
Niila on jakanut naapureiden posti-
laatikoihin lappusia, joissa kerrotaan 
suviseurakioskin aukioloajat. Kun 
piha alkaa jo hiljentyä vieraista, 
naapurin Antero astelee onnittele-
maan nuorta yrittäjää.

− Sinusta tulee isona vielä vaikka 
mitä, hän sanoo, ottaa Niilan käden 
karheaan kouraansa ja ravistelee 
sitä.
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Teksti: Pauli Niemelä

Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtori, 
teologian tohtori Jukka Palola on tehnyt 
suurtyön kirjoittaessaan kommentaarin 
psalmien kirjaan. Kommentaari on nimel-

tään Puhetta Jumalalle ja Jumalasta, Psalmien kirjan 
kommentaari. Palolan teoksen erityinen ansio on 
psalmien kääntämiseen liittyvissä havainnoissa.

Kirjan taustalla ovat Palolan pitämät psalmi-illat 
vuosien 2005–2011 välisenä aikana Helsingin seura-
kunnissa. Nyt nämä luennot ovat saaneet vahvasti 
muokattuna uuden asun kirjan muodossa. SRK:n 
nimeämä lukuryhmä on ollut Palolan apuna muok-
kaustyössä.

Laulu-, rukous- ja opetuskirja
Psalmit ovat Vanhan testamentin ajan uskovien lau-
lu- ja rukouskirja sekä samalla katekismus eli ope-
tuskirja. Monien psalmien otsikoissa on viittauksia 
sävelmiin tai soittimiin, joilla psalmeja on aikoinaan 
laulettu ja soitettu temppelijumalanpalveluksissa.

Jeesus itse rukoili ristillä suurimmissa ahdistuk-
sissaan psalmin sanoilla: ”Jumalani, Jumalani, miksi 
hylkäsit minut” (Ps. 22:2). Psalmit olivat siis hänelle 
tuttuja ja rakkaita.

Synagogajumalanpalveluksissa keskityttiin psal-
mien laulamiseen, ja tämä perinne siirtyi kristilli-
sen kirkon käyttöön. Se vakiintui keskeisenä osana 
muun muassa luostarien päivittäisiin jumalanpal-
veluksiin. Niinpä nuori Martti Luther oppi psalmit 
pitkälti ulkoa luostarissa. Niistä tuli hänelle erityisen 
tärkeitä.

Erilaisten ilmaisujen taustoja
Palola kuvaa kirjassaan onnistuneesti ensin psal-
meille yleisiä piirteitä. Hän pohtii psalmien käyttö-
tarkoitusta, psalmien muotoutumista kirjaksi, niiden 
sanomaa ja kirjoittajakysymystä.

Jukka Palola

Kovakantinen, 544 sivua, koko 170 x 220

35 €

Psalmien nuorinta ainesta ovat niiden otsikot, 
joissa 70:ssä on maininta Daavidista. Otsikko voi-
daan kääntää Daavidin psalmi, Daavidille omistettu 
psalmi tai joissakin tapauksissa myös Daavidista 
kertova psalmi. 

Monisatasivuinen teos keskittyy käymään psal-
mit läpi yksi kerrallaan. Jokaisen psalmin kohdalla 
on ensin lyhyt katsaus psalmiin kokonaisuutena 
ja sitten tuon psalmin jakeet vuoden 1992 Kirk-
koraamatun mukaan. Jokaisen jakeen ohessa on 
sen tulkinta. Otsikot rytmittävät sopivasti psalmin 
käsittelyä.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä Palola tuo esiin 
monia psalmien tulkintaan liittyviä tärkeitä havain-
toja. Hän antaa paljon sanastollista tietoutta ja viit-
taa muihin psalmeihin. Palola avaa hepreankielisiä 
sanoja ja niiden takana olevaa maailmaa. Paikoin 
hän viittaa myös Lutherin psalmiselityksiin.

Psalmien kautta on päässyt sisäl-

le vuosituhansia sitten eläneiden 

ihmisten mielenmaisemaan. 

Elämän ilot ja murheet ovat olleet 

yllättävän samanlaisia kuin 

tänäänkin. Ja ennen kaikkea, 

Jumala on sama tänään kuin 

vuosituhansia sitten.

Psalmeihin liittyvää suomenkielistä kirjallisuutta tai kommentaareja       
on niukasti. Siksi Jukka Palolan tuore teos Puhetta Jumalalle ja Jumalasta 
on hyvin tervetullut ja täyttää olemassa olevaa aukkoa.

Harvinaisuudet esille

Edellä mainittua, Jeesuksen käyttämää psalmia 22 
Palola avaa muun muassa toteamalla, että se on kuo-
leman edessä olevan psalmi. Siinä puhuu ihminen, 
joka sairautensa takia kolkuttelee kuoleman portteja. 
Hän ei saa edes sairastaa rauhassa, vaan hänen vihol-
lisensa ilkkuvat häntä.

