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Anna Myllynen
Kuvitus Sirkku Saukonoja
Kovakantinen. 
64 sivua, koko 265 x 210
22 €

Teksti: Marjaana Laivamaa

iti, milloin ollaan perillä?” Kysy
mys on varmasti tuttu jokaiselle, 
joka on matkustanut lasten 
kanssa suviseuroihin. Joskus 
matka perille voi olla vähän 
pidempi, niin kuin Anna Myl-
lysen uutuuskirjassa Purjeisiini 

tuulta anna. 
– Halusin tällä kirjalla rohkaista siihen, että 

elämässä voi pyrkiä eteenpäin ja olla rohkea. Las
tenkin kanssa voi purjehtia, kun mennään lasten 
ehdoilla eikä lähdetä kovimpiin keleihin, Myllynen 
toteaa. 

Anna Myllysen kirjoittama ja Sirkku Saukono-
jan kuvittama kirja kertoo lapsiperheen suviseura
matkasta purjeveneellä. Myllysillä on takanaan 
parinkymmenen vuoden veneilykokemus. Kirja on 
sekoitus eri reissujen kokemuksia ja kuvitteellisia 
tapahtumia. 

– Ennen kaikkea henkilöt eivät ole todellisia, 
Myllynen kertoo. – Kirjan ideana on kuitenkin 
aito suviseuramatka Raumalta Muhoksen suvi
seuroihin. Koska purjehdus oli niin hieno koke
mus, tuli ajatus, että voisiko tämän kokemuksen 
jakaa jotenkin.   

Kirjassa tutustutaan erilaisiin kohteisiin 
Rauman ja Oulun välillä. Kirjan perhe vierailee 
monenlaisissa paikoissa ja kokee mieleenpainuvia 
asioita matkan aikana. Välillä pelastetaan lampaita 
saaressa, toisessa hetkessä ollaan myrskyn keskellä 
merellä. Lapsille kirja tarjoaa oppia purjehdukses
ta, historiasta ja luonnosta. 

"Ä

Kirja oli hyvä. Parasta siinä oli, 

kun ne pääsi perille suviseuroihin. 

Mieleen jäi se kohta, kun isä antoi 

lapsille luvan mennä istumaan 

puntiksi veneen laidalle.

Matkalla tapahtui aika paljon 

juttuja, vaikka se kun Siru 

putosi veteen. Toivotaan, että 

päästään seuraavana kesänä 

suviseuroihin!

Konsta, 8 v.

Eelis 9 v.

Kirja oli tosi hyvä, koska siinä  

oli jännittäviä kohtia ja kerrottiin 

yksityiskohtaisesti esim. kun ne meni 

yhteen saareen, ja siellä oli lampaita, 

jotka oli karannut, ja ne pelastivat 

ne lampaat. Ensin luulin, että kirja 

on tarkoitettu pienemmille, mutta se 

olikin kiinnostava.

Veikko 11 v.

– Purjehdusta voi verrata myös elämän
matkaan, Myllynen kuvailee kirjan teemaa. – Jos 
on merellä yksin, voi alkaa pelottaa. Sitten kun 
näkee meriviitan, tulee turvallinen olo, että täällä 
on ollut muitakin, ollaan turvallisilla vesillä. Kir
jan nimi kertoo Jumalan johdatuksesta elämässä.   

Purjeisiini tuulta anna kirja kuvaa lasten 
näkökulmasta pitkää suviseuramatkaa. Matkalla 
tapahtuu jännittäviä asioita, mutta myös tuttuja 
ja turvallisia. Sirkku Saukonoja on kuvittanut 

kirjan herkästi ja raikkaasti. Kirjassa on myös 
selitetty purjehdussanastoa, joka voi olla outoa 
monille maakravuille. Takaesilehdellä on kirjan 
taittajan, Elise Luokkanen-Pylvänäisen tekemä 
pohjapiirros veneestä ja etusivuilla kuvittajan 
tekemä kartta purjehdusmatkasta. 

