäristössä kasvaneiden sisarien ja 
veljien kirjoituksia.

Koskettavat kertomukset avaavat silmiä sille työlle, 
jota Jumala tekee kaikessa hiljaisuudessa ja sielläkin, 
missä emme aavistaisi.

”Yleensä väistin nuo tilanteet tavalla tai toisella. Vie-
timme tuolloin sunnuntaita yhdessä uskovaisten sisa-
rusteni kanssa. Seura-aikaan he avasivat tietokoneen ja 
asettuivat yhdessä kuuntelemaan seuroja. Koin oloni 
vaivautuneeksi ja vetäydyin toiseen huoneeseen. Pie-
nessä asunnossa ääni kulki vapaasti huoneesta toiseen, 
ja tahtomattani kuulin seurat myös huoneeseen, jos-
sa olin.

Virpi Viitala: Rakkaus puhutteli

”Asetin pyöräni kirkon seinää vasten ja menin pääoves-
ta sisälle. Tyhjä kirkko, ei ketään! Ihmettelin, mik-
si minun piti tulla tyhjään kirkkoon. Mitä minä nyt 
teen? Taas sisimmän tunne kehotti minua: mene sa-

Löytäjän iloa 
ja ihmeellistä 
johdatusta

Elämänpolulla 20
Toim. Hanna Aho
Kartonkikantinen.
168 sivua, koko 133 x 203

julkistamispäivänä su 15.11.,  
vain verkkokaupassa  
16 € (norm. 18 €)

TAR-
JOUS

”Vanhoillislestadiolaisuus kasvaa vain sisältäpäin” -lausahdus asettuu 

uuteen valoon Takaisin Isän kotiin -kirjan kertomuksia lukiessa.

Virpi Viitala löysi ateismin 
ja idän filosofioiden kautta 
takaisin lapsuutensa us-
koon. ”Minuun teki vaiku-
tuksen se, miten nöyrästi 

ja kunnioittaen puhuja luki 
Raamatun tekstiä. Ja miten 

nuo ihmiset seuroissa ja tietoko-
neitten äärellä todella elivät siitä, siunasivat 
toisiaan ja lauloivat yhdessä täydestä sydä-
mestään.”  KUVA KIRJOITTAJALTA

Emmanuel Ametsife ymmär-
si lähetysseuroissa Jumalan 
vanhurskauttamisjärjestyk-
sen: ensin tulee usko ja sitä 
seuraa rakkaus. ”Sen sijaan, 

että itse yrittäisin antaa an-
teeksi ihmisille saavuttaakse-

ni taivaspaikan, minun pitikin olla 
kerjäämässä anteeksiantamusta omien syntie-
ni ja toistuvien lankeemusteni takia. Vain Ju-
malan armosta pääsin Baabelin tornini huipul-
ta alas armon mereen.”  KUVA KIRJOITTAJALTA

kastiin, siellä on ihmisiä. Kun avasin sakastin oven, 
jäin suorastaan tyrmistyneenä seisomaan oviaukkoon. 
Pöydän takana istuivat kaikki seurapuhujat, myös se 
pappi, jonka puheeseen olin eilen pahentunut.

Jorma Kiviranta: Halluutko sie tehä parannuksen?

”Minä kuuntelen vaisuna. Miksi pitää olla tällaista? Tie-
dän, että äiti on rehellinen ihminen, hänellä ei ole ta-
pana valehdella. Olen kuullut enneunista. Joillekin il-
moitetaan oma lähtöpäivä. Kovin pitkää keskustelua 
äidin kanssa ei tule, etenkään uskonasioista. Tokai-
sen vain, miksi ihmisiä pitää luokitella, tuomita usko-
vaisiin ja epäuskoisiin. ”Ei se tuomio ihmisen vallas-
sa ole”, äiti sanoo. ”Se joka ei usko, se on jo tuomittu, 
näin se on sanottu Raamatussa.” Äiti alkaa kiirehtiä 
kotiin palaamista. Äidin kertoma tapahtuma jää kai-
hertamaan mieltäni, se ei unohdu.

