
Kirja tekoälyteknologiasta 
lähetystyöhön ja korona-arjesta 
kristityn pelastusvarmuuteen.

Vaikka koemme ajallisesti 
hankalia tilanteita, usko on 
kantava voima: ”Pelastus on 
kristitylle niin totta, ettei se enää 
taivaassakaan muutu todemmaksi. 
Mikä ihmeellinen näky!”

Lasten Siionin lauluja 
laulavat pienet soololaulajat 
sekä lasten ja nuorten 
kuorot.

Kuuntele näyte!
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Tiesitkö, että 
sudenkorennot 
ovat eläinmaailman 
taitavimpia lentäjiä ja 
saalistajia tai että lapset 
kuulevat heinäsirkan 
soiton paremmin kuin 
aikuiset?

”

Tyttö on tässä, Laina ajattelee, hän 
on äiti ja imettää.

Hän katsoo kädessään olevaa 
kynää ja sitten lastaan.

Hän tarvitsee molempia. 
Mutta voiko siitä, joka kerran on 
hylätty, tulla ymmärtävää äitiä?

” Otan puhelimen käteen, tavan 
vuoksi. En uskalla olla se ainoa, 
joka ei someta. Olen selaavinani 
instaa, mutta oikeasti en näe 
Kreikan aurinkoa enkä Norjan 
vuonoja. Näen jonnekin muualle. 
Muistoihin.

”
4
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6
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KATSO uusien tuotteiden julkistamistilaisuus SRKnyt YouTube-kanavan 
Suviseuralähetyksestä perjantaina 2.7. klo 19. Tallenne on katsottavissa 
YouTube-kanavalta myös jälkikäteen.

UUTUUDET ostettavissa SRK:n 
verkkokaupasta julkaisumyymälä.fi  
jo keskiviikosta 23.6. alkaen!  
Vähintään 40 euron tilaukset posti-
kuluitta Suviseurojen loppuun 
maanantaihin 5.7. asti.

Suviseurauutuuksien postitus 
torstaista 1.7. lähtien.! !

Tilaa 
täältä!
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Uusia julkaisuja

Toim. Kaisa Ikonen ja Miika Kopperoinen
Kuvat Henrikki Hetemaa
Kovakantinen. 224 sivua, koko 170 x 220
24 €

Ilmestyy     vko 29

Haastattelu ja koonti: Kaisa Ikonen 

– Ajankohtaiskirjasta huokuu vahva luottamus Jumalan johdatukseen. Henrikki Hetemaan 
upeat värikuvat tukevat kirjan kokonaisuutta ja ovat yhtä monipuolisia kuin kirjan sisältökin. 
Näin kertoo tuore aviopari Anna Vatanen-Nissinen ja Johannes Nissinen. Anna ja Johannes 
tutustuivat vuoden 2021 ajankohtaiskirjaan Tapahtukoon sinun tahtosi. 

Kustantaja   Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu, www.srk.fi, 040 558 3972
Ulkoasu ja taitto Elise Luokkanen-Pylvänäinen, 050 539 5399, elise.l-p@srk.fi  |  Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2021
Toimisto avoinna ma–pe klo 8–16, 1.6.–31.8.; ma–to klo 8–16, pe 8–15

Suviseuroissa julkistetaan uusi ajankohtaiskirja:

VOIMME LUOTTAA  
JUMALAN 

MAHDOLLISUUKSIIN 
VAIHTUVISSAKIN 

TILANTEISSA

toisi. Silloin voi olla hanka
lakin rukoilla ”tapahtukoon 
sinun tahtosi”. Kirjassa kui
tenkin vahvistetaan uskal
lusta rukoilla näin, vaikka 
ei aina ymmärtäisikään. 
Kaikki Jumalan suunni
telmat eivät näy henkilö
kohtaisessa elämässä heti 
positiivisina asioina, mutta 
jokin tarkoitus niillä on. On 
turvallista luottaa Jumalan 
johdatukseen, omassa ja 

kaikkien muidenkin elämässä. Vaikka koemme ajalli
sesti hankalia tilanteita, usko on kantava voima. 

Puhutteliko jokin sisältö  
nykyisessä elämäntilanteessanne?

Anna ja Johannes: Oli kiinnostavaa lukea eri elä
mäntilanteissa olevien ihmisten rehellisiä ja avoimia 
kirjoituksia siitä, miten he ovat kuluneen vuoden 
aikana pärjänneet. Me kaikki olemme joutuneet 
sopeutumaan poikkeustilanteeseen, mutta emme kui
tenkaan tiedä tarkemmin kuin omasta tilanteestam
me. Ihmiset ovat kokeneet asiat hyvin eri tavoin. 

