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”Kirjan sisältöä miettiessäni minulla oli 
vahvimpana mielessäni seurojen tun-
nuslause Lasten kaltaisten on Jumalan 
valtakunta. Ajattelin, että haluaisin 
kirjan sisällössä huomioida myös lapsia. 
Ajatus vahvistui vielä seurojen aikana, 
kun näin juhlaportin ja puhujankorok-
keen reliefin.

Minua pyydettiin suviseurajulkaisun 
toimittajaksi syksyllä 2021. En tiennyt 
ollenkaan, millainen tehtävä olisi, mutta 
uskalsin kuitenkin lupautua. Aloitin 
hahmottelemalla kirjan sisältösuunni-
telmaa. Mietin, millaisia juttuja kirjaan 
voisi tulla ja keneltä voisin tekstejä 
pyytää. Suviseurajulkaisun toimittamis-
ta ei tarvitse aloittaa täysin tyhjästä, 
koska esimerkiksi avajaisten tervehdys-
puheenvuorot, perjantai-illan puheen-
vuoro ja puhujainkokouksen alustus 
tulevat kirjaan kokonaisina. Viime 
vuoden kirjan tapaan myös tämän vuo-
den kirjaan tehtiin tiivistelmät kaikista 
seurapuheista.

Kesän 2022 Suviseurat olivat siinä 
mielessä poikkeukselliset, että ne jär-
jestettiin kolmen vuoden tauon jälkeen 
kenttäseuroina. Vielä talvella ei ollut 
täysin varmaa, voidaanko näitäkään 
seuroja järjestää perinteisinä kenttä-
seuroina. Myös helmikuussa alkanut 
Ukrainan sota vaikutti seurajärjestelyi-
hin. Kirjan suunnittelu kuitenkin jatkui 
samoin kuin seurojenkin suunnittelu. 
Koronapandemia ja Ukrainan sota 
näkyvät jonkin verran myös kirjan 
sisällössä.

Oli mieltä lämmittävää huomata, 
miten monet ihmiset olivat valmiita 
antamaan aikaansa kirjoitustehtävään. 
Monet jopa vastasivat tekevänsä sen 
mielellään, mikä tuntui hyvältä. On-
neksi tätä kirjaa ei ole tarvinnut tehdä 

yksin. Haluankin kiittää lämpimästi 
kaikkia kirjoittajia, SRK:n henkilökuntaa 
ja muita kirjan tekoon osallistuneita 
sekä läheisiäni, joiden kanssa sain jakaa 
ajatuksiani. Kiitos myös Suviseurojen 
Kuvapalvelulle, joka huomioi kuvaus-
toiveeni omassa toiminnassaan. Toivon, 
että ilo ja kiitollisuus kenttäseuroista ja 
kutsu Jumalan valtakuntaan välittyvät 
myös tämän kirjan tekstien ja kuvien 
kautta.

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
Suviseuroihin meno ehkä vähän jopa 
jännitti. Olikin ihana huomata, miten 
seuroissa kaikki oli tuttua ja turvallista, 
jotenkin niin samanlaista kuin aina 
ennenkin. Omat Suviseurani eivät tänä 
vuonna päättyneet päätösseuroihin, 
vaan kirjaa kootessani olen palannut 
seuratunnelmiin pitkin syksyä. Mieleeni 
on jäänyt voimakkaasti seurapuheissa 
kuuluva kutsu Jumalan valtakuntaan. 
Useassa puheessa kuulijoita kehotettiin 
lapsen lailla uskomaan yksinkertaisesti 
ja luottamaan Jumalan voimaan. Se 
on puhuttelevaa levottoman maailman 
keskellä.” n

EPÄVARMUUS VAIHTUI 
KIITOLLISUUTEEN 
KENTTÄSEUROISTA 
Haastattelu: Anna Illikainen

