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Uusia julkaisuja

Lue  Kuuntele  V IRK I STY

Jaakko Linjaman (1909–1983) 
puhuttelevia lauluja, kosketta-
vaa kuoromusiikkia ja harvoin 
kuultuja soitinsävellyksiä. 
Esittäjinä joukko musiikin 
ammattilaisia ja koke-
neita harrastajia.
Kuuntele näyte! 

Uudet tuotteet julkistetaan sunnuntaina 17. marraskuuta 
Jyväskylän rauhanyhdistyksellä kello 16 ja Oulun rauhanyhdistyksellä kello 13.

Tervetuloa!
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Aluksi pelotti näyttää häntä, 
rujoa pientä poikaamme ou-
doille ihmisille. Olisi halunnut 
kääriä syliin, peiton mutkaan, 
piiloon vierailta ja arvioivilta 
katseilta.

Veetin sydän hakkasi. Hän oli aivan 
varma, että he olivat ratkaisseet 
koodin oikein: kätkö olisi aivan hei-
dän kotinsa lähettyvillä. Mutta kuin-
ka he pääsisivät sinne nopeasti ja 
mahdollisimman huomaamattomasti?

Ensin piparit olivat harvinaisia ja 
kalliita, harvojen herkkua, ja niitä 
pidettiin lääkkeinä.

SRK:n historian kolmas osa kuvaa 
vaihe rikasta ajanjaksoa 1962–1980.
Vanhoillislestadiolaiset kokivat 1960- 
ja 1970-luvuilla elävänsä myrs kyjen 
keskellä. Myös liikkeen sisällä koettiin 
monenlaisia myrskyjä, jotka kulminoi-
tuivat 1970-luvun hoitokokouk siin.
Samaan aikaan paikallisten rauhan-
yhdistysten ja niiden keskusyhdistyksen 
(SRK) toiminta vilkastui ja monipuolistui 
merkittävästi.

Miten Suviseuroihin edetään kahden 
vaunun taktiikalla? Entä mitä virolai-
nen matkanjohtaja huolehtii sinne aina 
mukaan porukalleen?

Rakkaita ja raikkaita valosta 
kertovia   Siionin lauluja Tampereen 
tuomio kirkosta. Yhteislaulua johtaa 
nuorten esilauluryhmä. Urkusäestyk-
set  Martti Syrjäniemi, osassa lauluis-
ta mukana oboe, pasuuna tai trum-
petti. Kuuntele näyte! 

”
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MYRSKYJEN KESKELLÄ
SRK:n historian 
kolmas osa kertoo 
mielenkiintoisesta ajasta
Jari Kupsala

Ari-Pekka Palola
Kovakantinen, 
560 sivua, 
koko 170 x 240
48 €

Suomessa elettiin 1960- ja 1970-lu-
vuilla voimakkaan yhteiskunnal-
lisen muutoksen ja arvomurrok-

sen aikaa. Maaseutu ei enää elättänyt 
viljelijöitä, vaan ihmisten oli lähdettävä 
etsimään työtä ja toimeentuloa Etelä-
Suomen kaupungeista tai Ruotsista. 
Vasemmistopuolueet radikalisoituivat ja 
lisäsivät kannatustaan. Koko perinteinen 
kristillisille arvoille rakentunut yhteis-
kunta näytti olevan uhattuna. Kirkko 
ja sen piirissä toimivat herätysliikkeet 
joutuivat puolustuskannalle.

Miten tässä kamppailussa kävi van-
hoillislestadiolaiselle liikkeelle? Millai-
sia vaikutuksia ajan ilmiöillä oli SRK:n 
ja rauhanyhdistysten toimintaan tai 
yksittäisten uskovaisten elämään? Muun 
muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan 
uudessa historiakirjassa.

Myrskyjen keskellä -teos kuvaa SRK:n 
ja vanhoillislestadiolaisuuden vaiheita 
vuodesta 1962 vuoteen 1980. Aikarajauk-
sen muodostavat pappislinjan erkaantu-
minen vuonna 1961 ja hoitokokousajan 
päättyminen vuonna 1980. 

SRK:n keskeisimpänä työnäkynä oli 
Jumalan valtakunnan työ, mikä käy-
tännössä tarkoitti seurojen ja hartaus-
tilaisuuksien järjestämistä pääasiassa 
kotimaassa. Ulkopuoliset eivät 1960- ja 
1970-luvuilla enää kuitenkaan osallistu-
neet lähetysseuroihin aiempien vuosi-
kymmenten tapaan. Toisaalta sairaaloissa 
tehtävälle työlle oli kysyntää ja vankila-
työ käynnistyi. 

Jämsän opisto hankittiin pappislin-
jalle menetetyn Ylitornion opiston tilal-
le. Leiritoiminta aloitettiin Hilturannan 
pappilassa Pudasjärvellä rippikoulu- ja 
äitileireillä. Oma leirikeskus hankittiin 
Siikatörmältä vuonna 1970. Kontakteja 
uskonystäviin Amerikassa ja Ruotsissa 
pidettiin yllä. 

