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1. Hoosianna, hoo
säv. san. sov. Henna-Maria Harju ja Maksetut Viulut

2. Sä yksin 
säv. san. Timo Viitaniemi, sov. Hanna Virtanen

3. Kuule Isä Taivaan 
säv. Enoch Sontonga, suom. Jaakko Löytty, sov. Tuuli Malve

4. Kuka Hän on? 
säv. san. sov. Lasse Heikkilä

5. Tulkoon joulu 
säv. san. Pekka Simojoki, sov. Petri Kangas

6. Silmistä silmiin 
säv. san. sov. Emma Verma

7. Sinua katsomaan 
säv. san. Mikko Nikula, sov. Hanna Virtanen

8. Oi ihmeellistä armoa 
säv. trad., san. John Newton, suom. Anna-Maija Raittila ja 
Anna-Mari Kaskinen, sov. Tuuli Malve



Valon Kaiku
Valon Kaiku on itähelsinkiläisten seurakuntanuorten oma 
äänitysprojekti vuodelta 2022. Äänitteellä laulaa nuoria 
Vuosaaren seurakunnan musiikkiryhmä Valon äänestä 
sekä Roihuvuoren seurakunnan nuorten kuoro Roihun 
Kaikusta. Ryhmiä johtavat kanttori Hanna Virtanen sekä 
nuorisomuusikko Tuuli Malve, jotka ovat myös tuottaneet 
ja johtaneet äänityksen. Äänityksen suoritti Axel Liljeblad 
Laajasalon kirkossa toukokuussa 2022.



Projektin alusta asti oli toiveena, 
että äänitteestä tulisi nuorten 
näköinen ja kuuloinen – niinpä 
nuoret ovat saaneet itse 
vaikuttaa kappaleiden valintaan 
ja toteutukseen. Toivomme, että 
se evankeliumin ilo ja valo, joka 
laulaessamme ja soittaessamme 
oli läsnä, voisi välittyä tämän 
äänitteen kautta myös Sinulle!





Nyt se on täällä! Valon äänen ja Roihun Kaikun 
yhteistyöäänite! Tämä kokoelma tiivistää 
mielestäni iloiseen pakettiin sekä musiikin, että 
meiningin mitä seurakunnan musiikkitoiminnassa 
olen päässyt tekemään. Projektina työstimme 
kappaleita ahkerasti ja pitkään, ja pääsimme 
tutustumaan niihin vielä syvemmin kuin tavallisissa 
esiintymisharjoituksissa. Äänityspäivää odotin 
innolla, sillä mikrofoni on tietysti hyvin erilainen 
kuuntelija kuin yleisö. Pitkän päivän jälkeen olin 
väsynyt ja tyytyväinen omaan ja koko ryhmän 
suoritukseen. Olin ylpeä tekemästämme työstä. 

– Lotta



Mieleeni on jäänyt hetki, jolloin kenraaliharjoituksissa 
Laajasalon kirkossa lauloimme Kuka hän on -kappaletta 
ja kaikki eläytyivät maagisella tavalla. Kirkkosalin ovelta 
kurkisteli pieni lapsi, joka kuunteli biisin loppuun asti, 
vaikka äiti yritti saada lasta jo lähtemään. Sillä hetkellä 
musiikin vetovoima tuntui olevan jotain meitä suurempaa 
ja yhteinen kokemus muodostui hengelliseksi. Tätä taikaa 
saatiin purkkiin myös seuraavana päivänä. ”Ei oo ketään 
suurempaa, sinua Isäni.” 

– Emma



Muistelen meidän äänityksiä lämmöllä <3 
En edes kunnolla käsittänyt, miten tärkeä 
äänityspäivä mulle oli. Vasta päiviä, ehkä 
viikkoja myöhemmin, tajusin tämän pienen 
projektimme merkityksen, kaiken mitä olin 
siltä saanut:  iloa, rohkaisua, kokeilua, 
hymyä, valoa. 

– Pinja





Projekti alkoi tosi mystisesti, alusta asti ideana 
oli luoda kahden seurakunnan yhteinen projekti. 
Mitään muuta ei vielä siinä vaiheessa kerrottu, 
oletin vain, että tämä olisi pieni muutaman 
hengen single, mutta tästä tulikin niin paljon 
enemmän, kuin mitä itse osasi odottaa. 
Äänityspäivät ovat jääneet mieleen parhaiten 
nyt kuukausienkin jälkeen; jokainen osallistuja 
antoi parastaan ja sen huomasi sekä treeneissä, 
että itse äänityskeikalla. Meininki oli hyvä ja 
tunteet korkealla. Levylle päätyi toinen toistaan 
ainutlaatuisempia biisejä, jotkut uudempia 
ja toiset klassikoita. Vaikka tilanne oli niin 
ainutlaatuinen, kuin se olikin, uskon ja toivon, 
että näitä pääsee tekemään lisää! 

– Onni



Kun kuulin, että tehdään yhteistyötä Vuosaaren 
seurakunnan kuoron Valon Äänen kanssa, olin 
ilahtunut. Oli kiva laulaa ja soittaa yhdessä, 
koska tutustuin uusiin ihmisiin ja isommalla 
porukalla kappaleet jotenkin vahvistuivat. 
Ryhmässä on voimaa. Äänityspäivän jälkeen 
oli haikeat fiilikset, kun jouduimme lähtemään, 
mutta sainkin tietää, että yhteistyötä jatketaan. 
Olen todella kiitollinen siitä, että olen saanut olla 
mukana tässä ihanassa projektissa. 

– Kirsti









Valon ääni + Roihun Kaiku = Valon Kaiku
Yhteistyössä Roihuvuoren ja Vuosaaren seurakunnat.
Valon ääni, johtaa Hanna Virtanen.
Roihun Kaiku, johtaa Tuuli Malve.
Äänitys Axel Liljeblad. 
Äänitetty Laajasalon kirkossa toukokuussa 2022.
Kuvat Tuuli Malve ja Hanna Virtanen.
Taitto Jonna Peitso.

Äänitteen tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan nuoria 
väkivaltaisessa maailmassa. Keräyksellä kerätään varoja 
nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaeh-
käisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.