Uudessa suviseurajulkaisussa palataan Lopen Suviseurojen ja niiden 
järjestelyiden tunnelmiin tekstein ja kuvin. Kirjan mukana tulee kaik-
ki seurapuheet kahdella mp3-cd:llä. Kirjan toimittaja Kerttuli Hoppa 
kertoo suviseurajulkaisun sisällöstä ja sen toimitustyöstä.
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Toimittanut Kerttuli Hoppa
Kovakantinen
240 sivua, koko 148 x 210
Sis. seurapuheet MP3-audiona
25 €
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Tämän isänmaallisen musiikin äänitettä ideoidessa julkaisuajankohdaksi 
ajateltiin lähestyvää itsenäisyyspäivää. Joulukuun alun juhlapäivää vietetään 
maassamme hyvin perinteisin tavoin, joten levylle haluttiin paljon perinteistä 
ja tuttua ohjelmistoa. Levylle valitut sävelmät haluttiin kuitenkin toteuttaa 
monipuolisesti ja raikkaasti, monilla eri instrumenteilla ja täysin uusina tai 
harvemmin kuultuina sovituksina. 

Levyllä kuullaan yhtä lailla vaskipuhaltimien vakaata virsisoittoa kuin erilais-
ten soitinkokoonpanojen tunnelmoivaa, ajoin pulppuilevaa ja improvisoivaakin 
soitantaa. Soittimina kuullaan vaskikvartetin ohella huilua, klarinettia, kannelta, 
nokkahuilua, selloa, urkuja ja pianoa.

Musiikista mielenrauhaa tähän aikaan

Kun maailmantilanne muuttui viime keväänä epävakaisemmaksi, sai tämän 
levyn tekeminen vapaassa isänmaassamme vahvan merkityksen. Sävelmien 
soidessa korostui se, kuinka paljon isänmaallisiin virsiin, klassisiin suomalaisiin 
sävelmiin ja kansanlauluihin on ladattu kiintymystä ja rakkautta tätä pientä 
pohjoista maata kohtaan. 

SUUNNITELTUA 
AJANKOHTAISEMPI 
ÄÄNITE 

Isänmaa sävelin on SRK:n soitinmusiikkisarjan uutuus. Sarjan 
aiemmilla äänitteillä on kuultu joululauluja (Joulu sävelin), 
pääsiäisajan lauluja (Kiiruhda katsomaan!) ja Siionin lauluja 
kitaralla (Matkalla). Uudella äänitteellä erilaiset kokoonpanot 
soittavat isänmaallista ja suomalaista, klassista, hengellistä ja 
kansanlaulupohjaista musiikkia.

Isänmaa sävelin -äänitteellä kuullaan laaja skaala erilaisia soittimia ja soitinko-
koonpanoja. Erityinen rooli on vaskipuhallinmusiikilla, jota kuullaan 12 raidalla. 
Veljekset Elmeri, Amos, Juho ja Arvi Lumme muodostavat Lumme Brass -vaski-
kvartetin, joka on toiminut vuodesta 2017.

Ei välttämättä ole pelkkä sattuma, että 
noin puolet äänitteen musiikista on syntynyt 
maamme itsenäisyyspyrkimysten ja itsenäisyy-
den säilyttämisen kriittisinä hetkinä. Esimerkiksi 
levyn päätöskappaleena kuultava Jean Sibeliuk-
sen Finlandia (alkuperäiseltä nimeltään Suomi 
herää) kuuluu ensimmäisen sortokauden reakti-
oihin – Suomen itsehallintoa kavennettiin. Yrjö 
Kilpisen Lippulaulu on sävelletty juuri itsenäis-
tyneen maamme lipulle. Talvisotaa edeltäneen 
syksyn 1939 epävakaa aika sai Taneli Kuusiston 
vihdoin tarttumaan Yleisradion häneltä tilaa-
man Suomalaisen rukouksen säveltämiseen. 

