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Huipulla pysyminen on
taitolaji
Meitä suomalaisia on viime aikoina kiitelty useista yhteiskunnallisista saavutuksista. On
ihasteltu alhaista äiti-lapsikuolleisuutta ja kykyä korjata elämäntapoja terveellisempään
suuntaan.
On ihmetelty korruption vähäisyyttä. Jopa yleinen turvallisuus on saanut huomiota. Olemme
kehuja kuunnellessamme olleet yhtä hämmentyneitä kuin kouluhallituksen pääjohtaja ensimmäisten PISA-tulosten tultua julki.
Huipulle pääsy on kuitenkin vaatinut lujaa
ponnistusta. Olisiko jo aika huomata, mitkä ilmiöt ovat meitä muokanneet, antaa tunnustusta niille.
On kiittäminen esimerkiksi maarekisteriä,
joka toi vastuullisuutta: jos et hoitanut hyvin
omistamaasi maapalaa, se voitiin ottaa pois.
1500-luvulla aloitettua toimintaa täydennettiin
myöhemmin isojaolla ja ns. uusjaolla. On pöyristyttävää huomata, ettei edes kaikilla Euroopan
mailla ole kattavaa maarekisteriä.
Paikallishallinto kehittyi niistä uskotuista kylänmiehistä, jotka pantiin valvomaan elämänmenoa mm. silta- ja verovouteina tai metsästyksen valvojina. Syntyi kylien yhteishenki, joka tänään nkyy oman seudun puolustuksena siirryttäessä suurkuntiin.
Ryhtiä oman elämän hallintaan toivat
1700-luvun irtolaislait: ”Nuorten miesten on lopetettava kiertely ja kuljeskelu. On hankittava
pala maata viljeltäväkseen tai kirjauduttava toisen palvelukseen.”
Eniten valtiolliseenkin kehitykseen on kuitenkin vaikuttanut kristinusko: elämän kunnioi-

tus, tasa-arvo, työmoraali. Sieltä kumpuaa heikommista huolehtiminen, koulutuksen tarpeellisuus, parempaan pyrkiminen eli kilvoitus. Tänään monen kehitysmaan nousu on kiinni siitä,
etteivät kansalaiset ole edes tasa-arvoisia, muista kristinuskon ihanteista puhumattakaan.
Valmistauduttaessa viettämään Ruotsista irtautumisen 200-vuotisuutta joku älähti, että
Ruotsin pitäisi pyytää meiltä jotain anteeksi.
Enemmän me sieltä olemme saaneet kuin antaneet. Sata vuotta Venäjä-yhteydessä puolestaan
kasvatti meidät valtiolliseen itsenäisyyteen.
Tänään elämän rytmi on nopeatempoista,
pirstoutunutta, kaupallista. Puuttuu levollinen
harkinta, jota tarvittaisiin hyvien saavutustemme vahvistamiseen. Uusista ideoista ei tunnu
olevan puutetta. Niille soisi onnea matkaan. Pienen kansan olisi hyvä sisäistää periaate, että
huipulla pysyminen se vasta taitolaji on.


Mikkelissä 25.11.2010
Martta Juuti
3



Auttaja ja puolustaja
arkkienkeli Mikael
Kristillisen taideseuran Mikkelin yhdistyksen puheenjohtaja Martta Juuti ja allekirjoittanut oli kutsuttu Mikkelin hiippakunnan
piispan uuden matkakaavun julkistamistilaisuuteen elokuussa 2010.
Uuden liturgisen asun matkakaavun, hiipan ja
stolat oli suunnitellut suunnittelukilpailun voittaja tekstiilitaiteilija Helena Vaari Hollolasta.
Tilaisuuden aluksi kutsuvieraat ja lehdistön
edustajat toivotti tervetulleeksi piispa Seppo
Häkkisen sihteeri, hiippakuntasihteeri Merja
Vuorikari. Hiippakuntadekaani Ouri Mattila teki
selkoa entisten matkakaapujen historiasta.










