Nimimerkkikirjoitus: Minun tähteni te tulette vihatuiksi

”Aikanaan sitten lähdin rippikouluun. Sanoin heti al-
kuun rippikoulun opettajalle, tai kysyin häneltä, että 
tietääkö hän, missä on Jumalan valtakunta. Hän myös 
alkoi niitä tekemisiä luetella, että jos sinä Aino teki-
sit sitä ja tätä ja… No, minä jotain koetin tehdä, ja sa-
noin sitten, että ei tämä ole minun hommaa. Eihän täl-
lä lailla löydy Jumalan valtakunta. Vaikka minä mitä 
teen, niin ei se löydy. 

Siihen asti olimme veljen kanssa käyneet yhdessä 
näissä paikoissa. Mutta seuraava vaihe tuli eteen, kun 
rippikoulun opettajani tuli naulakolla puhuttelemaan 
minua. Hän sanoi: ”Aino, älä vain mene rauhanyhdis-
tykselle seuroihin.”

Jäin miettimään sitä. Aloin miettiä, että missä se 
rauhanyhdistys on.

Aino Paaso: Onko Jumalan valtakunta täällä?

”Tuona keskiviikkoiltana puhuin sydämeni pohjas-
ta, totisemmin kuin koskaan ennen. Seisoin nuor-
ten edessä ja kysyin heiltä: ”Kuinka moni teistä haluaa 
tuntea Jumalan? Tarkoitan että tuntea hänet eri tavalla 
kuin koskaan aiemmin?” 

Käsiä nousi joka puolelta huonetta. Nuoret näyt-
tivät yhtä tarvitsevilta kuin minäkin, eikä minulla ol-
lut heille mitään annettavaa. Katsoin heitä kaikkia sil-
miin vuorotellen ja sanoin: 

”Hän ei ole täällä. En tiedä missä hän on, mutta Je-
remian kautta hän sanoo: ’Te etsitte minua ja löydät-
te minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne’ 
(29:13). Menkää siis ja etsikää, älkääkä lopettako, en-
nen kuin löydätte hänet. Ja minä teen samoin, koska 
hän on jossakin. En vain tiedä missä.” 

MariJoy Andersen: Sydämeni etsi
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KATRIINA JA JARI HEIKKILÄ

Annan kesälle saattohoitoa,
tunti kesän jäähyväisille.
Ensi yönä siirretään kelloa, ensi viikolla nostetaan vene.
Vielä tänään puen ylleni
sinikukallisen kesähameen.

Mittakaavamuutoksia on vastikään 80 vuot-
ta täyttäneen Eeva Kontiokarin 24. ru-
nokirja. Uuden kirjan painopiste on 
ikääntymisessä, jota runot kuvaavat loh-
dullisella tavalla. Kirja tulkitsee monien 

ikäihmisten ajatuksia, mutta tarjoaa myös 
nuoremmille rehellisen kuvan siitä, miltä van-

hana olo tuntuu.  
Vuodet sulautuvat yhteen, samana päivänä voi tuntea ole-

vansa nuori ja vanha. Ikääntyneenäkin ihminen on elävä ja 
tunteva, niin myös heikko ja voimakas. Mukana kirjassa on 
niin vanhuuden voivottelua jaksamisesta ja pystymisestä kuin 
vanhuuden vaivoihin liittyvää ironiaakin. Mikään näistä ei kui-
tenkaan saa ylivaltaa.

Välillä kyselen,
annanko itselleni luvan
olla vanha ja väsynyt,
antavatko muut.

Sekoanko sanojeni suohon,
tarvonko kuurouden hetteikössä?
Vieläkö erotan isokuovin äänen,
tunnenko suopursujen väkevän tuoksun?

Tuuliko hyväilee,
kuivaa poskieni kasteen?

