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Päästäänkö nyt laulamaan?
Koko pitkän talven olemme eläneet 
hiljaiseloa yhteisen musisoinnin rin-
tamalla. Koronapandemian asetta-
mat rajat ovat kolahtaneet erityisesti 
kaikkea musiikkielämää kohtaan. Nyt 
– kesäauringon lämmön myötä tauti 
on laantumassa ja rajat purkautuvat 
mahdollistaen jälleen yhteisen laula-
misen ja soittamisen ilon!

HSM on nyt mukana tarjoamassa 
hengellistä musiikkia, täysmääräisenä 
evankeliumina, livenä ja elävänä!

Ruoveden kauniissa kirkossa kuul-

laan 18. heinäkuuta klo 18.00 Soi kun-
niaksi Luojan-konsertti. Mukana ovat 
tenori Pentti Hietanen, mieskuoro 
Graniitti ja soitinkvartetti sekä Heini, 
Iina ja Roosa Hietanen. Uruissa Mat-
ti Pesonen. Konsertista on tulossa rie-
mullinen hengellisen musiikin tapahtu-
ma, jota ei kannata menettää!

Elokuun alussa 7.-8. päivinä pääs-
tään suureen Retro70s-80s tapahtu-
maan kuulemaan ja laulamaan tuttuja, 
sydämen syvässä olevia lauluja. Markku 
kertoo tästä lisää…

Lokakuun 30. – 31. jatketaan retro-
laulujen hengessä Hsm:n yhteislaulu-
risteilyllä Retro70s-80s. Risteilylle läh-
detään tuttuun tapaan nyt jo 12. kerran 
Turusta Vikingin M/S Gracella. Varaa 
paikkasi pian!

Lisätiedot kaikkiin tilaisuuksiin:
www.hsmry.fi 

NÄHDÄÄN!

Pirkko Hyttinen, pj

Helluntaiseurakuntien

musiikki ry

HELLUNTAISEURAKUNTIEN MUSIIKKI RY
Hakulintie 42A, 08500 Lohja, info@hsmry.fi

Hallitus: Pirkko Hyttinen, pj    Markku Sandberg, vpj    Juhani Vuorinen, siht
Esa Haikonen    Piritta Poutala    Eija Rusi-Rodriquez    Lasse Vainiomäki

Vuosikokous 
Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n vuosi-
kokous pidetään la 7.8. klo 17.00 Ison Kir-
jan hirsikirkossa Keuruulla. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. - Hallitus

Täm
ä jäsenkirje on toteutettu yhteistyössä Aikam

edian kanssa.
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Maksu	välitetään	saajalle	maksujenvälityksen	ehtojen	mukaisesti
ja	vain	maksajan	ilmoittaman	tilinumeron	perusteella.
Betalning	förmedlas	till	mottagaren	enligt	villkoren	för
betalningsförmedling	och	endast	till	det	kontonummer	som
betalaren	angivit.
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Helluntaiseurakuntien	Musiikki	HSM	ry
Hakulintie	42	A
05800		LOHJA

02.06.2021Lasku

Laskun	päivämäärä 02.06.2021
Toimituspäivämäärä 01.07.2021

Nimike Määrä Hinta Yhteensä

Jäsenmaksu	v.	2021 1 kpl 20,00 20,00	€

Yhteensä 20,00	€

Mukana retroajan muusikoita ja retroajan lauluja. 
Risteily tehdään Viking Gracella Turusta Tukholmaan.  
Lähtö la 30.10. klo 21.00. ja paluu su 31.10. klo 19.50.  
Hinnat alk. 85 €/henk. sis. hyttipaikan, ruokailut ja ohjelman + kahvit.

Ilmoittautumiset:  
yhteislauluristeily@gmail.com  
Mirjam Hieta-Koivisto puh. 046 622 9444

Lisätietoja: www.hsmry.fi

Yhteislauluristeily TURUSTA  
30.–31.10.2021 Ms Gracella!

Helluntaiseurakuntien
musiikki ry

Järjestäjät:
Helluntaiseura- 
kuntien musiikki ry 
yhteistyössä Retro 
70s–80s, Aikamedia 
ja Iso Kirja

Jäsenmaksu
Hyvä Hsm:n jäsen! Kiitos Sinulle, kun olet ollut tu-
kemassa jäsenmaksullasi työtämme hengellisen mu-
siikin parissa. Musiikki on mahtava työkalu Jumalan 
valtakunnan ja evankeliumin julistamisessa ihmisten 
sydämiin.

