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Olin 
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näyte!
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Tutun laulun sanat 
kuvitettuna perheen 
pienimmille.

Laula äänissä, 
soita mukana, 
säestä 
soinnuilla!
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UUSI KIRJA  
AVUKSI 
RAAMATUN 
YMMÄRTÄMISEEN

Teksti: Hannu Lumijärvi

N uoruudessani mietin, millaista olisi 
olla isä. Entä jos lapsia siunaantuu 
paljon tai niitä ei tule yhtään?

Samoja kysymyksiä ovat pojat ja 
nuoret miehet kautta aikojen miet-

tineet. Suurimmalla osalla isän malli on ollut lähellä 
ja omaa isää on ihailtu – hän on tuntunut maailman 
parhaalta isältä. Murrosiässä tilanne on saattanut 
muuttua ja isän sanomiset ja tekemiset ovat ärsyttä-
neet ja tuntuneet vanhanaikaisilta. Entä jos perheessä 
ei olekaan isää? Mistä silloin mieheksi kasvava poika 
saa isän mallin?

Anna ja Veikko Karhumaan toimittamassa Isä-
kirjassa isät kertovat omakohtaisia kokemuksiaan 
hyvinkin koskettavasti. Miltä tuntuu, kun ensimmäi-
nen lapsi tuodaan omaan kotiin: ”Kevyempää unta en 
muista koskaan muulloin nukkuneeni. Pienen ihmisen 
hengitystä piti herätä kuuntelemaan vähän väliä.” Mitä 
merkitsee, kun puolison rooli muuttuu isän rooliksi. 
Miten voit oppia uuden roolin, kun puolison roolikin 
on vasta hakusessa?

Isä voi olla opiskelijaisä. Sitten hänestä voi tulla 
raksaisä, joka on kotona vain sunnuntaisin. Miten 
perhe selviää raksavaiheesta, kun arjen pyörittäminen 
jää väistämättä vain toisen puolison kontolle? Isä voi 
olla myös koti-isä äidin käydessä töissä kodin ulko-
puolella, tai hänestä voi tulla sijaisisä vieraille lapsille. 
Myöhemmin isästä tulee pappa. Kirjasta voit lukea 
kokemuksia isän eri rooleista. 

Isän tehtäviin kuuluu myös lasten kristillinen 
kasvattaminen yhdessä puolison kanssa. Kirja kertoo, 
mihin tämä perustuu ja mitä se käytännön tasolla 

merkitsee. Vastuuta ei voi siirtää rauhanyhdistyk-
selle tai seurakunnalle, vaikka se kiireisessä 

arjessa tai oman huonouden painaessa voi 
houkutellakin. Lapsia kasvatetaan tätä 

elämää, mutta ennen kaikkea taivasta 
varten. 

Millaisena vaimo näkee kumppa-
ninsa ja lastensa isän? Onko hän en-
sisijaisesti yhtiökumppani yhteisessä 
Perhe oy:ssä vai maailman rakkain ja 

ihanin ihminen? Tätä asiaa pääset pohtimaan kir-
jaa lukiessasi itse ja myös yhdessä puolison kanssa. 

Aina perhe-elämä ja isän rooli eivät ole sellaista, 
mitä kauneimmissa haaveissasi olet unelmoinut. 
Elämä voi tuoda tullessaan kipuja ja haasteita, jois-
sa mietit, kuinka pääset aallon pohjalta ylös. Isä-
kirjasta löydät vinkkejä siitä, kuinka joku toinen 
on selvinnyt ja mistä on löytynyt voimia. Kirjassa 
kerrotaan hyvin realistisesti ja todentuntuisesti 
omista kokemuksista myös silloin, kun oma isä on 
ollut psyykkisen sairauden tai varhaisen kuoleman 
vuoksi poissa lapsen elämästä. 

