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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 
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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
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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