Tekstiilitaiteilija Helena Vaari esittelee Mikkelin hiippakunnan piispan uutta matkakaapua.
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Helena Vaari kertoi uuden asun synnystä
mm seuraavaa:
Asussa yhdistyvät hiippakunnan historia ja
nykyisyys. Kuten monet tietävät Mikkelin hiippakunta on perustettu entisen Viipurin hiippakunnan tilalle v. 1945. Vihkiristissä, joka on kaavun edessä, on käytetty Viipurista tuotua hiekkaa, joka on upotettu kahden lasikerroksen väliin. Vihkiristi kertoo kristinuskon tulosta Suomeen. Hiippakunnan kahdeksaa rovastikuntaa
symbolisoi Ylämaalta peräisin olevat hiotut
spektroliitit, jotka on ommeltu pienien helmien
avulla tekstiiliin. Kivet symbolisoivat pysyvyyttä.
Kaavun takaosaan on kuvattu arkkienkeli
Mikael kauniilla konekirjonnalla. Arkkienkeli on
auttaja ja puolustaja, rohkeuden, vahvuuden ja
suojelemisen enkeli. Mikael on piispan ja hiippakunnan suojelusenkeli. Neljään stolaan (valkoinen, vihreä, violetti ja punainen) on kirjailtu
psalmi 23.

Helena Vaari käyttää tekstiilitöissään vapaata konekirjontaa, ”maalaamista ompelukoneella”. Se ei perustu tietokoneeseen, vaan kirjonta
tapahtuu käsityönä, jolloin tikkien pituudet ovat
erilaiset. Tekstiilitaiteilija Helena Vaarilla on ollut useita näyttelyitä, esim. Englannissa, Oxfordissa. Hän on suunnitellut kirkkotekstiilejä useisiin kirkkoihin mm. Siuntion Pyhän Pietarin
kirkkoon ja Helsingin Paavalinkirkkoon. Hänen
kädestään on lähtöisin mm. Namibian evankelisluterilaisen kirkon piispan liturginen asu.

Piispanhiippa on perinteinen muodoltaan.
Otsan kohdalla on spektroliitti ristin keskellä.
Yleissävyltään asu on vihertävä. Etureunan
vihertävät lehdet ovat palmusunnuntain, ylösnousemuksen ja uuden elämän vertauskuvia.
Myös Mikkelin hiippakunnan vaakunassa on
kyyhkynen lehti suussa. Myös Kristus elämänpuuna sopii tähän vertaukseen.
Materiaaleiksi taiteilija on valinnut laadukkaita tanskalaisia villakankaita, silkkiä ja lankoja.
Ne ovat kestäviä, helppohoitoisia ja rypistymättömiä. Myös kuljetuslaukku on suunniteltu tätä
kokonaisuutta varten. Kaikkineen työ painaa
kymmenisen kiloa.
































Raimo Paasonen
Mikkeli




































Kirkkoteatterin mahdollisuudet
Kristillisen esittävän taiteen katselmuksen
’Usko, toivo, taide’ osanottajat Järvenpään
seurakuntaopistolla antoivat toukokuussa
2010 julkilausuman.

eheyttää ja yhdistää seurakunnan työntekijöitä
ja seurakunnassa toimivia vapaaehtoisia, se yhdistää eri kirkkokuntiin kuuluvia, se yhdistää
kirkkoon kuulumattomia ja vapaisiin suuntiin
kuuluvia: Se on yhteisöllistä ja yhteiskristillistä.

Lausumassa osallistujat toteavat muun muassa:
kirkkoteatteri seurakunnan työmuotona pitää
nähdä mahdollisuutena: se on ekumeenista, se

Teatteri Kumbe. Suomen Lähetysseura.
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Imagine 2011












































































Kyvyt käyttöön
Helsingissä järjestetty Imagine 2010-tapahtuma kokosi varsinkin nuoria taidetta
tekeviä ja taidetta opiskelevia.
Imagine Helsinki 2010 oli seminaari-ja taidetapahtuma taiteilijoille, taidealoja opiskeleville
sekä seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille ja
johtajille.
Imaginen tekijöinä oli lukuisa joukko suomalaisia kristittyjä taiteilijoita. Mukana olivat
muun muassa laulaja ja lauluntekijä Nina
Åström, säveltäjä Lasse Heikkilä, muusikko
Mikko Nikula, muusikko Jukka Leppilampi,






