Kirja on kirjoitettu ensisijaisesti isille, mutta 
myös äidit ja isien puolisot löytävät sisällöstä uusia 
näkökulmia moniin asioihin. Kirjoittajilla on pai-
koin pilke silmäkulmassaan, ja monet kirjoitukset 
ovat huumorin höystämiä. 

Tämä kirja kannattaa lukea matkaevääksi 
isyyteen tai ikään kuin peiliksi, kuinka joku toinen 
on isyytensä haasteisiin vastannut. Isyys on iloinen 
asia! n

Keskeiset tiedot helppotajuisessa muodossa

Teoksessa on esitelty järjestyksessä kaikki Vanhan 
ja Uuden Testamentin kirjat. Teksteistä rakentuu 
aikajana Raamatun tapahtumista, tekstien syntyhis-
toriasta ja eri kirjojen maantieteellisestä ja historialli-
sesta asiayhteydestä. Tekstien rakenteen ja teemojen 
esittely helpottaa niiden ymmärtämistä. Kirja tiivistää 
Raamatun ydinasiat ja keskeiset sisällöt selkeään ja 
helppotajuiseen muotoon. 

Raamatun eri kirjojen kirjoittajat tulevat esitel-
lyiksi samoin kuin se, miten yksittäiset kirjat ovat 
päätyneet osaksi Raamatun kaanonia. Juutalaisuuden 
historian ja kristinuskon varhaisvaiheiden lisäksi 
kirjaa lukiessa muodostuu kuva siitä, miten Vanhan 
Testamentin perintö on siirtynyt moniin meidänkin 
aikamme tapoihin ja uskonnollisiin perinteisiin. 

Raamatun sanomaa nykypäivään

Avaimia Raamatun kirjoihin -teos sisältää tarkko-
ja havaintoja tekstien merkityksistä alkuperäisissä 
asiayhteyksissään, mutta tuo myös niiden sanomaa 
nykypäivään. Kirja osoittaa, ettei Raamatun sanoma 
ole vanhentunut aikojen kuluessa, vaan sen opetukset 
on tarkoitettu myös aikamme ihmisille. Raamatun eri 

kirjoista löytyy perusteet niille näkemyksille, joiden 
pohjalle uskovaiset ovat kautta historian halunneet 
elämänvalintojaan rakentaa.

Apua raamatunkohtien löytämiseen

Havainnollisen väliotsikoinnin myötä kirja helpottaa 
myös tiettyjen raamatunkohtien löytämistä. Lopussa 
oleva asiasanasto avaa teksteissä käytettyjen termi-
en merkitystä. Liitteenä on sekä aikajana Raamatun 
ajan merkittävistä tapahtumista että kartat Vanhan ja 
Uuden Testamentin tapahtumapaikoista Palestiinassa 
ja itäisen Välimeren alueilla.

Oman uskon virkistykseksi

Kirja antaa avaimia löytää ratkaisuja moniin kysymyk-
siin, joita Raamattua  lukiessa saattaa herätä. Kirjan 
avulla voikin oppia sitä, miten Raamattua kannattaa 
lukea. Myös monien kristillisyytemme kielenkäytöstä 
tuttujen sanojen ja sanontojen tausta selviää kirjasta. 
Lukija saa tietää senkin, mitä tarkoitetaan aakkospsal-
meilla tai mikä on olkiepistola.

Teos tuo esille sen, miten Jumalan valtakunnan 
työ on Pyhän Hengen ohjaamaa. Sitä tekevät ihmiset, 
mutta pohjimmiltaan on aina kyse Jumalan työstä. Ih-
minen on vain työväline Jumalan suuressa suunnitel-
massa. Niinpä Raamatun kirjojenkaan sanoma ei ole 
riippuvainen siitä, kuka ne on kirjoittanut. Teos onkin 
myös omaa uskoa vahvistava lukukokemus. 