Suomen historian kriittisissä tai muuten 
tärkeissä vaiheissa isänmaallisella musiikilla 
on ollut tärkeä tehtävä rauhoittaa mieliä sekä 
vahvistaa uskoa Jumalaan, lisätä luottamusta 
yhteiskuntaan ja luoda toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta. Tätä tunnetyötä toivon musii-
kin tekevän tämänkin äänitteen kohdalla näinä 
epävarmoina aikoina. n
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Lauri Pelkonen

Tuomas Holma

Kristiina Puolitaival Mikael Säily Lauri-Kalle Kallunki Ruut Tikkanen Virve Ruokokoski

Sasu Hartikainen

Lumme Brass -vaskikvartetti  
ja useita muita esittäjiä

Kesto 72.12
25 €

Lumpeen veljekset päätyivät vaskien 
pariin, kun heidän vanhempansa 

innostivat aikanaan 7-vuotiasta Elmeriä 
hakemaan musiikkiopistoon. 

– Sedän esimerkistä soittimeksi vali-
koitui trumpetti, jonka soittamisen voi 
aloittaa matalalla kynnyksellä. Trumpetti 
on heleästi soiva, fanfaarimainen soitin, 
Elmeri Lumme valottaa.

Vaskikvartetissa trumpetit soittavat 
kahta ylintä ääntä. Elmerin viitoittamalla 
tiellä jatkoi Arvi vuotta myöhemmin. 

Myös Juho kertoo halunneensa valita 
soittimekseen trumpetin, mutta musiikki-
opiston lautakunta päätti toisin. 

– Yhdeksänvuotias pallopää aloitti soit-
tamaan käyrätorvea, soitinta, josta hän ei 
ollut koskaan kuullutkaan. 

Juho kertoo pitävänsä käyrätorvessa 
erityisesti sen monipuolisuudesta: soitti-
mesta saa puhallettua yhtä lailla jylhää ja 
voimallista kuin samettista ja siroa ääntä. 

– Soitettavat rekisterit ovat käyrä-
torvessa vaskiperheen laajimmat, Juho 
avaa.

Kvartetin nuorin soittaja, Amos päätti 
valita suoraan kvartetin matalimman 
äänen, alkuun tenoritorven ja myöhem-
min baritonin. 

– Baritonitorvi on soittimena hyvin 
tasainen ja säestävä. Alinta ääntä soitta-
essa pystyy helpommin kuuntelemaan 
muita, ja siten sovittamaan omaa soittoa 
muiden ääniin.

Lumme Brass -kokoonpano syntyi kuin 
vahingossa isovanhempien syntymäpäi-
väjuhlissa vuonna 2017. 

– Soitimme yksiäänisesti “Paljon onnea 
vaan” ja omaan korvaamme virettä ha-
keva yhteissoittaminen lähinnä hävetti. 
Isovanhemmat ja vanhemmat kuitenkin 
iloitsivat kuullessaan neljä torvea samas-
sa kappaleessa ja kannustivat jatkamaan 
uutta harrastusta, Juho kertoo. n

LUMME BRASS ON NEL JÄN VEL JEKSEN K VAR TE T TI
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"Hiljaisuuden rikkoi suksen suhina. 
Sauvat narahtelivat lumeen ja 
paukahtivat väliin puiden kylkiin. 
Veeti kaivoi vauhdissa otsalampun 
taskustaan ja sytytti sen. Keltainen 
valokiila alkoi halkoa latua heidän 
edellään.

Samassa Veeti pysähtyi jälleen ja 
sammutti otsalamppunsa. Iida törmäsi 
Petrukseen ja he molemmat kaatuivat 
maahan.

– Veeti, mitä sä? Iida äsähti.
– Hiljaa! Mä luulen et 

me ollaan perillä nyt, 
Veeti änkytti ja huudahti 
sitten: – Meidän on 
paras kääntyä takaisin. 
Ja vauhdilla!"