Huolia aiheuttivat yleinen maallis-
tuminen, keskioluen tulo ruokakaup-
poihin, uskonnonopetuksen muutok-
set, perhesuunnittelun yleistyminen, 
poliittiset jännitteet sekä television 
vaikutuksen lisääntyminen. Nämä asiat 
tulivat vanhoillislestadiolaisuuden pii-
rissä laajaan keskusteluun 1970-luvulla, 
jonka monet muistavat hoitokokousten 
vuosikymmenenä. Tuolloin lähes kai-
kissa rauhanyhdistyksissä järjestettiin 
keskustelutilaisuuksia uskon perusteista 
ja uskovaiselle sopivasta elämäntavas-
ta maallistuvan ajan keskellä. Näissä 
keskusteluissa monet saivat korjata 
asioitaan evankeliumilla.

Tutkimuksessa kuvataan monipuoli-
seen lähdeaineistoon perustuen, miten 
keskusteluissa kuitenkin ajauduttiin 
vähitellen hallitsemattomaan tilantee-
seen oppiharhojen vuoksi. Yksi harhois-
ta oli henkioppi. Liian kireää suhtau-
tumista asioihin alettiin pitää ”kuivan 
hengen” aikaansaannoksena, maailmaa 
myötäilevää suhtautumista puolestaan 
”hempeän hengen” aikaansaannokse-
na. Kirjassa kuvataan hyvin sitä, miten 
tilanne ajautui lopulta kaaokseen, kun 

kaikki ongelmia alettiin pitää ”kososlai-
sen hengen” ilmentyminä. Tutkimuk-
sesta käy ilmi myös, miten nopeasti ja 
yhtäkkisesti hoitokokoukset päättyivät 
vuosien 1979–1980 vaihteessa, kun op-
piharhat viimein tiedostettiin ja niihin 
puututtiin.

Vaikka SRK ja rauhanyhdistykset 
joutuivat 1970-luvulla kamppailemaan 
suurissa ongelmissa, samalla elettiin 
erittäin vilkkaan toiminnan aikaa. Jul-
kaisutyö monipuolistui, ja SRK aloitti 
äänitteiden tekemisen. Siionin laulujen 
kokoelma uudistettiin. Lapsi- ja nuoris-
työ pyrki vastaamaan ajan muutoksiin. 
Päiväkerhotyö käynnistyi vastauksena 
pienten lasten ja perheiden tarpeisiin. 
Varhaisnuorille ryhdyttiin järjestämään 
raamattuluokkaa, kun uskonnon opetus 
koulussa väheni. Rippikoulutyö laajeni, 
ja Maitoisista hankittiin toinen leirikes-
kus. 

Kirjassa kuvataan SRK:n hallinnon 
ja konttorin toiminnan kehittymistä 
uusien haasteiden myötä. Suviseura-

tapahtuma jatkoi voimakasta kasvua, 
ja suviseuroja alettiin järjestää myös 
vanhoillislestadiolaisuuden ydinaluei-
den ulkopuolella. SRK:n tukea tarvittiin 
siinäkin, kun koettiin ennen näkemät-
tömän voimakas rauhanyhdistysten 
toimitalojen rakennusbuumi. Vuonna 
1980 oli sata uutta rauhanyhdistyksen 
taloa valmiina ja 20 rakenteilla.

Ajanjakso 1962–1980 on yksi mielen-
kiintoisimmista ja samalla rankimmista 
jaksoista koko vanhoillislestadiolaisuu-
den historiassa. Monilla on henkilökoh-
taisia muistoja tuosta ajasta, ja moniin 
mukana olleisiin se on jättänyt omat 
jälkensä. Ari-Pekka Palolan tarkasti 
aikalaislähteisiin pohjautuva ja tark-
kaan analyysiin perustuva tutkimus 
piirtää kuvaa siitä, miten asiat aikanaan 
tapahtuivat ja millaisessa suhteessa eri 
ilmiöt olivat toisiinsa. Kirjan lukeminen 
avaa näköalaa vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen toimintaan ja ratkaisuihin yh-
teiskunnan voimakkaan arvomurroksen 
keskellä, Kekkosen ajan Suomessa. n

Kustantaja   Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu, www.srk.fi, 040 558 3972
Ulkoasu ja taitto Elise Luokkanen-Pylvänäinen, 050 539 5399, elise.l-p@srk.fi  |  Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2019
Toimisto avoinna ma–pe klo 8–16, 1.6.–31.8.; ma–to klo 8–16, pe 8–15

Ensimmäinen päiväkerhonohjaajien kurssi järjestettiin Reisjärven 
opistolla elokuussa 1974. Kurssit vakiintuivat seuraavina vuosina 
molempien opistojen ohjelmaan. Kuvassa päiväkerhonohjaajia 
kurssilla Jämsässä kesällä 1977. (SRKA)

