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Kirjastonhoitaja Saara-Maria Kajava halusi kertoa luonto-
asioista pienelle pojalle pehmeästi kristillisestä perinteestä 
ammentaen. Kun sopivaa kirjaa ei löytynyt, hän kirjoitti itse 
pyhästä Franciscus Assisilaisesta sellaisen.
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Ilmestyy marraskuussa
Sidottu | 32 €
ISBN 978-951-624-492-4

Saara Kalaluka

Henkensä pitimiksi
Päiväntasaajan 
 vastakkaisilla  puolilla

Kirja on kokoelma välähdyk
siä kirjailijan ja hänen sam
bialaisen puolisonsa iso
vanhempien elämästä – ja 
samalla ajasta jolloin he eli
vät: 1900luvun alusta nyky
päivän kynnykselle. Perhei
den valinnat ja kekseliäisyys 
elannon hankkimiseksi ja 
suoranainen hengissäselviytymistaistelu päiväntasaajan 
molemmin puolin on yksi kirjan kantavista teemoista. 
 Yhtäläisyyksiä löytyy yllättävissäkin asioissa – niin savanneilta 
ja keskisen Afrikan ylämailta kuin Kainuun korpimetsistä ja 
KeskiPohjanmaan lakeuksilta. Isovanhempien elämänkaariin 
osuvat myös itsenäisyyden ajan sodat Suomessa ja IsonBritan
nian siirtomaavallasta itsenäistyminen Sambiassa. 

Olli Pitkänen

Lumi ja Savanni
Kuiskauksia maailman kujilta

Teologian maisteri, kartoittaja ja rakennusmestari  
Olli  Pitkänen on toiminut Fida Internationalin, Kirkon 
 ulkomaanavun, Suomen NMKY:n, Finnroadin ja Suomen 
 Lähetysseuran palveluksessa eri maanosissa yli kolmenkym
menen vuoden ajan. Hän on tehnyt lähetys, kehitysyhteistyö 
ja humanitaarista työtä haastavissa tehtävissä ja toiminut 
myös asiantuntijatehtävissä. Kaiken kaikkiaan työ on vienyt 
hänet vuosien varrella noin viiteenkymmeneen maahan.

”Vaikka elin suhteellisen tasaista elämää lapsuuteni ja nuoruuteni Joensuussa, 
en koskaan voinut kuvitella, että löytäisin itseni kansainvälisistä 
 hommista ja rakentaisimme kotimme moniin eri maihin. Elämällä on 
kumma tapa viedä mukanaan ja kaiken lisäksi kantaa meitä, jos vain 
uskallamme heittäytyä sen syliin. Vuosien varrella olen kasvanut siihen 
tunteeseen, että en haluaisi lopettaa elämän ihmettelyä ja sortua valmii
siin vastauksiin. Maailma on mielenkiintoinen mysteerisenä, vaikeasti 
ymmärrettävänä tilkkutäkkinä. Se avaa aina eteemme jotain uutta ja 
yllättävää, jos vain uskaltaa kysellä ja aistia sen monimutkaisuutta. Se 
on välillä pelottavaa, mutta uuden oppiminen on huikea kokemus. 
 Toivon että lukijana lähdet mukaani löytämään jotain uutta. Ja ennen 
kaikkea oppimaan pois vahvoista stereotypioista, joita meille kaikille 
on kertynyt valtavat määrät.” Olli Pitkänen kertoo kirjansa alkulehdillä.

Leena Piirainen

Jumalan puhetta  
luostarin hiljaisuudessa
Kirja vie meidät espanjalaiseen erä
maaluostariin, johon lastentarhan
opettaja Leena Piirainen löysi tiensä 
eläkkeelle jäätyään. Luostarissa 
hänelle avautui tie paljon syvempään 
jumalasuhteeseen ja rukoukseen. 
 Kauneuden keskelle hiljaisuuteen, 
työntekemiseen ja palvelemiseen. 
Kirja perustuu Piiraisen luostarissa kirjoittamiin päiväkirjan 
teksteihin viiden vuoden ajalta ennen koronapandemian alkua.

”Olen koonnut tähän kirjaan Jumalan rakkaita sanoja ja ajatuk
siani rukouksen, työn, hiljaisuuden ja luonnon keskellä. 
 Kirjassa on myös muutamia luostarin pappien opetuksia. 
 Toivon, että uskonelämääni valottava teksti kannustaa meitä 
jakamaan avoimesti erilaisia uskonkokemuksia keskenämme. 
Se on Jumalan rakkautta meitä kohtaan, se on lahja, ilo ja 
 rikkaus.” 

Kirjan kirjoittaminen on saanut Leena Piiraisen ajattelemaan 
ihmisten hengellisen elämän nälkää. Hengellisyyttä etsitään 
kaikesta muusta kuin Jumalan sanasta. Siksi vastaukset mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin jäävät saamatta. Hän toivoo, että 
kirjan teksti johdattaisi lukijan syvällisemmän Jumalasuhteen löytämiseen, joka on kaiken hengellisen elämän perimmäinen 
päämäärä. Kirja on rohkaisuksi uskon tiellä hapuilevalle ja vahvistukseksi jo pitkälle ehtineelle. Se on heittäytymistä Jumalan 
syliin, lapsen uskoon.

Kuluvan vuoden heinäkuussa tämä Sierra de Francian vuoristossa sijaitseva luostari oli vaarassa tuhoutua alueella riehunei
den metsäpalojen vuoksi. Rukousten saattelemana ponnistelleet urheat palomiehet pelastivat kuitenkin tämän ainutlaatuisen 
karmeliittaluostarin tuholta. Luostarin ympäröivän luonnon palautuminen ennalleen kestää kuitenkin vuosia.

K
uv

a 
K

im
m

o 
K

aj
av

a

K
uv

a 
 P

äi
vi

 R
ep

o
K

uv
a 

P
ir

re
 S

aa
ri

o

K
uv

a 
M

ar
ja

tt
a 

K
os

on
en

Ilmestyy helmikuussa 2023
Sidottu | 29 €
ISBN 978-951-624-493-1

Ilmestynyt toukokuussa 2022
Nidottu | 26 €
ISBN 978-951-624-490-0

Saara Kalaluka on kymmenen vuotta Suomen 
Lähetysseuran palveluksessa toiminut hankehal-
linnon asiantuntija. Pääosan tästä ajasta hän on 

työskennellyt eteläisen Afrikan alueella Sambiasta 
käsin ja asunut alueella ennen tätä muiden työn-
antajien palveluksessa toiset kymmenen vuotta. 

Hän on julkaissut artikkeleita kokoelmateoksissa 
ja toiminut Lähetyssanomien kolumnistina. Tämä 

on Kalalukan ensimmäinen täysmittainen kirja.

Leena Piirainen työskenteli Suomen 
 Lähetysseuran työntekijänä Venezuelassa  

v. 2003–2009 sekä kotimaantyössä  
v. 2010–2014. Nykyisin hän toimii 

 seurakuntansa aktiivisena vapaaehtoisena 
lähetystyön parissa.