Avaimia Raamatun kirjoihin -kirja sopii hyvin myös 
lahjakirjaksi. Mikäli tapana on lukea lahjakirja ensin 
itse, on pieni varaus paikallaan tämän kirjan kohdalla. 
Lukiessa saattaa nimittäin käydä niin, ettei kirjasta 
raskikaan luopua. Siihen ongelmaan voi varautua osta-
malla teoksen sekä itselleen että lahjaksi! n

Raamattu on ehtymätön aarre, kirjojen kirja. Avaimia 
Raamatun kirjoihin on opaskirja sen lukemiseen ja ymmär-
tämiseen. 

Nimensä mukaisesti kirja johdattaa lukijaa löytämään 
Raamatun kertomuksista ydinasiat ja niiden keskeisen sa-
noman. Kirja rohkaisee Raamatun lukemiseen ja Jumalan 
sanan tuntemiseen. 

1. Mooseksen kirja

2. Mooseksen kirja

3. Mooseksen kirja

4. Mooseksen kirja

5. Mooseksen kirja

Joosuan kirja

Tuomarien kirja

Ruutin kirja

1. Samuelin kirja

2. Samuelin kirja

1. Kuninkaiden kirja

2. Kuninkaiden kirja

1. Aikakirja

2. Aikakirja

Esran kirja

Nehemian kirja

Esterin kirja

Jobin kirja

Psalmien kirja

Sananlaskujen kirja

Saarnaajan kirja

Laulujen laulu

Jesajan kirja

Hesekielin kirja

Danielin kirja

Jeremian kirja

Valitusvirret
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1. Tessalonikalaiskirje

Roomalaiskirje

1. Korinttilaiskirje

2. Korinttilaiskirje

Galatalaiskirje

Efesolaiskirje
Filippiläiskirje
Kolossalaiskirje

2. Tessalonikalaiskirje
1. Kirje Timoteukselle
2. Kirje Timoteukselle
Kirje Tiitukselle
Kirje Filemonille

Heprealaiskirje

Jaakobin kirje

1. Pietarin kirje

2. Pietarin kirje

1. Johanneksen kirje
2. Johanneksen kirje

3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje

Johanneksen ilmestys

Iiris Ervasti

KURKISTUKSIA 
ISYYTEEN

Toim. Anna ja Veikko Karhumaa
Kartonkikantinen.

224 sivua, koko 133 x 203
19 €

Ilmestynyt     

KUVITUS: JOHANNES MEHTÄLÄ
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Teksti: Arttu Hartikainen

SRK:n uusin lastenromaani  
Ketunpojat ja kaukoputken arvoi-
tus jatkaa suosittua Ketunpojat-
sarjaa. Romaanin rakentaminen 
yhden arkisen esineen ympärille 
tuo tällä kertaa uudenlaisen näkö-
kulman tarinankerrontaan. Antti 
Hyry rakensi Finlandia-palkitussa 

romaanissaan uunia 400 sivun verran. Salla Sivulan 
136-sivuisen seikkailukirjan polttopisteessä on kauko-
putki. 

Se onkin kiinnostava valinta tarinan pääosan esit-
täjäksi. Kaukoputkea kehittänyt Galileo Galilei keksi 
laittaa eripaksuisia linssejä peräkkäin, ja näin silmä sai 
lähikuvaa jostain kauempana olevasta. Yhtä ajattomas-
ti katsoo kauemmas tämä seikkailuromaani. Linssien 
kautta tarkastellaan yhden kaveriporukan viikonlopun 
ympärille kehittyvää tarinaa. On loppukesä, lämmintä 
ja rannikon venetsialaiset. On nuoruuden huolet-
tomuus ja keveys: kukaan ei huokaile so-
messa meidän keski-ikäisten tapaan, 
että voi kun saisi vuorokauteen 
lisää tunteja. Niitä tuntuu tulevan 
kuin tilauksesta ja muutaman 
päivän aikana ehditään kokea 
vaikka mitä. 

