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Uusia julkaisuja

Lue  Kuuntele  V IRK I STY

3
sivu

2
sivu

”Katson tekstiä tarkasti ja tunnen, kuinka 
kaipaus hiipii huoneeseen. Kunpa te olisitte 
täällä, ajattelen. Mummilta ja vaarilta  
olisin varmasti saanut vastauksia.  
Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?  
Mistä voi saada sellaisen  
rauhan, joka heilläkin oli?

”Äiti on hiljaa ja katselee ulos 
pimeyteen:  
– Nuppu, katso taivaan 
tähtiä. Jokainen niistä on 
erilainen. Meitä ihmisiäkään 
ei ole kahta samanlaista. 

Ikkunasta näkyvä taivas on 
kirkas ja täynnä erikokoisia, 
säteileviä valopisteitä.

4
sivu

”Kun kukaan ei näe
hän nostaa
juuri tulleen kopastaan
painaa rintaansa
ja lämmittää yhtä paljon itseään kuin tulokasta.
Katse,
hetken yhteinen ymmärrys.
Mopopoika ja untuvalintu
huoneessa bensantuoksu.

Uudet tuotteet julkistetaan  
sunnuntaina 18. huhtikuuta klo 13.

Katso julkistamistilaisuus  
SRK:n nettisivuilta srk.fi  
kohdasta videolähetykset:  
bit.ly/julkistaminenkevät21

Tallenteen voi katsoa myös jälkikäteen.

Julkaisusovelluksesta löydät
• laajan valikoiman äänikirjoja ja e-kirjoja
• kaikki SRK:n musiikkiäänitteet
• Päivämiehen äänilehden
• podcasteja

Perushinta (1 käyttäjä) 9,90 €/kk.
Perhehinta (max 10 käyttäjää) 19,90 €/kk.
Opiskelijahinta 7,90 €/kk.
Myös lahjakortteja!

Tutustu kaksi viikkoa ilmaiseksi!
kuule.srk.fi
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KOLME  UUTUUSTUOTETTA  YHT. 50 € 
(norm. 55 €)

Verkkokaupassa  julkaisumyymälä.fi ja ry:illä.  
Tarjous voimassa  julkaisuviikolla  

18.–25.4.

JULK AISUVIIKKO
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Uusia julkaisuja

TOISIN SILMIN

Saaga-Maria Viljanen

Kovakantinen.

152 sivua, koko 130 x 195

17 €

O te on joensuulaisen 
Saaga-Maria Viljasen, 
24, esikoisteoksesta 
Toisenlaisessa valossa. 
Kirjassa nuori pää-

henkilö katsoo uskoa teoksen nimen 
mukaisesti toisenlaisessa valossa, 

epäuskoisen näkökulmasta. Viljanen 
kertoo haluavansa tämän näkökul-
man avulla näyttää, mikä elämässä 
on tärkeintä. 

– Ajattelin kirjoittaessani, että 
tämä näkökulma olisi herättelevä 
ja muistuttaisi siitä, miksi kannat-

taa olla uskomassa.
Kun Viljanen aloitti vuonna 

2018 kirjan kirjoittamisen, hän oli 
juuri valmistunut koulusta ja tunsi 

itsessään loppuunpalamisen merkkejä. 
Elämän suunta tuntui epäselvältä ja tule-

vaisuus mietitytti. Myös kirjassa on yhtenä 
teemana tulevaisuuden pohtiminen. Kirjailija 

myöntääkin silloisen tilanteensa heijastuneen 
kirjan tarinaan. 
– Tilanteeni ja tunteeni muodostui tekstiksi, vaikka en 

suunnitellut siitä erikseen kirjoittavani.
Nuori kirjailija kuvailee kirjoitusprosessin olleen 

intensiivinen mutta antoisa. Tekstin tuottaminen tuntui 
välillä hankalalta, välillä tekstiä syntyi pikkutunneille 
asti kuin itsestään. Kirjan loppuun saattaminen oli 
aikaa vievä prosessi ja se vaati muokkauksineen sinnik-
kyyttä. Lukihäiriön kanssa koko elämänsä kamppaillut 
nuori toteaa prosessin muuttaneen suhtautumistaan 
haasteeseen.

– Itselleni tärkeä oivallus on ollut huomata, että 
lukihäiriöni ei tarvitse olla este millekään. 

Palautteet ystäviltä kirjan mukaansatempaavuudesta 
ovat lämmittäneet mieltä. Koskettavimmaksi muistoksi 
on kuitenkin jäänyt lukuryhmän kokous, jossa kaksi 
nuorta lukijaa kertoivat voimakkaista tuntemuksistaan 
kirjan äärellä. 

