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Kansi Tero Ahonen | Koko 115 x 165 mm | Noin 264 s., nid. | ISBN 978-952-288-935-5 | Kl 78.31 | Seurakuntahinta 14,04 | 1/2020. 

Kasvatus

TOMMI KALENIUS (toim.)

Nuoren seurakunnan 
veisukirja 2020

» 
Punainen 
laulukirja 
uudistuu!

NUOREN SEURAKUNNAN VEISU-
KIRJAN uusi laitos tarjoaa moni-
puolisen, tämän päivän nuoren 
elämää puhuttelevan kokoelman 
uusia ja vanhoja veisuja. Kirjan 
130 laulusta yli puolet on uusia, 
osa tätä kirjaa varten ja nuorten 
itsensä tekemiä. Teemoina kulje-
tetaan nuoren tärkeitä suhteita: 
Minä, Sinä, Hän, Me. 

Kirjan on toimittanut muusikko, 
lauluntekijä TOMMI KALENIUS 
yhdessä toimituskunnan kanssa, 
joka koostuu nuorisotyönteki-
jöistä, kanttoreista, papeista ja 
muusikoista. 

3

Pyydä 
tarjous 

isommista 
määristä.
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HELI JÄRVI

Ihmet-
telyn 
avaimet
IHMETTELYN AVAIMET on uudenlai-
nen materiaali rippikoulun pien-
ryhmiin. Sen ytimessä on nuoren 
oma ihmettely. Päivän teemaa  
lähestytään niin toiminnalla,  
Raamattua yhdessä tutkimalla kuin 
aktiivisesti kysymyksiä esittämällä. 
Entä jos leiripäivä alkaisikin 
isoshetkellä, jossa koostetaan ne 
kysymykset, joihin nuoret haluavat 
löytää vastauksia?

Materiaalin teemat ja raamatun-
tekstit linkittyvät Ihme-rippikoulu-
materiaaliin. Ihmettelyn avaimet 
tarjoaa suoraan käyttöönotettavat 
keskustelu- ja tietopaketit 17 raama-
tuntekstistä, monipuolisia lämmit-
telyharjoituksia sekä kysymyspatte-
ristoja ihmettelyn alkuun.

Nuorisotyönohjaaja HELI JÄRVI toimii 
rippikoulu- ja nuorisotyössä Kokko-
lan suomalaisessa seurakunnassa.

» Uudenlainen materiaali 
rippikoulun isosryhmiin

Kansi Katri Nietosjärvi  | Koko 145 x 210 mm  | Noin 120 s., nid. | ISBN 978-952-354-160-3 | Kl 25.3  | Seurakuntahinta 17,10 | 1/2020

Kasvatus

Pyydä 
tarjous 

isommista 
määristä.
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Kerhon-
ohjaajan 
käsikirja 
2020–
2021 
KOULUIKÄISTEN KERHOTOIMINTAA 
seurakunnissa ohjaavien perusteos 
kaudelle 2020–2021. Käsikirjan tee-
mana on vahvuudet: ystävällisyys, 
itsehillintä, totuudenmukaisuus, 
myötätunto. 

Tarinallisessa hartauskokonaisuu-
dessa jokaisella viikolla on aiheena 
jokin vahvuus. Kerhohartauteen on 
tarjolla vaihtoehtoisia toteutustapo-
ja, jotka sopivat erilaisiin kerhoihin. 

Kerhokerrat on jaoteltu teemoit-
tain, ja niiden pohjalta voi rakentaa 
omanlaisensa kerhovuoden. Kirjan 
valikoimassa riittää ideoita monen-
tyyppisiin kerhoihin. Mukana on 
muun muassa kokkausta, liikuntaa, 
kädentaitoja, luonnon ihmettelyä ja 
kansainvälisyyttä.