Petrus, Leo, Iida ja Veeti 
heittelevät frisbeekiekkoja, ja 
Leo onnistuu saamaan pisimmän 
heittonsa ikinä. Onneksi saa, sillä 
kiekon kadottua koivujen jouk-
koon katoaa sinne myös kiekon 
heittänyt Leo. Ja kohta ystävyksillä 
on seikkailu käsissään. 

Koivujen takaa löytyvät paitsi 
Leo ja kadonnut kiekko, myös pikkui-
nen mökki, saunarakennus ja saunan 

kuistilla oleva kaukoputki. Kaikki muu on vanhaa ja 
hylättyä, paitsi kaukoputki. Se on upea ja herättää 
ajatuksia: Kuka on jättänyt kaukoputken ulos? Miksi 
hylätyssä mökissä on uudehko kaukoputki? Saako 
toisten mökkien pihassa ylipäätään käydä? Lisää ky-
symyksiä saadaan, kun kaukoputki saman viikonlopun 
aikana katoaa aivan yhtä yllättäen kuin on löytynytkin.

Ketunpojat ja kaukoputken arvoitus on helppolu-
kuinen ja sopivan ajaton lasten seikkailuromaani. 
Sellaiselle on selkeä tilaus kristillisyytemme 
kirjahyllyssä. Nuortenromaanit ovat usein va-
lintojen poluilla seikkailevia kehitysromaa-
neja, jotka palvelevat omaa tarkoitustaan. 
Ketunpojat-sarjassa usko on vielä helppoa, 
vaivatonta ja turvallista – juuri sellaista, 
jollaisena sen haluaisi välittyvän lukijoille. 

Salla Sivula
Kansikuva: Silja-Maria Wihersaari
Kovakantinen.
144 sivua, koko 130 x 195
15 €
Ilmestyy    vko 49

Kirjan tekstinä olevassa 
lasten Siionin laulussa, 
Lammas olen Jeesuksen, 
kerrotaan lampaista ja tur-
vallisesta paimenesta. n

Teksti: Siionin laulu 155
Kuvitus Saara Tuomela
Pahvisivut.
16 sivua, koko 142 x 142
15 €
Ilmestyy    vko 48

Teksti: Maria Impiö 

Syyslomareissulle lähtiessä pakkasimme 
mukaan uuden Lapsi olen pieni -nuotti-
vihkon. Samanniminen cd-levy on soinut 

usein automatkoilla ja sen turvalliseen soittoon 
on ollut lasten mukava nukahtaa. Pitkiä auto-
matkojamme on pistänyt yhdessä laulaminen. 
Nuottivihkoa mukaan pakatessa ajatuksena oli 
opetella sanoja vähän vieraampiin lauluihin. 
Reissuun lähtiessä emme vielä arvanneetkaan, 

mihin käyttöön nuottivihko pääsisikään syyslo-
maviikon aikana.

  Saariselän kauniin tunturikappelin ovet ovat 
auki kaikkina vuorokaudenaikoina. Ulkoilun ja 
muun touhun vastapainoksi isommat pääsivätkin 
aina halutessaan hirsirakenteisen tunturikappe-
lin flyygelin ääreen. Nuottivihko oli toistuvasti 
käytössä ja yhteisistä lauluhetkistä vanhempien, 
isovanhempien ja serkkujen kanssa muodostui 
kuin pienet lauluseurat. nOlen tykännyt Ketunpojis-

ta, koska ne lukee nopeasti. 
Suosittelen kirjoja sellaisille, 
jotka eivät kauheasti tykkää 
lukemisesta, kun ne on niin 
helppoja lukea. 