– Heidän palautteensa kosketti minua syvästi. Olen 
kiitollinen kaikista kokemuksista, joita olen kirjoitta-
misen aikana saanut. Ne muistuttavat minua siitä, että 
kirjoittaminenkaan ei ole omissa käsissäni, vaan lahjaa 
Jumalalta, pohtii esikoiskirjailija.

Tulevaisuuden suunta on alkanut pikkuhiljaa 
selkiytyä, ja tällä hetkellä Viljanen käy päivätöissä. 
Lyhyempiä tekstejä syntyy edelleen satunnaisesti omiin 
tiedostoihin tallennettavaksi. Uuden kirjan kirjoittamis-
takaan hän ei pidä mahdottomana ajatuksena. 

– Tarvitsen kirjoittamiseen suuren inspiraation. 
Vielä se ei ole iskenyt uudestaan, mutta tulevaisuudesta 
ei koskaan tiedä. n

Helmi Rehu:

Kirja on tosi ajankohtainen ja 
käsittelee monelle nuorelle tuttuja 

asioita. 
Itselle se antoi ymmärrystä epäus-

koisten kavereiden ajatuksiin uskovaisista.
Uskovaisten yhteisö voi näyttää ulospäin kauniiltakin 

– ei kaikille tule mieleen sääntölistat ja muut stereotypiat. n 

Eetu Myllyneva:

Kertomus muistuttaa kauniisti, mikä 
elämässä on lopulta tärkeintä silloin, 
kun nuori tekee valintoja elämän 
risteyskohdassa.  Kirjassa lainatut 

Siionin laulut olivat niin osuvia, 
että oli kaivettava sanat esille ja 

pysähdyttävä niitä laulamaan. n

Kustantaja   Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu, www.srk.fi, 040 558 3972
Ulkoasu ja taitto Elise Luokkanen-Pylvänäinen, 050 539 5399, elise.l-p@srk.fi  |  Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2021
Toimisto avoinna ma–pe klo 8–16, 1.6.–31.8.; ma–to klo 8–16, pe 8–15

”Siinä he seisovat ja lau-

lavat. Toisenlaiset nuo-

ret, eivät minunlaiset. 

Minä en kuulu heidän 

joukkoonsa. Olen musta 

lammas valkoisten jou-

kossa. Pystyn aistimaan 

heidän olemuksistaan 

rauhan ja ihmettelen 

edelleen, mistä sellai-

sen voi saada. Miksei 

minulla ole samanlaista 

rauhaa?”

Teksti: Anni Kälkäjä

18.–25.4.2021JULK AISUVIIKKO

Saaga-Maria Viljanen.



3Uusia julkaisuja 1 | 2021

Karoliina Pigg
Kuvitus Sirkku Saukonoja
Kovakantinen.
48 sivua, koko 210 x 255
19 €

” Joukossamme on kaikenikäisiä autismikirjon ihmisiä, 
mukaan lukien asperger-ihmisiä. Takaesilehden faktalaatikko 
antaa autismikirjon häiriöistä lisätietoa.

Kuvakirja on suunnattu lapsille, mutta se sopii kaikenikäi-
sille: eri-ikäiset ja erilaisissa elämänvaiheissa olevat lukijat 
voivat löytää tarinasta samaistumispintaa. n

Kirsi Pöykkö, 
KM, neuropsykiatrinen valmentaja, mentoriopettaja

” Lasten ja aikuisten kokemat monenlaiset tunteet ovat 
tarinassa rehellisesti läsnä. Tunnekokemusten hyväksymi-
nen ja niiden käsitteleminen yhdessä edistävät omien ja 
toisten tunteiden ymmärtämistä sekä vahvistavat empatia- 
ja vuorovaikutustaitoja. n

Susanna Kinnunen,  
KT, varhaiskasvatuksen tutkija ja kouluttaja

– Nallen ja Omenaposken 
tarina on tarina tunteista.  
Pettymyksistä, surusta ja 
vihasta mutta myös ilosta, 
toivosta ja rakkaudesta. Näin 
kertoo Karoliina Pigg, tunne-
taitoja ja erityisyyttä käsitte-
levän Omenaposki ja Nalle 
Karhunen -kirjan kirjoittaja.  
– Sirkku Saukon ojan läm-
pimät ja herkät kuvat rikas-
tuttavat tarinan valoisaksi 
kokonaisuudeksi.

-N alle Karhunen 
on pieni poika, 
jonka haastavat 
tunteet ovat 
niin valtavia, 

etteivät ne mahdu hänen sisäänsä. Ne 
ryöpsähtävät ulos rajuina purkauksi-
na tai muodostavat hänen sisälleen 
möykyn, joka estää toimimasta, 
Karoliina Pigg avaa.

– Nallella todetaan autismikirjon 
häiriö. Hän on poika, jolla on erityis-
voimaa, mutta hän tarvitsee myös 
paljon tukea arkeen. Nuppu-sisko ja 
muut sisarukset auttavat häntä, mut-
ta joskus mieleen hiipii ajatus, kuka 
onkaan perheessä tärkein.

