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1 Johdanto 

”Evankeliumijuna nyt saapuu ja vaunuja monta on. Se seudulta seudulle matkustaa  ja 

matka on verraton. Nouse junaan, ystäväiseni. Nouse junaan, ystäväiseni. Nouse junaan, 

ystäväiseni, ettei paikkasi tyhjäksi jää. 

Saat matkan ilmaiseksi, sillä Jeesus sen maksanut on. Hän rakastaa sua niin suuresti, älä 

enää ole onneton. Nouse junaan, ystäväiseni. Nouse junaan, ystäväiseni. Nouse junaan, 

ystäväiseni, ettei paikkasi tyhjäksi jää. 

Ja taivas on matkan määrä, siellä odotetaan sinua ain. Evankeliumijuna nyt viestin tuo, 

että tervetuloa vain! Nouse junaan, ystäväiseni. Nouse junaan, ystäväiseni. Nouse 

junaan, ystäväiseni, ettei paikkasi tyhjäksi jää.” 

-Evankeliumijuna, suom. Gertrud Alfthan 

Tämän Evankeliumijuna -konsertin aloituslauluun sisältyy tärkeä ajatus siitä, miksi perustin 

lapsikuoron Savonlinnan seurakuntaan syksyllä 2013 ja miksi aloitimme juuri 

Evankeliumijuna-projektista. 

Ensinnäkin halusin tarjota lapsille mahdollisuuden laulaa yhdessä seurakunnan kuorossa. On 

ollut hienoa havaita, miten kuorotoiminta on imaissut mukaansa minut itseni kuoronjohtajana 

ja lapsikuorolaiset vanhempineen.  

Evankeliumijuna kokonaisuutena tuo evankeliumin sanoman selkeästi ja raikkaasti esille. 

Konserttikokonaisuuteen on valittu paljon vanhoja, tuttuja negrospirituaaliklassikkoja ja ne 

houkuttavat tuttuudellaan laulamaan mukana. Sovitukset ovat innostavia ja nykyaikaan 

päivitettyjä. Lauluissa on rehellistä tekstiä, joka pohjautuu Raamatun sanaan. Sanoma ei 

kaunistele vaan kertoo evankeliumin ydinsanoman mutkattomasti ja ymmärrettävästi.  

Uskon, että evankeliumi etenee vahvasti ja teeskentelemättömästi nimenomaan lasten kautta 

ja lasten esittämänä. Lasten laulu on raikasta ja tuo perheitä, isovanhempia, kummisetiä ja - 

tätejä kirkkoon. Kuulijakunta kattaa kaikenikäiset. 
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Musiikin kautta kristinuskon sanoma tulee luonnostaan osaksi lapsen elämää. Lapsuudessa 

lauletut virret ja laulut säilyvät monesti mielessä koko elämän ajan. Monet hengelliset laulut 

auttavat oppimaan laulujen sanojen kautta tärkeitä asioita uskosta ja elämästä.  

2 Työn lähtökohdat 

2.1 Seurakunnan musiikkikasvatus 

Parhaimmillaan musiikki koskettaa, puhuttelee, välittää, kertoo ja herättää mielikuvia. 

Musiikin välityksellä voi kokea jotain sellaista, jota ei voi sanoin ilmaista -kauneutta ja 

pyhyyttä. (Kurkela 2004, 10-11) 

Musiikki kuuluu olennaisena osana seurakunnan hengelliseen elämään. Musiikin kautta 

tarjoutuu jokaiselle seurakuntalaiselle mahdollisuus osallistua, luoda ja tulkita itse. Musiikki 

synnyttää yhteyttä Jumalaan ja luo yhteyttä ihmisten välille. (Nissinen 2004, 15) 

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa musiikilla on hyvin vahva asema. Seurakunnan 

musiikkikasvatus saa oman erityisluonteensa kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Musiikki on 

hyvin käyttökelpoinen taiteenalue kirkon tehtävän toteuttamisessa. Musiikki taiteenlajina 

toimii seurakunnassa parhaimmillaan monipuolisena seurakuntaelämän rikastuttajana, 

taiteenlajina, jonka avulla on helppo tavoittaa ihmisiä. Musiikin avulla on mahdollista auttaa 

omaksumaan ja syventämään kristillisen uskon keskeistä sisältöä. Seurakunnan kanttorilla on 

hienot mahdollisuudet ohjata seurakuntalaisia musiikkikasvatuksen kautta kristilliseen 

kasvuun. (Musiikkikasvatus seurakunnassa 1987:6, 3-4) 

Piispainkokous on hyväksynyt kirkon musiikkikasvatuksen tavoiteohjelman vuonna 1988. 

Musiikkikasvatus seurakunnassa – kirjasessa (1987:6) seurakunnan musiikkikasvatukselle 

asetetaan seuraava yleistavoite: 

”Kirkon musiikkikasvatuksen tavoitteena on auttaa ihmistä ymmärtämään musiikin merkitys 

kirkossa, kokemaan musiikki tärkeäksi kasvulleen kristittynä ja löytämään elämässään 

musiikillisen ilmaisun mahdollisuuksia.” 

Seurakunnan musiikkielämässä on otettava huomioon sekä musiikkikasvatus että hengellinen 

kasvatus. Näiden tulisi tukea toisiaan. (Lintunen 2003, 427–429) 
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Musiikki kuuluu erityisellä tavalla kirkon olemukseen ja tehtävään. Raamattu antaa useita 

näkökulmia musiikin käyttämiseen seurakunnassa: 

- Musiikki liittyy keskeisesti Jumalan tekojen ylistämiseen. (Ps. 89:2) 

- Musiikilla voidaan ilmaista kiitosta ja ylistystä. (Jes. 42:10, Ps. 33:3, Ilm. 15: 3-4) 

- Musiikin avulla on mahdollista ilmaista murhetta ja ahdistusta (esim. psalmit) 

- Musiikilla on merkittävä tehtävä ihmisten keskinäisen yhteyden luomisessa ja 

lujittamisessa (Room. 15: 5-6) 

Martti Lutherin näkemys musiikista perustuu sekä Raamatun sanaan että kirkon perinteeseen. 

Lutherin mukaan musiikkia tulisi käyttää seurakunnan elämässä mahdollisimman 

monipuolisesti. Luther pitää yhtenä kirkon tuntomerkeistä rukousta, ylistämistä ja laulua.  

(Varhaisiän musiikkikasvatus seurakunnassa 2004:8, 7-8, 12) 

Kirkon musiikkikasvatuksella on kolme tavoitealuetta: henkilökohtainen, seurakunnallinen ja 

yhteiskunnallinen tavoitealue. 

1. Henkilökohtainen tavoitealue 

a) Musikaalisuus lahjana 

b) Musiikillisten taipumusten kehittäminen ja käyttö 

c) Musiikki persoonallisen kasvun edistäjänä 

d) Musiikin merkitys tunne-elämälle 

2. Seurakunnallinen tavoitealue 

a) Musiikin asema kirkossa 

b) Musiikki evankeliumin viestittäjänä 

c) Musiikki vastauksena Jumalan puhutteluun 

d) Musiikki yhteyden ilmentäjänä ja edistäjänä 

e) Kirkon musiikin elävä perinne 

f) Osallistuminen seurakunnan musiikkielämään 
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3. Yhteiskunnallinen tavoitealue 

a) Musiikki Jumalan luomislahjana 

b) Musiikkikulttuurin tunteminen ja vaaliminen 

c) Musiikin arvioiminen kristillisen uskon pohjalta 

d) Seurakunnan ja kunnan musiikillinen yhteistoiminta 

e) Musiikki perheessä ja ystäväpiirissä 

Seurakunnassa tapahtuva musiikkikasvatus pohjaa luterilaiseen teologiaan, mutta sillä on joka 

tapauksessa samoja vaikutuksia ihmiseen kuin tietoisesti ilman kristillistä lähtökohtaa 

tehtävällä musiikkikasvatuksella. Musiikkikasvatukseen kuuluvat mm. musiikillisten tietojen 

ja taitojen opettaminen. Seurakunnan musiikkikasvatuksessa teologinen näkökulma on 

vahvasti läsnä kaikilla tavoitealueilla. 