Työryhmän jäsenet EILA MUSIKKA, 
SUVI PULKKINEN ja ANNA KÄRRI 
edustavat rautaista nuorisotyön 
ammattitaitoa. Sisältöä kirjaan ovat 
tuottaneet nuorisotyönohjaajat ym-
päri Suomea. » 

Kerhotoiminnan 
aarrearkku

Kansi Pinja Meretoja | Koko 145 x 210 mm | Noin 180 s., nid. | ISBN 978-952-354-189-4 | Kl 25.3  | Sarja: Kerhonohjaajan käsikirja | 
Seurakuntahinta 24,30 | 5/2020 

Kasvatus

Pyydä 
tarjous 

isommista 
määristä.
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SARI-ANNIKA PETTINEN – KATI PARTTI

Selviytyjät
SELVIYTYJÄT ON käytännön opas vanhemmille, joiden perheessä lapsi on pitkäaikaisesti sairas tai vammainen. 
Kun lapsi syntyy sairaana tai vammaisena tai sairastuu pitkäaikaisesti, koko perheen arki on rakennettava uudel-
leen. Selviytyjät keskittyy paitsi koko perheen arkeen myös erityisesti vanhempien parisuhteen hoitoon. 

Selviytyjät tarjoaa näkökulmia, tietoa, pohdintatehtäviä sekä lyhyitä kertomuksia elävästä elämästä. Sitä voi 
lukea yksin tai yhdessä puolison kanssa tai osana Selviytyjät-ryhmää. Ryhmien käyttöön on vanhempien oppaan 
lisäksi tarjolla ryhmänohjaajan materiaali. Selviytyjät-ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joita on sekä aikuisille että 
lapsille omansa.

» 
Kun yli-
määräisenä 
perheen-
jäsenenä 
on lapsen 
sairaus tai 
vamma

Kansi Venla Poskela  | Koko 145 x 210 mm | Noin 40 s., stift.
ISBN 978-952-354-163-4 | Kl 38.1  | Seurakuntahinta 3,90

Pappi ja psykoterapeutti 
SARI-ANNIKA PETTINEN 
työskentelee asiantuntijana 
Kirkkohallituksen kasvatuksen 
ja perheasioiden yksikössä.

KATI PARTTI vastaa perhe-
toiminnasta Mikkelin seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:ssä.

Ryhmän ohjaajan opas | Kansi Venla Poskela  | Koko 170 x 245 
mm  | Noin 80 s., stift. | ISBN 978-952-354-206-8 | Kl 38.1  | 
Kaupanpäällinen, kun tilaa Selviytyjät-oppaita ryhmälle!

Kasvatus6
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Kansi Petri Kovács | Koko 140 x 210 mm | Noin 140 s., sid. | ISBN 978-952-354-162-7 | Kl 22 / 17.3 | Seurakuntahinta 29,60  | 1/2020

KALEVI VIRTANEN

Vapaa 
pudotus 
armoon
Kirja ihmiseksi 
kasvamisesta
MISTÄ TULEN, kuka olen, mihin 
kuulun, mikä on elämäni tarkoitus? 
Miten oman minuuden löytäminen 
ja Jumalan löytäminen liittyvät yh-
teen? Tässä kirjassa Kalevi Virtanen 
kertoo omasta matkastaan ihmi-
senä ja kristittynä. Miten se usko, 
jonka varassa kirjoittaja elää, on 
vuosikymmenien aikana muuttu-
nut. Matka kulkee kirjaimellisesta 
raamatullisuudesta uskoon, joka on 
ennen muuta suhde. Samalla Virta-
nen hahmottelee uudenlaista tapaa 
lähestyä Raamattua.

» 
Kirkonmiehen 
kasvukertomus

KALEVI VIRTANEN on luterilai-
sen kirkon pappi ja opetusneu-
vos. Vapaa pudotus armoon on 
hänen viides kirjansa. Lisäksi 
Virtanen on toimittanut useita 
rukouskirjoja. Virtanen tunne-
taan myös koskettavista radio-
hartauksista. 
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Kansi Katja Kuittinen | Kuvitus Satu Mali | Koko 145 x 190 mm | Noin 170 s., nid., liepeellinen | ISBN 978-952-354-161-0 | Kl 17.3/25+ 
Seurakuntahinta 23,30 | 3/2020 

» 
Huomaa 
arjen 
hiljaiset 
hetket

EIJA NURMIO – MARI VAINIO  

Aikaa hiljaisuudessa
AIKAA HILJAISUUDESSA on matkaopas pysähtymiseen. Sen kuvat ja lyhyet tekstit johdattavat hiljentymään erilaisten 
teemojen äärelle. Rukous, pysähtyminen, levähtäminen, luopuminen – jokaiseen mietiskelyhetkeen liittyy kysymyksiä, 
joita pohtimalla lukijan oma hiljaisuuden matka syvenee. 