Hanna Aho

Salla Sivula
Kansikuva: Silja-Maria Wihersaari
Kovakantinen, 120 sivua, 
koko 130 x 195
15 €

Ä lylaitteet ovat muuttaneet 
maailmaa nopeasti. Monet 
asiat ovat tulleet lähes kaikkien 
ulottuville, myös pienten lasten, 

toteaa Ketunpojat-sarjan kirjoittaja Salla Sivula. Ke-
tunpojat susien jäljillä kuljettaakin seikkailun ohessa 
suurempaa teemaa, uskon säilyttämistä ajassa, jos-
sa lapsiin vaikuttavat monenlaiset oheiskasvattajat.

− Halusin tutkia ja kuvata tämän Ketunpojat-
kirjan kautta, millaisia ajatuksia some-aikakauteen 
liittyy, Sivula kertoo. − Kuinka tukea lapsia ja nuoria 
säilyttämään uskon myös somekanavasurffailun 
viidakossa. Ja kuinka löytää kaiken keskeltä itselle 
hyvät ja terveelliset esikuvat. 

Ihan tavallinen hiihtoretki vie Iidan, Veetin, 
Petruksen ja Leon uuden arvoituksen äärelle. Keitä 
ovat sudet keskellä pimenevää metsää? Tälläkin 
kertaa ratkaisemiseen tarvitaan neuvokkuutta, tois-
ten ihmisten apua ja onnekkaita yhteensattumia. 
Samalla nousee tarkasteluun esikuvien merkitys. 
Millaisia ovat hyvät seurattavat, joiden esimerkki 
kantaa läpi elämän? 

− Lähes kaikilla on jonkinlaisia esikuvia, mut-
ta keitä ja millaisia he ovat? Sitä on joskus hyvä 

KETUNPOIKIEN 
HIIHTOSEIKKAILU 
OPETTAA ESIKUVISTA

"Kirja oli tosi mukava. Siinä puhuttiin 
niin monesta eri asiasta, eikä keski-
tytty vain yhteen juttuun. Suosittelen 
kirjaa 8−11-vuotiaille lapsille, koska 
se ehkä sopii niille parhaiten. Ja niille, 
jotka tykkää arvoituksista."

   Elina, 10 v.

"Toi kirja oli silleen mukava ja 
aika jännittävä. Se loppukohta ei enää ollu 
niin jännittävä, kun ainahan ne kaikki päät-
tyy hyvin. 

Kirjasta tuli sellaisia ajatuksia, että se oli 
hauska, mutta kysymyksiä ei paljokaan 
tullu. Mää suosittelisin sitä sellaisille, jotka 
pitää jännityksestä ja vähän huumoristakin."

    Otto, 8 v.

pysähtyä miettimään, Sivula toteaa. − Tämä kirja 
avaa jännittävän tarinan kautta, kuka on ihmiselle 
paras esikuva, ja miten netin erilaisista sisällöistä 
voisi yhdessä vaikkapa ystävien ja aikuisten kanssa 
keskustella.

Ketunpojat-kirjat ovat olleet suosittuja niin 
varsinaisen kohderyhmän, seikkailuikäisten, kuin sitä 
nuorempien ja vähän vanhempienkin parissa. Salla 
Sivula sanoo lasten ja nuorten tarvitsevan tarinoita, 
jotka sanoittavat meneillään olevaa tai jo tapahtu-
nutta maailmaa.

− Lapset tarvitsevat myös tarinoita, joissa on 
ehkä jännitystä ja seikkailua, mutta joissa erityisesti 
kerrotaan uskosta, evankeliumin voimasta ja uskon 
päämäärästä, taivaan kodista. 

Ketunpojat-sarjan jatkuminen on tällä hetkellä 
epävarmaa, sillä Sivulalla on työn alla muita aikaa 
vieviä kirjoitusprojekteja. Hän rohkaiseekin kaikkia 
kirjoittavia ihmisiä kirjoittamaan, antamaan arjes-
taan vaikka rahtusen uusille tarinoille.