Palolan mukaan Jeesus lainasi psalmin sanoja 
kansankielellä arameaksi, ei hepreankielisessä muo-
dossa. Tämä saattoi olla syy siihen, miksi paikalla 
olleet eivät ymmärtäneet lainausta, vaan luulivat 
Jeesuksen huutavan Eliaa.

Jukka Palolan teos antaa kokonaisuudessaan uu-
den mahdollisuuden perehtyä psalmien rikkaaseen 
maailmaan, myös vähemmän käytettyihin psalmiaar-
teisiin. Tuore kommentaari on tärkeä teos jokaiselle 
raamatunlukijalle, erityisesti sananpalvelijalle. n
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Psalmikommentaarin kirjoittaminen on ollut Jukka Palolalle antoisa kokemus. 

MIELENKIINTOISIA 
HAVAINTOJA ERILAISTEN 
PSALMIKÄÄNNÖSTEN 
ÄÄRELLÄ



PIENOISROMAANIKIN 
VOI PUREUTUA ISOIHIN 
KYSYMYKSIIN

arvailuja, luuloja sekä turhaa sanatonta viestintää. 
Kirja rohkaisee olemaan avoimesti tekemisissä omien 
vanhempien kanssa, vielä kun se on mahdollista. Yh-
teyttä ei kannata katkaista, vaikka käsiteltävänä olisi 
vaikeitakin asioita.

Viihteestä tahtoo tulla Kaalepille seuroihin läh-
temistä mieluisampaa. Monenlaiset viihteen muodot 
ovat vallanneet pikku hiljaa alaa Kaalepin elämästä, 
mutta onneksi hänellä on myös rakastavia matkaystä-
viä, joille hän pystyy puhumaan asioistaan. Yksi kirjan 
teemoista onkin Kaalepin uskonelämän vahvistumi-
nen.

Itseäni Poikamies herätti ajattelemaan, muistam-
meko me perheelliset pyytää yksin eläviä ystäviäm-
me kylään ja pysähdymmekö kuuntelemaan heidän 
kuulumisiaan.

Itsenäinen jatko-osa
Uusi kirja on jatkoa Marja-Liisa Vähäsöyringin kirjoit-
tamalle kirjalle Kaaleppi, jonka SRK julkaisi vuonna 
2015. Suosittelen lukemaan ensin tuon aikaisemman 
kirjan, jossa Kaalepin kasvunvaiheita aikuiseksi ku-
vataan tarkemmin. Niin Kaaleppi kuin Poikamieskin 
toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. n

Kirjoittaminen on nivalalaiselle Marja-Liisa Vähäsöyringille hyvin luontaista.

Marja-Liisa Vähäsöyrinki

Kovakantinen, 96 sivua, koko 130 x 195

17 €

perheelleen. Heikki-veli, ison perheen isä, on Kaa-
lepin luottoystävä ja saattomies. Kirjassa kerrotaan 
valaisevasti, miten ystävyyssuhteet voivat säilyä eri 
elämäntilanteissa.

Kaalepin elämä pyörii työn lisäksi sinkkumiesten 
harrastusten ympärillä. Kirjan kohokohtiin kuuluu 
mielestäni se, kun Kaaleppi päättää olla rehellinen ja 
kertoo työpaikalla esimiehelleen miesten harjoitta-
masta kellokorttirikkeestä. 

Naistuttavuudet jäävät kirjassa vähälle huomiolle, 
ja kerronnasta saa sellaisen kuvan, että asiaan saattaa 
liittyä vähän rimakauhuakin: Olin auttamattoman 
kömpelö kaikkien yhtään vieraampien naispuolisten 
kanssa, olin aina ollut. Jos en lehahtanut naamastani 
tomaatiksi normaalin keskustelun aikana, vähintäänkin 
möläytin jotain omituista.

Puhuminen kannattaa
Yksi kirjan syvemmistä teemoista on suhteen ra-
kentuminen isään. Kaalepin käydessä kotona sukset 
tahtovat mennä ristiin isän kanssa. Äiti saa toimia 
diplomaattina, kun isä ja Kaaleppi sanailevat. Puhu-
mattomuuden kulttuurin haasteet näkyvät vanhem-
pien ja lasten välisissä suhteissa: perheessä on paljon 

Kirjoittaessa en 

mieti, kirjoitan vaan. 

Jostakin ne sanat 

tulevat.

Teksti: Jukka Junes

L uin Marja-Liisa Vähäsöyringin kirjoitta-
man SRK:n tuoreen nuortenkirjan Poika-
mies. Kirja on nopealukuinen, 96-sivuinen 
pienoisromaani.

