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saarnaa Kesäseuraradion välityksellä. Suviseurat 
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Laulut



1. Laula, kansa Jumalan, / kiitosvirttä 
Karitsan. / Hän on meidät ostanut, / 
synnin alta nostanut. 

2. Ihanaa on päällä maan / olla hänen 
laumassaan, / Synnit anteeks uskoen / 
rauhaa kantaa Jeesuksen. 

3. Turvan saamme sanassaan, / armon 
lähteen, laidunmaan. / Elämäämme 
pyydämme / suojaa hyvän Herramme. 

4. Niin kuin Paimen laumassaan / 
Jeesus kulkee omissaan. / Sanallaan hän 
opettaa, / kunnes aukee taivaan maa. 

5. Siellä lapset Jumalan / laulaa eessä 
Karitsan. / 
Kiitos, kiitos riemuiten / jälkeen ajan 
vaiheitten! 
 
Pekka Kinnunen 1974, 2010 Ps. 23 
pohjalta

1. Aurinkomme ylösnousi, / paistaa 
voittovuorella. / Lämmin valo sieltä 
loistaa, / surut, murheet hajottaa. / 
Kokoon tulkaa, taivaan linnut, / suvi-
ilmaan puhtaaseen. / Visertäkää, pienet 
leivot, / viinipuussa tuoreessa. 

2. Kylmä talvi pois on mennyt, / 
myrskysää on lakannut, / lumipilvet 
hajotetut, / kylmä sumu selvinnyt. / 
Lehti puhkeaa jo puihin, / valkoruusut 
aukeilee. / Lounatuuli hiljaisena / 
Eedomista puhaltaa. 
 

3. Kesälinnut taivaan alla / iloisina 
lentävät. / Sulaneella sydämellä / laulaa 
toukomettiset. / Elämä ja autuus loistaa 
/ Herran seurakunnassa. / Aurinko on 
ristin päällä / valkea ja punainen. 

4. Armon Henki täyttää mielet / 
murheelliset ilolla. / Rauhan tyven, 
puhdas ilma / Jeesuksesta virtailee. / 
Epäilysten alta nousee / köyhä sielu 
kiittämään. / Ikävöitsen täältä päästä / 
kotimaahan ikuiseen. 
 
Leonard Typpö 1902, uud. Anna-Maija 
Raittila 1984

1. Laula kansa Jumalan , Siionin laulu 300

2. Aurinkomme ylösnousi , Siionin laulu 42



1. Oi, katsele lintua oksalla puun, 
/ se laulaa niin kauniisti aina. / Se 
Korkeimman kiitokseen aukaisee suun, 
/ sen mieltä ei huoletkaan paina. / Se 
laulaen Luojaansa kiittää. 

2. Näin laulaen aamulla alkaa se työt / ja 
päättää ne laululla illoin. / Niin rauhassa 
oksalla nukkuu se yöt, / on vuode kuin 
peitetty villoin. / Ja kattona sillä on 
taivas. 

3. Ei kylvä, ei niitä, ei myös kokoa / se 
vastaisten päivien ruokaa, / vaan aina 
sen mieli on riemuisena, / ei huomisen 
huolista huokaa. / Ja silti ei puutetta 
kärsi. 
 
 
 
 

4. Niin kaunis on myös puku liljalla 
maan, / se illalla kuitenkin kuihtuu. / 
Vaan Kristuksen morsian kun pukuaan 
/ nyt kantaa, se kunniaan vaihtuu. / Jo 
maan päällä on osa parhain. 

5. Kun Herralta sain puvun 
vanhurskauden, / hän kaikkea muutakin 
antaa. / Hän lastansa muistaa, suo 
siunauksen, / ja uskollisuutensa kantaa. 
/ Hän tarpeeni tuntee ja auttaa. 

6. Jos huominen päiväkin huolensa 
tuo, / niin miksi nyt kantaisin niitä! / 
Kun Herrani myös avun silloinkin suo, 
/ saan murheetta Luojaani kiittää. / Ei 
lapsenaan tarvitse surra. 
 