Kuuntele myös Leena Piiraisen podcast 
”Miksi luterilainen haluaa luostariin” 
 osoitteessa https://soundcloud.com/ 

kirkkomaailmalla.

Saara-Maria Kajava

Franciscuksen laulu
Iloinen mies nimeltä Franciscus kiertää kaupungista 
 toiseen kertomassa ihmisille Jumalasta. Matkallaan hän 
kohtaa Herra Auringon ja Rouva Kuun sekä muita suuria 
ja pieniä luomistyön ihmeitä. Tällä reissulla ei tarvita 
laukkua tai rahakukkaroa, avoimet silmät ja iloinen mieli 
ovat tarpeeksi!

SaaraMaria Kajava on kirjoittanut Franciscus Assisi
laisen rakastetusta Aurinkolaulurukouksesta uuden 

 version, joka kannustaa 
 perheen pienimpiä näke
mään ympärillään luoma
kunnan koko kirjon ja 
 suojelemaan sitä. Kirjan 
värikäs kuvitus on Ulriikka 
Lipastin käsialaa.

Kontiolahdella karjalaiseen 
 evakkoperheeseen syntynyt 

ja Joensuussa kasvanut  
Olli Pitkänen on nähnyt ja 
kokenut paljon eri puolilla 
maailmaa. Hän toimii tällä 

hetkellä Lähetysseuran  
Etelä- ja Kaakkois-Aasian 

aluejohtajana Bangkokissa.

Ilmestyy lokakuussa
Sidottu | 19 €
ISBN 978-951-624-491-7



HINTA 
LASKENUT

HINTA 
LASKENUT
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Hilkka Arminen
Sydämen kieli
Hilkka Armisen työ ja elämä Papua-Uudessa-
Guineassa on ollut täynnä yllätyksiä, mutta 
maanjäristysten, tulvien, kuivuuden, kiistojen 
ja sovinnontekojen ohella pieni uratin kieltä 
puhuvien heimo sai Uuden testamentin ja 
sanakirjan omalle kielelleen.

ISBN 978-951-624-471-9 
2018 | 29 €

Riikka Halme-Berneking
Opin tien kotiin
Halme-Bernekingin juuret ulottuvat laajalle – 
moneen paikkaan, kulttuuriin ja perheeseen. 
Hän kertoo tässä kirjassa tarinoita matkalauk-
kuelämänsä varrelta sekä siitä, millaista on 
tehdä töitä etänä kolmen mantereen välillä.

ISBN 978-951-624-472-6 
2018 | 30 €

9 789516 244207

Taizén veli Alois
Uskallamme uskoa
Veli Alois käsittelee ihmisen perimmäisiä 
 kysymyksiä kirkkovuoden juhlien pohjalta.

ISBN 978-951-624-420-7 
2012 | 19 €

9 789516 244573

Käy peremmälle
Maailmanmatkaajan kenttäopas
Kirja on suunniteltu kristitylle matkaajalle ja 
soveltuu moneen: kirkkojen lähetys- ja avus-
tustyöhön tutustuvalle, matkanjohtajalle, 
ulkomaiseen harjoitteluun, vapaaehtoistyöhön 
tai pitempiaikaiseen palveluun lähtevälle.

ISBN 978-951-624-457-3 
2016 | 9 €

9 789516 243613

Michael Hinton
Raamattu 100 minuutissa
Suomessa ja maailmalla suurmenestyksen 
saanut kirja sisältää 50 lyhyttä lukua, joissa 
 käydään läpi Raamatun keskeiset kertomukset. 

ISBN 978-951-624-361-3 
2010, 5. p. |  7 €

9 789516 244566

Jonathan Aitken
John Newton – Armottomuudesta 
ihmeelliseen armoon
John Newton (1725–1807) kirjoitti yhden 
 maailman kauneimmista virsistä, Amazing 
Gracen. Aitkenin kirjoittama elämäkerta 
 Newtonista on kiehtova muotokuva entisestä 
orjalaivan kapteenista, joka kääntyi kristityksi 
kirjaimellisesti aallonharjalla.

ISBN 978-951-624-456-6 
2016 | 12 €

9 789516 244634

Kati Kemppainen
Jumalasta kaikki lähtee
”Sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuu kaik-
kialla maailmassa ilona, rauhana ja oikeuden-
mukaisuutena.” Kati Kemppainen luo katsauk-
sen siihen, miten Suomen Lähetysseura 
ymmärtää kirkon tehtävän maailmassa.

ISBN 978-951-624-463-4 
2016 | 9 €

Kati Kemppainen
Pyhästä Hengestä muutos lähtee
Suomen Lähetysseuran puheenvuoro siitä, 
miten näemme Pyhän Hengen työn ihmisen ja 
hänen elämänsä muuttavana Jumalan voi-
mana. Kirja soveltuu myös ryhmätyöskente-
lyyn esim. seurakunnissa.

ISBN 978-951-624-473-3 
2018 | 9 €

Pekka Harne
Kun Jumala kysyy
Rovasti Pekka Harne on poiminut Raamatusta 
Jumalan esittämiä kysymyksiä ja pohtii 
 kysymysten luonnetta ja merkitystä niin 
 Raamatun ajassa kuin nykypäivänä.

ISBN 978-951-624-488-7 
2021 | 15 €

Anna-Mari Kaskinen
Kuin lapsesi olisi hän
Anna-Mari Kaskisen runoja ja mietelmiä 
 lapsuudesta ja vanhemmuudesta. 
Neliväri kuvitus. Osa kirjan tuotosta 
 käytetään lasten ja nuorten auttamiseksi 
eri puolilla maailmaa Lähetysseuran 
 kautta.

ISBN 978-951-624-487-0

2021 | 21 €

Kati Kemppainen
Jeesus toisin sanoen
Puhe Jeesuksesta on koko ajan elossa jossain. 
Sana, Logos, eli Kristus itse, on merkitykselli-
nen, todellinen ja elävä. Jeesuksesta täytyy 
puhua monin eri tavoin, jotta Sana kohtaisi 
ihmisen tässä ja nyt.

ISBN 978-951-624-482-5

2020 | 9 €

Kirsti Inkinen
Onni koostuu murusista
Kirsti Inkisen runojen tärkeinä aiheina ovat 
meidän neljä vuodenaikaamme, ystävyys 
ja Jumalan yhteydessä eläminen.

ISBN 978-951-624-479-5

2020 | 17 €

9 789516 244641

Päivi Mattila
Rakkaus väkevä kuin kuolema
Historiallinen romaani suomalaisesta sinnik-
käästä naisesta, joka lähti rakkaansa perään 
Namibiaan lähetystyöhön 1800-luvun loppu-
puolella. Kirja pohjautuu tositapahtumiin.

ISBN 978-951-624-464-1 
2017 | 10 €

Martti Pentti
Rakkaat veljet ja sisaret
Namibiassa lapsuutensa viettäneen Martti 
Pentin sarjakuva kertoo lähetystyöntekijä-
hahmon Esra Elovainion työstä ja elämästä 
kuvitteellisella Kashonamaalla.