− Toivon, että lapsen uskoa tukevia tarinoita 
kirjoitetaan paljon. n
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Anna Illikainen

Milla Huhtala
Kansikuva: Meeri Hentilä

Kovakantinen
216 sivua, koko 130 x 195

19 €

– Kirjan aihe oli kypsynyt mielessäni jo pitkään, 
ja SRK:n kirjoituskilpailun julkistaminen innosti 
minut tarttumaan siihen tosissaan. Olin aiem-
minkin yrittänyt aloittaa tarinan kertomista, 
välillä romaanimuodossa ja välillä jopa sarjaku-
vana, mutta en ollut päässyt alkua pidemmälle. 
Kun sitten hoksasin vaihtaa kerronnan minä-
muotoon, teksti alkoikin sujua, kertoo Milla 
Huhtala.

Kirjan kirjoittaminen oli Huhtalasta luonte-
vaa ja mukavaa. Hän kokee, että tarina ikään 
kuin annettiin hänelle. Se oli lahja, jonka hän 
sai ottaa vastaan. Nyt hän jakaa sen muille 
luettavaksi.

Tunteet yhdistävät

– Tarinan edetessä se tuotti lisää mielenkiin-
toisia henkilöitä, joihin pääsin tutustumaan 
syvemmin – aivan kuin olisin päässyt takaisin 
nuoruuden iltakyliin ja jännittäviin ihmissuhde-
kiemuroihin, Huhtala sanoo.

Jotkut ovat ihmetelleet, miten hän on pys-
tynyt samaistumaan eri sukupuolta olevaan 
ja erilaisesta taustasta tulevaan päähenkilöön 
Joniin. Huhtalan mukaan lopulta kyse on vain 
eläytymisestä.

– Kaikkia ihmisiä yhdistävät tietyt kokemuk-
set ja tunteet. Itse samaistun Jonin kokemaan 
yksinäisyyteen ja erillisyyden tunteeseen, joita 
koin usein opiskeluaikoinani, hän toteaa.

Välillä Huhtalan piti silti miettiä, miten mies 
kokisi tai suhtautuisi johonkin asiaan.

– Silloin oli helppo kysyä puolisoltani Jus-
silta, vaikuttaako teksti hänestä uskottavalta. 
Muutenkin sain Jussilta paljon hyviä vinkkejä 
tarinan rakentamiseen, samoin kuin muiltakin 
tekstin esilukijoilta ja kustannustoimittajalta, 
Huhtala kiittelee.

Taivaan Isä johdattaa  
erilaisia reittejä

Kirjoitusprosessi tarjosi Huhtalalle viihtymis-
tä, kiinnostaviin henkilöihin tutustumista ja 
koskettavia tunteita ihastumisesta ja toiveik-
kuudesta aina epätoivoon asti. Tätä samaa hän 
toivoo kirjan tarjoavan lukijoille.

– Tärkeimpänä kaikesta kuitenkin esille nou-
see taivaan Isän huolenpito ja johdatus. Hän 
kutsuu ihmisiä puoleensa erilaisista elämän-
tilanteista, erilaisten polkujen kautta. Joskus 
pimeässä kompurointi on tarpeellista, jotta 
löytäisi perille, Milla Huhtala sanoo. n

UNISSAJUOKSIJA 
VIE ILTAKYLIIN JA 
IHMISSUHDEKIEMUROIHIN 

Milla Huhtala voitti vuonna 2019 SRK:n romaanien kirjoituskilpailun. 
Huhtalan esikoisromaanissa kulkee monia teemoja, kuten yksinäisyys ja 
sosiaalinen epävarmuus. Keskiössä kuitenkin on uskon peruskysymykset 
ja Jumalan johdatus elämässä.