Meille itsellemme korona ei ole aiheuttanut mer
kittäviä hankaluuksia. Seurustelumme alkoi vain vä
hän ennen pandemiaa, joten tuntuu, että koronarajoi
tukset ovat olleet vain yksi uusi asia tässä muutenkin 
uudessa elämäntilanteessa. Hyvä puoli on ollut siinä, 
että kun harrastuksia ei ole ollut, olemme pystyneet 
käyttämään paljon aikaa toisiimme tutustumiseen. 
Toisaalta olemme jääneet paitsi monista sellaisista 
parisuhdetta lujittavista kohtaamisista ja tilanteista, 
jotka normaaliaikana olisimme kokeneet jo seurus
teluvaiheessa. Luojaan luottaen katsomme kuitenkin 
eteenpäin. n
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Miten kuvailisitte kirjan kokonaisuutta?

Anna: Kirjassa luodaan katsaus monenlaisiin ajan
kohtaisiin kysymyksiin – niihin, jotka ovat ajankoh
taisia juuri nyt ja niihin, jotka ovat ajankohtaisia aina. 
Artikkeleiden aiheiden kirjo on laaja: tekoälyteknolo
giasta lähetystyöhön ja koronakokemuksista kristityn 
pelastusvarmuuteen.  

Johannes: Kirjassa on eri elämäntilanteissa elä
vien ihmisten kokemuksia poikkeusvuodesta. Toisaalta 
sellaisia on saanut lukea jo paljonkin, mutta tämän 
kirjan teksteissä tulee erityisellä tavalla esille luotta
mus Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. Yksittäisten 
ihmisten kokemusten lisäksi käydään läpi myös sitä, 
miten Jumalan valtakunnan työssä on sopeuduttu 
uuteen tilanteeseen. 

Anna: Yksi kirjan osa käsittelee tuoreella tavalla 
uskon peruskysymyksiä. Artikkelit tarjoavat myös hie
noja oivalluksia. Esiin nostetaan esimerkiksi se, että 
uskon vaikutuksesta ”kristitty tahtoo vapaasti sitä, 
mitä Jumala tahtoo” ja että ”pelastus on kristitylle 
niin totta, ettei se enää taivaassakaan muutu todem
maksi”. Mikä ihmeellinen näky! 

Kyseessä on SRK:n ajankohtaiskirja.  
Minä teemoina ajankohtaisuus näkyy kirjassa?

Anna: Yksittäisten ihmisten koronapsalmien ja kris
tillisyyden työn poikkeusoloihin sopeutumisen lisäksi 
kirjasta tekee mieli mainita vielä yksi koronaaihe: 
netissä esiintyvät valeasiantuntijat ja heidän levittä
mänsä salaliittoteoriat, joihin kristitytkin voivat olla 
alttiita uskomaan. Kirjan teksteissä hienosti rohkais
taan ihmisiä kunnioittamaan esivaltaa Jumalan aset
tamana: esivalta ”on Jumalan palvelija ja toimii sinun 
parhaaksesi.” Siihen saamme vapain mielin luottaa. 

Johannes: Oli mukava, kun kirjasta sai tukea 
siihen, miten erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin tulisi 
uskovaisena suhtautua. Seurapuheissa näitä asioita 
ei juuri käsitellä, ja kirja onkin tähän tarkoitukseen 
sopivampi. Teksteistä sai myös vahvistusta sille, ettei 
omista arvoista ja Raamatun pohjalta nousevasta ajat
telusta voi tinkiä. 

Kirjan nimi on ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. 
Miten nimi näkyy kirjan sisällössä?

Johannes: Viime aikoina moni on varmasti kokenut, 
että asiat eivät mene elämässä aina niin kuin itse tah
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Antti Saari  
Kovakantinen. 352 sivua, koko 133 x 203

22 €

Ilmestyy     vko 28

Teksti: Marjaana Typpö

Antti Saaren romaani Laina kertoo  
perheen ja yksilön tarinan osana suoma-
laista kehityskertomusta

U usi romaani Laina on aikai
semmin ilmestyneen Toivon 
(2012) itsenäinen jatkoosa. 
Kerronnan keskiössä on tällä 
kertaa nainen: äänen saa 
Laina, joka kipujen kautta 
kasvaa Toivon puolisoksi 

ja ison perheen äidiksi. Välillä asioita kuvataan myös 
Toivon näkökulmasta, mikä syventää lukijalle muodos
tuvaa kuvaa pariskunnan ja perheen elämänvaiheista. 
Teoksen monikerroksisuus tarjoaa mahdollisuuden 
useaan lukukertaan.