ISBN 978-951-624-480-1 
2020 | 17 € 

Leena Pasanen
Daktari Leena
Daktari Leenan mukaan työssä ja elämässä 
Tansaniassa parasta ovat olleet ihmiset, joilta 
hän sai jatkuvasti voimaa jatkaa työtä, jossa 
joutui näkemään mm. malarian tuhoisat 
 seuraukset.

ISBN 978-951-624-486-3 
2021 | 30 € 

Sari Lehtelä
Mitä kirkolle kuuluu?
Kirjassa Suomen Lähetysseuran 
kumppani kirkkojen johtajat ja seurakunta-
laiset kertovat, minkä he näkevät oman 
 kirkkonsa tehtäväksi ja mitä kristittynä 
eläminen heille merkitsee. 

Lähetysseuran toiminnanjohtaja  
Rolf Steffansson, professori Veli-Matti 
Kärkkäinen sekä piispa Jukka Keskitalo 
pohtivat luterilaisten kirkkojen nykytilaa.

ISBN 978-951-624-477-1 
2019 | 29 €

Tero Huvi

Rikkirevitty
Suomessa tekee itsemurhan vuosittain noin 700 ihmistä. 
 Omaisen itsemurha on läheisille traumaattinen kokemus, jonka 
käsittelyyn usein tarvitaan paljon apua. Rikkirevitty on Tero 
Huvin kertomus omasta polustaan poikansa menettämisen 
 jälkeen syksyllä 2019. Kirjassa on myös vertaistukijärjestön 
Suru nauhan toiminnanjohtaja Riika Hagman-Kiurun artikkeli.

”Olen itse lukenut aina paljon. Ajattelin, että voisin auttaa muita 
pukemalla sanoiksi asioita, joista moni ei pysty puhumaan ääneen. 
Kirjani ei puhu toivosta 
eikä toivottomuudesta, se 
on vain  alastoman 
 rehellinen kuvaus vuoden 
2019 syksystä elämässäni. 
Usein muistot muuttuvat 
ajan myötä, mutta kaikki 
on tapahtunut juuri niin 
kuin kerron.”

— Tero Huvi

Ilmestynyt helmikuussa
Sidottu | 24 €
ISBN 978-951-624-489-4

Tero Huvi toimi poikansa kuoleman aikaan 
Leppävirran seurakunnassa koordinaattorina. 
Tällä hetkellä hän toimii Leppävirran ja Heinä-

veden helluntaiseurakuntien  pastorina. 
Häneltä on aikaisemmin  ilmestynyt kaksi 

 kirjaa: Elämän jano (2002) ja Kahden maan 
kansalaiset – Suomi-gospelin historiaa 

yhdessä Janne Könösen kanssa (2005).
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Seppo Rissanen
Tehtävä suoritettu
Matkani arvojen viidakossa
Teologian tohtoriksi ja filosofian  maisteriksi 
opiskellut Seppo Rissanen etsi  yhteyksiä 
maahanmuuttajiin ja pakolaisiin jo seurakun-
tatyössään Turussa. Myöhemmin Suomen 
Lähetysseuran toiminnan johtajana hän 
uudisti järjestön toiminta tapoja ja kehitti 
kansainvälistä yhteistyöverkkoa vastaamaan 
odotuksiin kirkon kansainvälisen työn sisäl-
löstä ja kehitys yhteistyöstä.

Arvojen viidakko yllätti välillä kuitenkin 
kokeneenkin järjestöjohtajan. Hän arvioi, 
että yksi teologian ja filosofian suurista 
kysymyksistä on, missä määrin ihmisellä on 
vapautta tehdä valintoja: ”Jokainen tietää 
käytännön kokemusten kautta, ettemme voi 
vaikuttaa kaikkiin asioihin elämässämme. 
Siitä huolimatta joudumme tekemään omia 
valintojamme, jotka  puolestaan vaikuttavat 
toisten ihmisten elämään.”

ISBN 978-951-624-474-0 
2019 | 32 €
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Mauri Laine
Salaperäinen varjo
Kun isä ja äiti keskittyvät kiinan kielen 
opiskeluun, pojat tempautuvat 
mukaan jännittävään seikkailuun 
 kaveriensa Pienen Lohikäärmeen ja 
Maan Viisauden kanssa. Kuka on se 
salaperäinen mies, joka seurasi 
 poikien tekemisiä rantaretkellä? Ja 
mitä tarkoittaa koodi 12K 13C AU?

Salaperäinen varjo on kirjoitettu 
7–10-vuotiaille tytöille ja pojille.

ISBN 978-951-624-384-2 | 2009 | 5 €

Titta Sevanto
Räyhä
Räyhä on tarina siitä, miten rauha 
syntyi. Kun Lompsu ja Leppis kohtaa-
vat, toinen on tuntematon ja toinen 
erilainen. Kirjan runomittainen tarina 
ja kuvat tempaisevat lukijan mukaansa 
– jännittävästi mutta huumorilla höys-
tettynä. Kirjan selkeä teema tukee 
kasvatuksellisia tavoitteita esimerkiksi 
erilaisuuden rikkaudesta, yhdenvertai-
suudesta ja empatian opettelusta. 
Kirja sopii noin 3–8-vuotialle.

ISBN 978-951-624-475-7 | 2019 | 19 €

Ystävyyden tiellä Namibiassa
Namibian ja Suomen yhteinen 150 vuoden 
mittainen historia on kuin yhteinen matka, 
jonka varrella ystävät oppivat toisiltaan ja 
jonka haasteet he jakavat. Kirja sisältää 
välähdyksiä ja kehityskaaria yhteisen mat-
kan varrelta sekä näköaloja nykypäivään. 
Puheenvuoron saavat niin namibialaiset 
kuin suomalaiset.

ISBN 978-951-624-481-8 | 2020 | 32 €

9 789516 242388

Elma Aaltonen
Anna kulkee  enkelin kanssa
Uusi tarkistettu painos rakastetusta 
lastenkirjasta, joka kertoo siitä, mitä 
5-vuotias Anna näkee ja oppii, kun hän 
kulkee enkelin kanssa. 14. painos.

ISBN 978-951-624-238-8 | 2022 | 14 €

9 789516 244184

Pirjo Lehtonen-Inkinen & 
Anita Polkutie
Juhla Kilimassa
Leikki-ikäisten kirja Neema-
tytön elämästä Kiliman 
 kylässä Tansaniassa.

ISBN 978-951-624-418-4 | 2012 | 5 €

Alina ja Kati Keski-Mäenpää
Varastettu vaivaisakka
Etsiväkaksikko Taimi & Luka
Koko kylän väki hämmästyy, kun 
 kirkon pihassa seissyt vaivaisakka 
katoaa. Etsiväkaksikko ratkaisee 
 mysteerin.

ISBN 978-951-624-470-2 | 2018 | 17 €

Alina ja Kati Keski-Mäenpää
Hildan haamu
Etsiväkaksikko Taimi & Luka
Seurakunnan perheleirillä saaressa 
alkaa tapahtua kummia. Taimin vilja-
käärme on päästetty irti, sähköt kat-
keilevat ja lisäksi saarella on nähty 
haamu! Ystävykset Taimi ja Luka kaiva-
vat etsivätarvikkeensa esiin ja alkavat 
tutkia.