Henkilökohtaisen tavoitealueen mukaan seurakunnan musiikkikasvatuksen avulla voidaan 

auttaa ihmisiä kokemaan ja ymmärtämään musiikilliset lahjansa Jumalan antamina. Näitä 

Jumalan antamia lahjoja voidaan käyttää iloksi ja rakennukseksi sekä itselle että 

lähimmäiselle. Seurakunnan musiikkikasvatuksen tavoitteena on edesauttaa ihmisten 

musiikillisten lahjojen käyttämistä ja kehittämistä Jumalan tarkoittamalla tavalla. Musiikin ja 

musiikkikasvatuksen kautta on mahdollisuudet muovata ja rikastuttaa hengellistä elämää ja 

myös tunne-elämää. 

Seurakunnallinen tavoitealue seurakunnan musiikkikasvatuksen tavoitteena on auttaa ihmistä 

ymmärtämään musiikin asema kirkossa ja seurakunnan elämässä. Kirkko on ”laulava kirkko”. 

Lutherin mukaan musiikkia voidaan pitää ylistyksen ja kiitoksen ilmentäjänä.  

Musiikin asema kirkossa perustuu kirkon olemukseen ja musiikin asemalle kirkossamme on 

olemassa vahvat raamatulliset ja musiikinteologiset perusteet. Seurakunnan musiikkikasvatus 

mahdollistaa seurakuntalaisia ymmärtämään kristillistä sanomaa. Musiikki on oiva keino 

viedä evankeliumia eteenpäin. Lutherin mukaan musiikki voi vaikuttavuudessaan ylittää 

puheen keinoin tapahtuvan julistuksen. Luther sanoo: ”Nuotit tekevät tekstin eläväksi.” 

Musiikkikasvatuksen kautta pyritään rohkaisemaan ihmisiä musiikin keinoin ilmaisemaan 

uskoaan ja kohtamaan Jumalaa. Musiikki ja yhdessä musisoiminen ovat parhaimmillaan 

erinomainen tapa ilmentää ja syventää seurakuntayhteyttä. Yhteyden vahvistaminen 

puolestaan lujittaa keskinäistä rakkautta ja yksimielisyyttä. 
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Yhteiskunnallinen tavoitealue seurakunnan musiikkikasvatuksen tavoitteena on auttaa ihmistä 

ymmärtämään musiikki Jumalan luomislahjana. Lutherin opetuksen mukaan kaikki taiteet, 

erityisesti musiikki, tulisi nähdä Jumalan palveluksena. 

Seurakunnan musiikkikasvatukselle ja -toiminnalle on tärkeää toimia yhteistyössä 

paikkakunnan muun musiikki- ja kulttuurielämän kanssa. Näin seurakunta ei eristäydy 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja kykenee täten tavoittamaan tehtäväänsä. (Musiikkikasvatus 

seurakunnassa 1987:6, 8-25) 

2.2 Varhaisiän musiikkikasvatus seurakunnassa 

1960-luvulla päiväkerhot vakiinnuttivat toimintansa seurakunnissa. Vähitellen toiminta on 

laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisin seurakunnissa toimii useita ryhmiä, joissa toiminta 

kohdistetaan lapsille ja varhaisnuorille. Näitä toimintamuotoja ovat esimerkiksi perhekerhot, 

muskarit, lapsikuorot ja varhaisnuorten kerhot. Näissä toimintamuodoissa musiikilla on 

keskeinen asema. (Tuovinen 2003, 440–441) 

Varhaisiän musiikkikasvatustyö kuuluu siis olennaisesti seurakunnan elämään. Se on 

tavoitteellista toimintaa, joka parhaimmillaan tukee ja edistää lapsen musiikillista ja 

kristillistä kasvua ja osaltaan tuo perheitä mukaan seurakuntayhteyteen. 

Varhaisiän musiikkikasvattajalla on mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti lapsen luovuuden 

kehittämiseen ja esteettisten elämysten kokemiseen. Seurakunnassa varhaisiän 

musiikkikasvattajalla on lisäksi erityinen mahdollisuus ohjata lasta kokemaan uskon, 

rukouksen ja ylistämisen merkitys omassa elämässään. Musiikin avulla lapselle annetaan 

mahdollisuus ilmaista uskoaan luontevasti laulaen, soittaen, liikkuen tai kuunteluun 

hiljentyen.  

Kuten kaiken seurakuntaelämän, myös seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksen 

perustana on Jumalan armo ja hyväksyvä rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. (Varhaisiän 

musiikkikasvatus seurakunnassa 2004:8, 6-8) 

Varhaisiän musiikkikasvatus seurakunnassa perustuu neljään perusajatukseen: muusinen 

ihminen, lapsen kehitys, musiikkikasvatus ja seurakuntayhteys.  
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Kuva 1. Varhaisiän musiikkikasvatuksen perusta  

Muusinen ihminen tarkoittaa ajatusta siitä, että musiikki on Jumalan luomislahja ja musiikin 

ja musiikkikasvatuksen tulisi olla kaikkien lasten ulottuvissa yhdenvertaisesti. Taiteen ja 

musiikin maailma liittyy lapsen tapaan olla ja elää. Musiikin merkitys uskonnollisessa 

kasvatuksessa on suuri. Ilo, leikki ja mielikuvitus luovat maaperän, josta on mahdollista 

kasvaa tunteva, ajatteleva ja toiset huomioon ottava aikuinen. Tavoitteena on herättää lapsen 

luontainen musikaalisuus ja rakkaus musiikkiin sekä opettaa lasta vaalimaan 

musikaalisuuttaan. 

Seurakunnan musiikkikasvatus pyrkii musiikin avulla tukemaan lapsen kokonaisvaltaista 

kasvua ja kehitystä. Musiikkiliikunta ja soittaminen kehittävät motorisia ja kehollisia 

valmiuksia. Yhdessä musisoiden syntyvät vuorovaikutushetket vahvistavat henkistä kasvua ja 

oman minäkuvan kehittymistä. Eri maiden musiikkikulttuureihin tutustuminen laajentaa 

taiteen keinoin lapsen maailman kuvaa ja arvomaailmaa.  

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lasta rohkaistaan tutustumaan musiikin maailmaan eri 

keinoin: kuunnellen, laulaen, soittaen ja liikkuen.  Lasta ohjataan kokonaisvaltaiseen 

musiikilliseen ilmaisuun. Tavoitteena on myös terve äänenkäyttö sekä jokapäiväinen 

laulaminen.  
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Seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksella tuetaan lapsen kristillistä kasvua. Musiikki 

kuuluu olennaisena osana seurakunnan jumalanpalveluselämään ja yhdessä musisoiminen on 

seurakunnan tilaisuuksissa voimakkaasti yhteisöllinen kokemus. Lapsi saa valmiudet 

osallistua seurakunnan jäsenenä jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikkiin. 

Seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatus luo pohjaa tulevalle musiikilliselle toiminnalle 

kuten kuoro- tai soittoharrastukselle. (Varhaisiän musiikkikasvatus 2004, 8-10, 30) 

Annamari Kaskisen mukaan (2009, 184-185) lasten hengellinen musiikki luo lapsille 

mielikuvan Jumalasta ja raamatunkertomuksista ymmärrettävällä ja mieleenpainuvalla tavalla. 