Tanssiryhmä Xaris.
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tanssija Titta Tunkkari ja teatteriohjaaja Antti
Sevanto, tangokuningatar 2006 Elina Vettenranta sekä Crescendo Finland ja klassisen musiikin kansainvälinen kokoonpano Halo Ensemble.
Tapahtuman ulkomaisista puhujista ja esiintyjistä suurin osa jäi tuhkapilven taakse. Esimerkiksi pääpuhuja Colin Harbinsonin oli määrä
puhua kahdessa seminaaritilaisuudessa ja
lauantain Imagine Live -illassa sekä sarnata sunnuntain Tuomasmessussa. Tulivuorenpurkauksen takia hänen tervehdyksensä nähtiin videoscreeniltä.
Imagine-tapahtuman pääjärjestäjänä toimiva Creative Arts Europe -järjestö, kannustaa taiteilijoita toimiman omalla alallaan yhteiskun-

nassa, mutta samalla yhteydessä seurakuntaan
ja kirkkoon.

Tulevaisuuden lupaus
Imagine-tapahtuma haastoi taiteilijoita ja seurakuntia yhteistoimintaan. Tarkoituksena oli herättää keskustelua taiteen merkityksestä ja tehtävästä seurakunnassa ja lähetystyössä.
Yksi mukana olleista oli Roihuvuoren seurakunnan kirkkoherra Pekka Kaskinen. Hänen mukaansa taide ja luovuus ovat seurakunnan välttämätön osa.
– Ilman sitä ei pysty evankeliumia ihmisille
välittämään. Suurissa murroksissa kirkon elämässä on aina ollut musiikilla ja taiteilla vahva
osa. Ihmiset kokoontuvat sinne, missä puhutaan
heidän kulttuurinsa kieltä, Pekka Kaskinen sanoi.
Samansuuntaisia ajatuksia taiteen tehtävästä seurakunnassa esitti Espoossa toimivan
Majakkaseurakunnan pastori Antero Laukkanen.
– Havahduin huomaamaan, kuinka monta
taiteilijaa seurakunnassa kävi. Mutta miksi heidän taitonsa olivat käytössä pääosin seurakunnan ulkopuolella, Antero Laukkanen kertoi havahtumisestaan taiteen merkitykseen.
– Miten voisin kerran selittää Luojalleni sen,
kun tulen hänen eteensä. Miten vastaan, kun
hän sanoo lähettäneensä minun luokseni satoja
eri alojen taitajia, emmekä me heitä huolineet.
Jos Jumala on kaiken luovuuden lähde, miksi
seurakunnassa sen kaikkein luovin osa istuu sitten penkissä toimettomana.
Imagine-tapahtumaa isännöivän Jim Millsin
mukaan taiteilijat usein käytännössä häädetään
seurakunnasta. Samoin taiteilijat itse hakeutuvat seurakunnan ulkopuolelle, koska eivät löydä
luontevaa paikkaa siellä toimimiseen.
– Rukoukseni on, että seurakunnissa kautta
Euroopan vielä havahduttaisiin taiteen merkitykseen ja alettaisiin tukea taiteilijoita heidän
työssään, Mills sanoi.

Imagine Live
Viikonlopun ajan Agricolan kirkkosalissa oli esillä useiden taiteilijoiden töitä: Päikki Prihan
tekstiiliteoksia, Sirkka Kultin ja Heli Vihersaaren

grafiikkaa, Elena Hopsun ja Natalia Tamerin
maalauksia, Merja-Leena Määttälän valokuvia
sekä Elina Mäntylän taidekäsitöitä.
Lauantain seminaarissa pohdittiin taiteilijan
kutsumusta ja tehtävää. Ja sen jälkeen syvennyttiin vielä kanavissa taiteen eri näkökulmiin.
Koko tapahtuman ajan oli yleisölle avoimena
taidekahvila, jossa oli mahdollista tutustua,
vaihtaa kokemuksia ja kuunnella esimerkiksi
musiikkia.
Lauantain päätapahtuma oli yleisölle avoin
Imagine Live -ilta, joka kokosi lähes 500 kiinnostunutta. Värikkäässä illassa uskon ja taiteen
äärellä olivat mukana muun muassa laulaja/lauluntekijä Nina Ström, tangokuningatar Elina

