
Koskaan ei voi tietää, kenen sisintä Jumala tahtoo lähes-
tyä. Kirjassa Niilan mummu muistuttaa lempeästi naapurin 
isäntää siitä, että lapsena tälläkin on ollut Jumalan antama 
usko. 

Luin kirjan ääneen omille lapsilleni, ja yhdessä 
ihastelimme valoisaa kuvitusta. Lapset alkoivat muistella 
viime kesää, jolloin kuuntelimme kotipihassa kesäseura-
radiota vaunussa ja sivuteltassa. Muutaman kerran saimme 
vieraitakin pihaseuroihin. Tunnelma oli ihmeellisen juhlava. 
Aivan kuin olisimme istuneet seura-alueella kuuntelemassa 
puhetta ja nauttimassa tuttujen tapaamisesta. 

− Paitsi että meiltä puuttui kioski, lapset totesivat, ja 
kolmasluokkalainen alkoi jo suunnitella, voisiko kotipihaan 
perustaa samanlaisen seurakioskin kuin Niila-kirjassa.

Erityisesti lapsille jäi kirjasta mieleen jännittävä 
tunnelma kohdassa, jossa Niila koetti saada unta kotipi-
han teltassa. Siihen liittyviä kuvia lapset halusivat katsoa 
useampaan kertaan. 

Niila kääntää kylkeään makuupussissa, etsii parempaa 
asentoa. Silmät eivät pysy kiinni, vaikka kuinka yrittäisi. 
Hän katselee, kuinka valo siivilöityy telttaan oranssin kan-
kaan läpi. Uni ei tule. Jonkin ajan kuluttua ulkoa kuuluu 
kolahdus. Niilan silmät laajenevat ja hän jäykistyy. Onko 
ulkona varas?

TERVETULOA KOTISUVISEUROIHIN!

Kuvituksessa hymyilytti eniten Niilan onnellinen ilme 
isän ja äidin sängyssä. 

− Tommoselta mustakin tuntui pienenä, jos pääsin 
yöllä teidän väliin nukkumaan, yksi lapsista kertoi. − 
Siinä tuli uni aina parhaiten!

Hyvä lastenkirja herättää muistoja ja tunteita, saa 
aikuisenkin elämään tarinassa mukana. Lukeminen yh-
dessä lapsen kanssa voi avata monia keskusteluja, joissa 
kumpikin saa olla oppimassa. Tämän lisäksi Niilan tarina 
pysäyttää miettimään sitä, mikä elämässä on kaikkein 
tärkeintä. Siksi tähän kirjaan kannattaa tarttua.

− Olis se kyllä aika surullista, jos ei päästäis 
suviseuroihin, lapset pohtivat kirjan sisältöä vielä 
myöhemmin. 

− Mutta rukoillaan, että päästäis! n

Teksti: Anne Lindfors

M uistatko vielä Niilan, tuon pienen 
pojan, jolla oli vääränväriset kumi-
saappaat? 

Niila kotisuviseuroissa on itsenäinen 
jatko-osa SRK:n viime vuonna julkaisemalle kirjalle Niila 
ja punaiset saappaat. Kirjan on kirjoittanut Tiina-Liisa 
Lohi ja kuvittanut Tytti Mäenpää.

Lohi kertoo, että ajatus kirjan kirjoittamisesta heräsi, 
kun hänen miehensä työharjoittelu esti perheen pääsyn 
Porin suviseuroihin. Lapsille suviseuroista poisjääminen 
oli ollut iso pettymys. Lapset olivat katselleet seura-alueen 
karttaa ja kuvitelleet, missä olisivat majoittuneet, jos reis-
su olisi toteutunut. Lohduksi Lohi oli halunnut kehitellä 
kotiin omat suviseurat. Hän järjesti myös suviseuroista 
pois jääneille perheille tapaamisen rauhanyhdistyksen 
pihalle. 

Näistä aineksista lähti kehkeytymään uusi Niila-kirja: 
Miltä tuntuu pienestä koululaisesta, kun suviseurareissu 
peruuntuu? Mistä löytyy ilo pettymyksen keskelle? 

− Ajattelen, että kirjan aihe on ajankohtainen joka 
vuonna joillekin perheille, Lohi pohtii. 

− Vaikka kirjassa kuvataan pettymystä, kun suviseu-
roihin ei päästä, siinä halutaan tuoda esiin myös se, että 
pienikin seuratilaisuus on yhtä arvokas tapahtuma.

Lohi uskoo, että silläkin on tarkoituksensa, ettei 
suviseuroihin aina päästä. Tuttavien kesken saattaa syntyä 
keskustelua uskomisen asioista suviseuroihin liittyen. 
Jumala puhuttelee ihmisiä eri tavoin. 

Kirja rohkaiseekin lapsia ja aikuisia avoimuuteen 
uskomisessa. On turvallista, kun usko on läsnä tavallisessa 
kotiarjessa. Elämän tärkeimmästä asiasta kannattaa puhua 
myös epäuskoisille, jos Jumala antaa mahdollisuuden. 

Tiina-Liisa Lohi, kuv. Tytti Mäenpää
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