Vuosina 1965–1970 SRK järjesti pyhäkoulunopettajien virkistys- ja 
opintoleirejä Hilturannan vanhassa pappilassa Pudasjärvellä. Mukana 
oli niin nuoria kuin kokeneitakin opettajia. Ohjelmaan kuului aina näyte-
tuntien pitämistä pyhäkouluikäisille lapsille. (SRKA)

Kasettien tekemistä varten SRK:lle 
hankittiin tasokas nauhuri ja se-
koituspöytä. Kuvassa ensimmäisen 
laulukasetin äänitasoja säätämässä 
vasemmalta Mikko Kälkäjä, Taisto 
Häkli ja Pentti Vinnurva. (SRKA)
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ERITYISEN LÄHEISINÄ
Kirja erilaisuudesta – 

meille kaikille
Kirsti Nurkkala

N imi Niilo sisältää sanan ilo. Saara ja pieni Niilo-
poika, jolla on Downin oireyhtymä, ovat erityisen 
läheisiä toisilleen. Ystävyys on ilon pisaroita, arjen 

yhdessäoloa ja rinnalla kulkemista. Saarasta Niilolla on jokin 
ihailtava ominaisuus, jota on vaikea kuvailla. Sen vain aistii.

Tässä kirjassa kerrotaan 25 erityislapsen, -nuoren tai ai-
kuisen tavallisesta ja erityisestä elämästä. Heidän vaiheensa, 
sairautensa tai vammaisuutensa koskettavat ennen kaikkea 
perhettä ja lähipiiriä, mutta myös laajasti sukulaisia, ystäviä 
sekä eri alojen asiantuntijoita.

Yhteinen tie näissä perheissä ei ole ollut pelkkää iloa, 
eikä elämä suju aina suunnitelmien mukaan. Joskus haasteet 
ovat olleet vuoren korkuisia. Hämmästyttäviä ovat kuitenkin 
kirjoittajien kuvaukset siitä, miten vuoria on ylitetty. Kriisien 
keskeltä on noussut kokemus Jumalan kaikkivaltiudesta ja 
elämän rikkaudesta.

Henkilökohtaiset kokemukset, asiantuntija-artikkelit ja 
opilliset kirjoitukset avaavat näkymiä erilaisuuteen ja anta-
vat eväitä sen kohtaamiseen. Vaikka tämä aihepiiri ei olisi 
lukijalle tuttu, se on tutustumisen arvoinen: Konstailemat-
tomat arjen kuvaukset yksilön ja perheen omasta näkökul-
masta koskettavat. Ne opettavat suvaitsevuutta ja jokaisen 
ihmisen ainutlaatuisuutta. n

VERTAISTUKEA JA 
MONENLAISIA NÄKÖKULMIA

Minäpä ihan vähän vilkaisen, millaisen 
kirjan kustannustoimittaja on lähettä-
nyt sähköpostiini, ajattelen nukkumaan 
mennessäni. Pikkuhiljaa valot sammu-
vat muualta talosta. Kirjan elämän-
kohtalot puhuttelevat niin, etten malta 
lopettaa.

Myötäelän vanhempien luopumisen 
tuskaa lapsen muuttaessa hoitokotiin. 

Nauran ääneen, kun luen kuinka lapsi haluaa piristää liikut-
tunutta puhujaa kesken seurapuheen huutamalla: ”Kärpät on 
rautaa!”

Huomaan, että moni muukin on kulkenut samantapaista 
polkua kuin minä. Elänyt läpi raastavia tunteita ja kokenut 
vaiheita, joita ei tiennyt kuuluvan vanhemmuuteen.

Ilahdun monenlaisista näkökulmista. Olin ajatellut, että 
vain vanhempi elää suuria tunteita erityislapsen kanssa. 
Huomaan kuitenkin, että jos erityisyys välillä hämmentääkin, 
sulattaa se yhtä lailla laajalti sydämiä. n

Lapsi muistaa, välittää, 
huolehtii. Melkein saan 
kyynelet silmiini. Näinkö 
yksinkertaiseksi Jumala 
tarkoitti rakkauden? Siinä 
hetkessä tämä lapsi seuloo 
esiin puhtaimman ja kau-
neimman. Se tuntuu lahjal-
ta – ja minäkin olen saanut 
siitä osani. Ulla-Maija

Kun Pauli pääsi kotiin, 
aluksi pelotti näyttää hän-
tä, rujoa pientä poikaam-
me oudoille ihmisille. Olisi 
halunnut kääriä syliin, pei-
ton mutkaan, piiloon vie-
railta ja arvioivilta katseil-
ta. Pelotti, koska itsekin oli 
vielä haavoilla vammai-
sen lapsen vanhempana. 
Tuntui aina hyvältä, kun 
vauvaa ihasteltiin ja hä-
nessä nähtiin kauniita piir-
teitä. Sari ja Heikki