ISBN 978-951-624-476-4 | 2019 | 17 €

Alina ja Kati Keski-Mäenpää
Kadonnut kassalipas
Etsiväkaksikko Taimi & Luka
Etsiväkaksikko joutuu jännittävään 
seikkailuun yrittäessään selvittää 
 paikkakunnalla tapahtuneita 
 varkauksia.

ISBN 978-951-624-484-9 | 2021 | 17 €

ISBN 978-951-624-438-2 | 2014 | 8 €
9 789516 244382

Kiisi Isotalo &  
Pirjo Lehtonen-Inkinen
Kaiken maailman kaverit
Kirja on tarkoitettu varhaisnuorisotyön 
käyttöön esimerkiksi leireillä, 
 kerhoissa ja kouluissa. Se sisältää 
raamattutyöskentelyjä, tarinoita, 
 tehtäviä, rasti ratoja ja muuta toimintaa.

9 789516 244290

Pirjo Lehtonen-Inkinen &  
Anita Polkutie
Kujalla soi
Kuvakirja kertoo Nat-pojan elämästä 
Thaimaan  Bangkokissa. Ihastuttava 
 kuvakirja 3–8-vuotiaille.

ISBN 978-951-624-429-0 | 2013 | 5 €

9 789516 243811

Ritva Niemi
Tembon touhut
Leikki-ikäisten kirja elefantin-
poikasen elämästä Tansanian 
savanneilla.

ISBN 978-951-624-381-1 | 2009 | 5 €9 789516 243965

Veli John
Lähteellä
Jeesus ja samarialainen nainen
Tuttu Raamataun kertomus saa tuoreen 
 tulkinnan Taizén veli Johnin teksteissä.

ISBN 978-951-624-396-5 
2010 | 19 €

Pia Ruotsala
Kohti kokonaista ihmisyyttä
Kirkon perheneuvonnan synty Virossa
Kirja avaa ikkunan Viron miehitysten trau-
moihin kirkon perheneuvonnan näkökul-
masta. Ruotsala avaa lukijalleen myös hen-
kilökohtaisen kasvutarinansa.

ISBN 978-951-624-478-8 
2020 | 28 €

Pirre Saario (toim.)
Hetki hiljaa
Hartaustekstit kutsuvat lukijaansa pysähty-
mään hetkeksi ja pohdiskelemaan elämää 
kristittynä tässä maailmassa.

ISBN 978-951-624-469-6 
2018 | 26 €

Pirre Saario (toim.)
Koronan koettelemat
Lähetysseuran työntekijät ja yhteistyö-
kumppanit kertovat kokemuksistaan 
maailmalla ja Suomessa poikkeusolojen 
aikana 

ISBN 978-951-624-485-6 
2021 | 24 €

Risto Santala
Savesta astiaksi
Israelissa työskennelleen rovastin rakastettu 
kirja ihmisen särkymisestä – ja eheytymisestä 
Jumalan käsissä. Kirja kuuluu Suomen 
 Lähetysseuran kirjaklassikoihin.

ISBN 951-624-305-3 
2004 | 10 €

9 789516 244481

Martti Pentti
Valistus on viritetty
Martti Pentin seitsemäs sarjakuva-albumi 
lähetystyöntekijä Esra Elovainion elämästä ja 
työstä Kashonamaalla.

ISBN 978-951-624-448-1 
2015 | 5 € 

9 789516 244139

Leena Punkari
Päivö Parviaisen  
kiinalainen elämä
Kirja kertoo lähetystyöntekijä, rovasti Päivö 
Parviaisen elämästä. Kolmas uudistettu painos.

ISBN 978-951-624-413-9 
2012 | 27 €



(Ks. CD:t: Ystävyyden 
talo, 10 €)

(Ks. CD:t:  
Kauneimmat  
hengelliset  
laulut, 10 €)

(Ks. CD:t:  Yhdestä 
suusta, 15 €)
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Raimo Holopainen
Muutoksen tekijät
Tositapahtumiin perustuva 
romaani Namibian vapaus-
taistelun ajalta.
ISBN 978-951-624-426-9 
6 €

Antti Laine &  
Mirkka Torppa
Ekumeeninen 
 kasvatus
Mitä opimme  
toisiltamme?
ISBN 978-951-624-389-7

10 €

Pekka Harne
Löydä Raamattu
Harnen teksti rohkaisevat tart-
tumaan Raamattuun päivittäin.
ISBN 978-951-624-443-6 | 5 €

Erkki Helminen
Löytöretkeläisenä
Pastori Erkki Helminen koki 
olevansa löytöretkellä koko 
elämänsä ajan. Tämä kirja 
kertoo jotain siitä, mitä  
elämä hänelle opetti.
ISBN 978-951-624-467-2 | 6 €

Elina Heikkilä &  
Maarit Nurmi
Minä voin mennä!
Ambomaan ensim
mäinen lääkäri Selma 
Rainio 1873–1939.
ISBN 978-951-624-451-1 | 8 € 

Timo Komulainen
Ikuisuuden edessä
Ajatuksia uskosta
ISBN 978-951-624-442-9 | 5 € 

Mari-Anna Pöntinen (toim.)
Uskonto ja valta
Näkökulmia kirkon 
 missioon
ISBN 978-951-624-461-0| 5 € 

Minna Kettunen
Nepalin metsänneito 
– Helena Payne
Voimakas lähetyskutsu vei 
metsänneidon Nepalin vuorille.
ISBN 978-951-624-459-7 | 6 € 

Kati Keski-Mäenpää
Yllätyksiä opetus-
välinevarastossa
Tarinoita Etiopiasta.
ISBN 978-951-624-466-5 | 7 € 

Katri Kuusikallio
Naisvoimaa 
 Tansaniasta
Kuusikallio peilaa omia 
 kokemuksiaan tansanialaisten 
naisten haasteisiin, iloihin ja 
unelmiin.
ISBN 978-951-624-460-3 | 7 € 

Sari Lehtelä
He jäivät sydämeeni
Tositarinoita Etiopiasta 
2011–2015
ISBN 978-951-624-449-8 | 6 € 

Pirkko Lehtiö
Janoan elävää vettä
Raamattumeditaatioita.
ISBN 951-624-424-5 | 6 €

9 789516 242500

Päivi Granström & Katja Kaila & Maria 
Laakso & Marjaana  Miettinen (toim.)
Yhdestä suusta
Lauluterveisiä maailmalta
49 laulua eri puolilta maailmaa  hengellisen 
musiikin laulu ryhmille ja yksityisille laulajille. 

ISBN 951-624-250-2 | 14 €

9 790900 170316

Pekka Simojoki &  
Anna-Mari Kaskinen 
Lauluvintti
Suositun lastenlevyn laulujen nuotit 
 sointumerkintöineen.