Väljä taitto, Satu Malin arkisen kaunis valokuvakuvitus ja tila omille muistiinpanoille kutsuvat jo itsessään rauhoit-
tumaan. Teos sopii niin omiin hiljentymisen hetkiin kuin käytettäväksi esimerkiksi retriiteissä ja erilaisilla sisäisen 
kasvun kursseilla.

EIJA NURMIO on vihtiläinen 
työnohjaaja ja retriittiohjaaja, 
joka on työssään diakonissana 
ohjannut retriittejä yli 30 vuotta 
eri puolilla Suomea. MARI VAINIO 
on toimittaja, luovan kirjoittami-
sen opettaja, retriitti- ja jooga-
ohjaaja. 
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JOHANNA TANSKA – JUHA TANSKA 

Lempeä linssi  Valokuvaus tienä hiljaisuuteen  
TYYNEYS JA HILJAISUUS niin ihmisen mielessä kuin elinympäristössä ovat katoamassa samalla kiihtyvällä 
nopeudella kuin eliölajit maapallolta. Merkitsevät muutokset ja tärkeät oivallukset syntyvät kuitenkin usein 
hiljaisuudessa. Ne viriävät pienissä havainnoissa ja havahtumisissa, tunteiden, ajattelun ja toiminnan arkisissa 
muutoksissa. 

Lempeä linssi vie lukijansa katsomisen ja valokuvaamisen avulla hiljaisuuden kiehtoville poluille. 
Teoksen sivuilta avautuu tienviittoja levollisen tilan löytämiseen itsessä, suhteessa toiseen ihmiseen ja 
todellisuuteen. Kirjan käytännölliset harjoitukset johdattavat länsimaissa nousussa olevaan meditatiiviseen 
ja kontemplatiiviseen valokuvaukseen.

Hengell inen elämä, teologia 9

Kansi Iiris Kallunki | Kuvitus Johanna ja Juha Tanska | Koko 160 x 210 mm | Noin 180 s., nid., liepeellinen 
ISBN 978-952-354-204-4 | Kl 17.3 | Seurakuntahinta 26,90 | 3/2020 

» Havainnoi 
ympäristöä ja 
omaa sisintä 

JOHANNA ja JUHA TANSKA ovat maan-
läheistä elämäntapaa etsivä aviopari. 
Lampaiden kasvattamisen ohessa Juha 
toimii kirkkoherrana ja Johanna perhe-
neuvojana. Juha Tanska on kouluttautu-
nut myös voimauttavan valokuvauksen 
ohjaajaksi. Tanskat ovat julkaisseet 
yhdessä teokset Silitä kissaa – Hengel-
lisiä harjoituksia hengästyneille (2010), 
Talo minussa, minä talossa – Medita-
tiivinen sisustuskirja (2011) ja Alussa 
oli puutarha – Viisaus kasvaa maasta 
(2013).
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LAURA ARIKKA – 
HEIKKI ARIKKA (TOIM.) 

Hyvin 
johdettu 
kirkko
Visioita, haasteita, 
näkökulmia
HYVIN JOHDETTU KIRKKO tarjoaa kir-
kon ja seurakuntien johtoasemissa 
työskentelevien ajatuksia, visioita 
ja pohdintoja johtajuudesta ja sen 
kehittämisestä. Kirjoittajat haas-
tavat kirkkoa ja sen johtajia mutta 
katsovat samalla myönteisesti 
tulevaisuuteen. Aina on mahdolli-
suus uudistua. Millaista kirkon ja 
seurakuntien johtajuus on? Mitkä 
ovat johtamisen vahvuudet ja heik-
koudet? Miten kirkkoa tulisi viedä 
eteenpäin? 

Kirjoittajina ovat muun muassa 
kirkkoherrat Satu Saarinen, Riik-
ka Reina, Mimosa Mäkinen, Tiia 
Valve-Tuovinen, Laura Maria Latikka, 
Leena Kairavuo, Heikki Nenonen, 
Tuomas Antola, Kari Kanala, Risto 
Leppänen ja Olli-Pekka Silfverhuth, 
Sininauhaliiton johtaja Aarne Kivi-
niemi sekä kirjan toimittajat Heikki 
Arikka ja Laura Arikka.