Sattuma vie yksinäisen juoksijapojan yl-
lättäviin yhteyksiin uskovaisten kanssa 

Milla Huhtalan uudessa kirjassa. Unissa-
juoksija on moniulotteinen kokonaisuus 
päähenkilö Jonin mielensisäisiä pohdintoja 
ja opiskelijoiden porukkakeskusteluja. 
Ulkopuolisen tutustuminen uskoon ja us-
kovaisiin sekoittuu itsenäistyvien nuorten 
elämänpohdintoihin ja opiskelun arjen 
kuvaukseen. Lukiessa mieleen nousevatkin 
usein lämmöllä omat opiskeluajat.

Kirjassa käsitellään myös raikkaan 
suorasti erityisen ajankohtaista aihetta, 
mielenterveyden ongelmia. Vaikka kirjan 
henkilöillä on monenlaisia haasteita ja he 
ovat erilaisista taustoista, lukija pääsee 
jakamaan kokemuksen siitä, että vaikeista 
vaiheista huolimatta on toivoa.

Kirjan kieli on nautittavaa, tarkkaa ja 
monin paikoin hykerryttävän hauskaa. 
Analyyttinen päähenkilö tekee tarkko-
ja huomiota elämästä ja ihmisistä. Ne 
antavat monenlaista ajattelemisen aihetta. 
Uskon perusasioiden pohdiskelu on ym-
märrettävää lukijan taustasta riippumatta. 
Lapin luonnon vaihtelevia vuodenaikoja 
kuvataan kauniisti ja juoksulenkit tuntuvat 
kirjaimellisesti unenomaisilta.

Meeri Hentilän kansikuvassa lenkkeilevä 
utuinen hahmo tiivistää oman lukukoke-
mukseni. Kirja on kuin unen ja valveen 
rajalla tapahtuva seikkailu, jonka päätyttyä 
menee pitkään sen vaiheita miettiessä. n

Sakke Hintsala
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SUOSITTU JULKAISUSOVELLUS PUHELIMEESI JA MUILLE ÄLYLAITTEILLE

Tutustu nyt KUULE-palveluun ja hyödynnä 
ILMAINEN KUUNTELUJAKSO: kuule.srk.fi     

KIRJOJA JA LEHTIÄ 
LUETTAVANA JA 
KUUNNELTAVANA

MUSIIKKIA JA 
SOITTOLISTOJA

PODCASTEJA ELI 
PUHEOHJELMIA 

”Kuulen kautta olen saanut 
uskolleni vahvistusta”

”Tällaista ei ole osannut 
kuvitellakaan vielä kokevansa! 
Hienoa! Nyt en ole enää koskaan 
yksin kun on Kuule!”

”Paras sovellus, mitä voi olla! Ihana 
virkistävä keidas arjen keskelle. Niin 
tärkeä tänä aikana.”

Joulun paras  

lahjaidea – KUULE 

lahjakortti!

kuule.srk.fi

Kaarina Lukka
Kuvitus Iiris Luukkonen
Kovakantinen, 104 sivua, 
koko 148 x 210
19 €

8 -vuotiaan Sylvian mielestä kirjassa oli mukavaa, kun Liinu oli vähän niin kuin etsivä. 
Kirjassa riidat ja kiusaamiset olivat sellaisia, joita koulussakin on opittu sopimaan ja 
selvittämään. Ja voi, kuinka mukavaa oli, kun Liinu sai P-I-K-K-U-siskon, koska Sylvian-

kin perheeseen on juuri syntynyt poikavauva. 
9-vuotias Siiri kuunteli ja katseli kirjan Kuulessa. Hän ei malttanut jättää kirjaa kesken, vaan 

kuunteli sen kerralla, koska hän halusi tietää, mitä seuraavassa luvussa tapahtuu. Kirjassa oli 
kiehtovaa salaperäisyyttä. Mitenkähän Liinu malttoikin pitää kaikki etsivä- ja juhlanvalmistelu-
hommat salassa? Huippua oli, kun asiat ratkesivat ja oli ristiäiset, jonne kutsuttiin kaikki.