ISMN 979-0-9001703-1-6 | 8 €

9 790900 166746

Joulun suuri ihme
Joululauluja kuoroille
Laulukirja sisältää 18 joululaulua, joiden nuotit 
on sovitettu erilaisia kuoroja varten.

ISMN M-9001667-4-6 | 19 €

9 790900 166753

Päivi Granström (toim.)
Kiitos joulusta
Joululauluja lapsi ja  nuorisokuoroille
Kirjassa on 18 laulua, joista suuri osa on 
 sovitettu 2- ja 3-äänisille kuoroille.

ISMN 979-0-9001667-5-3 | 21 €

9 789516 242968

9 790900 166708

Päivi Granström & Esa Pyöriä (toim.)
Kauneimmat hengelliset laulut
Vihkoon on koottu 38 kaunista  hengellistä 
laulua.

ISBN 978-951-624-296-8 | 5 € 
Yhteislauluvihko

ISMN M-9001667-0-8 | 25 € 
Orkesterikansiot 
(yht. 2 kansiota)

9 790900 170309

9 790900 166791

Pekka Simojoki
Veisut
Sata suosituinta yhteislaulua
Tähän kirjaan on koottu Simojoen sata 
suosituinta yhteislaulua noin kolmen-
kymmenen vuoden ajalta. Nuotit yksiää-
nisinä sointumerkintöineen. 

ISMN 979-0-9001703-0-9 | 25 € 
Avoin kierresidonta

ISMN 979-0-9001667-9-1 | 12 € 
Piilokierresidonta

9 790900 166722

Pekka Simojoki
Syttyköön sydämiin
100 laulua kuoroille
Pekka Simo joen lauluja 
 kuorosovituksina.

ISMN M-9001667-2-2 | 32 €

9 789516 243361

Pekka Simojoki
Tuhatta ja sataa
& muita mukavia lastenlauluja
Pekka Simojoen lastenlaulu-cd:n  
Tuhatta ja sataa nuotit.

ISBN 951-624-336-3 | 8 €

9 789516 242630

Pekka Simojoki
Ystävyyden talo
35 parasta lastenlaulua
Osa lauluista myös saman nimisellä 
 äänitteellä.

ISBN 951-624-263-4 | 11 €

Pekka Simojoki
Ylistys
Pekka Simojoen rakastetun Ylistys-levyn 
laulut on koottu samoihin kansiin. 
 Nuottivihko, jossa kuorosovitus ja 
 sointumerkit.

ISMN 979-0-9001667-8-4 | 10 €

Risto A. Ahonen
Tulevaisuuden kirkko
Lähetyksestä on tullut uudella 
tavalla kirkon tulevaisuuden 
kysymys.
ISBN 978-951-624-439-9 | 7 €

Hanna Abu Hanna
Pilven varjo
Elämää Palestiinassa  
viime vuosisadan alussa.
ISBN 978-951-624-360-6 | 5 €

Elina Antikainen
Mikä on ihminen
Runokirja kuolemasta,  
surusta sekä uskosta ja 
 toivosta.
ISBN 978-951-624-440-5 | 5 €

Raila Mantere
Sinä tulet valona
Raila Mantereen sanat 
 kulkevat vierellä matka-
kumppaneina, lohdutta vina ja 
uusiin ajatuksiin kutsuvina.
ISBN 978-951-624-441-2 | 6 €

Matti Huotari
Kasvun voimaa
Koskettavat ja humoristiset 
kirjoitukset kuljettavat meitä 
pitkin elämänpolkua.
ISBN 978-951-624-432-0 | 5 €

Kaija Karjalainen
Toivo kantaa 
 huomiseen
Runomuotoinen hengellinen 
matka.
ISBN 978-951-624-468-9 | 4 €

Riitta Heino
Puuttuiko teiltä 
 mitään?
Lähetystyöntekijän elämää 
Suomessa ja Afrikassa.
ISBN 978-951-624-453-5 | 7 €

Ossi Kuoppala
Kotiinpalaajien kylissä
Kahden papin matka 
 Angolassa
Kirja kertoo Angolan 
 menneisyydestä, tästä päivästä 
ja tulevaisuudesta. 
ISBN 978-951-624-445-0 | 7 €

Rauno Seppänen
Ikietsijä
Ikietsijän runot kumpuavat 
suomalaisen miehen sielun-
maisemasta. Runokirja jokai-
selle, jolla varmat vastaukset 
Jumalasta ovat jo loppuneet.
ISBN 978-951-624-450-4 | 4 € 

Pirkko Tuhkanen
Kahlitut unelmat
Kristityt palestiinalais nuoret 
unelmoivat niin kuin nuoret 
kaikkialla.
ISBN 978-951-624-421-4 | 4 €

Tuulikki Vilhunen
Keisarien kaupungissa
Kuvapäiväkirja Pietarista
ISBN 978-951-624-422-1 | 12 €

Annikki Mattila
Taivaan Isän 
 puutarhuri
Elma Aaltonen  
1913–1998
ISBN 978-951-624-423-8 
8 €

Aleksandr Men
Apostolit
Kirja Pietarin ja Paavalin 
 elämästä.
ISBN 978 -951-624-374-3 | 9 €

Lauri Paatero
Ilonaa etsimässä
Lauri Paatero oli kadottanut 
Jumalan elämästään.  
Sitten katosi myös hänen 
tyttärensä…
ISBN 978 -951-624-434-4 | 6 €

Matleena Pinola
Polku on tässä
Pinola kerto elämänpolkunsa 
suunnannäyttäjistä ja kanssa-
kulkijoista.
ISBN 978 -951-624-461-0 | 7 €

Ulla-Maija Saarilahti
Arkielämää  
Pyhässä maassa
Lähetystyöntekijän kerto-
muksia ihmisistä ja tapahtu-
mista Israelin-vuosien ajalta.
ISBN 978-951-624-427-6 | 5 € 

Riikka Saarenpää (toim.)
Lahjana toivo
Suomalaiset kummit 
muuttavat maailmaa
ISBN 978-951-624-465-8 | 5 € 

Saara Ojanen
Mekongin mutkassa
Kambodža on tunnettu ehkä 
parhaiten punakhmerien 
hirmuhallinnosta. Mutta maa 
on paljon muuta kuin synkkää 
historiaa. Saara Ojanen 
 kertoo elävästi työstään ja 
 elämästään Kambodžassa  
eri ajanjaksoilla neljällä 
 vuosikymmenellä.
ISBN 978-951-624-444-3 | 8 € 
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Enkelten laulu
Vahvatunnelmainen kokoelma jouluisia 
lauluja. Mukana mm. Taivas sylissäni, 
Poika Kuninkaan ja Halki aikojen.
EAN 64 18722 312587 
Rainmaker | CD 15 €

6 418722 312587

Idän Ihmeet

Maailman värit
Indie folk -tyyliseen musiikkiin 
 kiedottu vahva sanoma.
EAN 64 18722 312754 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312754

Tervetuloa ostoksille myös Suomen Lähetysseuran toimitiloihin Helsingin Pasilaan
Basaarilla on pieni myyntipiste Lähetysseuran toimitiloissa Helsingin Pasilassa.  
Tervetuloa Maistraatinporttiin 2a, 3 kerros. Toimisto on auki yleensä klo 9–15.30, mutta on hyvä  soittaa 
etukäteen, että tiedämme olla paikalla. Soita puhelinnumeroon 040 760 7592 tai lähetä  sähköpostia 
osoitteeseen basaari@suomenlahetysseura.fi ja sovi vierailusta.