Miska, 11 vuotta

Sarjan kirjat sopisivat paitsi joulupakettiin, myös 
kristillisyytemme leirikeskuksiin ja kansanopistoihin 
keskustelua herättämään. Yhdessä jaettu lukukokemus 
jalostuu lukupiireissä keskustellen ja synnyttää samal-
la halun tarttua yhä uusiin kirjoihin. n

Kuvitus Eveliina Leskelä
Kartonkikantinen, kierresidos.
32 sivua, koko 210 x 297
17 €

ENSIKIRJA PERHEEN PIENIMMILLE

NUOTTIVIHKON YMPÄRILLE 
MUODOSTUI PIENET LAULUSEURAT

Impiön perheen lapset kokoontuivat syyslomareissullaan useana iltana 
Saariselän kirkon flyygelin ääreen. KUVA: IMPIÖLTÄ

Työskennellessäni kuvitusten parissa seuraan  
omien lasteni leikkejä ja keskusteluja. Pieni lapsi  

katsoo maailmaa usein niin erilaisin ja avoimin silmin.  
Kuvituksiin pyrin tallentamaan hetkiä ja tunnelmia  
lapsen sielunelämästä ja luottamuksesta Jumalaan.

”
KETUNPOJAT 
KAUKOPUTKEN 
JÄLJILLÄ

A
N

N
A

 IL
LI

KA
IN

EN

A
RT

TU
 H

A
RT

IK
A

IN
EN

Saara Tuomela
KUVA TUOMELALTA

• Kirjoja, musiikkia, podcasteja, Päivämiehen luentaa
• Omia ja valmiita soittolistoja 
• Joululahjavinkki kaikenikäisille! 

• Yhdelle käyttäjälle 9,90 €/kk  
• Perhepaketti 19,90 €/kk
• Opiskelijoille ja varusmiehille 7,90 €/kk

SRK

Uskoa vahvistavaa kuunneltavaa kotitöiden pariin, 
työmatkalle, lenkille, iltasaduksi...

Tutustu ja tilaa: 

kuule.srk.fi
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Teksti: Ilpo Kämäräinen ja Sasu Hartikainen 

Joululauluilta Lumijoen kirkossa on 
muodostunut monille tärkeäksi jouluta-
pahtumaksi. Usein siitä on kaivattu myös 
äänitettä, jolla pääsisi virittymään joulun 
tunnelmaan. Nyt Jubilate-äänite on valmii-
na SRK:n julkaisemana. 

Suuria joukkoja kirkkoon kutsuvat joululaulutilaisuu-
det ovat kiinteä osa monien joulunalusaikaa. Lumijoen 
kirkkoon joululaulujen ystäviä on kokoontunut laula-
maan vuodesta 1995 alkaen. Alkuvuosina järjestäjät ja 
osallistujat olivat nuoria opiskelijoita Oulun seudulta. 

He tunsivat hyvin toisensa ja joululauluilta oli erään-
lainen yhteinen kokoontuminen yhteisen musiikkihar-
rastuksen ympärille.

Väkimäärältään pieni yhteislauluilta kasvoi vähi-
tellen yli tuhannen osallistujan joulutapahtumaksi, 
ja Lakeuden katedraali täyttyi vuosittain joulukuun 
ensimmäisenä perjantaina. Vuosien mittaan myös 
perheelliset alkoivat tulla mukaan lasten kanssa. Salin 
täyttävä laulu muuttui entistä voimallisemmaksi ja 
kirkassointisemmaksi. 

Vuoden 2019 tilaisuus äänitteellä

Vuonna 2019 joulua odotettiin rauhallisissa tunnel-
missa. Itsenäisyyspäivän iltana joululauluista innos-
tunut laulajajoukko perheineen kokoontui yhteiseen 

juhlaan. Tilaisuuden aluksi enkelit saapuivat kirkkoon 
kynttilöiden kanssa kulkueena ja lauloivat toivomuk-
sen Hetkeksi hiljene, maa. Sen jälkeen laulettiin ja 
nautittiin illasta yhdessä. Koronarajoituksista ei ollut 
tietoakaan.

Äänitysten aluksi, kuten joululauluillassa joka 
vuosi, kehotettiin Efesolaiskirjeen sanoin:  ”Veisatkaa 
yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, 
soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja 
kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” (Ef. 5:19-20). 