Laina on kasvattityttö, jonka oma äiti on kun
nalliskodissa. Isä kuoli, kun Laina oli vasta nelivuotias. 
Lähtökohdat elämään ovat rakastavista kasvattivan
hemmista huolimatta karut. Lainan menneisyys saa 
hänet kysymään: ”Voiko siitä, joka kerran on hylätty, 
tulla milloinkaan ymmärtävää äitiä?” Lainan iden
titeettityön kuvaus on monipuolinen; teos piirtää 
kehityskaaren, jonka varrella lukija voi seurata Lainan 
kasvua arasta ja epävarmasta puolisosta kohti runojen 
kautta itseään ilmaisevaa suurperheen äitiä. 

Kirjan miljöö sijoittuu jälleenrakentamisen ajan 
Suomeen, EteläPohjanmaan pieneen maalaisyh
teisöön. Leipä on niukkaa, ja alkuun eletään lähes 
omavaraistaloudessa. Myöhemmin lisäansioita saa
daan kankaiden kutomisesta ja myymisestä ja Toivon 

harrastamasta valokuvaamisesta. Suomen elintason 
nousu näkyy hiljalleen Lainan ja Toivonkin elämässä. 
Kylään saadaan sähkö ja Toivo ostaa radion. Taloon 
tulee ensimmäinen vesijohto, mistä koituu suuri 
ja odotettu helpotus etenkin Lainalle. Toivokin saa 
osansa jälleenrakentamisesta: hän tekee ensimmäiset 
autokauppansa.

Kuvaukset äitiydestä ovat tuttuja ja tarjoavat 
samaistumispinnan monille sukupolville. Synnytys
matkat ensin hevosella, myöhemmin autolla, ja aidot 
synnytyskuvaukset tulevat lähelle. Uuden elämän 
ihme kuvataan teoksessa kauniisti. Katsellessaan 
ensimmäisen lapsensa silmiä Laina huomaa, miten 
”niistä pilkisti tumma kipinöivä taivas”. 

Lainan ja Toivon avioliitto on oma kasvun 
paikkansa. Etenkin avioliiton alkuvuosina Lainaa ah
distaa Toivon hiljaisuus ja sanattomuus. Laina haluaisi 
keskustella, puhua vaikeista asioista. Ensimmäisen 
lapsen menetys on jättänyt jälkensä molempiin. 
Elämä on tarjonnut kipeitä pettymyksiä: molempien 
ovi oppikouluun sulkeutui varojen puutteen vuoksi. 
Kun Toivo nuorena isänä haaveilee kanttorikoulusta, 
joudutaan jälleen toteamaan, että rahat eivät riitä. 
Toivon sotatraumat tulevat yöllä uniin ja ahdistavat 
molempia. Painajaisunet nousevat teoksen sisäkerto
muksiksi ja ovat vahvoja kuvauksia ihmisen sisäisestä 
maailmasta.

Teoksen pohjavire on realistinen. Laina ei ole 
superihminen, eikä hän aina jaksaisi. Toiseksi viimei
sen vauvan jälkeen tulee aallonpohja ja väsymys, jota 
osaltaan ovat edesauttamassa kasvattiäidin ja oman 

TODENTUNTUINEN     
      NÄKYMÄ 
    SOTIEN 
            JÄLKEISEEN     
        SUOMEEN

äidin kuolema. ”Sydämeni on märkä maa”, Laina 
toteaa. Hän peilaa omaa elämäänsä äidin kohtaloon: 
olisiko äitikin voinut nousta masennuksestaan, jos 
olisi saanut oikeanlaista apua?

Rakkaus kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen on 
Lainalle elämää ylläpitävä voima. Välillä kynä odottaa 
kutsuvana ikkunalaudalla, välillä siihen ehtii tarttua
kin. Teoksen viittaukset moderneihin runoilijoihin, 
Helvi Juvoseen tai Edith Södergraniin, ovat raikas 
pilkahdus ulkomaailmasta, jostakin kodin ulkopuolella 
olevasta. 

Teoksen kerronta on yhtä aikaa realistista elä
män ja arjen kuvausta, mutta nousee välillä lyyrisiin 
mittoihin. Kieli on kuin Laina, joka on kiinni maa
talon askareissa ja lastenhoidossa mutta välillä pääsee 
toteuttamaan itseään runoilijana: 

Istun kivellä joka soi. Täällä läheinen ja kaukainen menevät    
 sylikkäin ja ohitse kuin sumusta sumuun liitävät lokit ulapalla.  
Nyt tummuu ilta ja harmaa laulu veden pinnalla pisaroi. 
Kaukana välkehtii vaahto kivien ympärillä: luotojen suruvalo  
vetten päällä.

