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Herättäjä-
Yhdistyksen 
monipuolinen 
tarjonta 2022
Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 
2022 julkaisuohjelmassa on kolme 
hyvin erityyppistä kirjaa. Hanna 
Hella-Aron hartauskirja Kiittäen 
keväästä jouluun kulkee vaikka kir-
jekuoressa ystävälle. Urpo Karja-
laisen Mooseksen testamentti vie 
meidät syvälle Raamatun historiaan 
ja sen vaikutuksiin nykyajatteluun. 
Jouko Rädyn postuumisti ilmestyvä 
Siivetönnä en voi lentää on kirkolli-
seen maailmaan sijoittuva dekkari.

Herättäjä-Yhdistys on kristillinen 
kustantaja, joka tuottaa julkaisuja 
seuraliikkeelle, edistää kansanliik-
keen sisäistä keskustelua, rakentaa 
herännäisidentiteettiä, arvioi sitä 
sekä osallistuu perinteen uudelleen 
kertomiseen ja sen tallentamiseen. 
Kustannusohjelmassa on vuosittain 
muutamia kirjoja sekä äänitteitä, 
kortteja ja adresseja.

Tutustu meihin

Herättäjä-Yhdistyksen kustannus-
toiminta juontaa juurensa vuoteen 
1888, jolloin herännäisjohtaja Wil-
helmi Malmivaara perusti Hengel-
lisen Kuukauslehden (vuoden 2021 
alusta Henki-lehti). Kustannusosa-
keyhtiö Herättäjä perustettiin vuon-
na 1892 tuottamaan herännäishen-
kistä kirjallisuutta.



kansikuva: Pasi Ahola
l koko 110 x 170 mm l 82 sivua 
l ISBN 978-951-878-161-8 
l nidottu l 1/2022
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Hanna Hella-Aro on työsken-
nellyt pappina vuodeta 1987, 
mutta jo sitä ennen lehtorina. 
Sairaalapappina hänellä on yli 
kahdenkymmenen vuoden ko-
kemus. 5

Hartauskirjan Kiittäen keväästä jouluun 
syntyhistoria on tavallista erikoisempi.

- Tämä hartauskirja on syntynyt Turun 
Kaskenlinnan sairaalan kuntoutusosas-
tolla, jossa tutustuin dosentti Pirkko Re-
mekseen, Hella-Aro kertoo Remeksen 
luvalla. 

-Pappi ja potilas, pitkät jaksot sairaa-
loissa, monia tapaamisia, polveilevia 
keskusteluja. Jossain vaiheessa tuli pu-
heeksi, että olen pitänyt radiohartauksia. 
Koska korona-aikana sairaaloissa ei ole 
voinut pitää yhteisiä hartauksia, ryhdyin 
viemään Pirkolle aina muutaman har-
tauden kerrallaan matkaevääksi sairaa-
lan arkeen. 

Kerran Hella-Aron vierailulla Remes eh-
dotti, että hartauksista työstettäisiin kir-
ja. Hän olisi toimittaja ja toimeen tartut-
taisiin heti. Potilashuoneesta tuli myös 

toimittajan konttori. Hella-Aro täydensi 
hartauksien valikoimaa myös muilla pu-
heillaan, Remes toimitti ja järjesti. 

- Toppuuttelin välillä innokasta toimitta-
jaa, ettei hän rasittaisi itseään kuntoutu-
misen kustannuksella, sanoo Hella-Aro. 
-Vakuutuin kuitenkin Pirkon sanoista, 
että tehtävä on hänelle tärkeä ja auttaa 
jaksamaan osaston pitkää, korona-ajas-
ta johtuen läheisiltä suljettua arkea.

Kirjan Kiittäen keväästä jouluun 18 lu-
vussa rovasti Hanna Hella-Aro kirjoittaa 
kiittämään herättelevistä arjen huomi-
oista. Luvut päättyvät 
rukoukseen. Kirjaan 
on valittu myös Raa-
matun kohtia ja virsiä, 
jotka liittyvät hartaus-
teksteihin.

