
 



 
 
 
 

 
 
  
  Ison-Kirjan nuorisotoimintojen 
  päivitetyt tiedot IK-opisto.fi 
 

               Yli 100 kuoroa 
Nyt Jippii-kuoroja on Suomessa noin 100 ja Jippii-orkestereissa soittaa kymmeniä ammattisoittajia. 
Kaikki kuorot ovat itsenäisiä eri seurakuntien, kirkkokuntien ja koulujen kuoroja. Jippii-kuoroihin 
osallistuminen on ilmaista. Kaikki lapset ja lapsikuorot ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Jippii-
kuorot järjestävät konsertteja ja konserttimatkoja sekä laulavat erilaisissa tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa. 

Yli 100 kieltä 

 
 

 

Keltapaidat yläkuvassa ovat osa jippii@jippiimissio.fi 

Yli 150 laulua 

 
Ensimmäiset Jippii-laulut tehtiin vuosituhannen vaihteessa 
suomalaisia lapsia varten. 

Nyt suomalaisia Jippii-lauluja on jo yli 150. Yhdestoista 
suomenkielinen Jippii-äänite on valmistunut. Laulujen nuotit 
ja musiikkitaustat on julkaistu lapsityötä varten. Jippii-
musiikki on ammattilaisten tekemää. Työtä koordinoi 
Jippiimissio ry. 

 



 

 

 

Jippii-laulujen kääntäminen on yllättänyt lauluntekijätkin. Lauluja alettiin kääntää viroksi jo ennen 
kuin ensimmäinen äänite valmistui vuonna 2001, ja unkarinkielinen Jippii-äänite ilmestyi Unkarissa 
pian suomalaisen levyn jälkeen. Nyt Jippii-lauluja lauletaan eri puolilla maailmaa: nenetsin kielellä 
Pohjois-Siperiassa, missä pakkasta saattaa olla -50C ja Turkmenistanissa, missä lämpö kipuaa +50C 
asteeseen. Niitä lauletaan maailman korkeimman vuoren Mt. Everestin juurella Nepalissa, ja ne 
raikuvat merenpinnan alapuolella Israelissa. Valmiita Jippii-äänitteitä on tehty jo 62 kappaletta 36 
kielellä. Laulujen käännösohjelmassa on yli 119 kieltä. Laulut äänitetään paikallisten lasten kanssa 
kussakin maassa. Jippii-kuoroja on syntynyt Viroon, Latviaan, Liettuaan, Venäjälle, Albaniaan, 
Armeniaan, Georgiaan, Nepaliin, Brasiliaan, Madagaskarille, Intiaan, Laosiin… 

Laulut ovat työkaluja 
 
Jippii-laulut ovat kuorojen työkaluja. Lasten kautta ilosanoma kiirii koteihin, kouluihin, 
päiväkoteihin, kauppakeskuksiin, vanhainkoteihin… Lapset laulavat kaikkialla, minne he menevät. 
Ilo leviää mummolaan, kummilaan, naapureille ja kaupantädeille. Moni pysähtyy kuuntelemaan ja 
ihmettelemään. Ilo tarttuu. Lapset tuovat vanhempiaan mukanaan. Jippii- toiminnassa moni on 
löytänyt oman paikkansa. Eri sukupolvet kohtaavat. Konserttimatkoilla monet maat ja kansat 
tulevat tutuiksi. Lapset laulavat samoja lauluja monilla kielillä yhdessä eri maiden lasten kanssa. 
Uusia ystäviä löytyy, ja kestäviä ystävyyssuhteita syntyy. Kulttuurien rajat madaltuvat. 

Jippii alku ja vähän jatkostakin 
 

 
Jippii-lapsityö alkoi Suomessa vuonna 1998. Silloin järjestettiin Jippii-näytelmäkiertue eri puolilla 
Suomea. Pienet lasten ja nuoren ryhmät esittivät tarinan maailman valloittamisesta.  

Kulissit olivat yksinkertaisia. Roolivaatteita piti vaihtaa usein, koska näyttelijäryhmät olivat pieniä. 
Mukana olevilla lapsilla ja nuorilla oli into kertoa Jeesuksesta ja osallistua lähetystyöhön. Silloin ei 
ollut vielä Jippii-lauluja. Kun Jippii-kiertue päättyi vuonna 1999, pieni lapsi kysyi: ”Koska tulee 
Jippii 2?” 

Jippii 2 –kiertueen aikana uusia lauluja alkoi syntyä. ”Jippii, Taivaan Isän hommissa äänite” 
julkaistiin 2001. Jippii 2 –kiertuetta seurasivat Jippii 3 ja Jippii 4 –kiertueet sekä Mostokin ihme –
musikaali. Lasten Jippii-lähetystapahtumia järjestettiin eri puolilla Suomea vuosina 1998-2006. 
Lapsikuoroja alkoi syntyä eri seurakuntiin, kirkkokuntiin ja kouluihin. Vuonna 2006 järjestettiin 
Jippii valokulkue läpi Suomen ja Viron. Yhden kuukauden aikana järjestettiin lukuisia konsertteja 
56 paikkakunnalla. Kiertue päättyi Hartwall Areenalla järjestettyyn suureen Valojuhlaan, jossa 
lauloi yli 1000 lapsen Jippii-kuoro. 