Myös tokaluokkalainen Armi piti kirjasta. Hän luki sitä itse päivisin ja pyysi iltasaduksi iltai-
sin, ja näin kirja luettiin pikavauhtia loppuun. Hänestä kirjan kohokohta oli, kun vauva syntyi. 

Kaarina Lukan kirjoittaman lastenkirjan henkilöt ja tapahtumat ovat todentuntuisia ja 
aitoja. Kirjoittajalla on kyky katsoa maailmaa lapsen silmin. Kirjasta löytyy monta teemaa: 
erilaisuuden hyväksymistä, perhearkea, asioiden sopimista. Kerronta on mukaansatempaavaa, 
lämminhenkistä ja turvallista. Lapsia ei tarvinnut houkutella lukemaan kirjaa, vaan tarina itse 
imaisi heidät mukaansa. n

Liinu ja kerrostalon outo viesti 
HOUKUTTELEE LUKEMAAN 
LISÄÄ JA LISÄÄ

8-vuotias Sylvia 
löysi kirjasta 
monia omasta 
arjesta tuttuja 
asioista.

Vuokko Kangas 

Viisivuotiaan 
Indin mielestä oli 
mukava kuunnella 
mummun lukiessa 
kirjaa. Kirjassa oli 
kiinnostavia kuvia.

UUTUUS!

Lataa nyt  
KUULE käyttöösi  
ja valitse sopivin paketti!

PERUSPAKETTI 9,90 €/kk 
yhdelle käyttäjälle

TUPLAPAKETTI  
14,90 €/kk  
kahdelle (2)  
käyttäjälle/talous

OPISKELIJAPAKETTI 7.90 €/kk
Koululaiselle, opiskelijalle tai  
varusmiehelle

PERHEPAKETTI 19,90 €/kk
jopa kymmenelle (10)  
käyttäjälle/talous

Siiri suosittelee 
kirjaa eniten 
2−4-luokkalaisille.
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Joulutarjous!

Tarjous on 
voimassa 
30.11.2022 
saakka.

Kaikki kuusi uutuustuotetta nyt kauniissa 
JOULUKASSISSA tarjoushintaan  
itselle tai lahjaksi 100 € (norm. 111 €).

julkaisumyymälä.fi

• LASTEN KALTAISTEN ON JUMALAN VALTAKUNTA
• Suviseurajulkaisu 2022
• 
• ISÄNMAA SÄVELIN
• 
• UNISSAJUOKSIJA
• 
• KETUNPOJAT SUSIEN JÄJILLÄ
• 
• LIINU JA KERROSTALON OUTO VIESTI
• 
• SIIONIN JOULU 2022

SRK  

SU 20.11.2022 KLO 13

Katso lähetystä tai myöhemmin tallennetta! 

SYKSYN UUTUUKSIEN  

JULKISTAMIS TILAISUUS

SRKnyt-Youtube-kanavalla

Toimittanut SRK:n  lehtien toimitus 
Lukijat: Katri Isopahkala, Seija Ojala ja Heimo Tölli

Kokonaiskesto: 2 h 32 min
Kuvitus: Elise Luokkanen-Pylvänäinen

64 sivua, koko A4
Lehti 8 €

Äänilehti 12 €

Joululehti johdatti ajatukset  
ILOON JEESUS-LAPSEN SYNTYMÄSTÄ

Liisa Saukko

U udesta Siionin Joulusta 
löysin jouluisia ajatuksia 
lapsilta, nuorilta, tuoreelta 

avioparilta, ikääntyviltä, perheellisiltä ja 
yksineläviltä. Mukava oli päästä seuraa-
maan sikalan ja poronhoitajan jouluaska-
reita. Ilahduin siitä, että kuusikauppias oli 
jatkanut työtään perintönä lastenlapsilleen. 
Tähtitaivaan kuviot tulivat minullekin 
tutummiksi.