Hengellistä musiikkia voidaan käyttää apuna selkeyttämään hengellisen elämän tärkeitä 

käsitteitä ja asioita  

Musiikin tai laulun tulisi olla lähellä lapsen omaa kokemusmaailmaa. Laulujen sanat eivät 

saisi olla vaikeaselkoisia eivätkä käsitteellisiä. Hengellinen musiikki ja sen käyttö lasten 

parissa voi herättää lapsissa kiinnostuksen hengellisyyteen.  

2.3 Lapsikuoro seurakunnassa 

Musiikin tutuin ilmentämismuoto varhaiskasvatuksen ikäkaudella on laulaminen. Laulamista 

voidaan pitää ihmistä lähimmin koskettavana musiikin muotona. Kirkko- ja hengelliseen 

musiikkiin tutustuminen on luontevinta aloittaa laulamalla lauluja itse. Laajimmin 

tavoitteellista musiikkikasvatusta seurakunnissa tapahtuukin lapsikuoroissa. (Hannikainen 

2003, 468; Päiväkodin uskonnollinen kasvatus 1983, 193–194) 

Työskentely lapsikuoron kanssa on haastavaa, mutta myös erittäin palkitsevaa. Lapsikuoron 

johtajalta vaaditaan mm. hyvää suunnittelua, huumorintajua, pedagogista tietämystä ja otetta, 

positiivisuutta, vastuullisuutta, tavoitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Hyvä 

tulos saavutetaan sitkeän harjoittelun ja yhteistyön tuloksena. Kuoronjohtajan tulisi olla 

napakka ja suorasanainen sekä samalla lempeä ja positiivinen. Kannustava ote tuottaa 

parhaimman tuloksen.(Kirkinen 1999, 31; Koistinen 2003, 92–93) 

Laulamisen, laulujen, äänenhuollon, oikean hengityksen ja asenteen lisäksi lapset oppivat 

kuorossa sosiaalisuutta, suvaitsevuutta, itsekuria, kärsivällisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja 

itsensä ja toisten hyväksymistä. Näitä asioita voitaneen pitää myös kristillisinä hyveinä. 
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Seurakunnan lapsikuoron kristillinen arvopohja antaa elämän eväitä nuoruuteen, aikuisuuteen 

ja aina vanhuuteen saakka. (Kirkinen 1999, 32; Koistinen 2003) 

Annukka Lehtisen tutkimuksen (1998: 57) mukaan 56% lapsista piti tärkeimpänä tai 

hauskimpana laulamista. Toiseksi tärkeimmäksi lapset nimesivät kaverit (17 %) ja 

kolmanneksi tärkeimmäksi matkat ja retket (14 %). Esiintymisiä piti tärkeänä vain 5 % 

lapsikuorolaisista. 

Lauluja ei pitäisikään harjoitella pelkästään tiettyjä esiintymisiä varten. Esiintymisistä saattaa 

tulla kilpailutilanteita ja liian tärkeitä tapahtumia. Tällöin on vaarana, että laulamisen ilo ja 

idea saattaa pienetä. Lapset pitävät esiintymisistä, joten tilaisuuksia esiintyä ja konsertoida 

pitääkin olla. Tärkeämpää on kuitenkin laulaminen, yhteiset kokemukset sekä matkat, leirit ja 

muut toimintamuodot. Tärkeä tavoite on myös, että kuorossa on hauskaa. Laulaminen ja 

yhdessäolo on mukavaa! (Koistinen 2003, 93) 

Seurakuntien kuorotoiminta, myös lapsikuorotoiminta, on yleensä jumalanpalveluslähtöistä. 

Sen vuoksi on luontevaa, että jumalanpalveluskasvatus kuuluu oleellisena osana 

lapsikuorotoimintaan. Kuoro osallistuu mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksien 

toimittamiseen, ei niinkään esiintyjänä vaan tekemässä yhdessä muiden kanssa 

jumalanpalvelusta. Lapsikuoron mukaan ottaminen perhemessun toteuttamiseen on mitä 

luontevinta toimintaa kuorolle ja lapsikuorolaiset saavat tätä kautta arvokasta 

jumalanpalveluskasvatusta. (Harjumaa 2003, 231; Kirkinen 1999, 32) 

Seurakunnan tulisi auttaa lapsia tulemaan mukaan yhteyteen. Lapsilla tulee olla paikkansa 

seurakunnan tilaisuuksissa omine musikaalisine lahjoineen. Jokaiselle lapsella pitää olla 

oikeus laulaa. Lapset saavat helposti aikaan jo pelkällä läsnäolollaan oikeanlaisen tunnelman, 

ilon ja herkkyyden. Lasten laulun kautta seurakuntaan ja seurakunnan musiikkielämään 

saadaan helposti uutta, teeskentelemätöntä ja raikasta tuulahdusta. Lapset tuovat vanhemmat 

kirkkoon ja evankeliumi pääsee leviämään. 

Lapsista kasvaa ajallaan nuoria ja edelleen aikuisia, joten seurakuntien musiikki- ja erityisesti 

kuorotyön kivijalkana voidaan pitää lapsikuorotoimintaa. 

Usein lapsikuorotoiminta tuo koko perheen lähemmin musiikkiharrastuksen ja seurakunnan 

pariin. (Mattila 1999, 35) 
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3 Projektin suunnittelu ja työvaiheet 

3.1 Lapsikuoro Savonlinnan seurakunnassa 

Kirjoitin kesällä 2013 esseen varhaisiän musiikkikasvatuksesta seurakunnassa. Liitin 

esseeseen henkilökohtaisen näkyni kotiseurakuntani varhaisiän musiikkikasvatuksesta. 

Toiveenani oli, että saisin työskennellä tavoitteellisesti seurakunnan lapsikuoron parissa. 

Kesän aikana ajatukseni kypsyivät ja otin loppukesästä yhteyttä seurakuntaan ja pyysin lupaa 

perustaa Savonlinnan seurakuntaan lapsikuoro.  Samalla kerroin myös suunnitteilla olevasta 

Evankeliumijuna – projektista, joka toteutettaisiin tulevan lapsikuoron kanssa ja se kuuluisi 

kirkkomusiikin opintoihini. 

Seurakunta antoi ajatukselleni täyden tuen. Varasin harjoitustilan ja -ajan ja ryhdyin yhdessä 

seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön sekä seurakunnan tiedotuksen kanssa mainostamaan 

syksyllä alkavaa kuoroa. 

Laitoin henkilökohtaisesti tekstiviestejä n. 50 lapsen vanhemmille ja ilmoitin syyskuussa 

alkavasta kuorosta. Tein pienen tiedotuslapun, jonka seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön 

työntekijät liittivät osaksi kaikille koululaisille jaettavaan tiedotteeseen, jossa kerrottiin 

lapsille ja nuorille tarjottavista harrastusmahdollisuuksista seurakunnan piirissä. Lapsikuoron 

alettua syksyllä seurakunnan tiedotustoimisto teki lisäksi lehtijutun uudesta lasten 

gospelkuorosta Seurakuntauutisiin, joka ilmestyy parin kuukauden välein paikallisen Itä-

Savon välissä. Näin tieto uudesta lapsikuorosta tavoitti suuren osan savonlinnalaisista. Kuoroa 

mainostettiin ensisijaisesti 6-12-vuotiaille lapsille. (LIITE 1) 

Ehdottomasti tehokkain keino saavuttaa lapsia oli kuitenkin henkilökohtaiset yhteydenotot 

lasten perheisiin. Omat lapseni olivat lapsikuoroikäisiä joten heidän kauttaan tunsin useita 

lapsiperheitä Savonlinnassa. Lisäksi olin toiminut seurakunnassa aktiivisesti useita vuosia ja 

saavutin lapsia tätäkin kautta.  

Kuoron ensimmäisen ohjelmiston muodostivat Evankeliumijuna – projektiin liittyvät laulut. 