Kirjassa kuvataan poikamiehen elämässä ja ystävä-
piirissä tapahtuvia muutoksia, jotka liittyvät läheisten 
ystävien perheellistymiseen. Päähenkilö Kaaleppi saa 
työelämässä vastuuta ja elää omaa itsenäistä elämään-
sä. Juoni etenee mielenkiintoisesti ja uskottavasti. 
Kirjoittajalla on hyvä tuntuma poikamiehen elämään.

Vähäsöyringin käyttämä kieli on humoristista ja 
lennokasta: Kesä oli paras. Ei ainoastaan siksi, että sil-
loin oli valoisaa ja lämmintä ja vehreää vaan siksi, että 
kesälle oli helppo antaa anteeksi. Ei haitannut, vaikka 
kaunis suvi-ilta äkkiä ropsauttikin kuuron niskaan, 
sehän kuului melkein asiaan. Tai lämpötila lähenteli 
juhannuksena joulukuun ilmoja. Sellainenhan Suomen 
kesän kuuluu ollakin.

Tilanteet muuttuvat, ystävät säilyvät
Kaaleppi on 25-vuotias mies, joka on työllistynyt 
rakennusalalle. Tommi on Kaalepin tuumaileva 
poikamiesystävä ja ammatiltaan terveyskeskuslääkäri. 
Jamppe rakentaa parhaillaan omakotitaloa pienelle 
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Koskaan ei voi tietää, kenen sisintä Jumala tahtoo lähes-
tyä. Kirjassa Niilan mummu muistuttaa lempeästi naapurin 
isäntää siitä, että lapsena tälläkin on ollut Jumalan antama 
usko. 

Luin kirjan ääneen omille lapsilleni, ja yhdessä 
ihastelimme valoisaa kuvitusta. Lapset alkoivat muistella 
viime kesää, jolloin kuuntelimme kotipihassa kesäseura-
radiota vaunussa ja sivuteltassa. Muutaman kerran saimme 
vieraitakin pihaseuroihin. Tunnelma oli ihmeellisen juhlava. 
Aivan kuin olisimme istuneet seura-alueella kuuntelemassa 
puhetta ja nauttimassa tuttujen tapaamisesta. 

− Paitsi että meiltä puuttui kioski, lapset totesivat, ja 
kolmasluokkalainen alkoi jo suunnitella, voisiko kotipihaan 
perustaa samanlaisen seurakioskin kuin Niila-kirjassa.

Erityisesti lapsille jäi kirjasta mieleen jännittävä 
tunnelma kohdassa, jossa Niila koetti saada unta kotipi-
han teltassa. Siihen liittyviä kuvia lapset halusivat katsoa 
useampaan kertaan. 

Niila kääntää kylkeään makuupussissa, etsii parempaa 
asentoa. Silmät eivät pysy kiinni, vaikka kuinka yrittäisi. 
Hän katselee, kuinka valo siivilöityy telttaan oranssin kan-
kaan läpi. Uni ei tule. Jonkin ajan kuluttua ulkoa kuuluu 
kolahdus. Niilan silmät laajenevat ja hän jäykistyy. Onko 
ulkona varas?

TERVETULOA KOTISUVISEUROIHIN!

Kuvituksessa hymyilytti eniten Niilan onnellinen ilme 
isän ja äidin sängyssä. 

− Tommoselta mustakin tuntui pienenä, jos pääsin 
yöllä teidän väliin nukkumaan, yksi lapsista kertoi. − 
Siinä tuli uni aina parhaiten!

Hyvä lastenkirja herättää muistoja ja tunteita, saa 
aikuisenkin elämään tarinassa mukana. Lukeminen yh-
dessä lapsen kanssa voi avata monia keskusteluja, joissa 
kumpikin saa olla oppimassa. Tämän lisäksi Niilan tarina 
pysäyttää miettimään sitä, mikä elämässä on kaikkein 
tärkeintä. Siksi tähän kirjaan kannattaa tarttua.

− Olis se kyllä aika surullista, jos ei päästäis 
suviseuroihin, lapset pohtivat kirjan sisältöä vielä 
myöhemmin. 

− Mutta rukoillaan, että päästäis! n

Teksti: Anne Lindfors

M uistatko vielä Niilan, tuon pienen 
pojan, jolla oli vääränväriset kumi-
saappaat? 

Niila kotisuviseuroissa on itsenäinen 
jatko-osa SRK:n viime vuonna julkaisemalle kirjalle Niila 
ja punaiset saappaat. Kirjan on kirjoittanut Tiina-Liisa 
Lohi ja kuvittanut Tytti Mäenpää.