Imagine Live: Nina Åström.
Vettenranta, Jakaranda, Halo Ensemble, Xaris
Finland -tanssiryhmä, Marika Westerling, Antti
Sevanto ja näytelmä ”Vaan menossa ohi”,
SwingLoJumpHi-tanssiryhmä, valokuvaaja Katja Turunen ja viulisti Liisa Makkonen. Imagine
live -ilta päättyi Jakarandan afrikkalaisiin rytmeihin.
Tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä olivat mukana Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta sekä useita järjestöjä, mm. Kristillinen taideseura.
Imagine-seminaareja on järjestetty aiemmin Pariisissa vuonna 2005 ja Brysselissä vuonna 2007.
Lisätietoja:
www.imagine2010.net
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Hauras elämä
Seitsemäs Kolahtaako? -elokuvaviikko
järjestettiin Kotkassa 4.–10.10.2010.
Elokuvien teema oli Hauras elämä.
Elämän hauraus koskettaa meitä jokaista monissa elämäntilanteissa. Lapsen elämä on erityisen
haavoittuvaa, joten neljässä elokuvassa lasten
kokemukset olivat keskeisesti esillä. Precious
kertoo puhuttelevasti perheen ihmissuhteista.
Tie näyttää ympäristötuhon jälkeisen maailman,
jossa isä ja poika vaeltavat. Sukunsa viimeisen
päähenkilö on nenetsityttö, jonka identiteetti
murretaan koulussa. Näyttelijä Ville Virtanen
vieraili Pahan perheen esityksessä.
Yleisön vastaanotto on ollut lämmin. Ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta tarvitaan epäkaupallisten elokuvatapahtumien ohjelmavalin-











































Tie (The Road). Ohjaaja John Hillcoat, USA
2008.

noissa. Kotkan kulttuurilautakunta palkitsi elokuvaviikon Vuoden kulttuuriteko -kunniamaininnalla.
Marja Meura



































Matka maailman ääriin
Narnian tarinat: Kaspianin matka maailman
ääriin. Ohjaus Michael Apted, USA 2010.
Seitsenosaisen sarjan kolmannen osan filmatisoinnissa palataan takaisin kristityn kirjailijan ja keskiajan tutkijan C.S. Lewisin luomaan
tarunhohtoiseen Narnia-maailmaan – tällä kertaa meriaiheisen taulun kautta. Edmund (Skandar Keynes) ja Lucy Pevensie (Georgie Henley)
ovat viettämässä kesälomaansa, kun he löytävät

serkkunsa Eustancen (Will Poulter) kanssa taulun, joka toimii porttina Narnia-maailmaan ja
Sarastus-laivalle (The Dawn Treader).

Kaspianin matka maailman ääriin (The Voyage
of the Dawn Treader), USA 2010.





Kesän iloa
Mitä tapahtuu, kun siilien suvun vuosituhansia
vanha aarre on uhattuna? Vastaus löytyy Mustasaaren Siilimusikaalista 29.6.–10.7.2011.
Pukinmäen taidekoulujen kesäteatteriesitykset ovat olleet jo kolmen vuoden ajan ilon
aihe saaren vierailijoille ja myös työntekijöille,
kertoo Leena Miettinen Mustasaaresta. Kesäteatterin näyttelijöinä, muusikoina ja tanssijoina
esiintyvät Pukinmäen musiikki- ja teatterikoulun
8–16-vuotiaat lapset ja nuoret.
Veijo Muroke











































































Taiteen tekemisen teologiaa
Suuri osa Suomen kirkkojen alttarikuvista on maalauksia. Usein puhutaankin yleistäen
alttaritauluista. Muitakin taiteen tekniikoita on toki käytetty. On veistoksia ja korkokuvia
eri materiaaleista. Tekstiilitaidekin on löytänyt tiensä tähän käyttöön. Mosaiikkitaide ja
lasimaalauksetkin kuuluvat kirkkomme alttareille.
Seitsemänkymmentäluvulla viestintää opiskelleet muistavat iskulauseen: Väline on viesti. Voiko kirkkotaiteen tekniikka olla viesti? Mitä taiteilijan valitsema teoksensa toteutustapa voi
julistaa sitä katselevalle? Merkitseekö kuvan sisällön ja muodon lisäksi se, miten se on valmistettu, jotain olennaista sille, mitä kuva kertoo,
mikä on kuvan sanoma?