Sigismund Christian Dick 1868 Matt. 
6:25–34 pohjalta, suom. K. V. Tamminen 
1902, uud. ja suom. säk. 4–5 Niilo 
Rauhala 2010

1. Me näemme rannoilta järvien / 
veet kuulaina päilyvät. / Me näemme 
hankien kirkkauden / ja taivaat niin 
siintävät. / Ja metsää vihreää kantaa 
maa / ja peltoa lainehtivaa. 

2. Näin kasvoja katsomme isänmaan / 
me silmillä rakkauden / ja turvaamme 
Luojaamme, auttajaan, / hän apu on 
jokaisen. / Hän meille luonut on elämän 
/ ja päivämme valaisee hän. 
 

3. Me olemme lapsia kauniin maan, / 
se meitä on kantanut. / Tien meillekin 
elämään kutsuvaan / on Jumala 
aukaissut. / Ja suuren maailman keskellä 
/ on paikkamme selkeänä. 

4. Me kuljemme lapsina Jumalan / ja 
katsomme kirkkauteen. / On nostanut 
kätensä siunaavan / hän suojaksi 
kansalleen. / Hän meitä sanallaan 
rakentaa, / näin iloa säteilee maa. 
 
Niilo Rauhala 1992, 2005

3. Oi, katsele lintua oksalla puun , Siionin laulu 297

4. Me näemme rannoilta järvien, Siionin laulu 324  



1. Jumalan runsas armo / virtana 
vuotava. / Jeesuksen veri pyhä, / 
synneistä puhdistaa. / Se synnin 
vaivaamille / tunnoille rauhan tuo, / 
armoa kaipaaville / on pääsy lähteen 
luo. 

2. Korvet ja erämaatkin, / armosta 
riemuitkaa! / Autiot aavikotkin / 
hedelmään puhkeaa. / Soi kiitos 
kaikkialla, / kun Siion kukoistaa / ja 
taivaan kunnialla / sen Jeesus kaunistaa. 

3. Herramme Siionissaan / vahvistaa 
väsyneet. / Ja armossaan myös polvet 
/ hän tukee uupuneet. / Turvassa 
olkaa, heikot, / helmassa Paimenen! 
/ Paetkoon kaikki pelko / laumasta 
Jeesuksen. 
 

4. Aukenee kuurot korvat / ja silmät 
sokeitten. / Kuin kauriit hyppii 
rammat, / soi kiitos mykkien. / Elämän 
virrat vuolaat / korvessa kuohuvat. 
/ Jeesuksen pyhät haavat / turviinsa 
kutsuvat. 

5. Karkea, kuiva hiekka / lähteenä 
pulppuaa, / Siionin muuttolinnut / 
rannoilla laulaa saa. / On myrkylliset 
käärmeet / ajettu kuopistaan, / ja siihen 
kaunis ruoho / on noussut kasvamaan. 

6. Tasainen tie ja matka / nyt kulkee 
korvessa. / Ja tyhmäkään ei eksy, / kun 
seuraa Jeesusta. / Ei tiellä pedot uhkaa, 
/ kun Paimen varjelee. / Iloitse, Herran 
lauma, / hyvässä turvassa! 
 
Leonard Typpö 1897 Jes. 35 pohjalta, 
uud. Niilo Rauhala 2009

1. Riemuitse, tytär 
Siionin, / vaikka aina ei 
kotia näy! / Katso, sodan 
voittanut Sankari / vielä 
laumansa keskellä käy. 

2. Jeesus on paimen 
lammasten, / meidät 
vihreille niityille vie, / 
meitä kaitsee rakkaasti 
sauvallaan, / hän on ainoa 
totuus ja tie. 

3. Jeesus on meidän 
rauhamme, / hän on 
ystävä syntisien. / 
Meitä Jeesus verellään 
puhdistaa, / antaa rauhan 
ja lohdutuksen. 

4. Jeesus on meidän 
toivomme, / siitä 
kiitämme, riemuitsemme. 
/ Hän on toivo myös koko 
maailman. / Siksi häntä 
me kuuntelemme. 

5. Jeesus on turva 
matkalla, / yli kuoleman 
virran hän vie. / Nyt 
jo Hengen silmin me 
katsomme, / kotiin 
taivaaseen kulkee se tie. 

6. Autuas hetki, ihana, 
/ meidät Jeesus kun 
perille tuo. / Näin hän 
johtaa armolla siunatut 
/ murheen laaksosta 
Jumalan luo.