Lohi kertoo, että ajatus kirjan kirjoittamisesta heräsi, 
kun hänen miehensä työharjoittelu esti perheen pääsyn 
Porin suviseuroihin. Lapsille suviseuroista poisjääminen 
oli ollut iso pettymys. Lapset olivat katselleet seura-alueen 
karttaa ja kuvitelleet, missä olisivat majoittuneet, jos reis-
su olisi toteutunut. Lohduksi Lohi oli halunnut kehitellä 
kotiin omat suviseurat. Hän järjesti myös suviseuroista 
pois jääneille perheille tapaamisen rauhanyhdistyksen 
pihalle. 

Näistä aineksista lähti kehkeytymään uusi Niila-kirja: 
Miltä tuntuu pienestä koululaisesta, kun suviseurareissu 
peruuntuu? Mistä löytyy ilo pettymyksen keskelle? 

− Ajattelen, että kirjan aihe on ajankohtainen joka 
vuonna joillekin perheille, Lohi pohtii. 

− Vaikka kirjassa kuvataan pettymystä, kun suviseu-
roihin ei päästä, siinä halutaan tuoda esiin myös se, että 
pienikin seuratilaisuus on yhtä arvokas tapahtuma.

Lohi uskoo, että silläkin on tarkoituksensa, ettei 
suviseuroihin aina päästä. Tuttavien kesken saattaa syntyä 
keskustelua uskomisen asioista suviseuroihin liittyen. 
Jumala puhuttelee ihmisiä eri tavoin. 

Kirja rohkaiseekin lapsia ja aikuisia avoimuuteen 
uskomisessa. On turvallista, kun usko on läsnä tavallisessa 
kotiarjessa. Elämän tärkeimmästä asiasta kannattaa puhua 
myös epäuskoisille, jos Jumala antaa mahdollisuuden. 

Tiina-Liisa Lohi, kuv. Tytti Mäenpää

Kovakantinen, 96 sivua, koko 170 x 220

17 €
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KÄSILAUKKUUN 
SUJAHTAVA VÄRITYSKIRJA

Kuv. Vuokko Kraft    

Kartonkikantinen, 44 sivua, koko 148 x 210

5 €

KEVÄÄN
LASTENKIRJAT
TASARAHALLA 

20 €
(NORMAALIHINTA 22 €) TARJOUS ON VOIMASSA VAIN JULKAISUVIIKON AJAN 15.–22.4.2018.

Äiti, tämä on 

hieno. Kato, 

tuossa ollaan 

sinä ja minä.

VÄRITÄ!

tarvitsisi ”tehrä jotakin”. Vuosikas yrittää karata 
omille teilleen, 4-vuotiasta väsyttää, kun päiväunet 
ovat jääneet väliin, ja 7-vuotiaalla on muuten vain 
tylsää, kun pitää istua paikoillaan.

Meidän perheen ratkaisuna on ollut paperipi-
no ja värikynät. Ilokseni olen monesti huomannut, 
että kun lapset rauhoittuvat piirtämään ja värit-
tämään, he tekevät myös tarkkoja kysymyksiä pu-
heesta. Puhumattakaan siitä, että itse saa hetken 
keskittyä olennaiseen.

Puhe alkaa. Alkuhässäkän jälkeen neljävuotias 
nukahtaa isän syliin, ja vuosikas mutustelee keksiä 
pysyen kerrankin paikoillaan. Muistan väritys-
kirjan ja vinkkaan siitä seitsemänvuotiaalle. Saan 
iloisen hymyn palkaksi.

– Äiti, tämä on hieno. Kato, tuossa ollaan sinä 
ja minä.

Katsahdan kuvaa. Minuakin hymyilyttää, kun 
näen kuvan, jossa äiti rukoilee iltarukousta lapsen 
sängyn vieressä.

Seuraavana päivänä tarvitsen käsilaukku-
ni pohjalta vuosikkaan neuvolakortin. Tuntuu 
mukavalta, kun normaalin seurojenjälkeisen 
piirustuspaperi mytyn sijaan käteen osuu kaunis 
värityskirja. n

Värityskuvassa on tuttu 
iltarukoustilanne. Salli 
värittää sen kauniilla 
vaaleilla sävyillä.

Teksti ja valokuva: Sirkka Lehto

On aika lähteä seuroihin. Ajatukset 
poukkoilevat kuin pupu takapihan 
pellolla.

– Tuttipullo. Vaipat. Pilttipurkki. 
Vaihtovaatteet. Vartti aikaa. Virsikirja. Lasten naa-

mat puhtaaksi. Kymmenen minuuttia. 
Kännykkä. Nyt autoon. Vielä tuo 

värityskirja ja muutama kynä. 
Mielessäni läikähtää mukavasti, 

kun sujautan värityskirjan 
käsilaukkuuni – sinne vaippojen, 
vaihtovaatteiden ja ruokapurkkien 
sekaan.