Kaikissa perheissä on tilanteita, 
joissa asiat eivät suju suunnitelmien 
mukaan. Perheenjäsenten välinen 
avoin keskustelu vaikeistakin ta-
pahtumista ja epäonnistumisista on 
tärkeää. 

– Anteeksiantamus on kuin 
pehmeä viltti, johon lapsi voi Nuppu-
siskon tavoin turvallisesti nukahtaa.

Vanhemman tehtävä on suuri ja 
joskus erityisen haastava. Kun vaike-
uksiin saadaan apua, löytyy voimaa 
miettiä keinoja ja ratkaisuja. – Alkaa 
näkyä Luojan kädenjäljen ihmeelli-
nen kauneus, Pigg summaa. n

TUNTEET JA ERITYISYYS  
– Luojan kädenjäljen kauneutta

Keitä kirjan perhee-
seen kuuluu?

Nuppu on melkein 
kuusivuotias, ja Nalle 

on tokaluokkalainen. 
Isä, äiti, kaksi isosiskoa ja 
vauva.

Millainen poika 
Nalle on?

Nalle sairastui. 
Nallen täytyi käydä 

jossakin pysäkillä, että 
parantuisi.

Kerrottiinko kirjassa, 
että Nalle oli sairas?

(mietteliäänä): Ei, 
vaan Nalle kiukutte-

lee kovasti. 

Mistä Nallen kiukut-
telu voisi kotona tai 

seuramatkalla johtua?

Joku ärsytti Nallea. 
– – Seuroissa on 

paljon väkeä ja ääntä. 
Nalle ei kestä kovia ääniä. 
Nalle ei voinut tulla sisälle ja 
jäi autoon. Äiti lähti Nallen 
kanssa kotiin. – – Välillä 
Nalle ei pidä Nupusta, koko 
perheestä ja koulusta.

Miltä Nupusta 
toisinaan tuntuu 

elää Nalle Karhusen 
siskona?

Nuppu oli surulli-
nen, koska he riiteli-

vät paljon. Nalle särki 
leikkejä ja haukkui jästiksi. 
– –     Nupulla oli mahassa 

sellainen outo olo. Semmoi-
nen kuin minulla, kun joku 
tulee ärsyttämään. – – Nu-
pusta tuntui huonolta, kun 
kukaan ei ollut sen kanssa. 
Äiti ja isä oli Nallen kanssa 
hirveän paljon.

Mikä auttoi Nup-
pua?

Nuppu sai olla 
siskojen kanssa, ja 

kotiin tuli vieraita 
auttamaan.

Mikä helpotti Nup-
pua ja Nallea riita-

tilanteiden jälkeen?

Ne antoivat anteek-
si!

Miksi Nalle lähti 
tukiperheeseen?

Nallella on joku 
oireyhtymä. Se näkyi 

kiukutteluna. – – Nalle lähti 
lomalle tukiperheeseen.

Mitä tarkoittaa 
erityislapsi, ja miten 

hänet voisi tunnistaa?

Semmoinen, jonka 
kanssa ollaan koko 

ajan. – –  Hoitopaikassa 
oli kerran poika, joka kiroili 
paljon.

Millainen olo sinulle 
jäi, kun luit kirjan?

Siitä jäi hyvä olo! 
Nalle kehui Nuppua. 

n

– Postipoika toi luettavaksemme SRK:n uuden lasten kuvakirjan. Tarina kertoo erilaisesta lapsesta,  
jollaisia voimme kohdata perheissämme tai koulumaailmassa. Kirja auttaa ymmärtämään erilaisuutta, 
kertoo Harri Huttu Taivalkoskelta. Eemi (6 v) ahmi kirjan kahdella istumalla. Harri-isä ja Eemi keskuste-
livat luetusta.

Koonti: Kaisa Ikonen

18.–25.4.2021 JULK AISUVIIKKO
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Annika Koivukankaan 
uusi runokirja Selässä au-
ringon katse on pysäyttävä 
lukukokemus. Runoilija 
on kuvannut oivaltavasti 

ja monipuolisesti nuoren maailmaa 
nuoren näkövinkkelistä. Tämän lisäksi 
tuoreet ja yllättävät kielikuvat ilahdut-
tavat: leipojat leijuvat muffinsijauhojen 
hymyssä ja hyttyset ovat tehneet poh-
keisiin neulomajäljet.

Runokirja kuvaa koko nuoruuden 
kirjon, jossa vaihtelevat tavallinen elä-
mä, kaikkinielevä rakkaus koko maa-
ilmaa kohtaan, mutta toisaalta syvälle, 
lukijan ihon alle menevät vaikeudet. Sa-
malla kun tekijä on onnistunut kuvaa-
maan nuoren maailmaa, siitä voi jokai-
nen lukija iästä riippumatta ammentaa 
omaan senhetkiseen tilanteeseensa iloa, 
voimavaroja ja lohtua. Myös vanhem-
mat saanevat siitä näkökulmaa kohdata 
nuorensa.

