
Jippii-konsertti ja koko kylän kekkerit 

SUOMI 100V –SYNTTÄRIT VEIKKOLASSA 

Lauantaina 18.11. Veikkolassa juhlitaan 100-vuotiaan Suomen synttäreitä oikein kunnolla. Jippii-

lapsikuoro, Jippii-orkesteri ja King’s Kids -tanssiryhmä esiintyvät suuressa koko perheen Ristin maa –

konsertissa.  Lisäksi lapsille on luvassa innostava mustameri ja monta puuhapistettä. Ohjelmassa on 

myös yllätyksiä, ongintaa, leikkejä ja kilpailuja – sekä tietenkin synttäriherkkuja.  100-vuotiasta on syytä 

juhlia koko kylän voimin!  

Suuri lapsikuoron konsertti on osa valtakunnallista Ristin maa 2017 –kiertuetta. Vuoden aikana järjestetään 

toista sataa Ristin maa –konserttia eri puolilla Suomea. Kiertue on osa virallista Suomi 100  –juhlavuoden 

ohjelmaa. Veikkolan konsertin laulajat ja soittajat tulevat eri puolilta Uuttamaata, mukana on laulajia myös 

Veikkolasta. Tapahtuma koskettaa suomalaista sydäntä vauvasta vaariin. 

Nuori veikkolalainen säveltäjä yllättää 

Konsertin ohjelmisto koostuu Ristin maa -äänitteen lauluista. Tänä vuonna julkaistu Ristin maa –CD on jo 

kymmenes suomenkielinen lasten Jippii-äänite. Äänite sisältää paljon uusia lauluja, joista monet ovat 15-

vuotiaan veikkolalaisen Nyyti Rahkosen säveltämiä. Lauluja ovat tehneet myös gospelsäveltäjä Lasse 

Heikkilä, brasilialainen muusikko Tom Serratti ja Jippii-työn koordinaattori Outi Rossi.  

Suomalaisten Jippii-laulujen tarina jatkuu 

Jippii-lauluissa soi iloinen evankeliumi ja lähetysajatus. Alun perin suomalaisille lapsille tehdyt 

suomenkieliset Jippii-laulut ovat levinneet hämmästyttäen lauluntekijätkin. Vaikka laulujen kääntämistä ei 

koskaan suunniteltu, laulut ovat levinneet eri puolille maailmaa. Niitä lauletaan nenetsin kielellä Pohjois-

Siperiassa, missä pakkasta saattaa olla -50C ja Turkmenistanissa, missä lämpö kipuaa +50C asteeseen. 

Lapset laulavat niitä maailman korkeimman vuoren Mt. Everestin juurella Nepalissa, ja ne raikuvat 

merenpinnan alapuolella Israelissa. Valmiita Jippii-äänitteitä on tehty jo 48 kappaletta 27 kielellä, ja lauluja 

käännetään noin sadalle kielelle. Elokuussa äänitettiin ensimmäinen ranskankielinen Jippii-äänite 

Nummelassa kahdeksan ranskalaisen lapsen kanssa, jotka saapuivat äänitykseen Autunista Lyonin läheltä. 

Ensimmäiset Jippii-laulut tehtiin vuonna 2000. Ensimmäisellä äänitteellä ”Taivaan Isän hommissa” lauloivat 

6-, 8- ja 11-vuotiaat lapset. Laulut levisivät pian moniin seurakuntiin, kirkkokuntiin ja kouluihin. Näiden 

muutaman lapsen innostamana Jippii-kuoroja alkoi syntyä. Monet ammattimuusikot lähtivät työhön 

mukaan. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 100 Jippii-kuoroa. Toiminta on yhteiskristillistä. Suomalaisia 

Jippii-lauluja on syntynyt vuosien varrella toista sataa. Veikkolan seurakuntakodilla kokoontuu Veikkolan 

Jippii-kuoro. 

Veikkolan koululla lauantaina 18.11. klo 16 järjestettäville Suomi 100v –synttäreille on vapaa pääsy. 

Tapahtuman järjestää Eläköön Veikkola! ry. 

 
Kuvatekstit: 

Kuva 1: Suomi 100 v –synttäreillä järjestetään suuri Jippii-konsertti. 

Kuva 2: Mustameri kutsuu lapsia iloiseen temmellykseen! 