Värityskirja tuntuu melkein 
omalta. Puhuin kerran töissä, että 

olisi mukava sellainen käsilaukkuun 
mahtuva värityskirja, jossa aiheetkin olisivat kohdil-
laan, jopa sivuaisivat saarnan tekstejä. Sitä kun ison 
perheen äitinä yrittää löytää sopuratkaisuja erilaisiin 
konfliktiherkkiin tilanteisiin, kuten seurapenkissä 
istumiseen, joka on lasten mielestä monesti pitkäs-
tyttävää.

Seuroihin mennään usein koko perheellä. Per-
heen pienimmät jäävät siihen äidin ja isän välittö-
mään läheisyyteen, ja aika usein tulee hetki, jolloin 
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Päivämies kertoo kristillisestä uskosta ja vanhoillislestadiolai-
suuden toiminnasta. Voit tilata Päivämiehen sekä paperina että 
diginä. Digilehden mukana saat viikoittaisen näköislehden lisäksi 
Päivämiehen liitelehdet ja Kuukauden kirjan. Lehdet säilyvät Digin 
arkistossa, jossa on luettavaa tammikuusta 2016 alkaen.

Siionin kevät on kristillinen lastenlehti, jossa puhutaan Jumalasta, 
Raamatusta ja uskovaisen elämästä. Kerran kuukaudessa 
ilmestyvässä lehdessä on muun muassa uutisia, haastatteluja, 
kertomuksia ja sarjakuvia.

Julkaisuviikon tarjouksena saat uusista lehtien kestotilauksista 
20 prosentin alennuksen. Tarjous koskee myös lahjatilauksia.

Alennushinnat:
– Päivämiehen paperilehti 56 €/vuosi 
– Päivämies Digi 47 €/vuosi
– Siionin kevät 20 €/vuosi

Tarjous koskee kestotilauksen ensimmäistä vuotta ja on voimassa 
30.4.2018 saakka.

LEHDET TILAAT KÄTEVÄSTI 
kauppa.srk.fi / 040 558 3972 / tilaajapalvelu@srk.fi

Niin Pohjan valkeat välkkyen /
nyt juhlaan yhtyvät enkelten. /
Myös Pohjan taivaalle loistamaan /
jää tähti Elämän ruhtinaan.
Siionin laulu 18:4

Kirkossa laulettuja virsiä ja siionin lauluja on aina 
mukava kuunnella. Kuuntelimme tilaisuuden 
netistä, kun levyä äänitettiin. Tämä äänite tulee 
meitä tosi lähelle. Kuusamon kirkko on meidän 
vihkikirkkomme. Kuusamo on meille paikka, 
jossa käymme useasti mökillä ja seuroissa.

Äänitteellä laulettava Oi kuulkaatte ystävät 
rakkaat koskettaa. Sitä on laulettu nuoruudes-
tamme lähtien tähän päivään asti. Se on sanoil-
taan ja säveliltään kaunis. Laulu ilman säestystä 
tuo mieleen lapsuuden aikaiset pirttiseurat 
kotona, jossa Irman Antti-isä säesti harmonilla.

Sellon ja huilun mukanaolo säestyksessä 
elävöittää kokonaisuutta. Äänitettä on miellyt-
tävä kuunnella. Laulut ovat tuttuja ja monen-
laisia muistoja herättäviä ja uskoa vahvistavia. 
Kun levyn laittaa kotona soimaan, on kuin 
olisi itse kirkossa.

Irma ja Alpo Ojala

Kuusamon Pyhän Ristin kirkossa 

taltioidulla yhteislauluäänitteellä 

on 13 Siionin laulua, joiden taustat 

ovat Kuusamossa. Uuden vuoden 

aatonaattona pidetystä laulutilai-

suudesta saatiin talteen voimallista 

laulua, tunnelmallisia alku- ja vä-

lisoittoja, moniulotteisia urkusäes-

tyksiä ja eläväistä äänimaisemaa. 

Kokonaisuutta sävyttävät huilun ja 

sellon soolot.

PÄIVÄMIES JA 
SIIONIN KEVÄT – 
uskottavaa       
lukemista

KUIN LEIVOT  
TAIVAAN ALLA, 
Siionin lauluja Kuusamosta

SRKCD-127

Kesto 54.29

22 €
Kuuntele ääninäytteet: kauppa.srk.fi

On perjantai ja alan leipomaan. 
Laitan taustalle soimaan juuri 
hankkimani äänitteen. Pääsiäinen, 
suviseuratunnelmat ja pyhäinpäivä 
nousevat mieleen. Mahtavaa soittoa, 
eri soittimet tukevat laulamista. Tätä 
täytyykin kuunnella isolla, pääsee 
tunnelmaan.

On kylmä Pohjolan pakkassää.., 
nyt tulee lempilauluni. Sävel ja sanat 
puhuttelevat. Nyt tiedän, mitä annan 
veljelleni syntymäpäivälahjaksi.