Koivukangas käsittelee asioita 
rohkeasti. Neljännen osan rakkausru-
not ovat tässä ajassa ja saaneet uutta 
ilmettä raikkaiden kielikuvien ansiosta. 
Mukana on myös hellyttäviä kuvauksia 
ison perheen isosiskona olemisesta. 
Vaikeampina teemoina runoissa kohda-
taan uskosta luopuminen, syömishäiriöt 
ja kuolema. 

He hiljensivät vauhtia tien päädyssä
jättivät menopelinsä pihan nurkalle
ja kävelivät sisään
kuin vanhat miehet.

Bensan seassa tuoksui ikävä
pidätetyt kyyneleet
surun pysäyttämä mieli.

He asettuivat kuvan eteen
nuorten, tuttujen kasvojen valoon
ja kynttilän lohtuvirrassa
laulu kohosi,
kuin murtuva ääni
tähtien taakse.

Etenkin kolmannen osan kielikuvat 
pysäyttävät. Hymyjen siksakit, jäsenten 
valonauhat, nivelten itku, olkapäitä 
painavat paniikin käsivarret ja mielestä 
kumitetut väsyneet aamut suorastaan 
ällistyttävät.

Kokonaisuudessaan runokirja on 
lohdullinen: nivelten ja mielen itkujen 
jälkeen päällimmäiseksi jäävät ilo ja 
lämpö. 

Niin keveästi, tuskin maata hipaisten
he juoksevat mailat ilmassa
huutojen, hymyjen siksakkia
jäsenet joustaen kuin valonauhat
pelin tiimellyksessä.

Ja hän katsoo
vaihtopenkin viileässä varjossa kuuntelee
iloista huminaa
lohduttelee nivelten, mielen itkua.

Silloin joku tarttuu käteen
vetää penkin uumenista
sipaisee selkää
ja hän lähtee
juoksee lämpöön. n

HUUTOJEN, HYMYJEN SIKSAKKIA
Teksti: Sirkka Lehto 

Luottaa saan, CD
Viimeisin 
seurateltassa 
äänitetty 
suviseuralauluäänite! 
Voimallista laulua 
Äänekoskelta 2018.
6 € (norm. 20 €)

Yhteyttä rakentamassa
Rasismi, sananvapaus, 
ilmastonmuutos… Ajatuksia herättäviä 
kirjoituksia ajankohtaisista aiheista 
kaikille uskonasioista kiinnostuneille! 
13,20 € (norm. 22 €)

Raamatusta en luovu
Miten Lutherista tuli 
uskonpuhdistaja? 
Informatiivista kerrontaa 
Lutherin elämänvaiheista 
ja uskonkäsityksistä. 
8,80 € (norm. 22 €)

Rakastatko minua?
Aika muuttuu ja murrosiän 
haasteet muuttuvat – 
Nuorten, vanhempien ja 
asiantuntijoiden kirjoituksia 
murrosiästä. 
5,40 € (norm. 18 €)

Pysytään kuulolla
Kokemuksia sekä 
kuuntelijoilta että 
tekijöiltä kesäseuraradion 
alkuajoilta asti. 
Ohjelmanäytteitä 
vuosien varrelta voi 
kuunnella QR-koodien 
avulla! 
6 € (norm. 20 €)

Hyvä että kerroit
Eri-ikäisten uskovaisten 
elämänkokemuksia 
aiheista, joita ei ole juuri 
käsitelty muissa SRK:n 
kirjoissa. Blogitekstit 
julkaistu vuosina 2014–
2016.
4,80 € (norm. 16 €)

Alussa oli sana, CD
Puhuttelevaa ja rohkaisevaa 
Raamatun sanomaa – 
Rauhoittavaa kuorolaulua ja 
raamatuntekstejä taustamusiikilla!  
 7,20 € (norm. 24 €)

Herrani, 
Vapahtajani!, CD
Opetuslapsista 
kertovia virsiä ja 
Siionin lauluja nuorten 
miesten esittäminä 
urku-, viulu- ja 
sellosäestyksellä.
7,20 € (norm. 24 €)

- 60 %

- 40 %

- 70 %

- 70 % - 70 %

- 70 %

- 70 % - 70 %

Vähintään 50 euron tilaukset postikuluitta.

18.–25.4.2021JULK AISUVIIKKO

Annika Koivukangas
Kartonkikantinen.

128 sivua, koko 133 x 203
19 €

Tuoreet kielikuvat ja nuoruuden moninaisuus puhuttelevat uudessa runokirjassa.