7. Siellä ei Yljän morsian 
/ kanna vaatetta 
turmeluksen, / hän on 
pyhä autuuden puvussa, 
/ kantaa kruunua 
kirkkauden. 

8. Siellä soi kiitos 
Karitsan, / hänen 
valta ja kirkkaus on, / 
hänen yksin voima ja 
kunnia. / Kiitoslaulu soi 
loppumaton. 
 
 
 
 
Otto Herrala 1938, uud. 
1976, uud. Niilo Rauhala 
1987, 2010

5. Jumalan runsas armo , Siionin laulu 89

6. Riemuitse, tytär Siionin , Siionin laulu 251



1. Jumalan rauhaa rinnassansa, / 
ken kantaa maassa kuoleman, / on 
onnellinen kulkeissansa / taivaaseen 
kautta vieraan maan. 

2. On parhain lahja päällä maitten / 
omana olla Jeesuksen. / Saan nyt jo 
kanssa autuaitten / voitosta laulaa 
Kristuksen. 

3. Oi armokutsu, ihanampaa / ei 
maailmassa tietää voi. / Jumalan lapsi! 
Korkeampaa / ei sanaa korvissani soi. 

4. Oi kiitos, Jeesus, kuolostasi, / 
synneistä minut lunastit, / ja pääsiäisen 
voitollasi / taivaaseen tieni avasit. 

5. Jo taivaan portti kirkas hohtaa, 
/ odottaa lasta Jumalan, / toisensa 
rakkaat siellä kohtaa, / kun alkaa juhlat 
Karitsan.

6. Kun vielä hetken kilvoittelen, / niin 
saapuu vieraat taivaasta. / Uskossa 
elän, Herraan luotan, / kotihin minut 
noudetaan. 

7. Kun kiusaukset ahdistavat / ja vaivat 
täällä rasittaa, / niin muistaa saan: ne 
raukeavat, / ne pääsinpäivä lopettaa. 

8. Oi kiitos, Jeesus, rauhastasi / ja 
rakkaudestasi myös, / kun siunasit mun 
armollasi, / osoitit suuren armotyös. 

9. Nyt kuljen täällä maailmassa, / 
Henkesi ohjaa, johdattaa. / Kotona 
kerran taivahassa / riemuiten kiitän 
Karitsaa. 
 
 
 
Pauli Luodonpää 1936, uud. Inkeri 
Karvonen 2010

7. Oi Jumalani, iloitsen , Siionin laulu 60

8. Jumalan rauhaa rinnassansa , Siionin laulu 220

1. Oi Jumalani, iloitsen, / sinulta puvun 
sain. / Se sopii mulle taivaaseen, / 
johonka matkustan. 

2. En taida kyllin katsella / ja siitä iloita; / 
jos milloin siihen katsahdan, / se ain on 
uutena. 

3. Ei siinä löydy tahroja, / ei mitään 
saastaista. / Ja vaikka olen syntinen, / se 
minut kirkastaa. 

4. Se ompi kyllin autuuteen, / en 
muusta huolikaan. / Se on vanhurskaus 
Jeesuksen / ostettu kuolollaan.

5. Ah, kuinka kerran seisoisin / edessä 
Herrani, / jos tämä armo autuain / 
minulta puuttuisi? 

6. Vaan siihen älköön sattuko / nyt 
mitään omaani. / Vain olkoon armo, 
sovinto / matkalla voimani. 

7. Oi Jeesus, kiitos sinulle / 
vanhurskaudestas! / Sen ristilläsi 
valmistit, / ylistys armostas! 
 
 
Lina Sandell 1859 Jes. 61:10 pohjalta, 
suom. 1869



1. Isä taivaan, rukoilen: / varjelethan 
lasta / maailmassa suuressa / vaaraan 
joutumasta. / Anna olla enkelin / hänen 
lähellänsä, / turvallisen saattajan / halki 
elämänsä. 

2. Ohjaa leikit, tehtävät / isänkädelläsi. 
/ Kylmyydeltä hallayön / suojaa 
lämmölläsi. / Ota suojelukseesi / päivän 
toimet, työmme. / Ole meitä lähellä / 
nukkuessa yömme.