Runot kertovat pienistä oivalluksista, jotka tuovat valoa arkeen. 
Elämä on täynnä kauniita muistoja ja kuvia onnellisista hetkis-
tä. Vaikka vanhenemiseen sisältyy myös varjoja, päällimmäi-
seksi runoista jää mieleen kiitollinen ja luottava asenne. Lap-

suutta voi muistella hyväntahtoisesti ja herkästi, vaikka sitä ovat 
leimanneet sota ja sotaorpous. Nuoruuden ja perhe-elämän ku-
vausta värittävät rakkaus, huolenpito sekä ilo  perheestä ja lap-
sista.

Nukkuvan lapsen yli
tarjoan käteni,
pidät siitä kiinni.
Tyynyllä yön hengitys.

Vanhetessakin elämä on rikasta ja monipuolista. Rakkaus kan-
taa yhä, ja tulevaa voi katsella tyynesti ja luottavasti. Vaikka 
keho rapistuu ja muistikin katoaa, voi tuntea iloa ja kauneutta 
päivän monissa hetkissä. 

Usko luo turvaa elämän kaikkiin vaiheisiin. Taivasikävä tuo 
lohtua. Vielä luopumisen hetkellä saa pitää luottavasti kiinni 
Jumalan armosta.

Ei sanoja, ei tekoja.
Vain taivasikävä,
höyhenenkevyt.

Kirja kaikenikäisille

Eeva Kontiokarin runoissa pulppuaa elämä monissa väreissään 
ja tuoksuissaan. Runot opettavat pysähtymään ja nauttimaan 
elämän pienistä iloista. Ne eivät alleviivaa uskonnollisuutta, 
mutta usko on läpimenevänä pohjavirtana kirjan kaikissa lu-
vuissa elämänkaaren alusta perillepääsyyn asti. 

Runot luovat herkän kuvan naisen ja miehen välisestä rak-
kaudesta, rakastumisesta, avioitumisesta ja pitkästä avioliitosta. 
Ne ovat helposti lähestyttäviä myös sellaiselle, joka ei ole aiem-
min harrastanut runoutta. Lämmin huumori kantaa läpi kirjan, 
se valaisee elämän kaikkia vaiheita.

Aviopuolisoon kiintyy
kuin vanhaan vaatteeseen,
pesujen myötä
vain rakkaammaksi käy. n

Lempeällä 
huumorilla 
ikääntymisestä

Mittakaavamuutoksia -runokirja puhuu

Eeva Kontiokari
Kartonkikantinen.
94 sivua, koko 133 x 203

julkistamispäivänä su 15.11., 
vain verkkokaupassa 
17 € (norm. 19 €)

TAR-
JOUS
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navat. Miksi kiusaajat eivät jätä häntä rauhaan 
edes kesälomalla?

Kun Leo näki, keneltä viesti tuli, koko päivän 
seikkailut huuhtoutuivat äkkiä mielestä. Kons-
ta oli jälleen liittänyt hänet luokan ryhmään ja 
postannut samalla jonkin videon. Leo klikkasi 
videon auki. Jonkinlainen ääni varoitti hänen 
sisällään, että hänen pitäisi keskeyttää katsomi-
nen heti, mutta hän katsoi silti. Hälytyskellojen 
olisi pitänyt hälyttää voimakkaammin, olihan 
videon laittanut juuri Konsta.

Mutta oli jo liian myöhäistä. Video oli luok-
karetkeltä. Leo kuuli videon äänistä heti, että se 
oli kuvattu salaa…

Kirjan vaikeamman teeman käsittelyä keven-
tää vauhdikas, mielenkiintoinen juoni, jonka 
pyörteisiin Leo tempautuu yhdessä Ketunpoi-
kien kanssa. Frisbeegolfradalla alkaa tapahtua, 
kun hienolla Jaguarilla parkkipaikalle ajaneen 
miehen rannekello putoaa radalle ja lapset löy-
tävät sen.

Ketunpojilla riittää miettimistä, kuka Ja-
guar-mies on ja missä hän asuu, jotta he voivat 
palauttaa kellon takaisin omistajalleen. 