”

”
LUKIJAKOMMENTTI

Eeva-Liisa 
Heikkilä

”Vanhemmilta ei saa vain varmuuden vuoksi 
riistää toivoa lapsen kehityksestä sillä varjol-
la, ettei liiallista optimismia saa tukea. Liian 
synkät ja yksityiskohtaiset ennusteet voivat 
olla paitsi vääriä, myös kielteisesti vuorovai-
kutuksen laatuun vaikuttavia ja vanhempia 
lamaannuttavia. Marja                         

Toim. Jouni Hintikka ja Kirsti Nurkkala
Kovakantinen, 256 sivua, koko 148 x 210
Nelivärikuvitus
25 €

”Oli aika jännä lukea muitten sisarusten 
ajatuksia ja tajuta, kuinka paljon se, min-
kä ikäinen on itse ollut kun Ville on syn-
tynyt, on vaikuttanut ihan koko kuvaan 
hänestä. Eskarissa ja vielä varmaan ihan 
kutosluokalle asti se oli minusta aika leuh-
ka juttu. Oli jopa vähän outoa, että kellään 
muilla ei ollut Villen kaltaista ukkoa nau-
rattamassa muita. - - Monesti kuulee, että 
sairas lapsi on lahja tai siunaus sisaruksil-
le. On se osittain totta, mutta kätkee alleen 
paljon muutakin. Sisarukset
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Anne Honkonen

Uusi suviseurajulkaisu vie Muhoksen Suviseurojen järjestelyihin, tee-
moihin ja tunnelmaan tekstien, värillisten kuvien ja karttojen kautta.

YDINSANOMAN YMPÄRILLÄ 
KOKEMUKSIA JA TUNNELMAA

Taneli Kalliokoski

SRKCD-134, Yhteislaulu, kesto 66.53
Martti Syrjäniemi: urkusäestykset ja säestysimprovi-
saatiot; Saara Syrjäniemi: nuorten esilauluryhmän joht.; 
Juhana Aulakoski: trumpetti; Mika Kunnari: oboe; 
Iiris Konttila: pasuuna
22 €

Toim. Kaisa Ikonen
Kovakantinen,
280 sivua, 
koko 148 x 210
Nelivärikuvitus
24 €

Istun autooni pimeän aamun 
koitteessa. Työnnän cd-soitti-
meen uuden levyn, Aamuruskon 
alta. Ulkona ei ole tietoakaan aa-
muruskosta ensimmäisten sävel-
ten virratessa auton kaiuttimista 
kuultavaksi. Levyn nimilaulun 
sävelmä on tuttu, mutta nimi ei 
tunnu tutulta: Nyt nousee aamu-
ruskon alta. Alkusoiton jälkeen 
alkaa kuulua voimakas seuralaulu. 
Vaikka istun yksin autossa, hymy 
leviää kasvoilleni, laulu on kaunis. 
Vaikutelma vain vahvistuu toisen 
säkeistön alkaessa mukaan tule-
van trumpetin myötä. Pimeään 
aamuun tulvii valoa.

Toisena lauluna levyllä on 
nuoruudesta tuttu, Me käymme 
Herra eteesi. Laulu oli yksi niitä, 
joita laulettiin rippikoululeirillä 

paljon. Välitunti toisensa jälkeen 
meni urkujen vieressä laulaen. 
Voin kuvitella kirkossa olevan 
suuren nuorten joukon laula-
massa laulua. Aamukäheä ääneni 
yhtyy lauluun, on mukava laulaa. 

Seuraavan laulun Oi aikaa 
autuasta myötä olen jo vakuut-
tunut siitä, että tämä levy on 
onnistunut. Tämäkin laulu on 
puhutteleva ja tuo levollista 
mieltä. Kaiuttimista kuuluu välillä 
naisten äänillä ja välillä miesten 
äänillä laulettu ihana uusi melo-
dia tuttujen sanojen kanssa. 

Edessä on paljon punaisia 
valoja, arkiaamun autoletka 
näyttää loputtomalta. Liikenne 
virtaa hiljalleen eteenpäin. On 
vaikea ärsyyntyä ruuhkasta kun 
ympärillä kuuluu rakas Nouse jo 

pilvi verinen. Mukana on helppo 
laulaa, oboen ääni vain täydentää 
vaikutelmaa koskettavalla tavalla. 

Mukana on muitakin lapsuu-
desta tuttuja lauluja kuten Niin 
usein lapsi uskomaan. Uusissa on 
jo tutuksi tulleita, sekä vielä aivan 
vieraita. Olen varma siitä, että tä-
hän saakka vieraammiksi jääneet 
laulut ovat kohta tuttuja. Tämä 
levy kuuluu niihin, joita jaksaa 
kuunnella. 