Toiselle joulu on hiljaisuutta, toiselle 
vilkkaita ääniä. Jouluun kuuluvat lasten 
ilakointi, musiikki, lukeminen, perinteiset 
joulukoristeet, hyvä ruoka, joululahjat 
ja hautausmaalla käynti yön hämärissä. 
Lehden lukemisen myötä tunnistin itseni 
jouluihmiseksi.

Asepalveluksen suorittanut nuori 
kertoili tuntemuksiaan, joihin oli helppo 
yhtyä. Kunpa saisimme pitää vapaan 
isänmaamme! Kiitollisuus nousi sotiemme 
veteraaneja kohtaan.

 Tule jouluni juuri oikeaan aikaan,
 anna tämän tunteen kestää väsymyksenkin keskellä,
 etten pilaisi kenenkään jouluiloa myrtyneellä mielelläni.
 Että jaksaisin ajatella miksi joulua juhlitaan,
 mikä yksin on kaikkein tärkeintä tänäkin jouluna:
 uskoa omakohtaisesti
 Seimen lapsen tuoma sovitus.

Jouluevankeliumin lämmin sanoma 
löytyi keskiaukeamalta. Sain paimenten 
kanssa ihmetellä jouluyön tapahtumia ja 
yhtyä enkelien riemukuoroon: ”Jumalan 
on kunnia korkeuksissa!”

Koin erityisen ilahduttavana lukea 
lehteä, jossa ei ole kuvauksia maailmaa 
järisyttävistä tapahtumista. Niiden sijaan 
lehdestä kaikuu kutsu Jumalan valta-
kuntaan ja syntien anteeksiantamuksen 
suloinen sanoma.

Ulkoasultaan kaunis lehti ilahduttaa 
lukijaansa läpi joulun ajan. Laskeudun 
odottamaan joulua Toini Mannisen runon 
sanoin: 
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Kuuntele näyte! 

Kuuntele näyte! 

HYVÄ PAIMEN
SRK:n nuorten  
aikuisten kuoro ja  
useita muita esittäjiä 
Levollista ja 
iloista laulu- ja 
soitinmusiikkia 
turvallisesta 
paimenesta.

AJANKOHTAISTA 2022
Toim. Matias Muhola 
ja Ari-Pekka Palola
Artikkeleita ja 
kokemustekstejä 
omakohtaisesta 
uskosta.

SAMAN ISÄN 
LAPSIA
Raimo Österberg
Lähetystyötä 
afrikkalaisessa arjessa.

25 €

IHANAN KAMALAA
Harri Vähäjylkkä
Kuvitus  
Maria Kärkinen
Elämänmakuisia 
kertomuksia 
seurustelusta.

OLEN HILJAA JA 
MUISTAN
Päivi Myllynen
Runokokoelma 
puhuu ihmisen 
osasta ja uskosta luonnosta 
ammentavan, omaperäisen 
kuvakielen kautta.

19 €

PURJEISIINI  
TUULTA ANNA
Anna Myllynen
Kuvitus Sirkku Saukonoja
Mukaansatempaava 
kertomus lapsiperheen 
erilaisesta matkasta suviseuroihin.

TÄÄLTÄ TULLAAN, KROKVIK
Hanna Aho
Hevoskesän seikkailu vie 
tärkeimmän äärelle. 19 €

19 €22 €

25 € 22 €
KULJE VALONA 
VIERELLÄNI
Rippilauluja 
nuorten 
yhteislauluna.

julkaisumyymälä.fi

Ilmainen 
paketointipalvelu  

SRK:n verkkokaupassa  
ja myymälässä.

22 €

Tilaa joululahjat  
valmiiksi paketoituna 

vaikkapa suoraan 
lahjan saajalle!

MUITA TÄMÄN VUODEN UUTUUKSIA!

Tuotteet saatavilla julkaisumyyjiltä ja SRK:n verkkokaupasta