− Jos mä lisään ton tohon ja ton noin, Iida mu-
tisi. Taas hän kumitti yhden viivoista pois ja jat-
koi taas. − Näin ja sit tohon.

Äkkiä Leo alkoi nähdä jotain. Kirjaimia! 
Iida taikoi kellotaulun takaosan naarmuista kir-
jaimia! Ensimmäinen oli ihan selkeä K ja seu-
raava A.

Vaaditaan runsaasti salapoliisityötä ja ripa-
us onnekkuutta, ennen kuin arvoitus saadaan 
ratkaistua. Mikä parasta, juoni tarjoaa lukijalle 
melkoisen yllätyksen. 

Salla Sivula on kirjoittanut monitasoisen kir-
jan, jossa kuvataan lasten maailmaa todentun-
tuisesti, sellaisena kuin se on. Kirjassa tutus-
tutaan Leon elämään erillään asuvien äidin ja 
isän kanssa ja ennakoidaan hänen vaiheidensa 
kietoutumista Ketunpoikien elämään aina tu-
lossa olevia suviseuroja myöten. 

Ketunpojat-sarjan kumpikin kirja on itse-
näinen. Toisaalta molemmat kirjat herättävät 
kiinnostuksen toisenkin kirjan lukemiseen. 
Kirjaa voi suositella erityisesti alakouluikäi-
sille, mutta myös aikuisille. Tekstissä kulkee 
sivujuonteina ensimmäisessä kirjassa olleita 
teemoja eli mielenkiintoa riittää varmasti mo-
nenlaisille lukijoille. n

Selviytymiskirja 
seikkailun lomassa
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UUDESTA JULKAISUSOVELLUKSESTA LÖYDÄT

kaikki SRK:n musiikkiäänitteet 

laajan valikoiman äänikirjoja ja e-kirjoja 

tulossa myös Päivämiehen äänilehti +   
 podcasteja

Perushinta (1 käyttäjä) 9,90 €/kk.

Perhehinta (max 10 käyttäjää) 19,90 €/kk.

Sovellus tulee myyntiin viikolla 50.

Hyvä idea myös joululahjaksi!

Salla Sivula
Kovakantinen.
136 sivua, koko 130 x 195

julkistamispäivänä su 15.11., 
vain verkkokaupassa 
13 € (norm. 15 €)

TAR-
JOUS

KOMMENTTI

”Toivon, että lukijat saavat seikkailun 
pyörteissä kokea myös vahvistusta omal-
le uskolleen ja että kirja olisi kutsumassa 
Jumalan valtakuntaan.”  SALLA SIVULA

RAINE RUOKOKOSKI

”Ketunpojat ja Jaguar-mies” on toi-

nen osa Ketunpojista kertovaa sar-

jaa. Tällä kertaa teemoina ovat 

kiusaaminen, itsetunnon rakentu-

minen ja tietenkin arvoitus: sala-

peräinen Jaguar-mies rannekelloi-

neen.

Ketunpojat Iida, Veeti ja Petrus tutustuvat 
naapurissa asuvan Nooran kummipoikaan, 
Leoon. He eivät tiedä, että Leo on rajun kou-
lukiusaamisen kohde. Uskovaisten lasten 
avoin ja reilu suhtautuminen on tärkeää Leol-
le, mutta samalla kiusaamiskokemukset pai-
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Jouluisia Siionin lauluja 
koronakesän keskellä

SRK:n lapsi- ja sekakuorot, joita johtaa Matias Lahti.

T
IM

O
 V

IK
M

A
N

TIINA LINJAMA

Huilu soi kuulaana kuin huurteinen tal-
vipäivä, ja urkujen yläsävelissä kim-
meltää tähtitaivas. Lapsikuoro laulaa 
”Jo riemuitkaa!” niin valoisasti, että ai-
kuisten kuorokin tempautuu mukaan 
kertaamaan tuttua joulun sanomaa 
tuoreella innolla. Illalla saan lopul-

ta vapauttavan negatiivisen tuloksen ja voin liittyä mukaan 
kaiuttamaan enkellaulua. 