Hsm:llä ei ole palkattua työntekijää, joten kaikki mitä 
teemme, teemme vapaaehtoisvoimin. Yhteisten asioiden 
hoitaminen vaatii kuitenkin varoja, jotta yhdistyksen teke-
mä työ olisi mahdollista. HSM tarvitsee tänäkin vuonna 
jäsenmaksuasi. Kiitos siitä!
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Perinteinen HSMry:n järjestämä jo-
kasyksyinen yhteislauluristeily päästiin 
taas toteuttamaan 30.-31. lokakuuta 
vuoden tauon jälkeen.  Risteily oli jo kah-
destoista. Nyt laulettiin Retro 70s–80s 
-hengessä. Väkeä oli reilu puolet siitä, 
mitä laivan auditorioon mahtuu, koska 
risteily tehtiin koronaturvallisesti.

Laulut ja musiikilliset genret vaih-
tuivat, ja yleisö sai sitä mitä oli tullut 

risteilyltä hakemaan: tuttua ohjelmistoa 
laulettiin yhdessä ja upeista esityksistä 
nautittiin. 

Laulamassa ja laulattamassa olivat 
Lasse Heimonen, Tapio Heikkinen, 
Perttu Mathlin, Tuula ja Vafrid Åker-
lund sekä turkulainen laulu- ja soitinyhtye 
Helmenkalastajat. Säestyksistä huolehti 
jälleen Joy-band Matti Pesosen johdolla. 
Ammattitaitoisesta äänentoistosta vastasi 

Heikki Ekqvist. Osassa yhteislauluista 
käytettiin vanhan Herramme Tulee -lau-
lukirjan sanoituksia. Ohjelmistossa oli 
ns. pitkän kirjan lauluja, haikeata slaavi-
lais- ja mustalaismusiikkia ja reippaita 
ylistyskuoroja.   Perttu Mathlinin ja Tapio 
Heikkisen duetot soivat taidolla.  Myös Ta-
pio Heikkisen ja Matti Pesosen esittämä 
upea tulkinta Merikannon Merellä-klassi-
kosta kosketti.

Musiikkiristeilyllä laulettiin taas

Helluntaiseurakuntien musiikki ry    Jäsenkirje talvi 2021    hsmry.fiHelluntaiseurakuntien musiikki ry    Jäsenkirje kesä 2022    hsmry.fi

Pitkään odotettua ja kaivattua yhteis-
laulua saadaan kajauttaa sydämen kyl-
lyydestä juhannusaattona klo 16.00.

Tampereen helluntaiseurakunnan 
muusikot ovat koko talven ja kevään harjoi-
telleet, laulaneet, laulattaneet ja soittaneet 
laadukasta musiikkia mm. Tampereen 
helluntaiseurakunnan 100-vuotisjuhlassa, 
pääsiäisjumalanpalveluksessa ja jääkie-
kon MM-kisajumalanpalveluksessa. 

Nyt saamme kaikki yhdessä laulaa 
ja iloita hengellisen musiikin helmistä 
tamperelaisten kanssa. Sisältö on läpi- 
leikkaus seurakuntamusiikista vuosikym-

menien takaa tähän päivään. 
Lavalle nousee 50 hengen kuoro, 25 

hengen orkesteri, bändi ja monia solisteja. 
Muusikoiden ikäjakauma on noin 15–75 
vuoteen. 

Musiikin johdossa 
ovat mm. Lasse Heikkilä, 
Juha Törmä ja Lasse Vai-
niomäki. 

Tilaisuuden juontavat 
Piritta Poutala ja Mark-
ku Sandberg.

Tuottaja on HSMry.

Juhannuskonferenssin suuri  
yhteislaulutilaisuus  
soi iloa ja kiitosta

HELLUNTAI- 
SEURAKUNTIEN 
MUSIIKKI ry
Amurinkatu 2 A 25 
33230 Tampere

Hallitus:  

Markku Sandberg pj. 
Piritta Poutala vpj. 
Lasse Vainiomäki siht.  
Pirkko Hyttinen 
Eija Rusi-Rodriquez 
Juha Törmä 
Juhani Vuorinen

Vuosikokous
Helluntaiseurakuntien mu-
siikki ry:n vuosikokous pi-
detään la 25.6. klo 13.00 
IK-Opiston Ison Padan kabi-
netissa Keuruulla. 

Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat.

Hallitus



Musiikin merkitys ihmiselle on kiista-
ton.  Se voi tuottaa voimakkaita tunne-
muistoja ja näin liittyä vahvasti tunteisiin. 
Usein musiikki tuo hyvää oloa ja vähen-
tää stressiä. Se lievittää ahdistuneisuut-
ta ja kipua ja voi helpottaa masennusta. 
Musiikki myös stimuloi aivoja ja aktivoi 
aivoissa useita tunteisiin, kognitioon ja 
motoriikkaan liittyviä alueita.  

Musiikki voi vaikuttaa terveyteen 
parantavasti, ja sitä verrataankin jopa 
lääkkeisiin ja terapiaan. Useissa tutki-
muksissa on myös todettu lasten mu-
siikkiharrastuksen edesauttavan aivojen 
kokonaisvaltaista kehittymistä.

Musiikin vaikutukset ihmiseen olivat 
psykiatrian erikoislääkäri Kirsi-Maria  
Haapasalo-Pesun luennon aiheena 
Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n 
viimesyksyisellä musiikkiristeilyllä.  Hä-
nen mukaansa jotta musiikki vaikuttaisi 
tuota kaikkea hyvää, kyseessä täytyy olla 
kuuntelijan lempimusiikki. Me kaikki 
olemme kokeneet, kuinka lempibiisin 
kuuntelu antaa meille suurta mielihy-
vää nostaen mielialaa. Aivokuvaukset 
kertovat, että mielimusiikkimme sävelet 

aiheuttavat liikettä niillä aivoalueilla, jot-
ka säätelevät muistia, tunteita, vireyttä, 
huomiokykyä sekä käsitteellistä ajatte-
lua. Lempimusiikki aktivoi myös niitä 
aivojen rakenteita, jotka yleensä tarvitse-
vat hyvin voimakkaan mielihyvää tai pel-
koa aiheuttavan ärsykkeen. Musiikki saa 
tämän saman vaikutuksen aikaan ikään 
kuin huomaamatta.

Jokaisella on oma musiikkimakunsa, 
ja joskus jopa kiivailemme siitä, mikä 
on sitä parasta musiikkia: vanha kitara-
kuorolaulu on sitä oikeaa vai oma, juuri 
Youtubessa julkaistu biisi. Tiedot aivo-
jemme toiminnasta osoittavat, että mu-
siikin vaikutukset, myös hengelliset, ovat 
yksilöllisiä. Tätä totuutta on turha kiistää 
tai yrittää muuttaa. 

Vuosia sitten opiskellessani musiik-
kiterapiaa opintoihini kuului harjoitte-
lujakso. Tein sen pienluokassa samassa 
yläkoulussa, joka oli silloinen työpaikka-
ni. Pienluokassa oppilaat olivat käytös-
häiriöiden, koulupinnauksen ja monen 
muun ongelman takia. Musiikin tunnit 
olivat maanantaiaamuisin, ja ajoitus oli 
haastava. Oppilaat tulivat jos tulivat ja 

usein myöhässä. 
Ensimmäisen oppitunnin tervehdys 

oli herättävä: ”Mitä sä täällä teet? Me ei 
tehdä mitään musiikkia. Jos sä pakotat, 
me tapetaan sut.”

Siitä alkoi retki musiikin ihmeelli-
seen maailmaan. 

Usein aamun ensimmäinen tunti 
meni jutellessa. Oppilaat kertoivat liian 
vauhdikkaasta viikonlopustaan, he tar-
vitsivat kuuntelijaa. Musiikkia tehdes-
sään he samalla pääsivät ilmaisemaan 
tunteitaan. 

Yksi oppilas pyysi kerran, että lau-
letaan ja soitetaan heille tärkeä laulu  
Rakkaus on lumivalkoinen. Se laulet-
tiin kerran, sitten uudelleen ja loppujen 
lopuksi taidettiin sama laulu laulaa op-
pilaiden pyynnöstä kymmenen kertaa. 
Laulun sanoma ja melodia vangitsi rik-
kinäiset nuoret ja hoiti heitä. 

Keväällä sitten sain tältä luokalta 
mieleenpainuneen kiitoksen: ”Jos sä et 
tuu ensi syksynä meitä opettamaan, me 
tapetaan sut.”

Markku Sandberg

Laulu mielen täyttää!