Lapset ja aikuisetkin löytävät kirjasta paljon 
samaistuttavia kohtia. Viimeisen sivun suviseu
rakenttäkuva herkistää toivomaan ja luottamaan, 
että vielä pääsemme suviseurakentälle. n 
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ALAKOULULAISELLE
Meriviittoja seuraillen perille
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- O li ihanaa yrittää sukeltaa hetkeksi 
rippikouluikäisen elämään, ja samalla 
palata takaisin omaan nuoruuteen, 

sanoo Milla Kangas. Hänen käsikirjoituksensa 
voitti vuonna 2019 järjestetyssä SRK:n kirjoitus
kilpailussa toisen palkinnon lasten ja nuorten
kirjojen sarjassa. Nyt tarina 15vuotiaan Joonan 
rippikoulukesästä on valmis kirja.

Kangas kertoo, että hänelle itselleen SRK:n 
kirjat olivat nuorena tärkeitä.

– Nuoruus on hyvin herkkää, monenlaisten 
kysymysten ja tunteiden täyttämää aikaa. Kirjo
jen kautta sai ehkä vastauksia joihinkin mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin. Kirjat olivat omalta 
osaltaan myös vahvistamassa uskonelämääni 
nuorena.

Hän halusi kokeilla, osaisiko tarjota tämän 
päivän nuorille jotain samankaltaista, jota hän on 

itse aikoinaan kirjoista saanut.
Kirjan isompia teemoja ovat kiusaaminen, 

yksinäisyys, ystävyys ja perhesuhteet, mutta siinä 
käsitellään myös monia muita nuoren elämään 
liittyviä asioita.

– Antoisinta ja haastavinta kirjoitusproses
sissa oli pyrkiä eläytymään nuorten maailmaan. 
Epäilin useaan kertaan sitä, pystynkö kolmi
kymppisenä naisena kirjoittamaan 15vuotiaan 
pojan näkökulmasta. Sain tekstin muokkaukseen 
arvokasta palautetta kustannustoimittajalta, 
lukuryhmältä ja toimitusneuvostolta, sanoo Milla 
Kangas.

– Vaikka kirjassa käsitellään osittain vaikei
takin asioita, toivon, että kirjasta jäisi lukijalle 
turvallinen olo. Ennen kaikkea toivon, että kirja 
vahvistaisi uskoa Jumalan johdatukseen. Jumala 
voi auttaa vaikeissakin tilanteissa. n

Milla Kangas
Kovakantinen.

112 sivua, koko 130 x 195

19 €

Tilaa 
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YLÄKOULULAISELLE

LAURI KANGAS

Toivon, että 
kirja vahvistaisi 
uskoa Jumalan 
johdatukseen

Kirjassa käsitellään varmasti monelle nuorelle ajankohtaisia ja tärkeitä 

teemoja, kuten kiusaamista ja yksinäisyyttä. Päähenkilö miettii muun 

muassa sitä, miksi hänelle on annettu niin paljon vaikeuksia, mutta saa 

huomata Jumalan johdatuksen ja huolenpidon. Jumala kuulee sittenkin 

rukoukset, vaikka aina ei siltä tuntuisi. Myös uskossa pysyminen on iso teema. 

Esille nousee, miten tärkeitä uskovaiset ystävät ovat ja se, millaista elämää 

uskovaisena kannattaa elää. Kirjaa oli mukava lukea. n
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Teksti: Anna Illikainen

LUKIJAKOMMENTTI 
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Tallenne katsottavissa myös jälkikäteen!

SU 3.4.2022 KLO 13

Tervetuloa!

SRK:N JULKISTAMIS
TILAISUUS JA SEURAT

SRKnyt  SRKnyt  -kanavalla

Markus Porsanger
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HYVÄÄ TAUSTAMUSIIKKIA

SRK:n nuorten aikuisten kuoro, johtaa Viena Kontkanen  |  Toni Hintsala, baritoni  |  Okko Seppälä, tenori  |  Stiina Wirtanen, sopraano  |  Laulukvartetti: Kaisa Suomala, 
Stiina Wirtanen, Viena Kontkanen, Okko Seppälä ja Toni Hintsala  |  Senja Mäki ja Pirta Sippola, huilu  |  Sahrami Huhtala ja Auroora Perttunen, sello  Viena Kontkanen ja 
Lyydia Saarnio, piano  |  Sheldon Ylioja, urut