Tunnekuohu tekee äänestäni pihisevän, ja vaikenen vie-
lä hetkeksi. Onneksi kuorosoitin pärjää mainiosti ilman mi-
nun ääntäni, vaikka minä en tuntunutkaan pärjäävän ilman 
sitä. Elämän ja joulun riemu pakahduttaa sydäntä kuoron 
laulaessa: ”Kuningas on syntynyt!”

Cd-139 Kesto 65.45
SRK:n lapsikuoro ja sekakuoro, 
johtaa Matias Lahti
Urut: Vesa Kajava
Huilu: Lauri Pelkonen

julkistamispäivänä su 15.11., 
vain verkkokaupassa 
22 € (norm. 24 €)

TAR-
JOUS

Poikkeuksellinen levyntekoprosessi

Koronapandemia toi Olkivuoteen aurinko -levyn valmiste-
luihin ennen kokematonta epävarmuutta. Pian maaliskui-
sen harjoitusviikonlopun jälkeen Suomi sulkeutui, ja ää-
nitysten siirtyessä osa kuorolaisista joutui jäämään pois 
projektista. Elokuun harjoitus- ja äänitysviikonloppujen lä-
hestyessä jännitettiin, pysyvätkö levyn tekijät terveinä. Lo-
pulta kaikki laulajat pääsivät mukaan, minäkin vain työ-
päivän verran myöhässä. 

Käsidesiin, turvaväleihin ja kättelemättömyyteen olim-
me ehtineet jo tottua, ja äänittäminen tuntuikin sitten mo-
nella tapaa tutulta: Alkujumppa, äänenavaus, mikkien sää-
töä, hiljaisuus ennen ja jälkeen äänitysoton, toistuvia ottoja 
samoista kohdista, pikku taukoja, yhä uusia ottoja, pidem-
piä taukoja. Väsyviä jalkoja ja ääniä, pötköttelyhetkiä kir-
kon lattialla, ottojen kuuntelua ja takahuoneessa kuulok-
keet korvilla istuvien äänittäjien palautteita. Keskusteluja 
niin pelastushistoriasta kuin s-äänteiden ajoituksesta. Mie-
likuvia niin brittiläisestä poikakuorosta kuin isästä, joka sa-
nomalehden äärestä yhtyy lasten lauluun. Kannustusta ja 
hyväksyntää, pyrkimystä vielä parempaan, keskittymisen 
kokoamista yhä uudelleen, paljon naurua. Hetkiä, jolloin 
sävelkorkeus ei tahdo millään pysyä kuosissaan ja vokaali-
värit samentuvat samaa tahtia katseiden kanssa. Hetkiä, jol-
loin puhuttelevat sanat yhdistyvät vapaana virtaavaan soin-
tiin ja rohkaisevat uupunutta uskoa.

Levyn tuottajalle Sasu Hartikaiselle projekti oli keski-
määräistä haastavampi. Jo sisällön suunnittelu tuotti pään-
vaivaa, kun levylle haluttiin mahduttaa kaikki jouluiset Sii-
onin laulut siten, että lasten ja aikuisten laulut nivoutuisivat 
luontevaksi kokonaisuudeksi. Kun sisältösuunnitelma oli 
saatu pakettiin, pandemia keikautti käytännön järjestelyt 
täysin uusiksi. Hartikainen kertoo kuitenkin olevansa tyyty-
väinen työn tulokseen ja iloitsee siitä, miten kuorot toimivat 
keskenään ja toisiaan täydentäen. 

Laulua jouluenkelten kanssa

Kun pyysin kuorotovereitani kuvaamaan projektia yhdel-
lä sanalla, lähes kaikki vastaajat lähettivät useamman sanan, 
mikä kuvastaa levyprosessin monitahoisuutta: Ihme. Voi-
mauttava. Riemu. Lämmin. Muutos. Ilo. Toivoa tuova. Pi-
ristävä. Työläs. Seimentuoksuinen. Levollisuus. Sitoutunei-
suus. Lohtu. Luottamus. Valo.