» 
Taitava johtaminen luo 
mahdollisuuksia

HEIKKI ARIKKA on Malmin 
seurakunnan kirkkoherra. 
LAURA ARIKKA työskentelee 
Erätauko-säätiön toimitus-
johtajana.

Kansi Petri Kovács | Koko 140 x 210 mm | Noin 160 s., nid. liepeellinen | ISBN 978-952-288-395-7 | Kl 28.71 | Seurakuntahinta 29,61
12/2019 

Seurakunnan hal l into10



11

PASI PERANDER on Kirkkohallituk-
sen taloussuunnittelupäällikkö. 
KAROLINA PUUSKA työskentelee 
Hämeenkyrön seurakunnan talous-
päällikkönä.

» 
Seurakunta-
talouden abc

PASI PERANDER – 
KAROLINA PUUSKA 

Seura-
kunnan 
talous-
hallinnon 
käsikirja 
SUUNNITELMALLINEN JA tarkka 
taloudenhoito on yhä tärkeämpää, 
kun kirkon talous kiristyy. 

Tämä käsikirja perehdyttää seu-
rakuntatalouden erityispiirteisiin 
ja auttaa hahmottamaan talouden 
kokonaisuutta.

Kirja tarjoaa täsmällistä tietoa 
muun muassa talouden suunnitte-
lusta ja päätöksenteosta, kirjanpi-
dosta sekä kiinteistöihin ja hautaus-
toimeen liittyvistä velvollisuuksista. 
Mukana on myös talouden vuosi-
kello suunnittelun avuksi. Millaiset 
ovat kirkon talouden tulevaisuuden 
näkymät ja miten seurakuntien 
tärkeää toimintaa kyetään toteutta-
maan jatkossakin? 

Kansi Katri Nietosjärvi | Koko 145 x 210 mm | Noin 250 s., nid. | ISBN 978-952-354-188-7 | Kl 28.71  | Seurakuntahinta 35,55 | 2/2020 

Seurakunnan hal l into
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Kansi Iiris Kallunki | Koko 210 x 210 mm | Noin 64 s., sid. | ISBN 978-952-354-092-7 | Kl 24.1 | Seurakuntahinta 16,10 | 3/2020 

EEVA EEROLA

Hyvyys kantaa sinua
EEVA EEROLA pohtii teksteissään kaikkea sitä hoivaa, jota saamme osaksem-
me: lapsena aikuisilta, aikuisena lapsilta – ja läpi elämän Jumalalta. Maail-
mamme on häilyvä, mutta lahjaksi saatu elämä on kallisarvoinen. Olemme 
taivaallisen Isän hyvässä hoidossa, Jumalan rakkauden johdatuksessa. Tätä 
huolenpitoa meidän tulee välittää myös toisillemme. 

Hyvyys kantaa sinua on kaunis lahja päivänsankarille. Valokuvakuvitus 
rytmittää kirjaa ja tuo teksteihin lisää syvyyttä.

» 
Lahjaksi 
lämpöä 
ja 
huolen-
pitoa

EEVA EEROLA on tuot-
telias kirjailija, joka 
asuu Alavieskassa. Hän 
on kirjoittanut useita 
hengellisiä lahjakirjoja, 
muun muassa Elämän 
rikkautta, armon lämpöä 
(2015) sekä Turvallisella 
mielellä: selkokielinen 
hartauskirja (2013).

Pyydä 
tarjous 

isommista 
määristä.
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Kansi Iiris Kallunki | Koko 210 x 210 mm | Noin 64 s., sid. | ISBN 978-952-354-205-1 | Kl 24.1  
Seurakuntahinta 16,10 | 3/2020

RISTO KORMILAINEN

Toivotan sinulle siunausta
RISTO KORMILAISEN elämänläheiset tekstit käsittelevät luontoa, vuodenaikoja, kirkkovuoden 
juhlapyhiä ja koko elämän kiertoa. Parikymmentä lyhyehköä tekstiä ja kaunis valokuvakuvitus 
muodostavat kokonaisuuden, joka ilahduttaa ja lämmittää lukijaansa. Kirja sopii erinomaisesti 
lahjaksi tai muuksi viemiseksi ikäihmiselle.
 