Rakennuksen osasta taiteeksi
Antiikin roomalaiset omaksuivat mosaiikkitekniikan kreikkalaisilta, vaikkei menetelmä olekaan
heidän keksimänsä. Jo kaksoisvirtainmaan vanhat kulttuurit tunsivat tämän tavan luoda koristeita ja kuvia. Kreikkalaiset hyödynsivät erivärisiä

marmorinpalasia. Hellenistisellä ajalla mosaiikkitaide saavutti korkean teknisen ja taiteellisen
tason myötä laajan suosion koko Välimeren kulttuurin alueella. Alun perin lattioiden koristeena
käytetty menetelmä siirtyi myös seiniin.
Varhaiskristillinen taide otti tekniikan käyttöönsä kirkkotilojen kaunistukseksi. Antiikin koristeaiheet kehittyivät uskonnollisiksi vertauskuviksi ja luonnon jäljittelyn sijaan kuvattiin pyhää
ja tuonpuoleista. Ravennan mosaiikeista alkaa
kirkollisen mosaiikkitaiteen kukoistuskausi, joka
jatkuu edelleen varsinkin itäisessä kirkossa bysanttilaisena perinteenä. Kiven sijaan opittiin
käyttämään värillisiä lasinpalasia ja kultausta.
Seinäpinnoilta mosaiikit kohosivat kattojen korkealla kaartuviin kupoleihin.
9









Mosaiikin valmistaminen on suurelta osin
sen osasten hankkimista, valitsemista ja lajittelua. Taiteilija tietää, mitä värejä ja sävyjä sekä
minkä kokoisia ja muotoisia palasia hän haluaa
kuvaansa. Olennaisissa yksityiskohdissa on oltava tarkempi; kasvoissa ja varsinkin ilmeiden luomiselle tärkeissä silmien ja suun nurkissa käytetään pieniä huolella aseteltuja kappaleita. Laajojen pintojenkaan kokoaminen ei ole pelkkää
samanväristen sirujen liittämistä vierekkäin. Värin lisäksi tummuusaste ja puhtaus vaihtuvat
osasesta toiseen. Näin saadaan pintoihin eloa
ja ilmaisuvoimaa.











































Hilkka Toivola-Karpakka: ’Jeesus auttaa epäuskonsa vuoksi veteen vajoavaa Pietaria’, lasimaalaus, Langinkosken kirkko 1953.
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Elävien kivien kirjo
Mosaiikin kohdalla yhteys erääseen Raamatun
kielikuvaan tulee helposti mieleen. Kristittyjä
kutsutaan eläviksi kiviksi, joka muodostavat yhdessä toisten kanssa Jumalan tahdon mukaisen
kokonaisuuden. Efesolaiskirjeessä ajatus saa tämän muodon:
Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka
perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä käytetään
elävän kiven nimitystä niin Kristuksesta kuin hänen seuraajistaankin. Kiven tekee eläväksi se,
että se on Luojan valitsema ja hänelle arvokas.
Mosaiikkikuva koostuu tässä mielessä taiteilijalle ja katsojalle elävistä kivistä. Samalla sen voi
nähdä vertauksena seurakunnasta, jossa jokaisella jäsenellä on tehtävänsä ja paikkansa.

Värillisen lasin käyttö lasimaalausten valmistamiseen keksittiin vasta keskiajalla. Varhaisimmat värilliset kirkonikkunat ovat romaanisen
ajan lopulta, mutta goottilaiseen katedraaliin ne
kuuluvat jo sen olennaisena osana. Lasimaalaus
koostuu lasinpalasten lisäksi niitä koossa pitävistä lyijysaumoista. Gotiikan rakennustekniikka
mahdollisti kirkon kantavien rakenteiden väliin
jäävien pintojen peittämisen kokonaan kuvallisilla ikkunoilla. Näin luotujen valo- ja tilataiteen
mestariteoksia voi edelleen ihailla Euroopan kirkollisten keskusten tuomiokirkoissa. Taidemuoto on toki yhä elävä ja sitä sovelletaan nykyaikaiseenkin kuvailmaisuun.