Ritva Koistinen

Hiljaisin hetkin
Puhuttelevia hengellisiä lauluja, 
 sävelmiä ja virsiä. Levyllä soivat  
Ritva Koistisen kantele ja  
Ulla Lampelan sello.
EAN 64 18722 312563 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312563

Jaakko Löytty

Omakuva
Olennaiset laulut 1971–1998
Suomigospelin merkittävimpiä 
 kokoelmia. 
EAN 64 18722 310620 
Profile | 2 5 CD 15 €

6 418722 310620

Sakari Löytty

Tasanko?
Albumi vie tasangon rauhaan, mutta 
pureutuu myös tasajaon vaikeuteen. 
Lauluissa on afrikkalaisia sävyjä, mutta 
myös jotain tuttua suomalaista.
EAN 64 18722 312761 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312761

Kansanmusiikkiyhtye Pömpeli

Pelimannin  jouluvirret
Pömpeli on raikkaalla tavalla 
 uudistanut vanhat jouluvirret  
perinteitä kunnioittaen.
EAN 64 18722 312730 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312730

NSV Revisited

Muodonmuutos
Kantaa ottavaa hengellistä musiikkia. 
”Punaisen laulukirjan” lauluja uusilla 
sovituksilla.
EAN 64 18722 312754 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312754

Safarikuoro

Safarikuoron joulu
Levylle on tallennettu upeita joululau-
luja seitsemällä eri kielellä. ”He saapu-
vat kaikki seimen luo.” Näin Safari-
kuoro toivottaa kaikille iloa ja rauhaa.
EAN 64 18722 312716 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312716

Jaakko Löytty

Hyvät sanat –  
taivaallinen sävel
Suomalaisen gospel-musiikin Grand 
Old Man Jaakko Löytyn musiikki 
yhdistelee sekä amerikkalaista juuri-
musiikkia, afrikkalaisia musiikkikult-
tuureja että suomalaista virsiperintöä.
EAN 64 18722 312815 
Rainmaker | CD 15 €

Pekka Simojoki

Onneni on olla
Simojoen riparilauluja, ylistys lauluja 
ja parhaita säveliä.
EAN 64 18722 312556 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312556

Jukka Salminen

Zooppera – mitä 
 tapahtui arkissa?
Reipasta musiikkia suoraan arkista. 
Aasi ja Nooa valloittavat lapset ja 
 aikuiset.
Rainmaker | CD 5 €

Jukka Salminen

Gibu gibu! –  
astu sisään!
Lauluntekijä Jukka Salmisen musiikki-
kertomus vie lapset itäiseen  Afrikkaan, 
kahvin ja koko  ihmiskunnan 
 syntysijoille Etiopiaan. 
EAN 64 18722 312655 
Rainmaker | CD 5 €

6 418722 312655

Pekka Simojoki &  
Anna-Mari Kaskinen

Parasta laatua
Leikki-ikäisten lastenlauluja esittävät 
Hakunilan seurakunnan Kuunloiste-
kuoro sekä solistit Heidi Seppälä, 
Pekka Simojoki, Milana Kononen ja 
Ilona Tikkanen.
EAN 64 18722 312822 
Rainmaker | CD 10 €

6 418722 312822

Pekka Simojoki

Avara
Tunnetun lauluntekijän neljäs soolo-
levy sisältää kokoelman uusia, matkan 
varrella syntyneitä lauluja.
EAN 64 18722 312839 
Rainmaker | CD 15 €

6 418722 312839

Pekka Simojoki

Ystävyyden talo
Pekka Simojoen ja entisten tenava-
tähtien hauska levy. Mukana mm.  
Ella ja Sara Lahtinen, Henna Simojoki, 
Laura Pakarinen ja Jaakko Kylväjä. 

Laulut myös kirjana.

EAN 64 18722 312228 
Rainmaker | CD 10 € 
(Nuottikirja 11 €)

6 418722 312228

Tauonpaikka

Valoa
Ilosta messuun ja ilolla messuun! 
 Muuramen seurakunnan  
Tauonpaikka-kuoron levy sisältää 
 tuttujen messulaulujen lisäksi 
 afrikkalaisia sävelmiä sekä lauluja 
Skotlannista ja Irlannista.

ISRC FI-GCV-15-00001-12 
GC-musiikki ja muusikot | CD 10 €

Safarikuoro

Tällä tiellä − 
Along this way
Safarikuoron musiikki ilahduttaa  
tiellä kulkijaa. Solisteina mm.  
Esa Ruuttunen, Tommi Niskala ja  
Pälvi Ahoinpelto.
SAFCD06 | CD 21 €

http://basaari.mission.fi
Verkkokauppamme on aina auki!
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DadsHello
Kun unesta tulee totta
Profile | CD 5 €

Jukka Salminen
Kiinalainen juttu
Musiikkikertomus lapsille.

Rainmaker | CD 10 €

Yhdestä suusta
Lauluterveisiä maailmalta
Rainmaker | 2 5 CD 15 € 
(Nuottikirja 14 €)

Jaakko Löytty &  
Pekka Simojoki
Onandjokwe
Levy täynnä mukaansatempaavaa 
afrikkalaista sykettä ja kaipuun 
 haikeutta.

EAN 64 18722 312679 
Rainmaker | CD 5 €

Kauneimmat  
 hengelliset laulut
Oi, katsohan lintua oksalla puun, 
Päivä vain, Jeesuksesta laulan ja 
moni muu. Oopperalaulaja Johann 
Tilli ja kamarikuoro Kampin Laulu. 

EAN 64 18722 312518  
Rainmaker | CD 10 €

Arja Simojoki
Sydämen kappeli
Herkkiä tuntoja ja kohtaamisia 
arjen keskellä. Sanat ja sävelet 
pääosin Pekka Simojoen käsialaa.

EAN 64 18722 312549 
Rainmaker | CD 10 €

Liekki palaa
Musikaalin pohjalta tehty levy 
kertoo kutsusta ja lähtemisestä.

EAN 64 18722 312570 
Rainmaker | CD 5 €

Irja Aro-Heinilä &  
Antti Vuori & Maria Laakso
Väkevää multaa
Lauluja Risteyksessämessusta
EAN 64 18722 312662 
Rainmaker | CD 5 €

Amani & Furahakören &  
Jakaranda & Safarikuoro
Juhlailo
Juhlailo on Suomen Lähetysseuran 
musiikkiryhmien yhteinen levy. 

EAN 64 18722 312617

Rainmaker | CD 5 €

Idän Ihmeet
Rakkauden kuriiri
Suositun gospeltrion ensimmäinen 
pitkä albumi.