T ämä ääniteprojekti lähti ideasta 
välittää uskomisen iloa, kiitolli
suutta ja turvallisen hyvää oloa 

musiikin kautta. Hyvä Paimen teeman 
ohjaamana äänitettäväksi valittiin eri
laisia paimenaiheisia lauluja ja soitin
musiikkia. Osassa lauluista kerrotaan 
turvallisesta, lempeästä ja huolehtivasta 
paimenesta, osa taas keskittyy enemmän 
siihen, millaista on olla Hyvän Paime
nen hoidossa. 

Äänitteen teossa ison vastuun kan
toivat koordinaattorit Heikki Pennin-
kangas ja Riittaliisa Hakulinen, jotka 
kokosivat ympärilleen tiimin: kuoron
johtajaksi lähti Kouvolassa kanttorina 
toimiva Viena Kontkanen ja urkuriksi 
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kant
tori Sheldon Ylioja. 

Projektikuoro koottiin pääkaupun
kiseudulla asuvista nuorista aikuisista. 
Sooloosuuksista vastaavat Toni Hint-
sala, Okko Seppälä ja Stiina Wirta-
nen. Soittimista urkujen lisäksi kuullaan 
pianoa, huilua ja selloa. Ammattitason 
laulajat ja muusikot löytyivät niin ikään 
pääkaupunkiseudulta. Äänityspaikka
na toimi Espoon tuomiokirkko, jonka 
akustiikan SRK:lle ensimmäistä kertaa 
äänittänyt Mika Koivusalo tunsi hyvin.

Äänitteen tuottajana toivon, että 
uskomisen ilo kuuluu tällä äänitteellä. 
Projektin päättyessä iloitsen siitä, että 
haastavana koronaaikana saatiin tehtyä 
näin korkealaatuinen äänite. Sitä on 
editointivaiheessa ollut ilo kuunnella. 
Eikä silmäkulmakaan ole aina kuivana 
pysynyt. n

Maitoisten leirikeskuksessa harjoitellut SRK:n nuorten aikuisten kuoro 
koottiin pääkaupunkiseudulta.

LAURI KANGAS

Sain tutustua Hyvä Paimen -äänitteeseen hieman etukäteen, ja 

täytyy sanoa, että levy on todella laadukas kokonaisuus, jota tulen 

kuuntelemaan varmasti pitkään! Se on soinut ensimmäisestä 

kuuntelukerrasta lähtien taustalla automatkoilla, kämpällä ja 

kavereiden seurassa. 

Sovitusten ja laulujen monipuolisuus tekee levystä moniin hetkiin 

sopivan ja luulen, että jokainen voi löytää levyltä itselleen mielekkäitä 

kappaleita. Oma suosikkini on Siionin laulu Kun Jeesus on omana mulla.

Musiikista välittyy valoisuus ja levollisuus. Levyn myötä on ollut 

mukava virittäytyä alkavan kevään tunnelmaan. Pieni valonpilkahdus 

ei myöskään ole pahitteeksi epävakaassa maailmantilanteessa. 

Sanoma Hyvästä Paimenesta muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on 

jättää asiat Taivaan Isän haltuun ja iloita uskosta, myös vaikeina 

aikoina. n

KUUNTELIJAKOMMENTTI:  Sanoma Hyvästä Paimenesta auttaa myös vaikeina aikoina 

Minusta on hienoa, että usko-
vaisten keskuudesta löytyvää 
musiikillista osaamista hyödyn-
netään SRK:n levyprojekteissa, 
ja että moni pääsee tätä kautta 
nauttimaan musiikin lahjasta. 
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Teksti: Sasu Hartikainen 

SRK:n edellisellä kuoro äänitteellä tavoiteltiin kaihoisia 
taivasnäkymiä. Uusimman äänitteen tärkeäksi tehtäväksi 
nähtiin uskomisen ilon ilmentäminen. 
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Espoon tuomiokirkossa 
tehdyllä äänitteellä kuul-
laan kuoron ohella myös 
muita kokoonpanoja yk-
sinlaulusta duettoon ja 
vahvistettuun kvartettiin 
sekä soitinmusiikkia.