Tilaisuuden alkupuolen laulujen teemana oli isän-
maa ja koti. Sitten siirryttiin Betlehemiin Jeesuksen 
seimen äärelle. Useiden laulujen pohja on Raamatun 
kertomuksissa seimen tapahtumista. Lisäksi on myös 
joulurukouksia kuvaavia lauluja. Loppuosan laulut 
kiinnittyvät joulutunnelmiin ja joulun kuvailuun. 

Alkuvuosista lähtien ideana on ollut laulaa sellaisia 
joululauluja, joita harvoin kuullaan yhteislauluina. Nyt 
julkaistavalle äänitteelle päätyi useita joululauluja, jois-
sa yhdessä tunnelmoidaan laulun sisältöä ja sanomaa 
mukaillen. Levyn nimilaulu Jubilate (Tyynten vetten 
halki kaikuu) kohoaa ja vaimenee yhteislauluna aivan 
kuin jokin korkeampi voima johtaisi kirkkokansaa. 
Myös Adolphe Adamin Oi Jouluyö tuhannen laulajan 
esityksenä on jotain sellaista, mitä harvoin kuulee.

Voimallista, kaunista ja eläväistä tunnelmaa

Joululauluillan äänittäminen koettiin sitä valmistele-
vassa työryhmässä haasteelliseksi. Miten tilaisuuden 
eläväinen tunnelma saadaan talteen varmistaen sa-
malla riittävän laadukas äänite? Kun väkeä on paikalla 
pikkuvauvasta isovaariin, mahtuu mukaan monenlaista 
ääntä.  Yhtenä varmistuskeinona tilaisuudessa kuul-
lut sooloesitykset äänitettiin tyhjässä salissa ennen 
tilaisuuden alkua. Kokeiltiinpa myös pienen vaskikel-
lon kilistämistä ennen laulun alkua, yleisön äänien 
hiljentämiseksi. Muutaman yrityksen jälkeen huomat-
tiin, ettei kirkko hiljene, vaikka kelloa kuinka soitet-
tiin. Suunnitelmiin kuului myös kaksi äänityskertaa, 
joista jälkimmäinen ei kokoontumisrajoitusten vuoksi 
kuitenkaan toteutunut.

 Koekuunnellessa äänitettyä lauluiltaa työryhmä 
totesi, että aito ja perinteinen Lumijoen joululauluil-
ta – tilaisuus sellaisena kuin se on jo vuosikymme-
niä ollut – on saatu talteen. Jo ensimmäisen laulun 
alkaessa tunnelma on kohdallaan, laulu on voimallista 
ja kaunista. Välillä kuuluu eläväisen tilanteen ääniä, 
kuten lasten iloittelua ja itkuakin, mutta sekin on osa 
perinteistä Lumijoen joululauluiltaa. n

Ismo Hintsala, urut
Sonja Turtinen, huilu
Harri Österman, sello
SRKCD-142. Kesto 67.32 
22 €

1-OSAISET KORTIT    1 € / kpl
Koko 10,5 cm x 14,8 cm, 
Takana teksti: Joulurauhaa!

Toim. SRK:n lehtien toimitus
Kuvitus Elise Luokkanen-Pylvänäinen
64 sivua, koko 210 x 297
Lehti 8 €

Kaksi cd-levyä, kokonaiskesto 2 h 36 min
Äänilehden lukevat Katri Isopahkala, 
Päivi Martikainen, Sirkka Lehto ja Harri 
Vähäjylkkä
Äänilehti 12 €

Lumijoen Joululauluillassa TUNNELMOIDAAN 
LAULUJEN SISÄLTÖÄ JA SANOMAA YHDESSÄ

Lumijoen kirkko on vuodesta 
toiseen ollut täynnä laulajia 
joulukuun ensimmäisenä 
perjantaina. Kuva uudella 
äänitteellä olevasta vuoden 
2019 tilaisuudesta.