Raakel Laukka

Äänite on saatavilla myös mobiililaitteille.
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MINUN HERRANI JA JUMALANI
Pääsiäisen sanomaa

MP3
A U D I O

UUSI JULKAISU

Pääsiäiskirja tuo Jumalan pelastushistorian 
keskeisimmät tapahtumat arvokkaasti esille. Kirja 
koostuu Raamatun teksteistä, runoista ja kuvista.

Runot on kirjoittanut rovasti ja runoilija Niilo 
Rauhala, jolta on mukana myös muutama ennen 
julkaisematon teksti. Pelkistetty kuvitus on 
graafikko Elise Luokkanen-Pylvänäisen käsialaa.

Toim. Anna Illikainen, Katri Isopahkala ja Olli Lohi
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Kovakantinen, 66 sivua

Kirjaan sisältyy myös äänikirja,     
jonka lukija on Tapio Holma. 
Äänikirjaan sisältyvää pääsiäisajan 
musiikkia soittaa sellolla Mikael Säily.
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Teksti: Maria Nieminen

Runokirja Koti odottaa asujaansa kertoo 
yhden ihmisen kodista ja niistä ympäris-
tön asioista, jotka saavat paikan tuntu-
maan kodilta. 

Anita Kallion koti on vaihtanut paikkaa mon-
ta kertaa työn mukana. Kokoelman Koti odottaa 
asujaansa runot kertovat paljolti ajasta, jolloin hän 
menetti fuusion myötä työnsä Ylivieskassa ja muutti 
uuden työn vuoksi Helsinkiin. Kaikki siellä oli uutta 
ja vierasta. Juurtumiseen hän tarvitsi runonsa sanoin 
”armoa, valoa ja ilmaa”. 

− Koti on henkistä tilaa, iloa kotona käyvistä 
ihmisistä, tietoisuutta omasta epätäydellisyydestä ja 
armollisuutta itseä ja toisia kohtaan, Kallio kuvailee.

Vuonna 2012 SRK järjesti kirjoituskilpailun, johon 
Kallio osallistui 100 runon koosteella nimeltä Simpu-
kasta Suojasatamaan. Hän sai runoista tunnustuspal-
kinnon. Nyt julkaistuun runokirjaan näitä kilpailu-
tekstejä on muokattu, osa on jätetty pois, ja mukaan 
on otettu myös uusia, tätä kirjaa varten kirjoitettuja 
runoja. 

Kirjoittamalla Jumalan valtakunnan työtä
Anita Kallion runoharrastus alkoi 1980-luvulla, kun 
hän oli kirjoittajakurssilla Reisjärven opistolla. Silloin 

Anita Kallio

Kartonkikantinen, 110 sivua, koko 133 x 203

17 €

hän koki kuuluvansa proosan kirjoittajiin. Kurssilla 
piti kirjoittaa runo, jonka hän aloitti säkeellä: ”Onko 
neiti runoilija?” 

− Silloin ei siltä tuntunut, Kallio sanoo ja nauraa. 
Myöhemmin hän sai Niilo Rauhalalta hyvää 

palautetta teksteistään ja kiinnostui runojen kir-
joittamisesta. Opiston kurssien lisäksi Kallio kertoo 
osallistuneensa kesäyliopiston ja kansalaisopiston 
kursseille. Hän kokee tärkeäksi kaiken saamansa 
kritiikin ja palautteet, joita on tullut niin ohjaajilta 
kuin ystäviltäkin. Kallion runoja ja kolumneja on 
julkaistu aiemmin lehdissä, antologioissa ja Tiekkö-
kirjaston seniorinetissä. Lisäksi hän on julkaissut 
omakustanteena runokokoelman Pohjavirta kirkas-
sointinen. 

− Ajattelen, että teen kirjoittamalla Jumalan val-
takunnan työtä, ja sitäkin vain annetun lahjan ver-
ran, Kallio toteaa. − Kaikki uuden julkaisun runot 
eivät ole hengellisiä, mutta ne kertovat kuitenkin 
tapahtumista, joissa elän uskoani todeksi. 

Anita Kallion runoista voi löytää syvää elämän-
viisautta ja lohdutusta. Hän pohtii muun muassa, 
miten kiitollisuus voi suojella pahalta ja auttaa luot-
tamaan Luojaan kaikenlaisina päivinä: Kiitollisuuden 
suojaan pakenen/ katkeruuden hyökkäyksiä/ tahdon 
tilaa kasvaa/ ja näköalaa/ ilon oivaltamiseen/ lau-
peuteen ja rauhaan. n

Anita Kallio on maalannut itse kirjansa kansikuvan. 