Kirjailija, rovasti RISTO 
KORMILAINEN on kir-
jallisuuden moniotte-
lija, joka on julkaissut 
runoja, novelleja, ro-
maaneja, esseitä sekä 
hartaus- ja rukouskir-
joja. Aiempia teoksia 
ovat muun muassa 
Kirkkovuosi tutuksi 
(2008), Elämä on tässä 
(2009), Myötäkäymisiä 
(2010) sekä Lämpimät 
onnittelut (2012). 

» Onnittelukirja ikäihmiselle  

Pyydä 
tarjous 

isommista 
määristä.



14 Onnittelukir jat

Kansi Satu Kontinen | Koko 125 x 190 mm | Noin 224 s., sid., suojapaperi  
ISBN 978-952-354-146-7 | Kl 82.2 | Seurakuntahinta 26,90 | 2/2020 

PIA PERKIÖ

Kuin olisi 
jo kevät
Valitut runot
Silmiä häikäisee ilo, kiireettömyys, 
hiljainen hyvä olo. 
Kuka tietää huomisesta, 
tulevista tuulista. 
Tänään riittää tämä valo.

Kuin olisi jo kevät kokoaa yhteen 
Pia Perkiön rakastetuimmat runot 
viideltä vuosikymmeneltä. 

Perkiön runot sanoittavat 
toivon, kiitollisuuden ja inhimil-
lisyyden kokemuksia. Ne myös 
myötäelävät ja lohduttavat. Niiden 
parissa on hyvä levätä ja rauhoit-
tua.

Kuin olisi jo kevät on kirja, jonka 
ääreen on ilo palata yhä uudes-
taan. 

» 
Anna runon koskettaa  

PIA PERKIÖ on helsinki-
läinen runoilija. Hänen 
laajassa tuotannossaan 
on teoksia sekä aikuisille 
että lapsille. Perkiö on 
julkaissut teoksia viidellä 
vuosikymmenellä. 

14
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ANNA-MARI KASKINEN 

Sitten kun 
olen vanha
Runoja täydestä 
elämästä 
Kun olen vanha, tahdonko olla
käytävän varrella huone viisnolla,
palvelun jokaisen rahalla ostaa,
odottaa, kun joku vuoteesta nostaa?
Päättääkö itse saan hoivani laadun?
Auttaako kukaan, 
jos noustessa kaadun?
Yön halki kuuluuko huutavan ääni,
lattiaan kylmään jos kolahtaa pääni?

JOKA ELÄÄ kauan, tulee vanhaksi – se 
on varmaa. Vanhuus voi olla virkeää 
vapauden aikaa, uuden kutsumuksen 
löytämistä tai verkkaista elämästä 
nauttimista. Se voi tarkoittaa myös 
voimien vähenemistä ja avun tarvitse-
mista. Jokainen ikääntyvä toivoo yhtä: 
että tulisi kohdatuksi omana, arvokkaa-
na itsenään.  

Anna-Mari Kaskisen runot puhuvat 
ikääntymisestä, vanhenemisen monista 
sävyistä ja elämänkokemuksen arvosta.

» 
Inhimillisen 
vanhuuden puolesta  

Kansi Katja Kuittinen | Koko 135 x 200 mm | Noin 72 s., sid.  | ISBN 978-952-354-140-5 | Kl 82.2 | Seurakuntahinta 21,50 | 10/2019 

ANNA-MARI KASKINEN 
on kirjailija, runoilija 
ja lauluntekijä, jolla 
on laaja kirjallinen 
tuotanto. 

Onnittelukir jat
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Uudet tuotteet: 

Virsikirjavalikoimamme 
täydentyy Aurinko 
Kustannuksen 
virsikirjamalleilla. 

Kaikki virsikirjamme sisältävät voimassa-
olevan jumalanpalvelusliitteen, päivitetyn 
hakemiston sekä lisävihon virret. Virret on 
asemoitu yhdelle aukeamalle niin, ettei sivu-
ja tarvitse kääntää kesken virren. Taskuvirsi-
kirjoissa on mukana myös Katekismus. 