Viimeistä laulua en ehdi kuun-
nella, kun pysähdyn työpaikan 
autohalliin ennen laulun vaihtu-
mista. Työpäivän jälkeen autossa 
huomaan, että laulua kannatti 
odottaa, Jumalan luona kaikuu 
vain äänet kiitoksen. Tämä kuuluu 
niihin uusiin lauluihin, joista on 
jo ehtinyt tulla läheinen. Sitä voi 
kuunnella uudelleen ja uudelleen, 
aina se tuntuu hyvältä.

Levystä jää hyvä mieli, koko-
naisuus on kaunis ja tasapainoi-
nen. Monisatapäinen laulajien 
joukko on laulanut herkästi, lau-
lun sitä edellyttäessä ja voimalli-
sesti, kun laulu on sitä vaatinut. 
Nämä Siionin laulut tuovat valoa 
pimeään aamuun. n

VALOA PIMEÄÄN VUODENAIKAAN

On vaikea ärsyyntyä 

ruuhkasta kun 

ympärillä kuuluu rakas 

Nouse jo pilvi verinen.

”

Kaisa Ikosen toimittaman kirjan 
aiheet jakautuvat neljän seurajärjes-
telyjä ohjanneen teeman mukaan: 
sinulle, yhdessä, vastuullisesti, turval-
lisesti. Tunnuslauseeseenkin viittaava 
Suviseurojen teema siunaus kulkee 
kantavana aiheena läpi teoksen, joka 
etenee kronologisesti Suviseurojen 
valmisteluista itse tapahtumaan ja sen 
purkuun.

Kokemuksilla on runsaasti tilaa 
tässä kirjassa, ja esiin tuleekin hyvin 
erilaisia näkökulmia monenlaisista 
lähtökohdista: Miten edetään Suviseu-
roihin kahden vaunun taktiikalla? Entä 
mitä virolainen matkanjohtaja huo-
lehtii sinne aina mukaan porukalleen? 
Myös kertomistavat ovat monipuolisia.

Suviseurajulkaisussa on perinteen 
mukaisesti kuvia runsaasti, mikä 
houkuttellee myös lapsia tarttumaan 

kirjaan. Lisäksi tänä vuonna teos on 
ensimmäistä kertaa kokonaan nelivä-
risenä. Kaikki Suviseurojen saarnat 
ovat kuunneltavissa kirjan takakannen 
sisäpuolelta löytyviltä mp3-levyiltä. n

KUUNTELUKOKEMUS

Saatavilla myös 
suosituimmista 
suoratoistopalveluista.

Kuuntele 
ääninäyte!
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Salla Sivula
Kannen kuva: Silja-Maria Wihersaari
Kovakantinen, 120 sivua, 
koko 130 x 195
15 €

Salla Sivulan uusi kirja 
haastaa lukijan selvittämään 
monenlaisia arvoituksia. 
Samalla se valottaa, minkä-
laisessa maailmassa lapset 
ja nuoret nyt elävät. 

Kaksoset Iida ja Veeti sekä hei-
dän ystävänsä Petrus harrastavat 
geokätköjen etsimistä puhelimien 
gps-paikannuksen avulla. Kätköi-
lyyn tulee uutta virtaa, kun joku on 
käyttänyt heidän nimimerkkiään 
kätkön lokikirjassa:

Tällaista ei ollut tapahtunut kos-
kaan aikaisemmin. Ainakaan he 
eivät olleet huomanneet, että joku 
olisi käyttänyt toisen kätköilijän 
nimimerkkiä tai nimeä tahallisesti.

− Annapa mä katon tarkemmin, 
Iida pyysi ja otti lehtiön Petrukselta. 

− Musta näyttää, et tossa mer-
kinnässä on jotain muutakin outoa.

Tavallisesti kätköpaikan loki-
kirjaan kirjoitettiin vain aika ja 
nimimerkki, ei muuta. Mutta nyt 
merkinnän alapuolella oli pienen 
pieniä pisteitä. Niin pieniä, että nii-
tä tuskin erotti paljaalla silmillä.

− Mitä nää on? Iida kysyi. 
− Näyttää ihan kärpäsen kakal-

ta, Veeti vastasi. Hän oli alkanut 
hikoilla.

Janottikin.
− Hei! Iida huudahti ja veti 

lokikirjan lähelle kasvojaan. − Nää 
on numeroita nää pisteet ja ne on 
kirjoitettu todella teräväkärkisellä 
kynällä.

Näistä numeroista alkaa kirjan 
mittainen arvoitusten sarja. Ketun-
pojat, Veeti, Iida ja Petrus, joutuvat 
matkan varrella pohtimaan tuttuja 
Raamatun tarinoita ja esimerkiksi 
sitä, mitä ”urulurul” tarkoittaa. 

Kirjassa kulkee arvoitusten 
rinnalla pari juonnetta, jotka tuovat 
pilviä lasten elämään. Kuka kir-

joittaa viestejä Iidalle? Entä jos 
Petruksen äiti ei haluakaan olla 
enää uskomassa?