3. Anna, Herra, kotiimme / sovun, 
rauhan mieltä, / että emme eksyisi 
/ rakkauden tieltä. / Siunaa sanan 
kylvötyö / myöskin kodissamme. / Anna 
armon kasvattaa, / hoitaa toisiamme. 
 
 
 
 
Maija Kaila 1985, uud. Niilo Rauhala 
2004

1. Armon tuuli kantaa / laulua 
nuoruuden. / Puhtaan aamun rantaa 
/ arkana astelen. / Olen alussa vasta, / 
tukea saattajasta / matkalle rukoilen. 

2. Huojuu heinän lailla / lupaus 
maailman, / kutsu pohjaa vailla / 
ansana kiusaajan. / Sydän valoa vasten / 
joukossa armolasten / turvassa vaellan. 
 
 

3. Kulkee pilven purje / varjona 
väreillen, / sateen usva, murhe / esteitä 
kietoen. / Vuori Siionin loistaa, / säteitä 
armon toistaa / aurinko ikuinen. 

4. Vuoren aamu säihkyy / valoa 
Kristuksen. / Lähteen ranta läikkyy 
/ janoista kutsuen. / Olen synneistä 
vapaa, / kiittäen Vapahtajaa / uskosta 
iloitsen. 
 
Inkeri Karvonen 1997

9. Isä taivaan, rukoilen  , Siionin laulu 162

10. Armon tuuli kantaa , Siionin laulu 188



11. Uskon tietä nyt kuljen  , Siionin laulu 202
1. Uskon tietä nyt kuljen, / sinun 
Henkesi matkaani johtaa. / Usein pelkoa, 
heikkoutta tunnen, / sillä tielläni vaaroja 
kohtaan. / Isä, varjele nuoruuteni, / anna 
kätesi turvakseni. 

2. Kuulen kutsuvat kuiskeet / menoon 
maailman houkuttelevat. / Ilot vieraat 
ja valojen tuikkeet / harhapoluille 
viekoittelevat. / Isä, uudista voimiani, / 
että voittaisin kiusaukseni. 

3. Uskon voisinko kieltää, / näinkö 
hyljätä onneni parhaan? / Vaikka 
pilkkaa on vaikea kestää, / tahdon 
periä autuuden, taivaan. / Isä, vahvista 
uskoani, / kulje valona vierelläni.

4. Synnin tahroista päästä / pyydän 
armosi lähteellä vielä. / Seuraan kutsuasi, 
veren ääntä, / tunnon puhtautta valvoen 
tiellä. / Isä, siunaathan lapsenasi, / kanna 
perille helmassasi. 

5. Kiitoslaulua laulan, / sydän nuori 
on armoa täynnä. / Uskon tiellä suot 
sieluuni rauhan / taivaan toivossa 
matkaani käydä. / Isä, luonasi ylistää 
saan, / kun on loppunut kilvoitus maan. 
 
 
 
 
Inkeri Karvonen 2013 Maria Nurmelan 
tekstin (1993) pohjalta

1. Muista meitä jokaista, / taivaan Isä, 
Jumala, / rakkaitani kaikkia, / ystäviä, 
sukua. 

2. Muista isää, äitiä, / siskoja ja veljiä. / 
Kiitos tästä päivästä, / ole aina lähellä. 
 
 

3. Pettymysten tullessa / yhteen meitä 
kasvata. / Auta riidat sopimaan, / 
anteeksi ne antamaan. 

4. Niin kuin kedon kukkaset, / 
luottavaiset lintuset / meidätkin vie 
huomiseen. / Johda kotiin taivaaseen. 
 
Irma ja Mikko Kinnunen 1992

12. Muista meitä jokaista  , Siionin laulu 163



1. Taivaassa minulla on sinut, / oi 
armollinen Jumala. / Maan päällä 
turvaan otit minut, / näin olet turva 
ainoa. / Jos käynkin tietä vaikeaa, / 
kätesi ohjaa, taluttaa. 

2. Jos nääntyisikin vaivan alla / 
niin ruumiini kuin sieluni, / ei ole 
valtaa kuolemalla, / kun sinä olet 
toivoni. / Kallio olet sydämen, / osani 
iankaikkinen.