Usko näkyy ihmisten elämässä hiljaisena, vahvana 
turvana. Usko lohduttaa ensimmäisen lapsensa menet
täneitä Lainaa ja Toivoa. Harvat mutta elävät seura
kuvaukset ovat kirjan parhaimmistoa. Kotiseuroissa 
lauletaan kanteleen säestyksellä ja kuullaan Jumalan 
sanaa. On kiitosääniä, kuin lapsuuden suviseuroissa. 
Koronaajan lukijalle seurakuvaukset tarjoavat haike
an kuvan siitä, millaista olisi, kun pääsisi taas seuroi
hin. Kun kannel soisi. n
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KUVA KIRJAN KIRJOITTAJALTA

Iita Sarajärvi
Kovakantinen   |  144 sivua, koko 130 x 195
17 €

Ilmestyy      vko 27

Erkki Alasaarela
Kovakantinen. 96 sivua, koko 210 x 255
19 € 

Ilmestyy      vko 34

Teksti: Anne Lindfors

Koskettava nuortenkirja ulkopuolisuuden 
tunteista, ystävyyden merkityksestä ja Jumalan 
johdatuksesta.

 – Vastaa, kuiskaan pimeyteen. – Vastaa mulle mitä tää 
elämä on. Vastaa mulle, mikä on se oikea tie. 

Elisan elämä on vuoristorataa. Hetkittäin hän on onnel
linen ysiluokkalainen, sitten hän putoaa korkealta alas. 
Yksinäisyys ja epävarmuus kaatavat alleen. Äkkiä ystävät 
eivät tunnukaan todellisilta. Lisäksi on some, joka tuntuu 
vääristävän kaiken. 

Mutta somessa on myös Olga, tuntematon ihminen, jon
ka kanssa on helppo viestitellä. Hiljalleen Elisa alkaa löytää 
kadoksissa olevia sanoja, tavoittaa rohkeuttaan ja uskaltaa 
olla yhä enemmän oma itsensä. 

Teemoja kirjoittajan omasta elämästä

Kirjan käsikirjoitus voitti SRK:n vuonna 2019 järjestämän 
nuortenkirjojen kilpailun. Palkintoperusteluissaan raati 
totesi käsikirjoituksen kuvaavan koskettavasti nuoren tytön 
kasvuun liittyvää kamppailua. Tyyliltään käsikirjoitusta 
kuvattiin raikkaaksi ja nuorekkaaksi. ”Siitä välittyy kerron
nan ilo.”

17vuotias Iita Sarajärvi kertoo, että kirjan teemat ovat 
osittain hänen omasta elämästään. Omakohtaisuus näkyy
kin tekstissä aitoutena. On kuin kirjoittaja olisi hengittänyt 
sanat paperille, niin eläviltä ne tuntuvat. Vaikka kirjassa 
asiat menevät välillä vaikean kautta, silti mukana on paljon 
valoa ja toivoa. 

– Toivoisin, että lukijalle jäisi mieleen se, että Jumala 
johdattaa meidän elämää, vaikka sitä ei aina heti näe, Sara

      KÄSI ENKELIN 
                    KÄDESSÄ

– Tiesitkö, että muurahaiset 
hoitavat loukkaantuneita lajito-
vereitaan? Entä oletko nähnyt 
muurahaisten hautausmaan pesän 
lähettyvillä? Mikä on sinun lempi-
paikkasi luonnossa? Näin kysyy   
Jari Kupsala, oulun salolainen 
opettaja ja perheenisä tutustut-
tuaan Erkki Alasaarelan Ihastuttava 
eläinmaailma -kirjaan.

– Kirjan kirjoittajan 
Erkin perhosparatii
si löytyy salaisesta 
paikasta eräältä metsä
niityltä Kiimingistä. 
Siellä voi kohdata mitä 
ihanimpia perhosia, mutta vaarana ovat 
samalla niityllä viihtyvät käärmeet, kertoo 
Jari Kupsala.

Kupsalan mukaan lukija pääsee hienojen 
valokuvien ja tekstin myötä tutustumaan 
lähiluontoon: vesien eläimiin, lintuihin, 
hyönteisiin, pikkueläimiin, villieläimiin ja 
karjaeläimiin – kaikkeen Jumalan luomaan. 

Asiantuntijan koostama kuva, tieto ja 
tarinakirja on monelle lukijalle todellinen 
sytyke luonnon ja eläinkunnan parempaan 
ymmärtämiseen. 

– Lukija oppii varmasti paljon uutta ja 
ehkä silmät avautuvat näkemään luonnon 
kiehtovaa elämää omalla kotiseudulla. Kir
jan myötä voi tulla pohtineeksi sitä, miltä 
eläimistä tuntuu, mitä ne ymmärtävät ja 
mikä niiden arvo on.