Petruksen sanat saivat Veetin säp-
sähtämään. Hän ei ollut koskaan 
ajatellut, että joku lakkaisi käymäs-
tä seuroissa. Tottakai jotkut tekivät 
niin, kun kielsivät uskon. Mutta 
lopettaisivatko uskovaiset seuroissa 
käymisen? 

Salla Sivulan kirjaa on helppo lu-
kea. Siinä on rikasta kieltä, ja juoni 
imaisee lukijan niin, että lukemista 
ei malttaisi lopettaa. Parasta on kir-
jan eri kerrokset, niin arvoitusten 
maailma kuin uskovaisena elämi-
nen sekä lasten elämään sisältyvät 
todelliset huolet. Kirjasta huokuu 
11-vuotiaiden lasten elämä toivei-
neen, iloineen ja haasteineen. n

Salla Sivulan edellinen 
kirja Yhteen punotut 
(SRK, 2018) on aikuisille 
suunnattu romaani perhe-
elämästä.

Mistä pidät eniten kirjoittamisessa?
− Siitä, kuinka idea kirjasta syntyy. Kuin-

ka äkkiä näkee tarinan ja teeman ikään kuin 
kauempaa. Pidän paljon myös ensimmäisestä 
käsikirjoitusvaiheesta, kun tarina alkaa elää ja 
minun tehtäväni on vain kirjoittaa se ylös. Yhtä 
tärkeää kuin yllä olevat on myös se, kun näen 
käsikirjoituksen työstön loppuvaiheessa punais-
ten lankojen lopullisesti punoutuvan yhtenäi-
seksi kudelmaksi.

Entä mikä siinä on vaikeinta?
− Luottamus siihen, että tarina alkaa toimia. 

Usein täytyy hätistellä kriittistä minää ensim-
mäisessä käsikirjoitusvaiheessa kauemmaksi, 
että tarina saa rauhassa syntyä. Myöhemmin 
kriittisyydestä on tekstin hioutumisen kannalta 
hyötyä.

Mistä tämän kirjan idea lähti?
− Halusin saada ajankohtaisen kuvauksen 

tämän ajan lasten ja nuorten maailmasta, haas-
teista, joita he voivat kohdata. Siksi haastettelin 
kirjaani varten tuttua rikoskomisariota. Tuon 
maailman ympärille punoin geokätköilyn ja 

uskomisen aakkosia. Koin hyvin tärkeäksi tukea 
lasten omakohtaisen uskon syntymistä. On erit-
täin tärkeää, että lapsemme ja nuoremme saavat 
juurtua Jumalan valtakuntaan ja kokea Jumalan 
huolenpitoa.

Mistä päähenkilöt ”tulivat”?
− Lasten seikkailutarinoissa on usein tyttöjä 

ja poikia, joten oli luontevaa, että myös Ketun-
pojissa oli molempia. Iidan ja Veetin kaksosuus, 
sisältäen sisarusrakkauden ja luonteiden erilai-
suuden, tuo tarinaan oman värinsä. Petrus tulee 
hiukan erilaisesta perheestä, mikä lisää tarinaan 
taas toisenlaista näkökulmaa.

Onko joku kirjan geokätköistä oikeasti 
olemassa?

− On kyllä, vaikkakin kirjoittajan vapaudella 
olen poikkeuksetta tehnyt kaikki kätköt miljööl-
tään hiukan toisennäköiseksi kuin ne oikeasti 
ovat.

Tuleehan kirjalle jatkoa?
− Seuraava osa on jo työn alla. Eli jälleen on 

luvassa uusia seikkailuja ketunpoikien kanssa! n

KETUNPOJAT JA KÄTKÖVIESTI 
Raine Ruokokoski

MIKÄ SAA KIRJOITTAMAAN KIRJAN? MITEN SE SYNTYY? ENTÄ JUURI TÄMÄ KIRJA? 

Haastattelussa Salla Sivula.
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Toim. Hanna Aho
Kuv. Sirkku Saukonoja
68 sivua
Lehti 7 €

Äänilehti, 2 cd-levyä, kokonaiskesto 2:38:13
Äänilehden lukevat Antti Halonen ja Seija Ojala
10 €

UUSIA 
JOULUKORTTEJA

MUSIIKKIA JOULUNODOTUKSEEN!

Yksipuoleinen
Kuvat: Sirkku Saukonoja
Teksti takana: Joulurauhaa!
1 €
Katso lisää kortteja verkkokaupasta!

Kääriydy joulun lämpöön, hiljenny kuuntelemaan tarinoita menneiltä 
ajoilta ja tästä päivästä.
Siionin Joulu 2019 sisältää ajatonta joulun sanomaa, kertomuksia, tietoa jouluperin-
teiden taustoista sekä kokemuksia erilaisista jouluista.