Kiittäen 
keväästä 
jouluun

Hanna Hella-Aro

Uutuus 2022



Mooseksen testamentti 
on Urpo Karjalaisen 
60-vuotisjuhlakirja. 
Karjalainen on työsken-
nellyt lähes 40 vuotta 
Herättäjä-Yhdistyksen 
aluesihteerinä. Kirjois-
saan hän on keskittynyt 
erityisesti juutalaisuu-
den ja kristinuskon 
vaikeisiin historiallisiin 
suhteisiin.6

Uutuus 2022

Mooseksen 
testamentti
Vapauden, ilmoituksen ja lain alku

Urpo Karjalainen

Oliko Mooses egyptiläinen, midiani-
lainen vai oliko hän, niin kuin Vanhan 
testamentin mukainen käsitys kuuluu, 
heprealaisten orjien jälkeläinen? Miten 
hänelle selvisi, että Jumalan nimi on Jah-
ve? Onko kertomus israelilaisten exo-
duksesta Egyptistä vailla historiallista 
pohjaa? Mitä merkitsee, että Mooses sai 
kymmenen käskyn lain vuorella?

Mooseksen testamentti — Vapauden, il-
moituksen ja lain alku hakee vastauksia 
näihin perustaviin ja ihmisen mittapuul-
la lähes ikuisiin kysymyksiin. Kirjassa 
perehdytään myös siihen, millä tavalla 
Sigmund Freud arvioi Mooseksen pe-
rinnön osuutta 1900-luvun alkupuolen 
juutalaisvihamielisessä Keski-Euroo-
passa. 

Kirjassa julkaistaan kommentaareineen 
myös Mooseksen testamentti -niminen 
teos, joka on kirjoitettu ensimmäisen 
kristillisen vuosisadan alussa. Tämä 

Suomessa toistaiseksi melko tuntemat-
tomaksi jäänyt teos kuvaa hyvin Moo-
ses-hahmon tärkeyttä juutalaisuudessa. 
Kristittyjen vakaumukseksi tuli, että Jee-
sus Nasaretilainen on Moosesta suu-
rempi profeetta.

Teos korostaa Raamatun kirjoitusten py-
syvää ja ajatonta merkitystä. Kirja auttaa 
hahmottamaan sitä, kuinka paljon ny-
kyistenkin ihmisten ajattelun perustassa 
on näiden muinaisten tekstien vaikutus-
ta.



kannen maalaus: Reetta-Sofia Porvatova  
l kannen taitto: Antti Rintala  
l koko 150 x 220 mm l 296 sivua  
l ISBN 978-951-878-162-5 
l sidottu, suojapaperi l 3/2022
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kansikuva: Jarkko Mänty / Pixabay 
l koko 120 x 190 mm l 160 sivua 
l ISBN 978-951-878-163-2
l sidottu l 5/2022
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Jouko Räty (1946–2021) jul-
kaisi useita kirkolliseen maa-
ilmaan sijoittuvia dekkareita, 
joista postuumisti ilmestyvä 
Siivetönnä ei voi lentää jäi 
hänen viimeiseksi käsikirjoi-
tuksekseen.  
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Dekkari Siivetönnä en voi lentää vie lu-
kijansa kirkolliseen maailmaan. Rädyn 
aiemmista romaaneista tuttu Joensuun 
keskusrekisterin johtaja Ahola on muut-
tanut vastaavaan tehtävään Turkuun. 
Sinne saapuu 2000-luvun alkupuolella 
myös hollantilainen Joop van der Merve 
perustamaan uutta seurakuntaa.

Voiman seurakunta lähteekin kirjaimel-
lisesti lentoon. Se tarjoaa jotakin uutta, 
käärii pumpuliin ja antaa elämyksiä, kun 
taas luterilaisessa kirkossa pappikin on 
menettämässä uskonsa.