SRKCD-143. 
Kesto 70.39
25 €
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Uuden äänitteen tehtävänä 
ilmentää uskomisen iloa

Kuuntele 
näyte!

Alma Sippola

Tilaa 
täältä!
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Päivi Myllynen
Kartonkikantinen. 

112 sivua, koko 133 x 203
19 €

Valkeakuulas riiputtaa hedelmiään
syyssateen vihmoessa, myrskytuulten
riuhtoessa oksia
puolelta toiselle.

Epäilen, jaksaako

En näe, kuinka pitkä aika on
sadonkorjuuseen, mutta
jokaisen lisääntyvän päivän
painon tunnen kehossani

Epäilen, jaksanko

ja silti,
vain kämmenen leveys

40 €
(norm. 44 €) 

Myynnissä rauhanyhdistyksillä ja julkaisumyymälä.fi ilman postikuluja. 

RISTO MYLLYNEN 

”Luotan sanan voimaan”

      RUNOJA 
LUONNON YSTÄVÄLLE

18
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Tilaa 
täältä!

P äivi Myllynen oli jo miettinyt uuden 
runoteoksen kokoamista, joten Päivä
miehen ilmoitus uudesta SRK:n kirjoi

tuskilpailusta tuli kuin tilauksesta.  
– Luin ilmoitusta ja etsin lausetta, joka 

kieltäisi aiemmin palkittujen osallistumisen. 
Sellaista lausetta ei löytynyt ja se vapautti 
yrittämään.

Myllynen mietti ensin kokoelman teemat. 
– Kun oli selkeä suunnitelma sisällöistä, 

minun olikin yllättävän helppoa löytää runoja. 
Haastavinta oli luottaa siihen, että teksteilläni 
on annettavaa lukijalle. 

Olen hiljaa ja muistan kirjan käsikirjoitus 
voitti runojen ja aforismien kirjoituskilpailun 
ensimmäisen palkinnon. Kokoelman runot 
ovat syntyneet kahden vuoden aikana. Käsi
kirjoituksen valmistelu kirjaksi vei aikaa puoli 
vuotta, ja osa runoista on kirjoitettu kokoel
man työstämisen yhteydessä.  

Runokirjan pääteema liittyy uskomiseen, 
vaikka kuvasto on vahvasti kiinni luonnossa. 

– Useat tuttavat ja läheiset olivat luopu
neet uskosta ja mietin, mitä usko on ja miksi 
minä en ole uskostani luopunut vaikeissakaan 
elämänvaiheissa, Päivi Myllynen kertoo. Hän 
halusi käsikirjoituksessaan tuoda esille sen, 
että uskomiseen ei liity vain vahvan ja hel
pon uskon aikoja. Siihen kuuluu usein myös 
epäilyksiä. 

Samalla hän havainnoi paljon luontoa. 
– Runoissani on useampi taso. En kirjoi

ta helppoa runoutta. Runot voivat avautua 
uudella tavalla eri lukukerroilla. Ne käyvät läpi 
vuodenaikojen rikkautta ja kipukohtia, joita 
niin luonnossa kuin ihmisessä löytyy. 

Kirjan taittaja löysi kokoelmaan Myllyselle 
mieleisen kansikuvan. 

– Se on kuin kuva sisimmästäni – tummaa 
ja toiveikasta, valoisaa ja selkeää. Vesi, vasta
ranta, metsä, pilvet ja sumu – nämä kuvaavat 
mielestäni hyvin myös tekstien maisemia.

Olen hiljaa ja muistan kokoelman runoja 
voi lukea puhtaasti luonnon ja ihmiselämän 
kuvana, mutta useamman lukukerran jälkeen 
runoista avautuu myös hengellinen sanoma. 
Ne sanoittavat uskomisen kipukohtia samalla 
lohduttaen.

– Toivon, että tämän kokoelman runot voi
sivat avata jokaiselle uskovalle käsitystä siitä, 
miten arvokas lahja uskomisen lahja on. Luo
tan sanan voimaan toivon lisääjänä. n

Teksti: Aulikki Piirainen