Helluntaiseurakuntien musiikki ry  
on jo 13. kerran järjestämässä perinteisen 
hengellisen musiikin yhteislauluristeilyn, 
joka tehdään 5.–6.11.2022 Turusta. Olem-
me varanneet sitä varten Viking Linen  
uuden, upean m/s Gloryn. Alus tuli lii-
kenteeseen maaliskuussa 2022.

Erona edellisiin risteilyihin on se, että 

lähdemme tällä kertaa matkaan lauantai-
na aamulla! Lähtö on Turun satamasta 
klo 8.45 ja paluu Turkuun su aamuna klo 
7.50. Sunnuntaina on sitten aikaa palata 
kotiin, vaikka vähän kauemmaksikin.

Mukana laulattamassa ovat jäl-
leen HSM:n omat ihmiset ja tuttu 
JOY-band. Lisäksi mukana on pal-

jon iloista, mukavaa musiikkiväkeä  
– valtakunnan parhaimmistoa! 

Tietoa risteilyn hinnoista löytyy  
kesän aikana nettisivuiltamme www. 
hsmry.fi.

Yhteistyössä HSM ry:n kanssa ovat   
Aikamedia ja Isokirja.

Yhteislauluristeily 2022 Vikingin m/s Glorylla

Ilmoittautumiset yhteislauluristeilylle ke 27.7. alkaen  
yhteislauluristeily@gmail.com/ 046 6229 444 Mirjam Hieta-Koivisto.



Tenori Pentti Hietasen ja mieskuoro 
Graniitin yhteistyö oli alullaan jo vuon-
na 2020 juhannuskonferenssiin sovitul-
la kirkkokonsertilla. Koronarajoitusten 
jatkuessa konsertti siirtyi ensin elokuu-
hun ja sittemmin juhannukseen 2021. 
Nämä kaikki sittemmin peruuntuivat. 

Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n 
luotsaamana konsertti toteutui keskike-
sällä 2021 – rajoitusten hellittäessä – 
Ruoveden kirkossa. Sen innoittamana 
Pentti Hietanen ja Graniitti päättivät 
jatkaa yhteistyötä. Seuraavaksi tiivis-
tunnelmainen Soi Kunniaksi Luojan 

-konsertti yhteislauluineen kuultiin Tu-
run Helluntaiseurakunnassa su 27.2. ja 
Pyhän Sydämen kappelissa Helsingissä 
su 24.4.

Pentti Hietanen elää aidosti henki-
lökohtaista uskoaan laulujensa läpi.  Ar-
kipäivää kestävää uskoaan Jeesukseen 
hän ilmaisee laulujensa lomassa per-
soonallisella tavallaan. Syksyllä 2021 
julkaistiin Lasse Heikkilän kanssa ää-
nite Korkealla.

Pentti Hietasta, Iina ja Roosa Hie-
tasta säestää Heini Hietanen, Mies-
kuoro Graniittia johtaa musiikin Grand 

Old Man Sakari Kokkonen. Kuoroa 
säestää Gran Tiempo: Pirkko Hytti-
nen, piano, Leo Kunnas, kitara, Raimo 
Helenius, harmonikka, Allan Ahonen/
Kari Muukka, basso

Seuraava Soi Kunniaksi Luojan 
-konsertti kuullaan su 18.9. klo 16.00 
Asikkalan kirkossa. Se lyö vahvat alku-
tahdit alkavalle mediamissiolle.
Lisäinfoa: www.hsmry.fi

Pirkko Hyttinen

Tenori Pentti Hietanen ja  
mieskuoro Graniitti yhteistyössä

asiakaspalvelu@aikamedia.fi  |   p. 020 761 9800  |  ma–pe 10–14

Hengellisiä klassikkoja 
instrumentaalina
Tutut klassikot soivat jälleen kitaristi Leo Kunnaksen 
uudella instrumentaalilevyllä. Pistä soimaan ja laula 
mukana! Muista myös Leon aiempi levy Matkalla.

Leo Kunnas 
ETEENPÄIN

1500
€

Levy sisältää mm.  
kappaleet Hän muutti kaiken, 
Katso Kristus kadulla kulkee ja  
Sä olet Jeesus kallein aarteheni



Kuka ja mistä olet?
Nimeni on Markus Saarela ja asuste-
len Jenni-vaimoni ja kolmen alakoului-
käisen lapseni kanssa Jyväskylän 
Palokassa.