– Uskon, että tätä kirjaa on innostavaa 
tutkia myös yhdessä lasten kanssa. QR
koodien takaa voi kuunnella kurjen huutoa 
tai tutkia hämähäkin ihmeellistä verkko
taidetta.

Kupsalan mukaan kirja soveltuu kiinnos
tuksen herättäjäksi myös kouluopetukseen. 

– Vaarana on vain se, että tämä kirja 
saattaa olla mielenkiintoisempi kuin monet 
oppikirjat, Kupsala lohkaisee. n

Oletko  nähnyt muurahaisten hautausmaan?
Koonti:  
Kaisa Ikonen

järvi kertoo. – Sitäkin toivon, että aikuiset yrittäisivät ohja
ta nuoria lempeästi oikeaan suuntaan. Some voi sekoittaa 
päätä ja hälventää rajoja. Olisi ihana, jos aikuiset kyselisivät 
asioista ja tukisivat.

Kirjan päähenkilö Elisa joutuu kokemaan, että toisen 
puolesta ei voi kukaan uskoa. Jokaisen on valittava, mikä 
on itselle tärkeää. Hän saa kuitenkin huomata, että yksin ei 
tarvitse selvitä. Jumala antaa oikean tuen sopivalla hetkel
lä. 

Nuorten lukijoiden kokemuksia

Kirjan sai luettavakseen myös kaksi nuorta. Molem
pien mielestä kirja on erityisen ajankohtainen ja tempaa 
mukaansa. Päähenkilön ajatukset kuvataan rehellisesti ja 
niihin on helppo samaistua.

– Kyllä sieltä tunnisti tuttuja piirteitä ja huolia, 15vuo
tias Aatu Mäkelä pohtii. – Itsellänikin on välillä ollut 
vaikeaa olla kaveriporukassa oma itseni, vaikka kotona 
siihen pystynkin.

17vuotiasta Anna Kämäräistä puhutteli varsinkin pää
henkilön ulkopuolisuuden kokemukset omien kavereiden 
seurassa. Hän kertoo tunteneensa joskus samaa ja toteaa, 
että olisi saanut silloin valtavasti voimaa tällaisesta kirjasta.

Nuorten mielestä oman uskonelämän käsittely ja myös 
itsensä hyväksymiseen liittyvät asiat tulevat kirjassa lähelle. 
Monia asioita pohditaan yksin, mutta keskusteluja käydään 
myös vanhempien ja ystävien kanssa. 

– Arkisissa tilanteissa siunattu evankeliumi loi turvalli
sen olon, kertoo Anna.

– Kirja pisti miettimään myös sitä, miten tärkeitä ystävät 
oikeasti ovat, Aatu toteaa. – Erityisesti jäi kuitenkin mieleen 
Jumalan johdatus ja huolenpito. Ne ennalta arvaamattomat 
suunnitelmat, jotka näkyivät selvästi kirjassa. n

Toivoisin, että 
lukijalle jäisi mieleen 

se, että Jumala 
johdattaa meidän 

elämää, vaikka sitä ei 

aina heti näe.
Iita Sarajärvi
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”Teimme kirjan alusta alkaen tii
viissä yhteistyössä kustannustoi
mittajan ja taittajan kanssa. Tämä 
tiimityö on ollut hyvin mukava ja 
antoisa prosessi. Toivon, että kirja 
herättää lukijoissa Luojan työn ja 
luonnon kunnioitusta, ihastusta 
ja ihmettelyä. Kirja tukee lapsen 
luontosuhteen muodostumista 
lapsen ja vanhempien sekä iso
vanhempien välisessä vuorovai
kutuksessa.” – Erkki Alasaarela, 
kirjoittaja ja valokuvaaja n

”Työskentely tiimitriossa on ollut 
innostavaa ja kirjan aineiston 
monipuolisuus  ilahduttavaa: 
valokuvat, kerronta, tarinat, faktat 
ja raamatunkohdat… Erilaiset 
elementit mahdollistivat kivo
jen taitollisten yksityiskohtien 
luomisen. Taitolla pyrin selkeään, 
helposti luettavaan ja mielenkiin
toiseen lopputulokseen.” –  Elise 
Luokkanen-Pylvänäinen, graa-
finen suunnittelija n

”Mielestäni tämä eläinkirja osoit
taa turvallisesti, etteivät usko ja 
tiede sulje toisiaan pois. Toivon, 
että kirja tukisi lasten ja nuor
ten uskonelämää, lisäisi heidän 
luontoharrastuneisuuttaan ja 
voisi innostaa jopa luonnontietei
den pariin.” – Kaisa Ikonen, vs. 
kustannustoimittaja n

Oletko  nähnyt muurahaisten hautausmaan?
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Oli kiva lukea kotkasta,  
joka on lempilintuni, koska se 
on niin iso ja kaunis. Siinä ei 

ollut QR-koodia, mutta onneksi 
varpuspöllössä oli, koska pidän 
paljon myös pöllöistä. Kirjasta 

ymmärsi hyvin, että kaikki eläimet 
ja ihmiset ovat Jumalan luomia.   