Lapsille lehdessä on mm. kirjoitus- ja tarinankerrontatehtävää, kartonkiset pape-
rinuket sekä jouluenkelin askarteluohjeet. n

JUHLIMAAN TULKAA 
TOIVON TÄYTTYMISTÄ!

Elettiin joulun välipäiviä vuonna 2014. 

Seitsenlapsisen perheen vanhemmat  

jännittivät ultraäänitutkimuksen näky-

miä. Näkymä ruudulla ei ollut se tavan-

omaisin. Siellä näkyi kolme vauvaa...

Joulumusiikkia Ranuan kristillisen kansanopiston kuoron esittämänä. 
Johtaa Arto Heikkilä. Julkaisuvuosi 2016.

”

TARJOUS
10 € 

(norm. 23 €)
Voimassa: 

17.11.–31.12.2019

Kuuntele ääninäyte!
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SRKCD-135, Kesto 78.33
SRK:n kamarikuoro, johtaa Olli Heikkilä; Henna-

Mari Sivula: sopraano; Marko Ollila: baritoni; Tomi 
Satomaa ja Juha Soranta: urut; Hannu Alasaarela ja 

Emilia Soranta: piano; Matias Lahti: viulu
25 €

Musiikista lohtua raskaina aikoina

Isoisäni Jaakko Linjama (1909–1983) 
oli maailmansotien sukupolvea. Lap-
suudenkoti oli köyhä, ja köyhyyttä lisäsi 
sisällissodan mukanaan tuoma kurjuus. 
Noilta ajoilta ukki muisteli tapausta, 
jolloin hän pari vuotta nuoremman 
Yrjö-veljensä kanssa meni venäläisten 
kasarmille katsomaan, josko sieltä saisi 
syötävää. Reissu ei ollut turha – kiltti 
sotamies antoi pojille leivän sanoen: 
”Tsuini, tsuini, finskipoika. Tsuini, tsuini 
liepuskaa.” 

Toinen maailmansota kolhaisi 
ankarasti nuoren perheenisän herkkää 
mieltä: hän sairastui sotapsykoosiin 
nähtyään kranaatin silpovan aseveljen 
tykistökeskityksessä Taipaleenjoella. 
Toipuminen sodan kauhuista oli hidasta 
ja raskasta. Oman vaikeutensa prosessiin 
toi se, että tuohon aikaan ”kranaattikau-
hua” pidettiin häpeällisenä.

Musiikki toi lohtua raskaina aikoi-
na, oli tuonut jo lapsuudesta lähtien. 
Iina-äidin kuolema vuonna 1946 vahvisti 
Jaakon säveltäjän-kutsumusta. Hän 
on kertonut: ”Äidin poismeno muutti 
suhtautumistani elämään ratkaisevasti. 
Aloin säveltää ja tuntea nuottien teon 
olevan tärkeämpää kuin laiturin teon 
– tulin tietoiseksi todellisesta kutsumuk-
sestani, kuten juhlallisesti laususkellaan. 
Pyrin professori Aarre Merikannon 
oppilaaksi. Teimme sitten uutterasti 
työtä sävellystekniikan hankkimiseksi, ja 
vihdoin keväällä 1952 sävelsin Olympia-
hymnin, joka olikin sopiva päätös osaa-
mattomuuden ja vähättelyn tunteelle.”

Linjaman perhe.

JAAKKO LINJAMA 

• Syntyi 16.5.1909 Äänekoskella
• Valmistui kansakoulunopettajaksi Jyväskylän seminaarista 1933
• Avioitui Toini Kuisman kanssa 1933, perheeseen syntyi 12 lasta
• Työskenteli kansakoulunopettajana Muuramessa 1934–1953 ja Jyväskylässä 1953–1969
• Opiskeli pianon ja urkujen soittoa, musiikin teoriaa ja säveltämistä seminaarin ja opettajantyön ohessa
• Tuli tunnetuksi voitettuaan Helsingin olympiahymnin sävellyskilpailun 1952
• Toimitti WSOY:lle 1955 kokoelman Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
• Siionin laulujen nuottikirjatoimikuntien jäsen 1961–1963 ja 1975–1977
• Tuotanto: yli 150 sävellystä ja yli 300 sovitusta, erityisesti Siionin laulujen sävelmiin
• Sävellystyö päättyi, kun sai aivoverenvuodon tammikuussa 1980
• Kuoli 2.5.1983 Jyväskylässä

”NUOTTIEN TEKO ON 
TÄRKEÄMPÄÄ KUIN LAITURIN TEKO”
Virpi Karisto

Tunnetuksi 
olympiahymnin 
säveltäjänä
Olympiahymnin sävellys-
kilpailun voitto toi paitsi 
mainetta ja kunniaa myös 
rahallista helpotusta 
perheen arkeen. Voitto-
summa 150 000 markkaa 
oli kuitenkin rajallinen apu. Vertailuna 
mainittakoon, että 12-lapsisen perheen 
vuotuinen maitolasku oli yli 80 000 
markkaa. 