EAN 64 18722 312723 
Rainmaker | CD 5 €

Kontrol
Tuhat sanaa
Laulut puhuttelevat vahvoilla 
 elämän ja uskon värejä 
 käsittelevillä sanoituksillaan.

EAN 64 18722 312808 
Rainmaker | CD 5 €

Jarmo Jokinen
Aamupuurosta  iltalauluun
Lastenlevy sisältää monenlaisia 
hauskoja ja vakavia kappaleita.

EAN 64 18722 310644  
Rainmaker | CD 5 €

Maksettu on
Lauluja Riihikirkosta
Maksettu on -albumi on Lähetys-
seuran nuorten voimannäyte. 
Solisteina Anna Kajos ja  
Heidi Simojoki.

EAN 64 18722 312792  
Rainmaker | CD 5 €

Taittokortit + kuori  2,40 €

 60 Keltaiset kukat
 61 Ruusu
 73 Kalla-surukortti

Isot taittokortit + kuori  3,40 €

 63 Inkeri Latvus: Punainen kimppu  
  (sis. runon Tahtoisin toivoa sinulle)

 84 Eija Saarilahti: Vanamo (tekstitön)

 88 Riikka Juvonen: Ruusumalja (tekstitön)

 89 Riikka Juvonen: Orkideaketo (tekstitön)

 90 Anemone (tekstitön)

 94 Punainen tulppaani (tekstitön)

Yksiosaiset kortit  1,20 €

 4 Päivänkakkarat

 5 Leinikit

 6 Maailman lapset

 7 Kukkapiirros

 8 Tulppaaniloisto

 18 Eeva Moritz: Nooan arkki

 20 PääsiäiskorttiIsot kiinalaisaiheiset  
taittokortit + kuori  1,50 €
 70 Kurki
 71 Krysanteemit
 72 Luumupuu
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Tulkoon joulu 2022
Suomen Lähetysseuran joululehti
Tulkoon joulu 2022 on perinteinen, kristillinen 
joululehti. Se tarjoaa iloa ja joulun hyvää sanomaa 
adventin aikaan ja joulun pyhiksi. Värikäs 
48-sivuinen lehti sopii hyvin lahjaksi – ystävälle 
tai itselle!

Lehdessä on mielenkiintoista luettavaa Suomesta 
ja eri puolilta maailmaa sekä ristikko ja hartaus.

Tulkoon joulu 2022 on samalla Lähetyssanomien 
tämän vuoden viimeinen numero ja ilmestyy  
16. marraskuuta. Otamme ennakkotilauksia  
vastaan jo nyt. Lehdet lähetetään viikolla 46. 

Tilaukset voi lähettää sähköpostitse:  
basaari@suomenlahetysseura.fi  
tai soittamalla 040 760 7592.

Jouluiloa joka päivään
Adventtikalenteri 2022

Vuoden 2022 adventtikalenteri on taiteilija 
Anita Polkutien ja kirjailija Pia Perkiön 
yhteistyö. 

Iloinen ja värikäs kuva sekä luukkujen 
runot ilahduttavat aikuistakin. Kalenterin 
kuva täydentyy ja runomuotoinen tarina 
etenee luukkujen auetessa.

Kääntöpuolella on aiheeseen johdattava 
runo ja kuva.

http://basaari.mission.fi

 114 Seimi (tekstitön)

 120 Taivaan tähti  
  (teksti: Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta)

 124 Enkeli (tekstitön)

 125 Punatulkut  
  (teksti: Hyvää joulua!, kääntöpuoli tekstitön)

 126 Matkalla (tekstitön)

 127 Hiihtävä enkeli (teksti: Hyvää joulua)

 129 Pirtin joulu  
  (teksti: Hyvää joulua!, kääntöpuoli tekstitön)

 130 Martta Wendelin: Maria ja Jeesus-lapsi (tekstitön)

 131 Jouluyö (tekstitön)

 132 Seimen lapsi (teksti: Hyvää joulua!)

Taittokortit + kuori 2,40 € Yksiosaiset  kortit 1,20 €

 150 Albert Edelfelt: Paimenten kumarrus,  
  Vaasan kirkon alttaritaulu (3-kielinen)

 162 Martta Wendelin: Jeesus on syntynyt  
  (teksti: Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta)

 167 Seimi (3-kielinen)

 174 Jouluyö (teksti: Hyvää joulua! God Jul!  
  Merry Christmas!)

 178 Kylä (teksti: Hyvää joulua! God Jul!  
  Merry Christmas!)

 179 Menkää Betlehemiin 
  (teksti: Hyvää joulua! God Jul! Merry Christmas!)

 180 Martta Wendelin: Maria ja Jeesus-lapsi  
  (teksti: Hyvää joulua! God Jul! Merry Christmas!)

Joulun kortti tervehdykset  

–  tietysti Lähetys seurasta! 8,50 €

8 €
MUISTA MYÖS

SIVUT 10–12

Määräalennukset 

 seurakunnille!
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5. Meri

Adressipakkauksessa 
on kolme erillistä 
sisälehteä, joissa 
tekstit

suomeksi: Herra on 
minun paimeneni, 
ei minulta mitään 
puutu.
Hän vie minut   
vihreille niityille,
hän johtaa minut 
 vetten ääreen,
siellä saan levätä.

ruotsiksi: Herren är 
min herde,
mig skall inget fattas.
Han låter mig vila  
på gröna ängar,
han för mig till vatten 
där jag finner ro.

tekstitön

Määräalennukset 
 seurakunnille!

Adressien hinta 
14 €

Suomen Lähetysseuran Basaari
PL 56, 00241 Helsinki
puh. 040 760 7592

basaari@suomenlahetysseura.fi
http://basaari.mission.fi
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Suomen Lähetysseuran muistoadressit 
– Lohdutusta ja toivoa  lähelle ja kauas

Adressit ovat taitettuja A4-kokoisia, ja niissä on erillinen 
 sisä lehti, joka on sidottu  nyörillä kanteen.  Mukana kirjekuori.

8. Atsalea

Adressipakkauksessa 
on kolme erillistä 
sisälehteä, joissa 
tekstit

suomeksi: Herra, sinä 
olet meidän 
 turvamme polvesta 
polveen.

ruotsiksi: Människans 
dagar är som gräset: 
hon spirar som 
 blomman på marken, 
så sveper vinden fram, 
och den är  borta, 
platsen där den stod 
är tom.

tekstitön

1. Pikarililja

Adressipakkauksessa 
on kolme erillistä 
sisälehteä, joissa 
tekstit

suomeksi: Sinun 
kädessäsi ovat 
elämäni päivät.

ruotsiksi: Du skall gå 
till vila och sedan stå 
upp och få din lott vid 
dagarnas slut.

tekstitön

11. Kirkonikkuna

Adressipakkauksessa 
on kolme erillistä 
sisälehteä, joissa tekstit

suomeksi: Opeta meille, 
miten lyhyt on aikamme, 
että saisimme viisaan 
sydämen.

ruotsiksi: Lär oss hur få 
våra dagar är, då vinner 
våra hjärtan vishet.

tekstitön

15. Iiris

Adressipakkauksessa 
on kolme erillistä 
sisälehteä, joissa 
tekstit

suomeksi: Minä olen 
ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, 
saa elää, vaikka 
kuoleekin, eikä 
yksikään, joka elää ja 
uskoo minuun, ikinä 
kuole. 

ruotsiksi: Jag är upp-
ståndelsen och livet. 
Den som tror på mig 
skall leva om han än 
dör, och den som lever 
och tror på mig skall 
aldrig någonsin dö. 

tekstitön

19. Lohdutus

Jeesus sanoi: 

”Minä olen ylös-
nousemus ja elämä.