Enkelikulkue aloitti Lumijoen 
joululauluillan laulamalla 
laulun Hetkeksi hiljene, maa.

SIIONIN JOULU 2021  välittää 
harrasta sanomaa, samalla aikaansa 
heijastaen.

Lehden ytimen muodostavat joulunajan 
Raamatun tekstejä selittävistä kirjoitukset, 
jotka alkavat adventista ja jatkuvat loppiai-
seen saakka.

Lisäksi joululehti esittelee muun muassa 
haastatteluja joulunvietosta eri puolilla 
maailmaa, joulurunoja, uuden joululaulun, 
vuosittain esille otettavia rakkaita jouluesi-
neitä ja tietovisan Suomen historiasta. n

JOULUKORTIT
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Joululahjat 
myös 

paketoituna 
suoraan 
lahjan 

saajalle! 

JULKAISUVIIKON PAKETTITARJOUKSET

PERHEPAKETTI

50 € 
(norm. 62 €)

LASTENPAKETTI

40 € 
(norm. 47 €)

Tarjoukset voimassa SRK:n verkkokaupassa julkaisumyymälä.fi ke 17.11 - su 28.11. Ei postikuluja!

2-OSAISET KORTIT    2,50 € / kpl 
Koko 12 cm x 12 cm, sisältää kuoren

ARTO NIKULA

MATIAS HAARANIEMI
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Toim. Eija-Riitta Niinikoski

Kovakantinen.
304 sivua, koko 148 x 210

25 €

Jämsän Kr. Kansanopiston kuoro, johtaa Eero Kukko
SRK:n jousikvartetti: 
Inka Heilimo ja Laura Pietiläinen, viulu, Riittaliisa 
Hakulinen, alttoviulu, Auroora Perttunen, sello
Elisa Vikki, urut
Eerika Perkkiö, huilu
Virve Ruokokoski, klarinetti
Hanna Karjula, piano
SRKCD-141. Kesto 77.31

Herra, sinuun minä turvaan -kirja 

kertoo SRK:n Suviseuroista 2021, 

seurojen sanomasta ja seuravierai-

den kokemuksista. Se kertoo myös 

järjestelyvastuussa olleiden suviseuramatkasta, 

josta tuli erilainen ja pitempi kuin koskaan ai-

kaisemmin. Kirjaa lukemalla ja katselemalla saa 

tietoa Suviseurojen järjestämisestä radiossa ja 

verkossa, vastuutehtävissä olleiden kokemuksis-

ta ja sekä eri puolilla maailmaa olleiden seura-

vieraiden tunnelmista.  

Sain syksyllä 2019 kutsun Reisjärven Su-

viseuroista kertovan julkaisun toimittajaksi. 

Pyyntö tuntui suurelta luottamuksen osoituksel-

ta. Toimitusprosessin eri vaiheissa olen saanut 

tuen tekemiselle niin Suviseurojen järjestelyor-

ganisaatiolta, SRK:n työntekijöiltä kuin läheisil-

täni.
Alkuvuoden 2020 aikana löysin jo lähes kaik-

kien osioiden kirjoittajat ja sovimme aikataulun. 

Sitten suunnitelmat muuttuivat ja keväällä 2020 

työ jäi odottamaan seuraavan vuoden Suviseu-

roja. Syksyllä teimme pari erilaista versiota 

sisällön suunnitelmasta, koska silloin ei vielä 

tiedetty, toteutetaanko kesän 2021 Suviseurat 

Järvikylän peltoaukealla vai pelkästään radiossa 

ja verkossa. Keväällä 2021 tehtyjen päätösten 

jälkeen suunnitelmat tarkentuivat. Kun pyydetyt 

tekstit olivat saapuneet, toimittajan työnäni oli 

sovittaa ne yhteen kokonaisuudeksi.