Jouluisten Siionin laulujen laulaminen poikkeuskesän 
keskellä oli mieleenpainuva kokemus. Kuorotoverini sa-
noin lasten kanssa laulaminen oli kuin laulua jouluenkelten 
kanssa. Eteemme annettiin pelkistetty joulun sanoma ilman 
joulua ympäröivää kaupallisuutta ja tohinaa. Tuo sanoma 
loisti ja yhä loistaa kirkkaana tarjoten rauhaansa kaikille:

Vaikka kaikki maailma
myrskyisenä pauhaa,
sydämemme levossa
nauttii joulurauhaa.

Siionin laulu 6:5 (san. Olli Berg-Vuorinen, 
uud. Niilo Rauhala) n

Tuijotan silmä kovana livelähe-
tystä joululevyn äänityksistä, 
joissa minunkin pitäisi olla. Istun 
mökin portailla ja avaan ehkä sa-
dannetta kertaa terveyssovelluk-
sen, johon negatiiviseksi otak-
sumani koronatestitulos ei ole 
vieläkään tullut.
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Sytytä kynttilä. Anna joulu-

lehden kuljettaa sinua läpi 

joulun ajan tapahtumien 

adventista loppiaiseen.

Siionin Joulu 2020 -lehti välittää 
joulun sanomaa ja jouluperinteitä 
sekä tunnelmia eri elämäntilanteis-
sa koetuista jouluista.

Lehti lähestyy lapsia ja nuoria 
kertomusten ja runojen kautta. Se 
tarjoaa myös leppoisan hetken vä-
rikkään lippunauha-askartelun ja 
jouluristikon parissa. n

Riemumielin 
rientäkäämme!

Toim. Anne Honkonen  |  Kuv. Kaisla Pajukoski  |  64 sivua  |  Lehti 8 €  |  Äänilehti 10 €

Äänilehti, 2 cd-levyä, kokonaiskesto 2 h 10 min  |  Äänilehden lukevat Kaisa Ikonen ja Pekka Kainua

EI HÄTÄÄ, SATTUIKIN SOPIVASTI 

TARJOUSKAMPANJA!

Paperilehti

12 kk kestotilaus (73 €/12 kk)  
 2 kuukauden lehdet kaupan päälle, 
ensimmäiseen tilausjaksoon

12 kk määräaikainen tilaus (78 €/12 kk)  
 1 kuukauden lehdet kaupan päälle

Digilehti

12 kk kestotilaus (60 €/12 kk) 

 2 kuukauden lehdet kaupan päälle, 
ensimmäiseen tilausjaksoon

12 kk määräaikainen tilaus (66 €/12 kk)  
 1 kuukauden lehdet kaupan päälle

Tarjous on voimassa 15.–22.11.2020,  
ja se koskee vain kotimaan tilauksia.

Yhteystiedot:
julkaisumyymälä.fi
tilaajapalvelu@srk.fi
040 558 3972

”Joulun tunnelma oli ym-
pärillä, kun jouluvaloin ko-
risteltuja ahkioita vedet-
tiin 29 asteen pakkases-
sa kohti Hammastunturin 
erämaata. – –  Raamattu 
kulki mukana mökille pu-
helimen sovelluksessa.”

E
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ONKO JOKU VIELÄ ILMAN PÄIVÄMIESTÄ?
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Voimassa 15.–22.11. 

sekä verkkokaupassa, 

julkaisumyymälä.fi 

että ry:llä

JULKAISUVIIKON 
TARJOUKSET  

KESÄN  
UUTUUKSISTA

JULKAISUVIIKKO

AIEMMIN 
TÄNÄ VUONNA 
ILMESTYNEET 
TUOTTEET

18 € (norm. 22 €) 18 € (norm. 22 €) 16 € (norm. 20 €)

18 € (norm. 22 €)

20 € (norm. 24 €)

18 € 17 €  |  Äänikirja 20 €

22 €

19 €

18 €18 €18 €

20 €