Joka uskoo minuun, 
saa elää, vaikka 
 kuoleekin, eikä 
 yksikään, joka elää ja 
uskoo minuun, ikinä 
kuole.”

28. Enkeli

Adressipakkauksessa on 
kolme erillistä sisälehteä, 
joissa tekstit

suomeksi: Jää 
lähellemme, Jeesus, 
jää kaikkiin vaiheisiin, 
myös luopumiseen,  
lähtöön,
suruihin  suurimpiin.

ruotsiksi: Min 
rättfärdighet förblir 
evinnerligen 
och min frälsning från 
släkte till släkte.

tekstitön

29. Kaipaus

Sinun turvasi on 
 ikiaikojen Jumala,

sinua kantavat ikuiset 
käsivarret.

30. Kukkien kera

Tekstitön

3. Liljat

Suo mun ottaa 
 isänkädestäsi
päivä vain ja  
hetki kerrallaan, 
kunnes johdat  
minut kädelläsi
riemun maahan, 
 päivään kirkkaim-
paan.



http://basaari.mission.fi

www.tasaus.fi
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Suomen Lähetysseuran kustannustoiminta

TUOTANTO
Kustannusjohtaja
Eivor Ng
puh. 040 451 4137

Kustannustoimittaja
Riikka Saarenpää
puh. 040 193 1603

MYYNTI JA LASKUTUS
Myymälänhoitaja 
Hanna Hahkala
puh. 040 760 7592

Myyntikoordinaattori
Laura Sirviö
puh. 050 593 2084

LÄHETYSSANOMAT
Toimituspäällikkö
Pirre Saario
puh. 040 358 4015

Toimittaja
Marjatta Kosonen
puh. 040 760 8773

Vaihde (09) 12 971  (klo 9–15.30)  |  Maistraatinportti 2a, PL 56, 00241 Helsinki
Lähetyssanomien  tilauspalvelu: puh. ti–to 9–15  050 593 2084
http://basaari.mission.fi, www.suomenlahetysseura.fi

Basaarin tilaukset
040 760 7592

basaari@suomen lahetysseura.fi
http://basaari.mission.fi

Valo jakaantuu tasaisesti maailmaan kaksi kertaa 
vuodessa, syys- ja kevätpäiväntasauksina. 
Tasauksen tarkoitus on muistuttaa, 
että globaali hyvinvointi ei jakaudu 
tasaisesti edes silloin. Kampanjan 
tavoite on pyrkiä tasaamaan hyvin-
vointia ja edistää heikoimmassa 
asemassa olevien elinoloja.

Tasauskahvi
suodatin jauhatus 100 g | 4,30 €

Kahvin on tuottanut tansania lainen  
KNCU-osuuskunta.

Reilu kauppa takaa kehitysmaiden tuottajille ja 
työntekijöille oikeudenmukaisen korvauksen 
heidän  tekemästään työstä.

TASAUS
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Voit tilata tuotteitamme myös verkkokaupasta: http://basaari.mission.fi

Tilaan seuraavat tuotteet Suomen Lähetysseuran tuoteluettelosta:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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kpl

kpl

kpl

kpl

Tilaaja

Seurakunta (jos tilaajana on seurakunta)

Osoite

Sähköposti

Puhelin Allekirjoitus
(          )

Postita lomake  osoitteella:

Suomen Lähetysseura 
Basaari

PL 56
00241 Helsinki

tai lähetä sähköpostia:

basaari@suomenlahetysseura.fi

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Värityskirja  lapsille
Värityskirja syksystä kevääseen, 
kirkko vuoden tapahtumien  mukana.  
16 sivua, piirrokset Eeva Moritz.

3,50 €

Muistivihko
Kierrevihko, jossa on  
80 sivua muistiinpanoille.  
Koko: A5 (14,5 5 21 cm). 
Kannessa Pia Perkiön runo:

Pieni piirto paperille  /   
suuren muiston taltioi.  / 
Hyvän hetken, ajatuksen  /  
siitä aina muistaa voi.

6 €

pronssi (10 v. työstä) 34 €
hopeoitu (20 v. työstä) 37 €
kullattu (30 v. työstä) 39 €

Katso lisää tuotteita verkkokaupasta:

Ansiomerkit
Ansiomerkkejä  lähetystyön hyväksi 
toimineille. Halkaisija 20 mm.

Palapeli
Tämän 1000 palan palapelin  aiheena on  
Ari Vitikaisen  kuvaama kambodžalainen 
 kukkaistyttö. Suomen Lähetysseuran työstä 
Kambodžassa voit lukea lisää palapeli laatikon 
taustapuolelta.

13 €

Seepra- 
istuinalusta
Kätevä kokoon taitettava 
seepra-aiheinen istuin-
alusta, jota voi käyttää 
sisällä ja  ulkona.  
Mahtuu isoon taskuun 
tai pieneen  laukkuun. 
Taitettuna 12 5 19 cm.

6 €

Tilauksiin lisätään postikulut. 
Alle 18-vuotiaan tilauksiin 

 tarvitaan holhoojan  suostumus.

Luettelon hinnat ovat   
voimassa 1.8.2023 asti.

Enkeli- heijastin
Kiinnitysnaru + hakaneula. 
Tehty  Suomessa.

2,70 €

Pussinsulkija
Pussinsulkija pitää pussin 
suun tiukasti kiinni ja  
aromit pysyvät tallessa.

5,50 €

Patavahti
Patavahti pitää kattilan kantta 
raollaan niin, että höyry pääsee 
ulos kattilasta eikä keitos kiehu yli.

3,50 €

Puheluiden hinnat Suomen Lähetysseuran numeroihin soitettaessa: normaali kiinteän tai matkapuhelinverkon hinta. 



Dalit-naiset kokoontuvat keskustelemaan  
Dhadingissa sijaitsevassa kylässään, Nepalissa. 

Kuva: Mimosa Hedberg

elämysmatkalle

Lähetyssanomien ihmis läheinen 
tapa kertoa  asioista ja runsas  kuvitus 
avaavat sinulle uusia näkymiä 
 lähetystyöhön.

Tule mukaan

Lähetyssanomien 
seurassa

Hintatiedot verkossa:
www.suomen lahetysseura.fi/ 
lahetyssanomat 

Tilaukset myös  sähköpostitse:
lehtitoimisto@suomenlahetysseura.fi
sekä puhelimitse tilaajapalvelusta,  
ti–to 9–15  (09) 12 971 / 050 593 2084