Koska kuorossa oli mukana paljon vielä lukutaidottomia lapsia, opettelimme kaikki laulut 

ulkoa. Vaikka lauloimme ulkoa, lapset kokivat tärkeäksi, että jokaisella oli kuitenkin omat 

nuotit. Evankeliumijuna-nuotit tilasin Kirkkomusiikkiliitolta. 
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Ensimmäisiin harjoituksiin saapui 25 lasta. Muutama lapsista käväisi vain kerran 

harjoituksissa, mutta puskaradio toi jonkun verran lisää laulajia. Pyysin Evankeliumijuna-

projektiin mukaan myös Savonrannan kappeliseurakunnan 4-henkisen lasten lauluryhmän ja 

lopultaEvankeliumijuna-konsertissa lapsikuorossa laulajia oli yhteensä 34. Suurin osa 

kuorolaisista oli tyttöjä, mutta mukana oli myös muutama poika. Ikäjakauma oli 5-11 vuotta.   

Lapsikuoro harjoitteli seurakunnan tiloissa tunnin viikossa, maanantaisin klo 17–18. Lapset 

olivat hyvin sitoutuneita kuoroon ja kävivät säännöllisesti harjoituksissa. Suurta sitoutumista 

ja tukea vaadittiin myös vanhemmilta, jotka kuskasivat lapsia harjoituksiin ja auttoivat 

konsertin järjestämiseen liittyvissä asioissa. Savonlinnan seurakunta tuki vahvasti kuoroa 

mainostamalla ensimmäistä konserttiamme sekä maksamalla kaikki siihen liittyvät kulut. 

Evankeliumijunan matka jatkuu Savonlinnassa vielä tänä keväänä 2014. Suuren suosion 

saanut konsertti järjestetään uudelleen helatorstaina, 29.5.2014. Savonlinnassa 

yhteiskristillinen toiminta on aktiivista ja sen vuoksi konsertti järjestetään tällä kertaa 

Helluntaiseurakunnan tiloissa.  

Ensi syksyksi Savonlinnan seurakunnan lasten gospelkuoroa on pyydetty esittämään 

Evankeliumijuna Juvalle kristilliseen Juva Missio- tapahtumaan. Alustavasti on suunnitteilla 

myös esiintyminen ensi syksynä Savonlinnassa järjestettävässä hengellisten lastenlaulujen 

tilaisuudessa. 

Evankeliumijuna-konsertin jälkeen harjoitukset ovat edelleen jatkuneet viikoittain. Konsertin 

jälkeen kuoroon on tullut muutama lapsi lisää ja tällä hetkellä Savonlinnan seurakunnan 

lapsikuorossa laulaa 32 lasta, 28 tyttöä ja 4 poikaa. Ikäjakauma on yhä 5-11 vuotta. Kuoroon 

ovat kaikki tervetulleita, pääsykoetta ei ole. Kuoro laulaa tällä hetkellä yksiäänisiä lauluja. 

Harjoitukset muodostuvat alkujumpasta, äänenavauksesta, laulujen harjoittelemisesta sekä 

lyhyestä loppuhartaudesta. 

Seurakunta tukee edelleen kuoroa myös taloudellisesti. Olemme hankkineet lapsille 

esiintymispaidat ja kuorokansiot. Rahaa on saatu myös nuottien hankintaan ja kuoronjohtajan 

palkkaan. Savonlinnan seurakunnan kirkkokuoro halusi ottaa meidät erityisesti vastaan ja 

olemmekin päässeet kirkkokuoron kummikuoroksi. Suunnitelmissa on yhteinen leiri ja 

retkipäivä kirkkokuoron kanssa. 
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Lapsikuoron pitäminen vaatii suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. 

Suunnittelen lapsikuoron ohjelmistoa ja harjoituksia pitkällä tähtäimellä eteenpäin. 

Tavoitteenamme on osallistua jumalanpalveluksiin vähintään 2 kertaa vuodessa ja sen lisäksi 

pitää 1-2  konserttia vuosittain.  

Lukukauden alussa olen jakanut kuorolaisille harjoitus- ja esiintymisaikataulut. Esiintymisistä 

ja konserteista olen kirjoittanut jokaiselle  tiedotuskirjeet (LIITTEET 2 ja 3). Lisäksi lähetän 

säännöllisesti kuorolaisten vanhemmille teksti –ja sähköpostiviestejä.  

Tällä hetkellä ohjelmistossa on  lasten hengellisiä lauluja neljän vuosikymmenen ajalta. Näitä  

laulamme tulevassa perhemessussa sekä huhtikuussa kristillisen päiväkodin hyväksi 

pidettävässä konsertissa. 

Ensi lukuvuodelle on suunnitteilla jumalanpalvelusten lisäksi yhteinen joulukonsertti 

Savonlinnan gospelkuoron kanssa sekä Laululautta- projekti soitinyhtyeen ja nukketeatterin 

kanssa kevääksi 2015. 

3.2 Evankeliumijuna 

Evankeliumijuna on lapsikuorolaisten laulumatka negrospirituaalien sykkivään ja 

värikkääseen maailmaan. Negrospirituaalien lisäksi konsertti kokonaisuuteen on valittu 

muutama muukin hengellinen laulu. Kaikki saavat laulaa mahdollisimman paljon.   

Matkaa Taivaalliseen kaupunkiin vauhdittaa Vapahtajan Rautateiden orkesteri asemapäällikön 

johdolla, kuoroa johtaa veturinkuljettaja. Seremoniamestarina toimii konduktööri, joka 

kuljettaa tarinaa ja huolehtii matkalaisista.  

Evankeliumijunan on ideoinut ja kirjoittanut Säde Bartling. Evankeliumijunan laulut on 

sovitettu 13ääniselle lapsikuorolle ja säestävälle laulu ja soitinyhtyeelle. Osan lauluista 

laulaa yhtye säestyksettöminä kvartettilauluina. Sovitukset ovat Säde Bartlingin. Lisäksi 

alkuperäisen yhtyeen urkuri Mikko Seppänen on sovittanut yhden kvartettilaulun ja yhden 

säestyksellisen laulun yhdessä Säde Bartlingin kanssa. 

Idea Evankieliumijunasta syntyi, kun Lasten Kirkko Soikoon – festivaali tilasi vuonna 2010 

Säde Bartlingilta konsertillisen sovituksia lapsikuorolle ja soitinyhtyeelle. Lasten Kirkko 
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Soikoon festivaalilla on vuosittain teemallinen lapsikuorojen yhteiskonsertti. Toiveena oli, 

että konsertissa olisi negrospirituaaleja ja siinä käsiteltäisiin tunteita.  

Bartlingille itselleen omilta pyhäkouluajoilta tuttu Gertrud Alfthanin herkullinen suomennos 

negrospiritualklassikosta Gospel Train ilmeikkäine liikuntaleikkeineen nousi pian vahvasti 

koko konsertin punaiseksi langaksi. Lauluiksi valikoitui joukko hienoja ja suomennoksiltaan 

toimivia negrospirituaaleja sekä muutama kotimainen hengellinen tunneaihetta käsittelevä 

lastenlaulu. Mukana on erityisen monta edellä mainitun Gestrud Alfthanin suomennosta 

hänen nuotti- ja liikuntaleikkikirjastaan Negro Spirituals: Lasten hengellisiä neekerilauluja 

(1970). Kirkkomusiikkiliitolta tilatussa Evankeliumijuna-paketissa on yhteensä 20 laulua. 

Evankeliumijuna matkustaa kohti Taivaan maata, pysähdyspaikkoinaan eri tunteiden mukaan 

nimettyjä asemia (Suru, Riemu, Känkkärä jne.) ja Raamatusta tuttuja paikannimiä (Jeriko). 

Bartlingin Evankeliumijunan Konduktööri toimii seremoniamestarina, joka liittää 

tarinoinnillaan laulut nauhaksi ja kannustaa nousemaan junaan, mukaan laulamaan. 