– Niilo, pian 10 v

Kirja oli tosi hieno, ja siinä  
oli monenlaisia kivoja juttuja ja  

hyviä kuvia. Siitä sai paljon tietoa.  
Nyt tiedän paljon eläimistä ja 

hyönteisistä. Minua kiinnostavat 
koirat, ja kirjasta jäi mieleen, että 

Suomen kansalliskoira on pystykorva. 
Löysin seitsemän Suomen lippua  

ja 40 pikkuista sinitiaista.   
– Siiri, 7 v

Pauli Ikonen työskentelee 
Muhoksen kirjastossa, ja 
työn myötä lasten tietokir
jallisuus on tullut hänelle 

hyvin tutuksi. 
– Lasten luontokirjo

jen tarjonta on monipuolista ja 
laadukasta. Mielestäni tämäntyyppiselle 
teokselle on silti tarvetta, puuttuuhan 
luomiskertomus aiemmin tehdyistä 
luontokirjoista. Tämä uusi SRK:n kirja 
perustuu tieteelliseen tietoon, mut
ta samalla muistuttaa siitä, kuka on 
maailman sanallaan luonut ja kuka sitä 
ylläpitää. Kirja sopii lapsille ja nuorille 
mutta myös aikuiset tarvitsevat tietoa ja 
muistutusta näistä asioista. Sisältö sopii 
siis kaikenikäisille, Ikonen muotoilee.

Ikosen mukaan kirjasta löytyy mo
nenlaista kiehtovaa sisältöä. Hänelle it
selleen jäivät erityisesti mieleen pienet 
kertomukset, joissa kirjoittaja kertoo 
omista kohtaamisistaan eläinmaailman 
kanssa. 

– Jotkut kertomuksista olivat niin ihmeellisiä, 
että niitä oli vaikeaa uskoa todeksi. Tällainen oli 
esimerkiksi kertomus harakoista, jotka varastivat ja 
tyhjensivät ruokintaautomaatin ja palauttivat sen 
lopulta takaisin Erkille täytettäväksi! Kertomukset 
osoittavat, ettei meidän tarvitse matkustaa kauko
maille kokeaksemme luontoelämyksiä. Niitä voi 
löytää myös omalta kotipihalta. n

Mitähän  
karhunpennut 
jonottavat?
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Sasu Hartikainen 

Lasten laulukulttuuri elää, kun lapsille 
tarjotaan mahdollisuuksia laulamiseen. 
Korona-aika on koetellut näitä mahdol-
lisuuksia. SRK sai lopulta valmiiksi kauan 
odotetun lasten Siionin laulujen äänitteen. 
Alkusyksystä ilmestyy vielä samansisältöi-
nen lauluvihko kotien ja kerhotoiminnan 
käyttöön.

L apsi olen pieni –äänitteellä kuullaan nuoren 
väen laulua. Siionin laulujen lastenosastolla 
vierailevat vuoroin pieni soololaulaja, vuo
roin lasten tai varhaisnuorten kuoro. SRK:n 

UUSI LEVY 
TEKEE LÖYTÖRETKIÄ  

JA KERTOO LASTEN LAULU
KULTTUURIN VAALIMISEN 

TÄRKEYDESTÄ

On ihan tavallinen torstaiaamu. Muut per-
heenjäsenet ovat lähteneet kukin tahoilleen. 
Isä töihin, koululaiset opintielle ja pienimmät 
päiväkotiin. Itse jään tänään lepäilemään 
kotiin puolikuntoisena. Laitan kuulokkeet 
korvilleni, vedän viltin leukaan asti ja alan 
kuunnella Lapsi olen pieni -levyä.  

Lapsi olen pieni -äänitteen kuoronjohtaja Eeva Maija 
Sorvari ja lasten sooloryhmä äänityksissä Karjasillan 
kirkossa Oulussa.

Koronarajoitukset haastoivat mutta eivät estäneet 
projektia toteutumasta. Illusian valmennuskuoro 
valmiina äänityksiin.

SRKCD-140. Kesto 47.33
Lasten ja nuorten kuorot: Illusia, Illusian valmennuskuoro, Laulupojat ja SRK:n nuorten kuoro, johtaa Eeva Maija Sorvari
Soololaulut: Onerva Heikkilä 8 v., Veeti Kakko 8 v., Siiri Sorvari 7 v., Ilona Heikkilä 9 v., Nooa Kolehmainen 6 v. ja Helka Sorvari 4 v.
Kaisa Alasaarela, piano ja urut  |  Emilia Soranta, piano  |  Mikael Säily, sello  |  Tommi Tuovinen, kitara  |  Sonja Turtinen, huilu

22 €   |   Ilmestyy     vko 26

Kuuntele 
näyte!