KOTI ON HENKISTÄ TILAA

Tiedän taivaan olevan valveilla 
tässä muutossa
silti lähtemisen kipu pitää otteessaan
irrotan katosta viimeisen lampun
otan syliini tämän pienen kodin

Anita Kallio

KOMMENTTI: Kaisu Ahola
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TURVASATAMA JA KÄYNTIKORTTI

Tämä runokirja avasi muistot omaan historiaani, 
niihin koteihin ja ympäristöihin, joissa olen elänyt. 
Myös erilaisiin elämänvaiheisiin. Runoilija kuvaa ko-
din muodostuvan kohtaamisista, suojaavien sanojan 
lämmöstä. Koti on enemmän kuin rakennus. Erääs-
sä amerikkalaisessa ajatelmassa todetaan: Home is 
where you hang your heart, eli kotisi on siellä, mihin 
sydämesi ripustat.

Kallion runoissa on sattuvia vertauksia luontoon: 
vuodenaikojen ja säiden vaihteluun, metsän ja meren 
elämään, eläinten puuhasteluun kotipesien äärellä. 
Huumori kukkii puhujan havainnoissa:

Tikka on pujahtanut sisätöihin konkeloon
ja naputtaa oven reikää suuremmaksi
haluaa perheen mahtuvan kotiin

Luonnon kauneus, rauha ja lepo välittyvät runoista. 
Vertauskuvat yhdistyvät osuvasti erilaisiin elämän 
kokemuksiin, ihmiselämän muutoksiin, ihmissuhtei-
siin, elämänkaaren mittaiseen matkaan. Jotkut runot 
eivät avaudu heti. Lukijana jäin etsimään niiden 
kontaktipintaa omaan elämään. Joissakin runoissa 
elämän rosoisuus tulee näkyville kodin ympäristössä 

ja tuo esille ympärillä olevia ihmiskohtaloita. Muu-
taman sanan sisälle on kätkettynä päivien pieniä 
valopilkahduksia, mutta myös suurimpia suruja, 
läheisistä luopumista:

Ruusujen tuoksu tuo sinut kotiini
sytytän tuikkuja kuten ennen
lähtösi jälkeen
kaupunki tyhjentyi
sydämelleni yritän vakuuttaa: et ole yksin

Koti muuttaa muotoaan vuosien varrella. Samalla 
runot tuovat lohdullisen ajatuksen johdatuksesta ja 
Jumalan huolenpidosta. Koti saa myös laajemman 
merkityksen Siionin sisällä asumisesta ja taivaan 
kodista.

 puhun hiljaa Luojalleni ja pyydän
ettei mikään himmentäisi taivaan valoa tieltäni
ikkunastani.

Runokirja sopii luettavaksi ja lahjaksi moniin 
elämänvaiheisiin. Se on oivallinen tuliainen uuteen 
kotiin tai nuoren lähtiessä omaan pesään. n
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Teksti: Sasu Hartikainen  Kuvat: Vilja Kärkkäinen

Tällaiset sävelhartaudet kuopiolainen 
Vesa Linnanmäki muistaa lapsuudes-
taan Oulunsalosta. Sävelhartauksissa 
Jumalan sana ja musiikki muodostivat 

puhuttelevan kokonaisuuden. Se jäi mieleen jo 
pienenä.

Vuosikymmeniä myöhemmin Vesalle tarjoutui 
mahdollisuus sävelhartauteen, tällä kertaa järjestäjän 
paikalta. Vesan nykyisellä kotipaikkakunnalla Kuo-
piossa ilmeni nuorilla soittoa harrastavilla opiskeli-
joilla tarve soittaa ja laulaa yhdessä. Vesan, nuorten 
ja seurakunnan yhteistyössä syntyi pääsiäisen 2015 
aikaan järjestetty sävelhartaus; sanaa, saarnaa ja 
musiikkia sisältävä kokonaisuus. Positiivisten ja pu-
huttelevien kokemusten myötä syntyi ajatus kokeilla 
tekstin ja musiikin kokonaisuutta myös äänitteenä. 

Nyt valmiina on Alussa on Sana: SRK:n kustanta-
ma äänite, jossa Raamatun pelastushistoriaa kerro-
taan lauletun musiikin ja luettujen raamatuntekstien 
välityksellä. Levyn virret ja Siionin laulut laulaa 

kuopiolaisista nuorista koottu sekakuoro ääniteidean 
isän, Vesa Linnanmäen, johtamana. 

Kuoronjohtaja on uuden äänitteen äärellä tyyty-
väinen ja varovaisen toiveikas:

– Äänityksissä minua puhutteli nuorista laulajis-
ta huokunut ilo ja vapaus. Toivon, että jotain tästä 
välittyisi myös levyn kuulijalle, Vesa toteaa.