3. Lähellä Herraa, Jumalaani / on aina 
minun onneni. / Näin turvaan sinuun, 
auttajaani, / ja kerron armotöistäsi. / 
Sinulle kiitos, että saan / tietäsi käydä 
kunniaan. 
 
 
 
 
 
Niilo Rauhala 1994 Ps. 73 pohjalta

13. Taivaassa minulla on sinut  , Siionin laulu 233

14. Mun kotini taivaassa ihana on , Siionin laulu 260
1. Mun kotini taivaassa ihana on, / ja 
sinne jo toivoni kantaa. / Kun maailma 
kuohuu ja on levoton, / niin taivas vain 
rauhaa voi antaa. / Ah, siellä ei tunneta 
murheita maan, / ja huoleni, vaivani 
jättää myös saan, / kun uskossa matkani 
päätän. 

2. Nyt matkaani maan päällä turvassa 
teen, / kun Jeesus käy vierellä aina. / Kun 
kuormaani ottaa hän myös kantaakseen, 
/ niin liikaa se ei enää paina. / Hän, 
Herra, on auttaja uupumaton, / hän 
lohtuni, voimani, toivoni on, / en 
muuten voi tielläni kestää. 

3. On onneni Jeesus ja elämäni, / ei voi 
kukaan häntä pois ottaa. / Hän veljeni 
on, hän on ystäväni, / hän Jumalan 
Poika on totta. / Jos maailma aarteitaan 
tarjoaisi, / niin niihin en vaihtaisi 
onneani, / kun saan oma Jeesuksen olla.

4. Vain rakkaus ihmisten luo sinut toi, / 
kun lähdit pois kirkkaudesta. / En kylliksi 
kiittää, en ylistää voi / näin suuresta 
rakkaudesta. / Kun syntini kannoit ja 
myös sovitit, / niin autuuden lahjaksi 
näin valmistit, / tien aukaisit taivaaseen 
asti. 

5. Nyt kiitän, oi Herrani, armostasi, 
/ saan turviisi jäädä sen tähden. / 
Kun varjelet, talletat hoidossasi, / 
niin uskossa pois täältä lähden. / Suo 
voimaasi voimaksi matkalleni / ja 
Henkesi valkeus oppaakseni, / niin 
kauan kuin saan elää täällä. 
 
 
 
 
 
Edla Pöyry 1876, uud. Niilo Rauhala 
2010



15. Levolle käyn nyt Luojani, Siionin laulu 312
1. Levolle käyn nyt, Luojani, / armias 
ole suojani. / Vuoteelta jos en nousisi, / 
taivaaseen ota luoksesi. 

2. Jos vielä uuden päivän saan, / 
lapsenas auta kasvamaan. / Varjele 
Herran laumassa, / siellä saan olla 
turvassa. 
 
 

3. Lapsena hoida taivahan / keskellä 
vieraan maailman. / Täällä jo taivas 
rintaan luo, / nukkua helmaas nyt mun 
suo. 
 
 
Säk. 1 englanninkielinen 1700-luvulta, 
suom. 1860, uud. ja säk. 2–3 Aune Krohn 
(?) 1931, uud. Anna-Maija Raittila 1960, 
uud. Pekka Kinnunen 1976, uud. Inkeri 
Karvonen 2011



Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen 
(SRK) Suviseurat järjestetään Reisjärven Järvikylällä 
2.–5.7.2021, jos Jumala suo. Suviseurojen tun-
nuslauseeksi valittu Psalmien kirjan kohta Herra, 
sinuun minä turvaan (Ps 31:2) muistuttaa aikamme 
muutosten keskellä pysyvästä turvasta ja luotta-
muksesta kaikkivaltiaan Jumalan huolenpitoon. 
Tämä tunnuslause on saanut uutta syvyyttä ja 
merkitystä maailmanlaajuisen koronapandemian 
vuoksi. Suviseuroissa kaikkein kallisarvoisinta on 
turvallinen sanoma syntien anteeksiantamuksesta,  
kutsu ja rohkaisu uskomaan ja iloitsemaan kestä-
västä turvasta. Olet lämpimästi tervetullut kesällä 
2020 radion äärelle ja kesällä 2021 Reisjärvelle 
Suviseuroihin!
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