Kirkkovirsikirja, punainen kovakantinen
9789522304766 | 22,90

Kirkkovirsikirja, sininen kovakantinen
9789522304773 | 22,90

Kirkkovirsikirja, musta kovakantinen
9789523542372 | 22,90

Kirkkovirsikirja, punainen taipuisakantinen
9789522304889 | 22,90

Kirkkovirsikirja, sininen taipuisakantinen
9789523542389 | 22,90

Kirkkovirsikirja, musta taipuisakantinen
9789522304902 | 22,90

Taskuvirsikirja, 
Valtatie 316

9789522305121
14,90

Taskuvirsikirja, 
Iloiset ihmiset

9789522305138 
14,90

Taskuvirsikirja, 
Suojelusenkeli varjelee

9789522305107
14,90

Taskuvirsikirja, 
Kiehkuraenkeli
9789522306609

14,90

Virsikir jat

Pyydä 
tarjous 

isommista 
määristä.

16



17

Katekismus
SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN kir-
kon uusin Katekismus täyttää 20 vuotta 
vuonna 2020. Sen kunniaksi teos ilmestyy 
äänikirjana, jonka lukevat Eero Huovinen, 
Marianne Heikkilä ja Pekka Asikainen.

Katekismuksen tarkoitus on sanoa 
lyhyesti ja selkeästi, mitä kristillinen usko 
on. Sen syvin tehtävä on ohjata meitä 
elämään uskossa Jumalaan ja rakkaudessa 
toinen toiseemme.

EERO HUOVINEN on Helsingin emeritus-
piispa. MARIANNE HEIKKILÄ työskentelee 
Marttaliiton pääsihteerinä ja PEKKA 
ASIKAINEN Oulun seurakuntien yhtymä-
johtajana.

» 
Nyt saatavana 
äänikirjana!

MP3-tiedosto | ISBN 978-952-354-187-0 
Kl 23.7 | Hinta 4,90  | 1/2020

17



18 Muista myös

Vihdoinkin saatavilla!

» 
Jännittävä matka 
Torinon käärinliinan 
historiaan

Kansi Petri Kovács | Koko 145 x 210 mm | 488 s., kuvaliite, sid. | ISBN 978-952-288-576-0 | Kl 23 / 28.09 
Seurakuntahinta 31,40

JUHA HILTUNEN on dosentti 
Oulun yliopistossa. Hän on 
antropologi, kulttuurihisto-
rioitsija, tietokirjailija ja 
matkaopas.

JUHA HILTUNEN

Valokuva 
Jeesuk-
sesta
Torinon käärinliina 
tieteen, historian ja 
Uuden testamentin 
valossa
TORINON KÄÄRINLIINA on yksi 
tunnetuimmista ja kiistellyimmistä 
pyhäinjäännöksistä: siinä näkyy 
ristiinnaulitun miehen hahmo. Peri-
mätieto ja lukuisat tutkijat uskovat 
sen olleen Jeesuksen käärinliina 
ja vainajan kuvan painautuneen 
liinaan. 

Monet tutkijat ovat pyrkineet 
osoittamaan aitousväitteet väärik-
si ja käärinliinan keskiaikaiseksi 
väärennökseksi. Mikä on totuus 
tästä Torinon Pyhän Johannes Kas-
tajan katedraalissa säilytettävästä 
liinasta? Mitä historia kertoo sen 
vaiheista? Mitkä ovat viimeisimmät 
tieteellisen tutkimuksen tulokset?

Valokuva Jeesuksesta on uusim-
man tiedon mukaisesti päivitetty 
laitos aikaisemmasta suositusta 
teoksesta vuodelta 2009.
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Lehdet

Pieni on Suurin –
lehti seurakuntien 
varhaiskasvattajille

Löydät verkkokauppamme täältä: seurakuntakauppa.fi

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA! 
Seurakunnille on nyt oma kanava kuulla uutuuksista, kertoa toiveista ja olla kuulolla kustantamon menosta: 

 @Kirjapajaseurakunnille  @kirjapaja_seurakunnille

LASTENKIRKKO
Ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
kestotilaus 28,50
12 kk 29,50
6 kk 17,20 (3 nro)

LASTENMAA
Ilmestyy 8 kertaa vuodessa
kestotilaus 39,50 srk-hinta
12 kk 42,50 srk-hinta
6 kk 23,00 srk-hinta

Lasten lehdet Laadukkaat lastenlehdet ovat täynnä ideoita ja tekemistä.

Kestotilaus 83,50  | 12 kk määräaikainen tilaus 86,50  | 6 kk 49,50 
   

www.facebook.com/ 
PienionSuurinlehti
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+358 9 6877 450 
www.kirjapaja.fi

www.lastenkeskus.fi