Originaalikokoonpanollaan Evankeliumijuna on ajanut seuraavilla festivaaleilla: 

 Lasten Kirkko Soikoon 2010, Helsinki 

 Lasten Kirkko Soikoon 2012, Helsinki 

 Kirkon musiikkijuhlat 2012, Jyväskylä 

 Tapiolan kirkko 2013, Espoo 

 Lähetysjuhlat 2013, Helsinki 

Näiden esitysten lisäksi yksittäiset seurakunnat ovat esittäneet Evankeliumijunaa omin 

voimin. (Bartlingin sähköpostiviesti 25.2.2014 ) 

3.3  Evankeliumijunan matka Savonlinnassa 

3.3.1 Suunnittelua 

Idea projektiin lähti liikkeelle alkukesästä 2013. Olin jo jonkun aikaa haaveillut seurakuntaan 

perustettavasta lapsikuorosta ja kuulin kesällä ystäviltäni Savonlinnasta Evankeliumijunasta. 

Alkuperäisessä yhtyeessä urkurina toiminut Mikko Seppänen kannusti minua tarttumaan 

Evankeliumijunan veturinkuljettajan puikkoihin ja innostuinkin ajatuksesta. Nämä kaksi 

ajatusta mukanani otin yhteyttä seurakuntaan ja käynnistin Evankeliumijuna – projektin.  
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Alkusyksystä, kun kuoron toiminta oli jo päässyt hyvälle alulle, kysyin seurakunnalta varoja 

konduktöörin palkkaamiseen sekä tulevan konsertin äänentoiston kustannuksiin. Seurakunnan 

johtavan kanttorin sekä aikuistyötä johtavan pastorin avulla määritimme Evankeliumijunan 

konserttiajankohdaksi lauantain, 8.2.2014. Päädyimme tähän, koska kyseisenä viikonloppuna 

pidettiin Savonlinnassa myös miesten- ja naistenpäivät. Ajatuksenamme oli, että 

Evankeliumijuna kokoaisi perheet yhteen lauantain päätteeksi. Konserttipaikaksi valikoitui 

Savonlinnan tuomiokirkko. 

3.3.2 Toteuttajat 

Evankeliumijunan työryhmään kuuluvat lapsikuoro, kuoronjohtaja, aikuisten lauluyhtye, 

orkesteri ja konduktööri. Kaikilla osallistujilla on konsertissa oma rooli. Kuorolaiset ovat 

junan matkustajia, kuoronjohtaja veturinkuljettaja, orkesterin soittajat ja aikuisten lauluyhtye 

junan henkilökuntaa jarrumiehestä lämmittäjään. Konduktööri toimii konsertin juontajana ja 

seremoniamestarina. 

Toimin itse tässä projektissa kuoronjohtajana ja junan matkustajina lauloivat syksyllä 2013 

perustetun Savonlinnan seurakunnan lasten gospelkuoron laulajat vahvistettuna Savonrannan 

kappeliseurakunnan lapsikuorolaisilla.  

Lokakuulla 2013 keräsin paikallisista musiikin ammattilaisista ja harrastajista koostuvan 

orkesterin ja aikuisten lauluryhmän. Orkesterissa oli aluksi mukana Hammond-urut, piano, 

sähköbasso, kitara, rytmisoittimet (kongat, shaker, tamburiini, virvelirumpu) sekä saksofoni. 

Kitara jäi loppumetreillä pois orkesterista.  Aikuisten lauluryhmä koostui viidestä laulajasta. 

Toimitin konsertin nuotit soittajille ja laulajille lokakuussa, jotta jokainen saisi etukäteen 

tutustua materiaaliin rauhassa. 

Evankeliumijuna-konsertissa konduktöörillä on iso osa. Sain seurakunnalta luvan palkata 

konduktööriksi paikallisen ammattinäyttelijän. Otin häneen yhteyttä lokakuussa 2013. Hän 

joutui kuitenkin perumaan tulonsa viime tipassa, tammikuun alussa, joten konsertissa 

konduktöörinä toimi alun perin kootun orkesterin kitaristi. Hän on aiemmin ollut mukana 

useissa seurakunnan näytelmäprojekteissa. Konduktöörin puheosuudet saatiin valmiina Säde 

Bartlingilta. Niitä ei juuri tarvinnut muokata. Konduktöörin roolin esittäjälle jäi roolin 

opiskeluun varsin lyhyt aika, mutta siitä huolimatta hän suoriutui osastaan mallikkaasti. 
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Lisäksi sain palkata projektiin äänitarkkailijan äänentoistolaitteineen. Myös äänitarkkailija 

varattiin konserttiin hyvissä ajoin 

Toteuttajaksi voitaneen lukea myös ystäväni, jonka kautta saimme kaikille aikuisille aidot 

VR:n henkilökunnan asut. Ystäväni on ammatiltaan veturinkuljettaja.  

Konserttipäivänä avustamassa oli myös joukko lapsikuorolaisten vanhempia. He jakoivat 

matkalippuja kirkkoon tulijoille (LIITE 4) ja olivat konsertin loputtua ovella jakamassa 

matkajuomat kotimatkalle.  

Konsertin kuvasi savonlinnalainen ystäväni.  

3.3.3 Harjoitukset 

Lapsikuoro aloitti harjoitukset 2.9.2013. Syksyn mittaan harjoituksia pidettiin säännöllisesti 

viikoittain. Evankeliumijunan laulut opeteltiin alusta asti mahdollisimman paljon ulkoa. 

Alkuperäisestä lauluvalikoimasta jätimme yhden laulun pois. Kuorossa on mukana paljon 

esikoululaisia ja ekaluokkalaisia, joten lukutaidottomien osuus oli aika suuri. Joulukuun 

alussa esiinnyimme Savonlinnan kuorojen yhteisessä joulukonsertissa, että saisimme pienen 

esiintymiskokemuksen ennen isoa omaa konserttia.  

Kevätkaudella 2014 harjoituksia jatkettiin loppiaisen jälkeen 13.1. alkaen. Tammikuussa 

pidettiin kolmet harjoitukset. Konduktööri ja Savonrannan kappeliseurakunnan lapsikuoro 

Tuikut tulivat mukaan harjoituksiin 20.1.2014 alkaen.  

Helmikuun ensimmäisellä viikolla viimeisiä harjoituksia siirryttiin pitämään 

Tuomiokirkkoon. Konserttia edeltävällä viikolla harjoittelimme Tuomiokirkossa kahdesti: 

maanantaina 3.2.2014 oli ensimmäinen yhteisharjoitus orkesterin kanssa ja perjantaina 

7.2.2014 oli yhteinen kenraaliharjoitus. Konserttipäivänä, lauantaina 8.2.2014, 

lapsikuorolaiset tulivat Tuomiokirkkoon tuntia ennen konsertin alkua. Äänitarkkailija sääti 

äänentoiston ja pidimme lyhyen äänenavauksen ja kävimme läpi muutaman laulun. 

Orkesterin ensimmäiset harjoitukset pidettiin 12. joulukuuta 2013. Orkesterin urkuri toimii 

Savonlinnan taidelukion musiikinlehtorina ja hän ohjasi orkesterin. Itse varasin 

harjoituspaikat, tiedotin soittajille aikatauluista ja olin mukana harjoituksissa kuuntelemassa 

ja tekemässä muistiinpanoja. Joulukuun harjoitusten lisäksi orkesteri harjoitteli kerran 3. 
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helmikuuta ennen koko esiintymisryhmän yhteisharjoitusta. Konserttipäivänä orkesteri tuli 

paikalle hyvissä ajoin ennen lapsikuorolaisia, jotta saatiin soittimet viritettyä ja äänentoisto 

kohdilleen. 

Aikuisten lauluryhmän ensimmäinen harjoitus pidettiin 16. tammikuuta 2014. Seuraava 

lauluryhmän harjoitus pidettiin yhtä aikaa orkesterin harjoitusten kanssa 3.2.2014. 