USKON, ETTÄ ERITYISESTI LAPSET PYSÄHTYVÄT KUUNTELEMAAN NÄITÄ LAULUJA

Pitkäjänteisen työn hedelmiä

Lasten ääniteprojekteissa on monta palasta soviteltava 
yhteen. Selvien suunnitelmien ja aikataulujen merkitys 
korostuu, kun harjoitukset ja äänitykset tulisi saada 
vietyä läpi niin, että pienimmilläkin säilyy tekemisen rie
mu. Koronaaika rajoituksineen ja äkillisesti muuttuvat 
suunnitelmat koettelivat tätä projektia pitkittäen muun 
muassa toteutusta. Onneksi luotsaamassa oli varsinainen 
luottotiimi: Eeva Maijan puoliso Samuli toimi äänitteen 
koordinaattorina ja äänittäjänä. Myös monet laulut säes
tänyt Kaisa Alasaarela oli vaiheikkaiden äänityspäivien 
tärkeänä tukena.

Tuottajan paikalla äänitysstudiossa tuli pohdittua 
sitä, miten tärkeää onkaan pitkäjänteinen työ lasten ja 
nuorten parissa. Uskon, että levyn kuuntelijallekin välit
tyy tekijäporukan vihkiytyminen tehtävään, laulamisen 
riemu ja vilpitön lapsen usko.

Ensimmäisten laulujen kohdalla palaan ajatuksissani lapsuuskotiini, maalaistalon 
pirttiin. Opettelin siellä itse soittamaan pianoa, koska olin liian arka menemään 
naapuriin soittotunnille. Ja lauloin näitä samoja lauluja, joita nyt vuosikymmeniä 
myöhemmin kuuntelen tältä uudelta levyltä.  

Kuunnellessani joudun useaan otteeseen pyyhkäisemään silmäkulmiani. Niin 
liikuttavaa on kuunnella lapsen kirkkaan ja puhtaan äänen laulavan yksinkertai
sesta uskosta. Lauluista välittyy voimakkaasti luottamus Jumalan huolenpitoon ja 
siunaukseen. Erityisesti mieleeni jäivät sanat: ”Olen Taivaan Isän lahja äidille ja 
isälle, olen Luojan sanantuoja läheisille kaikille.” Lohdullisilta tuntuivat myös sa

aiempien lasten äänitteiden tapaan tästä ei tullut 
”iloinen lauluretki”, vaan ennemmin harras löytöretki 
kristillisyydelle arvokkaiden laulujen maailmaan.

Projektin taustaa

Lastenäänitteen valmisteluun SRK:n musiikkityö
ryhmä pyysi oulunsalolaisen Eeva Maija Sorvarin. 
Sorvarilla tiedettiin olevan hyvä ote lapsiin. Hän on 
harjoittanut vuosia lasten ja nuorten kuorotoimintaa 
Oulun seudulla. 

Pienten lasten soololaulujen rinnalla levyllä laulaa 
kaksi Sorvarin omaa kuoroa: pienten poikien kuoro 
Laulupojat ja varhaisnuorten kuoro Illusia. Sorvari 
johtaa äänitteellä myös projektia varten perustettua 
SRK:n nuorten kuoroa sekä alakouluikäisistä tytöistä 
koostuvaa Illusian valmennuskuoroa, jonka harjoitut
tamisesta on vastannut Liina Sorvari.

Hanna Korkiakoski

KUVAT: SAMULI SORVARI
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TOISEN-
LAISESSA 
VALOSSA
Saaga-Maria Viljanen

Mikaelan perheessä 
ei paljon puhuta 
asioista. Tehdään 
töitä, käydään koulua. 
Mutta jossain pinnan 

alla on salaisuus, joka saa äidin hyräilemään 
surumielisesti ja Mikaelan silmäilemään 
tarkemmin muutamia nuoria koulun 
käytävillä ja ruokalassa.

17 €

OMENAPOSKI 
JA NALLE 
KARHUNEN
Karoliina Pigg
kuv. Sirkku 
Saukonoja

Omenaposki ja 
Nalle Karhunen on 
lasten kuvakirja 

tunnetaidoista ja toisen huomioon ottamisesta 
perheessä. Pikkusiskon näkökulmasta 
kerrottu kuvaus lisää ymmärrystä myös 
erityisyydestä, jota kohtaamme niin kotona kuin 
koulumaailmassakin.