Millä tavoin musiikki 
liittyy elämääsi?
Musiikki on arkipäivää 
työssäni luokanopetta-
jana. Tällä hetkellä olen 
1. luokan ope ja laulatan 
oppilaitani joka päivä, op-
pitunnista riippumatta. Ope-
tan myös musaa ylemmän luokan 
oppilaille. Eli säestystä ja laulamista 
työni puolesta. Soitan lisäksi huilua pu-
hallinorkesterissa. Jyväskylän helluntai-
seurakunnassa olen musiikkitiimissä ja 
musiikkivastuissa harvakseltaan. Viime 
aikoina olen musisoinut eniten tyttäreni 
Vienon kanssa seurakunnan jumalan-
palveluksissa säestäen häntä pianolla 
tai kitaralla. On ollut myös joku satun-
nainen kuorokeikka HOPE:n riveissä ja 
huilistina Säihke-kuoron orkesterissa. 
Seurakuntamme soittokuntaa käyn sil-
loin tällöin johtamassa. Tällä hetkellä 
minulla ei ole vakituista kokoonpanoa 
tai kuoroa, jota johdan. Menneinä vuosi-

na olen ollut seurakuntamme Revoluu-
tio-kuoron ja yhteiskristillisen Echoes 
Of God a cappella -mieslauluyhtyeen 

johtajana. Lisäksi Lasse Heikkilän 
erinäisissä kokoonpanoissa 

mm. Valkiassa yhdessä 
vaimoni Jennin kanssa. 

Lapsiperheen ruuhkai-
nen arki ei tällä hetkel-
lä anna liiemmin tilaa 
sitoutua säännölliseen 

musiikkitoimintaan. 
 

Mikä on sinulle rakkain 
hengellinen laulu?

 Rakkainta hengellistä laulua on vaikea 
valita. Oikeastaan riippuu niin siitä, 
mikä on sisäinen tarpeeni. Puhuttelevat 
ja voimaa antavat laulut eli sanoituksel-
la on suuri merkitys. Sydämeni yhtyy oi-
keastaan mihin vain Jeesusta 
ylistävään lauluun, jois-
sa Jumalan armo ja 
ristin sanoma tulee 
lähelle. Meillä on 
paljon upeaa hen-
gellistä musiikkia.
 
Piritta Poutala

HSM-jäsenhaastattelut
Kuka ja mistä olet?
Olen Merja Bahlsten, Boråsista, Ruot-
sista
 
Millä tavoin musiikki liittyy elämääsi?
Työssäni Ruotsin kirkon suomalais-
työssä vanhusten parissa musiikki 
on tärkeä osa tapaamisissa. Virret 
ja hengelliset laulut soivat aina taus-
talla seniorikahvila Olotuvassa. Koti- 
käynneille lähtee kitara aina mukaan. 
Musiikin välityksellä on helppo saada 
kontakti jopa muistisairaaseen van-
hukseen. Johdan seurakuntakuoroa ja 
ylistysryhmä Saaronin tyttäriä kotiseu-
rakunnassani, Boråsin suomalaisessa 
helluntaiseurakunnassa. 

Mikä on sinulle rakkain  
hengellinen laulu?
Rakkain hengellinen laulu on Taivaan 

Isä pitää huolta lapsistaan. Laulu 
on seurannut elämän taipaleella 

lohduttaen ja siunaten. Opin 
sen siskoltani, joka lauloi 
Matkamiehet-lauluryhmässä 
70-luvulla. Tämä laulu kuului 
ryhmän ohjelmistoon.

Piritta Poutala
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Betalning	förmedlas	till	mottagaren	enligt	villkoren	för
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betalaren	angivit.
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Helluntaiseurakuntien	Musiikki	HSM	ry
Amurikatu	2	A	25
33230	TAMPERE

19.05.2022Lasku

Laskun	päivämäärä 15.06.2022
Laskun	numero 1182
Toimituspäivämäärä 15.06.2022
Huomautusaika 8	päivää

Nimike Määrä Hinta Yhteensä

Jäsenmaksu	v.	2022 1 kpl 20,00 20,00	€

Yhteensä 20,00	€

Jäsenmaksu
Hyvä HSM:n jäsen! Kiitos sinulle kun tuet työtämme hengellisen musiikin parissa.  
Teemme työtä vapaaehtoisvoimin, eikä meillä ole palkattua työntekijää.  
Yhteisten asioiden hoitaminen tarvitsee kuitenkin varoja. Kiitos tuesta!