Lehtikirjoittelu suuren perheen 
kansakoulunopettajaisästä, joka käyttää 
yön hiljaiset tunnit säveltämiseen, sai 
tuttujen ja tuntemattomienkin sydämet 
ja kukkaronnyörit heltymään. Lahjoi-
tuksina tuli esimerkiksi eräältä kenkä-
tehtaalta kengät kaikille 12 lapselle sekä 
muuramelaisilta tukkipuut Muuratjär-
ven rannalle rakennettavaa sävelpirttiä 
varten. Tuo Nuottiniemessä sijaitseva 
mökki on edelleen Jaakon jälkipolville 
rakas paikka ja ahkerassa virkistyskäy-
tössä.

Monipuolinen kuuntelukokemus

Kuuntelin uutta levyä viiden iältään 
8–18-vuotiaan lapsen ja nuoren kanssa. 
Yleisvaikutelma levystä oli jouluinen, 
vaikka kaikki kappaleet ja laulut eivät 
varsinaista joulumusiikkia olekaan. 
Muita ”levyraadin” mainitsemia laatusa-
noja äänitteelle valituista sävellyksistä 
olivat rauhallinen, outo, suru ja ilo 
sekaisin, dramaattinen, hassutteleva, 
riehuva, pirteä, villi, surullinen. 

Läpi levyn kuului ukin melodia- ja 
sointumaailma, joka vaihtelee vallatto-
masti duurista molliin ja takaisin. Mo-
derniin musiikkiin tottumaton kuulija 
saattaa aluksi ihmetellä musiikkia, joka 
ei mene perinteisten kaavojen mukaan. 
Ukin musiikki vaatii totuttelua.

Aloittelevana säveltäjänä Jaakko 
omisti yhden sävellyksensä seminaarin 
aikaiselle pianonsoiton opettajalleen 
Aune-Martta Roihalle. Tämän puoliso 
Eino Roiha, hänkin Jaakon entinen 
musiikinopettaja, arvioi sävellystä näin: 
”On hauska todeta, että sävellyksessä ei 
ole poljettu jo paljon kulutettuja teitä, 
vaan että siinä on rohkeasti pyritty tuo-

maan esille uutta, tavanomaisesta 
poikkeavaa. Kehitys kulkee vääjää-
mättömästi eteenpäin, ja sellainen, 
mitä tänään ei yleisesti pidetä kau-
niiseen kuuluvana, voi jo huomenna 
olla sellaista.” Näihin sanoihin on 
levyn äärellä helppo yhtyä.

Muistan lapsena tapailleeni ukin 
toimittamasta laulukirjasta Lasten 
virsiä ja hengellisiä lauluja levylläkin 
olevaa laulua Jos oisi koti köyhäkin. 
Tuolloin jätin laulun harjoittelemi-
sen sikseen, koska se oli mielestäni 
niin outo. Nyt tuota laulua kuunnel-
lessani huomaan outouden tunteen 

vaihtuneen tuttuuden tunteeseen, ja 
laulusta huokuva rauha ja lohdullisuus 
hoitavat mieltä. Sama tunnelma välittyy 
levyn muistakin lauluista. Musiikillinen 
hassuttelu tai juhlallinen dramaattisuus 
ilmenee levyn soitinmusiikissa.

Mielestäni levy on onnistunut ja 
helppotajuinen läpileikkaus Jaakko 
Linjaman musiikista ja mainio joululah-
jaidea. n

Kuuntele 
ääninäyte!

Sain kuunneltavakseni isoisäni 
Jaakko Linjaman musiikkia sisäl-
tävän levyn Armostas kaikesta 
kiitoksen kannan. Ennen kuin ker-
ron äänitteen kuuntelusta, kerron 
hieman ukistani. 

Lähteet:
Pirkko Randell (toim.): Isäni Jaakko
Linjama – säveltäjänä suurperheessä
Jouko Linjama: Kun isä Olympiahymnin 
sävelsi

Jean Sibeliuksen onnittelusähke 
”Säveltäjä Jaakko Linjamalle” oli 
hymnikilpailun voitta jalle merkittävä 
tapaus. Suomalaisista sävel täjistä vain 
Sibelius onnitteli Linjamaa voitosta.
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Ranskan-
kielinen
15 €

TÄNÄ VUONNA ILMESTYNEET TUOTTEET

48 €

19 €

15 €

24 €

22 €

22 €

25 €

23 €

18 €

Sis.
äänikirjan
22 €

20 €

20 €

18 €

25 €

16 €

7 €

Äänilehti 10 €

24 €

20 €

8 €

UUSI KATEKISMUS
tulee myyntiin joulukuun aikana

Ruotsin-
kielinen
18 €

Ruotsin-
kielinen 
19 €

Englannin-
kielinen
15 €

JULKAISUVIIKKO