19 €

KEVÄÄLLÄ ILMESTYNEITÄ JULKAISUJA

Julkaisusovelluksesta löydät
• laajan valikoiman äänikirjoja ja e-kirjoja
• kaikki SRK:n musiikkiäänitteet
• Päivämiehen äänilehden
• podcasteja

Perushinta (1 käyttäjä) 9,90 €/kk.
Perhehinta (max 10 käyttäjää) 19,90 €/kk.
Opiskelijahinta 7,90 €/kk.
Myös lahjakortteja!

Tutustu kaksi viikkoa ilmaiseksi!
kuule.srk.fi
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SELÄSSÄ 
AURINGON KATSE
Annika Koivukangas

Runoissa heittäydytään 
nuoren elämän 
aallokkoon, sen iloihin 
ja kipuihin. Vaikeitakin 
aiheita käsitellään 
rohkeasti, osuvasti ja 

koskettavasti. Runoihin voivat samaistua niin 
rippikouluikäiset kuin aikuisetkin.

19 €

TAKAISIN ISÄN 
KOTIIN
Elämänpolulla 20
toim. Hanna Aho

18 €

HERRAN 
TYÖMIEHIÄ
toim. Jari Kupsala

22 €

HERRA VARJELI 
MEIDÄT USKOSSA
Evankeliumin työtä 
Venäjällä
Pentti Kähkönen ja  
Ari-Pekka Palola

22 €

TAIVAAN ISÄN 
LAHJA

Hanna Aho
kuv. Silja-Maria 
Wihersaari

22 €

KETUNPOJAT JA 
JAGUAR-MIES
Salla Sivula

15 €

SIUNAA 
LIITTOAMME
Reisjärvi, 
Opistosarja 18
24 €

RIEMUITSE, 
TYTÄR SIIONIN
Suviseuralauluja 
Oulun 
tuomiokirkosta
20 €

nat: ”Vaikka joudun syntiin, Herraan luottaa 
saan. Anteeksi hän antaa valtakunnassaan.”  

Lapsi olen pieni levy on todella raikas 
ja konstailematon, taitavasti toteutettu ja 
monipuolinen. Uskon, että erityisesti lap
set pysähtyvät kuuntelemaan näitä lauluja, 
mutta varmasti kaiken ikäiset saavat vah
vistusta uskolleen laulujen yksinkertaisesta 
sanomasta. 

AIEMMIN ILMESTYNEITÄ JULKAISUJA
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SUVISEURATARJOUKSET voimassa SRK:n verkkokaupassa 
julkaisumyymälä.fi  ke 23.6. – ma 5.7.2021. Suviseurojen tarjouspakettien postitus torstaista 1.7. lähtien.
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lukemista eri ikäisille

TILAA

KESTOTILAUS* on  
huoleton vaihtoehto – tilaa nyt,  
nauti jopa vuosikymmeniä! 

Päivämies kestotilaus   
  76 € / vuosi   ”PM Kesto”

Digi Päivämies kestotilaus   
  65 € / vuosi   ”DigiPM”

Päivämies + Digi Päivämies kestotilaus    
  91 € / vuosi   ”Päivämies+Digi” 

 Kun tilaat Päivämiehen, saat liitteenä kerran 
 kuussa ilmestyvän Siionin Lähetyslehden!  

 * Kestotilausten laskutusjakso 12 kk.  
 Lehti maksetaan vuodeksi eteenpäin.

TURVALLISTA JA USKOA TUKEVAA SISÄLTÖÄ VIIKOITTAIN 

ü	VERKKOKAUPASTA  
 www.julkaisumyymala.fi/category/64/lehdet 

ü	SOITTAMALLA 040 558 3972 / Tilaajapalvelu 
 (ma-to klo 8-16, pe klo 8-15)

ü	TEKSTIVIESTILLÄ tai WHATSAPP-VIESTILLÄ  
 040 558 3972 / Tilaajapalvelu

 Kirjoita kenttään minkä lehden haluat tilata:  
 PM Kesto, DigiPM Kesto tai Päivämies+Digi, 
 sekä nimesi, osoitteesi ja mahdollinen sähköposti - 
 osoitteesi. Lähetämme laskun postitse. 

 Esimerkiksi:  PM Kesto Matti Meikäläinen,  
  Sanankuulontie 1, 43210 Seurakaupunki

LASTENPAKETTI 

40 € (norm. 48 €)

Ilman postikuluja!

Kaikki viisi uutuutta + Maisa ja Kerttu kesäseuroissa -puuhavihko

Lasten uutuudet + Maisa ja Kerttu kesäseuroissa -puuhavihko

PERHEPAKETTI 

100 € (norm. 111 €)

Ilman postikuluja!