3.3.4 Budjetti 

Savonlinnan seurakunta maksoi kaikki Evankeliumijuna-konserttiin liittyvät kustannukset. 

Rahaa tarvittiin konduktöörin palkkaan, äänentoiston järjestämiseen sekä konsertin jälkeen 

jaettavien pillimehujen ostamiseen.Kaiken kaikkiaan Evankeliumijunan budjetti oli noin 

1000€.  

3.3.5 Mainostaminen 

Teimme itse Evankeliumijuna-konsertin mainoksen. Eräs lapsikuorolaisista piirsi kuvan ja 

mieheni suunnitteli lopullisen logon (LIITE 5). Savonlinnan seurakunnan tiedotustoimisto 

painoi mainoksesta 75 A4-kokoista mainosta ja 80 A5-kokoista mainosta. Lapsikuorolaiset 

vanhempineen jakoivat mainoksia kaupungissa (kauppoihin, kouluille, kirjastoon, 

päiväkoteihin, liikuntapaikoille, musiikkiopistoon ym.) 40 kappaletta ja loput 35 kappaletta 

jaettiin seurakunnan kautta. Seurakunta vei mainoksia kappeliseurakuntiin ja jokaiseen 

seurakunnan järjestämään päivä- ja perhekerhoon. Mainokset laitettiin jakoon kaksi viikkoa 

ennen konserttia. 

Konserttia mainostettiin myös sähköisessä mediassa seurakunnan lapsityön facebook-sivuilla 

sekä lapsikuorolaisten vanhempien facebook-sivujen kautta. 

Paikallinen sanomalehti Itä-Savo otti minuun yhteyttä ja sieltä haluttiin tulla tekemään juttu 

tästä konsertista. Lehti ilmestyi osuvasti koulujen sanomalehtiviikolla, konserttia edeltävänä 

perjantaina 7.2.2014. Lehtijuttu oli mitä parhain mainos sopivasti ennen konserttia (LIITE 6). 

Lisäksi konserttia mainostettiin Itä-Savon menovinkki – palstalla lauantaina 8.2.2014 ja 

seurakunnan miesten- ja naistenpäivät esitteessä. 
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3.3.6 Konsertti 8.2.2014 

Konsertti pidettiin miesten- ja naistenpäivien yhteydessä lauantaina 8.2.2014 klo 15.30 

Savonlinnan Tuomiokirkossa (LIITE 7). 

Aamupäivän olin kirkossa järjestelemässä paikkoja. Orkesteri saapui kirkkoon klo 13 

äänentoiston tarkistamista ja soittimien virittelyä varten. Lapsikuoro tuli paikalle klo 14.30. 

Lapsikuorolaiset olivat pukeutuneet haluamallaan tavalla junan matkustajiksi ja aikuisilla oli 

päällään VR:n henkilökunnan asusteet. 

Kirkon eteiseen oli askarreltu juna, jossa oli kirjoitettuna kaikkien matkustajien ja 

henkilökunnan jäsenten nimet. Lisäksi eteiseen oli kiinnitetty kyltti junan lähtöpaikasta ja 

määränpäästä (Savonlinna-Taivas).  

Konsertti sujui kaikin puolin upeasti! Lapsikuoro oli valloittava, orkesteri soitti hienosti ja 

aikuisten lauluryhmä soi kauniisti. Yleisö osallistui aktiivisesti konserttiin ja tunnelma oli 

rento ja iloinen.  

Pientä draamaakin oli mukana. Konsertin aikana kirkon katolla oleva laite jostain syystä 

kuumeni ja aiheutti automaattisen palohälytyksen palolaitokselle. Urkuparvelle saatiin 

kuuntelijoiksi siis myös muutama palomies. Mitään suurempia toimenpiteitä ei tästä 

hälytyksestä kuitenkaan aiheutunut. Itse en edes tätä välikohtausta huomannut. 

Konsertti kesti kaikkineen noin tunnin. Kirkossa oli väkeä mukavasti, kaikkiaan 270 

kuuntelijaa.  

3.3.7  Palaute 

Konsertista saatu palaute on ollut pelkästään positiivista, jopa ylitsevuotavaa. Palautetta tuli 

heti konsertin jälkeen suullisesti ja myöhemmin tekstiviestein. 

”Ihana, valloittava, aito! Mieletöntä työtä lasten kanssa. Jotain liikuttavan kaunista, 

koskettavaa ja nautinnollista saatiin kokea tänään.” 

- tekstiviesti - 
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”Kiitos, kiitos ihanasta, upeasta elämyksestä tänään! Tällainen happening ja mahtavat 

lapset!” 

- tekstiviesti - 

”Hieno, ihana, valloittava, mukaan kutsuva, taivaallinen Evankeliumijuna! Kiitos 

Herralle ja teille!” 

- tekstiviesti - 

Sain viestiä myös Savonlinna seurakunnan kirkkoherralta, Sammeli Juntuselta. Hän kiitteli 

kovasti konsertista ja kertoi kuulleensa erityisen paljon kiitosta ja positiivista palautetta 

Evankeliumijunasta.  Monet ovat toivoneet uusintaesitystä. 

Itse pyysin projektiin osallistuneita aikuisilta ja lapsikuorolta kirjallista palautetta: 

”Olin mukana pianistina ja lauluyhtyeen tenorina. Projekti oli esimerkillisen hyvin 

organisoitu. Maria toimitti nuotit hyvissä ajoin, harjoituksia oli riittävästi ja Maria 

tiedotti, ja jopa muistutti niistä huolellisesti. Maria veti projektin alusta loppuun 

positiivisella asenteella, vaikka yllätyksiäkin mahtui mukaan, esim. pääosanesittäjän 

vaihtuminen. Myös markkinointi sujui hyvin. Tapahtuma sai jopa paikallislehdessä hyvin 

palstatilaa. Evankeliumin juna esitys oli hyvä valinta. Laulut ja juoni olivat 

mukaansatempaavia, mutta sanoma oli kuitenkin myös hengellisesti vahva. Vanhoissa 

negrospirituaaleissa on erittäin suora, voimakas ja elämänmakuinen sanoma. Oli ilo 

esittää niistä uusia ja vaihtelevia sovituksia, jotka tukivat hyvin rikasta tunteiden kirjoa.” 

Itse konsertti meni aivan nappiin. Kirkossa oli hyvin väkeä ja tunnelma rento ja iloinen. 

Myös musiikillisesti kaikki onnistui. Harvoin saa yleisöltä niin paljon innostunutta 

palautetta. 

Marialla on taito saada lapset innostumaan. Hän ei tärkeile ja jäykistele, vaan musiikin 

iloisuus ja osallistuminen on tärkeintä. Lapset olivat vapaita ja spontaaneja, ja iloisuus 

tarttui myös yleisöön. Maria ei nosta itseään esiin tai pyri saamaan vaikkapa solisteiksi 

parhaita laulajia, itseään tai muita aikuisia, vaan antaa lapsille tilaa musisoida omalla 

tasollaan. Hän arvostaa myös muusikoita ja antaa sopivasti tilaa improvisoida ja luottaa 

bändin vetäjän tyylitajuun ja osaamiseen. Tuntui, että kaikilla tekijöillä oli halu sitoutua 

ja projektia oli kiva tehdä. Tunnelma oli salliva ja iloinen, ja kuitenkin musiikin taso oli 
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korkea. Evankeliumin juna oli hauska yhdistelmä puhdasta musiikin iloa ja 

ammattilaisten taitoa.”  

- Pekka Hautakangas – 

 

”Maria Padatsu oli koonnut ammattitaitoisen bändin lasten gospelkonserttiin, jossa itse 

soitin saksofonia. Ohjelmisto oli sovitettu taidokkaasti hyvällä maulla ja sitä oli oikein 

mukavaa soitella yhdessä muiden soittajien kanssa. 