Läsnä turvallinen Jumalan ilmoitus
Levyn 17 kuorolaulun lomassa kuullaan pelastushis-
torian kannalta keskeisiä raamatunkohtia. Tekstit 
lukee vuoden 1992 raamatunkäännöksestä kouvola-
lainen Matti Kontkanen. Luentaa säestää sellon tai 
huilun soitto. 

Yhdistelmä tekstiä ja musiikkia antaa tälle 
äänitteelle ainutlaatuisen luonteen. Ääniteideaa 
pohjustaneisiin sävelhartauksiin nähden äänitteellä 
ei kuitenkaan ole saarnaa vaan pelkästään luettua 
sanaa. Kiinnostaakin kuulla tekstit lukeneen puhu-
jan ja papin näkemystä luetun sanan merkityksestä.

– Levyn aloittavaa laulua lukuunottamatta laulu-
ja edeltää aina Raamatun teksti. Tekstit ja musiikki 
kuljettavat pelastushistorian juonta alusta loppuun eli 
luomisesta lupaukseen taivaan ilosta, toteaa Vesa 
Linnanmäki.

– Laulajat selkeästi usko-
vat siihen, mitä laulavat! 
Luenta on vivahteikasta 
ja selkeää, sitä todella 
pysähtyi kuuntelemaan, 
toteaa helsinkiläinen 
Riku Vartiainen.

ALUSSA OLI SANA – 
Raamatun keskeistä sanomaa 
luettuna ja laulettuna

Voisiko sanoa: alussa oli sävelhartaus. Tilaisuus, joka pidettiin joulun tai pääsiäisen 
aikaan kirkossa ja joka käsitti ajankohtaan sopivia Raamatun tekstejä, seurakunnan 
laulua, kuoron ja soitinyhtyeen musiikkia ja saarnan.

– Jumalan lapsi kokee luetussa ja kuullussa 
sanassa tutun ja turvallisen Jumalan ilmoituksen. 
Se muistuttaa siitä, mihin me uskomme. Myös 
sellaiselle, jolla tätä uskoa ei ole, Jumalan sana on 
ilmoitusta Jumalan hyvästä tahdosta kaikkia ihmisiä 
kohtaan, Matti toteaa.

Tekstien lukeminen tuo syvyyttä laulamiseen
Kiinnostaa myös kuulla, mitä ajatuksia Jumalan 
sanan ja musiikin yhdistäminen toi äänitteellä ja 
sitä edeltäneessä sävelhartaudessakin laulaneelle 
kuorolaiselle.

– Kokemukseni mukaan tekstien lukeminen 
laulujen välissä tuo syvyyttä ja oikeanlaista tun-
netta laulamiseen. Usein laulut ja virret poh-
jautuvat Raamatun tapahtumiin ja teksteihin, 
joten niiden tunnelman tavoittaa paremmin, 
kun kuulee tekstejä ääneen luettuina, kuoron 
altto, Maria Sääskilahti, toteaa. n

SOPII MYÖS TAUSTAMUSIIKIKSI

Millaisena äänite näyttäytyy kuuntelijalle, joka ei 
ole ollut projektissa millään tavalla mukana? Onko 
kyseessä kuoroäänite vai kenties hartaustilaisuus? 
Uunituoreen levyn kuunteli Helsingissä asuva Riku 
Vartiainen.

– Kivan erilainen muihin levyihin nähden. Raa-
matun pelastushistoria tulee esiin raamatunluvun 
ja laulujen kautta. Siihen kiinnitin huomiota, että 
Jeesuksen syntymää ei käsitellä, mutta toisaalta 
joululauluja on vähän hankala sisällyttää tällaiseen 
levyyn, Riku pohtii.

Raamatunluennasta huolimatta Riku määrittelee 
levyn kuoroäänitteeksi.

– Luentaosuuksien taustalla soiva musiikki tuo 

mukavasti elävyyttä myös luentaan. Tätä levyä voi 
mielestäni kuunnella vallan mainiosti myös tausta-
musiikkina, Riku arvioi.

Riku on mukana Helsingin rauhanyhdistyksellä 
järjestämässä nuorille suunnattua perjantaitoimin-
taa, Nupea. Kiinnostaakin kuulla Rikun mietteitä 
siitä, mitä tällainen äänite voisi antaa uskovaiselle 
musiikkia kuuntelevalle nuorelle.

– Nuori ehkä havahtuu siihen, kuinka paljon 
virsissä ja Siionin lauluissa on suoraan Raamattuun 
pohjautuvaa sanoitusta. Ehkä tämä levy on innosta-
massa nuoria ja meitä kaikkia lukemaan enemmän 
Raamattua. Tämä on myös oiva lahjaidea esimerkik-
si ensi kesän rippikoululaisille! n

Äänite on saatavilla myös mobiililaitteille.

Kuuntele ääninäytteet: 

kauppa.srk.fi 
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