Mutta mitä tapahtuu heille, jotka eivät 
lennä? Tai heille, jotka kaipaavat pum-
pulin sijasta apua syyllisyyden ja kuole-
man kysymyksiin?

Kun keskusrekisterin rappukäytävästä 
löytyy ensin yksi ruumis ja kohta toinen-
kin, Ahola huomaa törmäävänsä yhä 
uudelleen Voiman seurakuntaan.

Turun maisemiin sijoittuva kirja kuuluu 
ns. cozy crime -dekkareihin, mutta siinä 
sukelletaan hyvinkin syvälle henkilöi-
den pohtiessa, riittääkö pelkkä tunne 
korvaamaan uskon, ja voiko syyllisyyden 
tuosta vain unohtaa. Kirjoittaja ei puo-
lustele sen enempää luterilaista kirkkoa 
kuin uusseurakuntaakaan: molemmissa 
on puolensa ja puolensa.

Siivetönnä 
en voi lentää

Jouko Räty

Uutuus 2022



kansikuva: Pixabay l koko 120 x 190 mm  
l 374 sivua l ISBN 978-951-878-157-1 
l sidottu, lukunauha 
l 2021, 2. painos 2022
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2021 ilmestynyt



kansikuva ja kuvitus: Christer Åbergin  
teoksesta Veni, Sancte Spiritus  
l koko 125 x 200 mm l 243 sivua 
l ISBN 978-951-878-159-5
l nidottu, liepeellinen l 2021
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2021 ilmestynyt



kansikuva: Robert Allman / Pixabay  
l koko 110 x 170 mm l 70 sivua 
l ISBN 978-951-878-158-8 
l nidottu l 2021

2021 ilmestynyt
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kansikuva: Kauhavan herättäjäjuhlien 2021 logosta  
l koko 130 x 200 mm l 183 sivua 
l ISBN 978-951-878-160-1 l nidottu, liepeellinen 
l 2021

2021 ilmestynyt
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Muista myös nämä

Jouko Ikola 
Ääni huutaa  
erämaahan
Virrensiruja 
ikävöivien 
sielujen ylös- 
rakennukseksi
(nuottikirja)

Seija Molina
Sivullisen 
sanomaa
Ajatuksia 
toiseudesta ja 
muukalaisuudesta

Simo Huhta
Elämä on 
lahja
Muistelmateos

Urpo Karjalainen
Lupauksen
lapset
Syntiinlankeemuksen 
kulttuurihistorian 
vaiheilta

Kari Pekka
Kinnunen
Pyhistä
pyhimmät
Kristityn ajastaika

Jaakko Löytty
Tilkkutäkki
Laulujeni
syntytarinoita
(nuottikirja)
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Jaakko Mäkeläinen 
(toim.)
Kirkkovuoden 
sitaattikirja
Sattuvia sanoja
vuoden jokaiselle
päivälle

Anne Ijäs
Kutsuttu 
ikävään
Runoja

Kalle Hiltunen ja 
Urpo Karjalainen 
(toim.)
Lähellesi ikävöin
Herännäiskirjoituksia 
2016–2018

Pentti Simojoki
Mistä löydän sielun 
levon ja rauhan?
Ukko-Paavon 
kammarissa

Merja Kaivo-oja, Anna 
Varjo, 
Kaisa Viirimäki,
Riitta Yliluoma
Köppäsen matkassa
Lasten seuratarinoita

Urpo Karjalainen
Ihmeellinen 
neuvonantaja
Jesajan kirjan historia



Herättäjä-Yhdistys ry

Käyntiosoite: 
Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua

Postiosoite: PL 21, 62101 Lapua

Puh: (06) 433 5700
Sähköposti: hy@h-y.fi

www.h-y.fi (kotisivut)
www.herattaja.fi (verkkokauppa)
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Osanotto suruun