Konsertin parasta antia oli kuitenkin mielestäni innostuneen räväkkä lapsikuoro, joka oli 

harjoitettu huolellisesti. Lapset lauloi tarmokkaasti alusta loppuun saakka hyvällä 

vireellä ja rytmisesti jämäkästi.” 

- Teemu Takanen, saksofoni - 

”Sekä harjoitukset että konsertti oli hyvin valmisteltu ja toteutettu. Lasten oli helppo 

toteuttaa lauluosuudet kuoronjohtajan ystävällisessä, mutta määrätietoisessa 

ohjauksessa. Kokonaisuus nivoutui hyvin yhteen ja konduktööri toimi tarinan viejänä 

sekä tunnelman luojana. Orkesteri ja laulajat olivat todellisia ammattilaisia, jonka 

vuoksi akustisesti vaikeassa kirkkoympäristössä äänentoisto pystyi tuomaan esiin hyvin 

pääosan esittäjät eli lapset sekä orkesterin tasapainoisesti. Junamatkaa varten soittajat 

olivat pukeutuneet VR:n virkailijoiden asusteisiin ja lapset värikkäisiin ja erilaisiin 

asuihin eri vuosikymmenten tyyliin. Konsertin pituus oli juuri sopiva (yksi tunti) ja yleisö 

jaksoi olla hyvin mukana koko junamatkan ajan. Harvoin saa olla tekemässä näin hyvin 

suunniteltua ja ammattitaitoisesti toteutettua projektia. Toivottavasti esitystä voidaan 

esittää muuallakin hyvän mielen tuottamiseksi.” 

- Jan Söderholm, Janze Oy - 

”Evankeliumijuna-projekti on ollut Violasta tosi mielenkiintoinen ja hän on hyvin 

innokkaasti lähtenyt kuoroon ja laulellut lauluja myös kotona. 

Paljon olet jaksanut kuoron eteen tehdä ja paljon olet saanut aikaan! 

Kokoontumisia on mielestäni ollut sopivasti ja kokoontumisaika on ollut hyvä. 

Esiintyminen ja koko projekti eilen oli tosi hieno. Paljon lapset olivat oppineet lauluja ja 

sinusta huokui tekemisen ilo.” 

- äiti ja kuorolainen 7v. -  
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”Harjoituksissa oli kivempaa kuin esityksessä. Esityksessä minua alkoi nukuttaa.” 

- kuorolainen, 6v. - 

 

”Oli oikeesti kivaa laulaa. Esiintyminen oli kivointa. Ja karkki-homma, ne kekkerit. 

(pikkujoulu.)” 

- kuorolainen, 9v. – 

”Arkena harjoituksiin lähtö oli välillä takkuista, mutta siitä päätellen, miten paljon 

lauluja meillä laulettiin syksystä saakka, lapset olivat motivoituneita. Lapset oppivat 

hienosti laulut. 

Aikuisten osuutta oli todella kiva harjoitella ja esiintyminen tuntui suorastaan liian 

kivalta. Jännitys oli sopivaa. Meillä oli mahtiporukka ja Maria veti koko projektin hyvin 

organisoidusti, ammattitaidolla ja kaikkia innostavasti. Puvustus oli hauska ja lapsille 

tosi kiva, että sai itse valita vaatteensa. Jatkossa yrittäisin saada lapsiin vielä lisää 

hymyä ja vapautuneisuutta. ”Italialainen lapsikuoro” -meininkiä… Ehkä sitä, että lapset 

vielä paremmin seuraisivat johtajaa? (kuorokuria? :D )… Ei haittaa vaikka pienimmät 

vähän seilaavatkin lavalla… 

Pedagogina Maria on lempeä, mutta määrätietoinen ja napakka. Maria on turvallinen ja 

kekseliäs. Harjoituksiin ja esiintymiseen Maria pyrki luomaan turvallisen ja kannustavan 

ilmapiirin, onnistuen siinä mielestäni oikein hyvin. Myös meillä aikuisilla oli rento ja 

kiva fiilis musisoida. 

Evankeliumijuna kokonaisuutena on kekseliäs kokonaisuus ja tuo evankeliumin 

ydinsanoman raikkaasti, mutta suorasti kuulijoilleen. Evankeliumijuna ei kulu käytössä 

ja sen soisi soivan kaikissa Suomen kirkoissa lasten ja nuorten laulamana.” 

- Hanna Seppänen, 2 kuorolaisen äiti, mukana lauluyhtyeessä - 

”Kiitos Marialle ja koko poppoolle ihanasta Evankeliumijuna esityksestä, odotin paljon 

esitykseltä ja jännitinkin lasten puolesta, mutta kaikki meni niin ihanasti, kiitos teille. 

Tämä esitys oli erilainen mitä olen kirkossa tottunut kuulemaan, todella ihana ja veti 

yleisön mukaan, tunnelma oli rento. Se oli hienosti toteutettu kaikkine pysäkkeineen, 
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junalippuineen ja aikuiset ja lapset yhdessä ja erikseen laulaen. 

Lisää tällaista!!” 

- kuorolaisen äiti - 

”Esitys oli vaikuttava ja meni tosi hyvin. Sanoma oli vahva ja varmasti puhutteli jokaista.” 

- kuorolaisen äiti - 

4 Pohdinta 

Olen kokenut seurakunnan lapsikuoron parissa tehtävän musiikkikasvatuksen hyvin 

mielekkääksi. Olen kokenut tämän työn hyvin motivoivana sekä itselleni että 

lapsikuorolaisille Evankeliumijunan laulut tuntuivat alusta alkaen innostavan itseni lisäksi 

myös lapsikuorolaisia 

Olen nauttinut valtavasti työskentelystä lapsikuoron kanssa! Koen olevani, että olen 

aidoimmillani lasten kanssa. Lapsiin ja lapsikuoroon kannatta ehdottomasti panostaa.  

Lapsikuoron kanssa toimiminen on antoisinta, kun johtaja on mahdollisimman aito ja 

teeskentelemätön. Olen pyrkinyt työskentelyssäni olemaan oma itseni. En ole halunnut 

houkutella lapsia ohjelmistolla tai millään ylimääräisellä mukaan kuoroon. Laulamiseen 

innostaminen ja mukava ilmapiiri ovat riittäneet. 

Uskon, että oma työskentelyni seurakunnan lapsikuoron kanssa on ollut luontevaa. Taustani 

luokanopettajana yhdistettynä kirkkomuusikon koulutukseen ovat antaneet minulle hyvät 

lähtökohdat, tiedot ja taidot ohjata sekä kristillisessä että musiikillisessa mielessä kirkon 

tavoitteiden mukaista lapsikuoroa.  

Projekti sujui jouhevasti ja lopputulos yllätti jopa itsenikin. En osannut alkuun itsekään 

odottaa, miten hieno kokonaisuus Evankeliumijunasta tulee ja miten kannustavasti seurakunta 

siihen suhtautui. Palautteen runsaus ja positiivisuus yllätti myös. 

Minulla oli apuna upea joukko aikuisia musiikin ammattilaisia ja harrastajia. Vahvuutenani 

oli, että nämä projektiin osallistuneet ihmiset kuuluvat ystäväpiiriini ja ovat olleet aktiivisesti  

mukana seurakunnan toiminnassa.  Sain heidät mukaan tähän projektiin varsin helposti.  
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Valtava apu oli myös siitä, että Savonlinnan taidelukion musiikinlehtori Mikko Seppänen 

ohjasi ammattitaitoisesti orkesteria. Mikko Seppänen on myös ollut alusta asti mukana 

toteuttamassa Evankeliumijuna – konsertteja ja hänen kokemuksensa auttoi hahmottamaan 

kokonaisuutta alkumetreiltä lähtien ja viemään projektia sujuvasti eteenpäin. 