Valo maalaa tilaa
Mosaiikin tavoin lasimaalaus koostuu tekijänsä
valitsemista osista, joilla on tärkeä tehtävänsä
kokonaisuudessa. Taiteilija muokkaa lasinpalasiaan oikeaan kokoon ja muotoon voimakkaammin kuin mosaiikkitaiteilija kivenpalasiaan. Hän
myös viimeistelee teoksen yksityiskohdat piirtämällä ne lasin pintaan. Kuva yksittäisistä paloista muodostamassa yhteistä puhuttelevaa kuvaa
on paljolti sama kuin mosaiikissa. Lisäelementtinä on kuitenkin valo. Sekin on kristillinen kielikuva.
Valon avulla lasimaalaus tekee kirkkotilasta
tilateoksen. Vuodenaikojen, sään vaihteluiden
ja varsinkin vuorokauden tuntien valon muutokset muuttavat värikkäiden lasinpalojen kautta
sisätilan antamaa vaikutelmaa. Nykyisin voidaan toki käyttää valaisimiakin lasimaalausten
tukena. Taivaalla rataansa kulkeva aurinko – sehän kokemuksemme kuitenkin on – on kuitenkin perinteisesti se valonlähde, joka lasimaa
lausta tehtäessä otetaan huomioon.
Johanneksen evankeliumi puhuu paljon valosta. Ensimmäisen luvun sanat ovat varmaan
monelle tutut: Hänessä oli elämä, ja elämä oli
ihmisten valo. Ennen kuolemaansa Jeesus lausuu:
”Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo,
ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee
pimeässä, ei tiedä, minne on menossa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia.”

Kuva tarvitsee valoa, lasimaalaus erityisesti.
Jumalan kuvaksi luotu ihminen on tarkoitettu
valon lapseksi, muuten hän ei kuvasta Luojaansa. Valo ei lähde lasimaalauksesta, sen on tultava kauempaa ja paistettava kuvan lävitse. Samoin kristittyä ei kutsuta loistamaan itse, vaan
heijastamaan suurempaa valoa.

Värit puhuvat
Minulle läheinen lasimaalaus on Kotkassa, Langinkosken kirkossa. Se kuvaa myrskyävällä Gennesaretin järvellä kamppailevaa purjealusta
miehistöineen. Etualalla ovat Jeesus ja Pietari.
Opetuslapsi vajoaa hädissään aaltoihin. Mestari ojentaa rauhoittavana kätensä hänen tartuttavakseen. Kuvan värimaailma rakentuu veden
ja pelon kylmistä sinisistä ja Jeesusta ympäröivästä lämpimän kellertävästä valosta. Teos
sijaitsee kuorin itäisellä seinällä ja aamuaurinko
valaisee sen varsinkin kesäisin niin, että värilliset
valopisteet saattavat vaellella salin etuosassa
istuvien messuvieraiden joukossa. Epäuskoisen
Pietarin ahdistus muuttuu apunsa antavan Jeesuksen auringossa toiveikkaan valon vihreäksi
leikiksi seurakunnan keskellä.
Silloin Pietari sanoi hänelle: ”Herra, jos se
olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä
pitkin.” ”Tule!” sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. ”Herra, pelasta minut!” hän
huusi. Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja
sanoi: ”Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?”
Hilkka Toivola-Karpakka (1923–2002), on
tehnyt miehensä Otso Karpakan kanssa useita
lasimaalauksia kirkkoihin ja muihin tiloihin. Hän
opiskeli 1932–35 Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja 1951 Pariisissa. Lasimaalauksen
tekniikkaan hän tutustui Firenzessä. Hilkka Toivola-Karpakka toimi Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulun opettajana 1942–45 ja 1964–69
sekä koulun rehtorina sen jälkeen vuoteen
1973. Hänelle myönnettiin 1970 Pro Finlandia
-mitali.


































Martti Pentti
kuvataiteen lehtori
Kotka
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Jumalan kunnia
Kristuksessa ja
ristinpuussa

Perinteitä on monenlaisia, hyviä mutta
myös huonoja. Hyvät perinteet jäsentävät
elämän kaaosta, luovat ryhtiä ja antavat
perustaa sekä rohkaisevat uusiin askeleisiin.


Kirkkorakennus on kokonaisuudessaan monien
perinteiden summa. Luterilaisesta perinteestämme on syvällinen ja kuvan erityisasemaa korostava kuvateologia. Meidänkin kikossmme on
kuitenkin esiintynyt myös välinpitämättömyyttä
kuvataidetta kohtaan ja sen mahdollisuuksia on
laiminlyöty. Kirkon tulee pyrkiä luovaan vuorovaikutukseen taide-elämän ja taiteilijoiden
kanssa.