Alusta asti Reisjärven Suviseurojen tunnus-

lause ja keskeiset viestinnän teemat olivat se 

runko, jonka ympärille sisältö rakentui.  On ollut 

huikeaa nähdä ja kokea, miten otsikot ja ideat 

lähtevät elämään, muuttuvat tekstiksi, kuviksi ja  

QR-koodeiksi. 

Tässä kirjassa on paljon samoja elementtejä 

kuin aikaisemmissa, viime vuosien suvi-

seurajulkaisuissa. Uutta on tiivistelmä jokaisen 

seurapäivän sanomasta. Toiveena oli läpileikka-

us siitä, mitä saarnoissa nousee esille. Toivon, 

että seurapäivistä tehdyt tiivistelmät kannus-

tavat kuuntelemaan puheita uudelleen joko 

Kesäseura radion nettisivuilta tai kirjan mukana 

tulevilta mp3-levyiltä.  

Mieleni täyttää kiitollisuus jokaiselle kirjan 

tekemiseen osallistuneelle. Vapaaehtoistyöhön 

tarvitaan aina tekijöitä, mutta kenenkään ei 

tarvitse tehdä työtä yksin. Yhdessä tekemiseen 

sisältyy siunaus; moni on kokenut saavansa 

enemmän kuin on pystynyt antamaan. Niin 

minäkin koin tämän prosessin aikana. 

Reisjärven Suviseurojen tunnus Herra, 

sinuun minä turvaan (Ps. 31:2) kertoo luot-

tamuksesta ikiaikojen Jumalan suojelukseen ja 

varjelukseen. Se on uskovaisen vastaus lahjaksi 

saatuun syntien anteeksiantamukseen. Tästäkin 

kerrotaan avoimesti kirjassa. Jospa tämän kirjan 

kautta joku rohkaistuisi tutustumaan tarkem-

min uskovaisten toimintaan ja löytäisi itselleen 

kestävän turvan. n

Musiikki on rauhoittavaa 
ja lohduttavaa. Tutut 

laulut herättävät tunteita. 
Mieleen muistuu tilanteita, 
joissa niitä laulettu, erityisesti 

pyhäinpäivät.
Tällä levyllä on paljon tai-

vaasta ja taivaan ikävästä kertovia lauluja. Rakas 
äitini pääsi taivaan kotiin viime helmikuussa. Lau-
lut lohduttavat minua surussa ja kaipauksessa.

Milloinka Yljän rakkaus -laulusta muistan vaari-
ni. Hänen toivomuksestaan lauloimme sitä lapsuu-
den kodissani. n

Tuovi Lohi

Vuoden 2021 Suviseuro-

jen viestintätoimikunnan 

puheenjohtaja Eija-Riitta Niini-

koski iloitsi yhteisestä tekemisestä Suviseu-

rajulkaisun toimituprosesessin aikana.

KOKEMUKSIA, KUVIA  
JA SANOMAA ERILAISISTA 

SUVISEUROISTA
Uusi suviseurajulkaisu kokoaa yhteen seurajärjestäjien ja 

-vieraiden kokemuksia koronapandemia-ajan Suviseurois-

ta. Kirjan toimittaja Eija-Riitta Niinikoski kuvaa, mitä kirja 

sisältää ja millainen matka kirjan tekeminen oli.

Haastattelu: Anna Illikainen

”

TAIVAAN KIRKKAUTTA
Tulee pyhäin-
päivän tuntua, 

kun kuuntelen 
levyä kämpälläni. 
Erityisesti pidän 

niistä lauluista, joita 
säestää jousisoitinyh-

tye. Minua kiinnostavat myös tuttujen 
laulujen uudet sovitukset.

Levyllä laulaa nuorten kuoro. Lau-
lujen sanoma ja musiikillinen toteutus 
sopivat erinomaisesti yhteen. n

Rebekka Lohi

TARJOUS voimassa ke 17.11. – su 28.11. 
• julkaisumyymälä.fi
• rauhanyhdistyksillä

20 € 
(norm. 
25 €)