Vaikka projektin loppuvaiheessa tulikin konduktöörin vaihtumisen myötä pieniä mutkia 

matkaan, oli itselläni ja koko työryhmällä jatkuvasti rauhallinen olo ja hyvä tekemisen 

meininki. Yhteistyö kaikkien välillä sujui kitkattomasti. 
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Savonlinnan seurakunta uutiset N:o 5 lokakuu 2013 
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Hei! 2.9.2013 

Kiva, kut tulit mukaan Seurakunnan lapsikuoroon! Kuoro kokoontuu maanantaisin muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta Säämingin srk-talon salissa klo 17-18.  

Aloitamme laulumatkan Evankeliumijunan kyydissä . Evankeliumijuna on tarkoitus esittää 

yhdessä bändin kanssa ensi vuoden alussa. Jokainen kuorolainen saa lainaan omat nuotit. 

Pidättehän nuotit tallessa ja hyvässä kunnossa! 

Syksyn harjoitusajat: 

ma 2.9.  Sääminkitalo 

ma 9.9.  Sääminkitalo 

ma 16.9.  EI KUOROA! 

ma 23.9  Sääminkitalo 

ma 30.9.  Sääminkitalo 

ma 7.10.  Sääminkitalo 

ma 14.10.  Kuoro, jos paikka järjestyy. Varmistetaan myöhemmin 

ma 21.10.  SYYSLOMA, EI KUOROA 

ma 28.10.  Sääminkitalo 

ma 4.11.  EI KUOROA! 

ma 11.11.  Sääminkitalo 

ma 18.11.  Sääminkitalo 

ma 25.11.  Sääminkitalo 

ma 2.12.  Taidelukio 

ma 9.12. Taidelukio, harjoitusten jälkeen esiintyminen kuorojen joulukonsertissa 

Tuomiokirkossa 

ma 16.12. Pikkujoulu, Sääminkitalo 

Toivoisin, että vanhemmat täyttäisitte ja palauttaisitte seuraaviin harjoituksiin 

yhteystietolomakkeen, niin saan tarvittaessa teihin yhteyttä. 

Mukavaa syksyä! 

t. Maria  

p. 040-7304991, maria.padatsu(at)gmail.com
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Kuorolaisen nimi_______________________________________________  

Vanhempien nimi/puh. ___________________________________________ 

Vanhempien sähköposti __________________________________________ 

 

 

Saako lapsenne/lastenne kuvaa julkaista mahdollisissa 

- seurakunnan julkaisuissa   Kyllä___   Ei___ 

- lehtijutuissa   Kyllä___   Ei___ 

- nettisivuilla   Kyllä___   Ei___ 
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Hei! 12.1.2014     

Evankeliumijuna – konsertti lähestyy! Alla koko kevään aikataulut ja liitteenä tarkempaa infoa helmikuun konsertista. 

Tammikuu 

ma 13.1. Harjoitus klo 17–18  

ma 20.1. Harjoitus klo 17–18  

ma 27.1. Harjoitus klo 17–18  

Helmikuu 

ma 3.2. klo 17–19 Tuomiokirkko (eväitä mukaan) 

pe 7.2. klo 17-n.19 kenraaliharjoitus, Tuomiokirkko (eväitä mukaan) 

la 8.2. EVANKELIUMIJUNA klo 15.30, Tuomiokirkko (paikalle klo 14.30) 

ma 10.2. EI HARJOITUKSIA 

ma 17.2. Harjoitus klo 17–18  

ma 24.2. HIIHTOLOMA, EI HARJOITUKSIA 

Maaliskuu 

ma 3.3. Harjoitus klo 17–18  

ma 10.3. Harjoitus klo 17–18  

ma 17.3. Harjoitus klo 17–18 (Hanna ja Mikko laulattavat) 

su 23.3. ESIINTYMINEN klo 10, Tuomiokirkossa jumalanpalveluksessa (paikalle 9.15) 

ma 24.3. Harjoitus klo 17–18  

ma 31.3. Harjoitus klo 17–18  

Huhtikuu 

ma 7.4.  Harjoitus klo 17–18  

ma 14.4. Harjoitus klo 17–18  

ma 21.4. EI HARJOITUKSIA 

to 24.2. Harjoitus klo 17–19 (paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

la 26.4. ESIINTYMINEN srk-keskuksessa kristillisen päiväkodin hyväksi (lisää infoa myöhemmin) 

Toukokuu 

ma 5.5. Harjoitus klo 17–18  

ma 12.5. Harjoitus klo 17–18  

ma 19.5. Harjoitus klo 17–18  

ma 26.5. Harjoitus klo 17–18  

to 29.9. EVANKELIUMIJUNA KONSERTTI Helluntaiseurakunnalla (varmistuu myöhemmin) 

 

Taivaan Isän siunaamaa vuotta 2014!! 

Maria (040-7304991) 
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Evankeliumijuna Savonlinnan Tuomiokirkossa la 8.2.2014 klo 15.30  

 Kenraaliharjoitus pe 7.2. klo 17Tuomiokirkossa. Ottakaa pientä evästä 

mukaan. 

 La 8.2. kirkkoon jo klo 14.30 

 Esiintymisasu: 

- Kuorolaiset ovat junan matkustajia. Pukeutua saa oman mielikuvituksen 

mukaan vaikkapa hienoksi rouvaksi/herraksi, …hatut ja asusteet sallittuja 

. Ei kuitenkaan pukeuduta eläimiksi, ollaan ihmisiä. Joillakin tai 

vaikka kaikilla saa olla mukana matkakassi tai matkalaukku. 

- Esiintymisasu mukaan jo pe 7.2. kenraaliin 

 Aikuisia tarvittaisiin avuksi ovelle jakamaan ”matkalippuja” kirkkoon 

tulijoille ja konsertin päätyttyä tikkarit kaikille lapsille. Lisäksi apua tarvitaan 

mainosten levittämiseen ympäri kaupunkia; kirjastoon, uimahalliin, 

kauppoihin, kouluille… Jos jokainen veisi muutaman? Mainokset ovat 

valmiina jaettavaksi ma 20.1. harjoituksissa. Ilmoitatteko mulle, mihin 

voisitte viedä? 

 Puskaradio soimaan, että saadaan kirkko täyteen !!!! 

 Olisi myös mukava saada konsertti nauhoitettua. Minä saan koululta 

kameran, olisiko joku halukas kuvaamaan? 

Kiitos jo etukäteen avusta! 

Maria 
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Maria Padatsu

Kari Komonen

Savonlinnan seurakunnan lasten gospelkuoro

Til ais u u d en  j är j es t ää Savo n l in n an  s eu r aku n t a

SAAPUU ! …
SAVONLINNAN TUOMIOKIRKKOON

LA 8.2.2014 KLO 15:30

Veturinkuljettaja:

Konduktööri: 

Matkustajina: 

+ junabändi asemapäällikkö Mikko Seppäsen johdolla.
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Itä-Savo,  perjantai 7. helmikuuta 2013 N:o 36 
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Savonlinnan Tuomiokirkko 8.2.2014 

1. Taivainen vaunu, tule! 

2. Evankeliumijuna 

3. Kukaan ei tunne tuskaani 

4. Mä kiitän Herraa 

5. Tähteni säteilee 

6. Iloa A 

7. Iloa B 

8. Anna anteeksi 

9. Joku nyt kolkuttaa 

10. Iloa C 

11. Kuule Isä taivaan 

12. Pyydän sua 

13. Vie vuorille jo viesti 

14. Öin ja päivin 

15. Jordan virtaa 

16. Jeriko 

17. Kun mä tunnen sydämessäin 

18. Aamen 

19. Evankeliumijuna –Repriisi 

 

Sovituksen & libretto Säde Bartling 

Taivainen vaunu, tule! & Aamen sov. Mikko Seppänen 