Kirkkorakennus ja perinteet
Perinne, traditio, on arvojen siirtämistä (lat. tradere = antaa eteenpäin) sukupolvelta toiselle.
Mikä on kerran löydetty, voidaan löytää yhä
uudestaan, ja siitä saadaan iloita niin kuin kerran on iloittu.
Ajan mittaan hyvätkin traditiot voivat huonontua. Aikoinaan hyvä asian on menettänyt
12

Narinkkatorin hiljentymiskappeli.
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Kimmo Lintula, Niko Sirola, Mikko Summanen






































arvonsa, koska perinnettä ei hoidettu eikä sen
sisältöä ymmärretty varjella taikka kehittää. Asia
oli hyvä, siihen totuttiin, sen arvo unohtui. On
myös alunperin huonoja perinteitä, pahoja tottumuksia, epätarkoituksenmukaisia käytäntöjä.
Silloin toistetaan entistä, kun aina on niin tehty.
Kirkkorakennus on kokonaisuudessaan traditio, monien perinteiden summa. ”Silmän taide”, visuaalinen taide eri muodoissaan, kantaa
kirkossa viestiä kaikkien puhuttujen sanojen rinnalla ja niiden ohi. Sanat valuvat kuin virta, mutta kirkkorakennus arkkitehtonisena muotona
pysyy paikoillaan.

Luterilaisen kuva-ajattelun perusta
Varsin yleisesti vallitsevan ajattelutapamme mukaan kuvat kirkossa ovat hyväksyttäviä kaunistuksia mutta uskon kannalta ehdonvallan asioita eli ns. adiafora-kysymyksiä. Näin ajatellen on
oikeastaan samantekevää, onko kirkossa kuvia
lainkaan taikka millaisia ne ovat. Luterilainen
uskontulkinta kuvista on kuitenkin paljon syvempi. On oikeastaan puhe mysteeriosta. Jumalan Poika tulee lihaksi, ihmiseksi, niin että hänet
voidaan kuvata. Salatusta Jumalasta tulee jotakin näkyviin Jeesuksen kuvassa, myös Neitsyt
Marian ja pyhien kuvissa.
Tämä kuvakäsitys johtuu luterilaisen uskontulkinnan sakramentaalisuudesta. Ehtoollinen
ei ole vain Jeesuksen muistoateria taikka yh
teysaatteen juhla, vaan Jumalan Pojan salattu,
mutta todellinen läsnäolo. Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisessa, mutta samalla tavalla
myös Sanassa. Saarnassa tapahtuu sanallisella
tasolla sama, mikä alttarilla sakramenttia jaettaessa ja vastaanotettaessa ja kuva on yhdenvertainen sanan kanssa. Ristiinnaulitun kuva sanoo saman kuin pitkäperjantain evankeliumiteksti. Ehtoollinen, lain ja evankeliumin saarna
sekä kuva viittaavat kukin merkkeinä Jumalan
valtakunnan todellisuuteen.

Kuva ja ristin teologia
Kuva kuuluu luterilaiseen kirkkoon, ja sillä on
uskontulkinnassamme pyhitetty erityisasema.
Sitä ei pidä alentaa jonkin muun tavoitteen välikappaleeksi, ei koristeeksi, ei tunnelman tehosteeksi eikä sitä saa heittää pois. Kuva kirkossa ei voi koskaan olla pelkkää estetiikkaa. Jumala on kauneus, mutta kauneus ei ole Jumala.
Luterilaiselle uskonkäsitykselle on tärkeintä
ihmisen peruskysymys, miten ”Jumala vanhurskauttaa jumalattoman”.
Ihminen voi korottaa itsensä kuvittelemalla
hienoja ja kauniita asioita. Sellainen on ”kun
nian teologiaa” (Luther) taikka ”haihattelua”
(Pascal). Jumalan todellista kirkkautta ei voi kuvata, koska sitä Raamatun mukaan ei saa välittömästi katsellakaan. Ei ole mitään inhimillistä
oikotietä salatun Jumalan luokse eikä hänen valtakuntansa kauneuden kuvaamiseksi. Jumala
itse ilmaisee kunniansa ja kirkkautensa. Se on
nähtävissä vain Kristuksessa ja hänen ristinpuussaan, ja kirkkaimmin se paistaa kun aurinko
pimenee surusta. Tähän tyytyminen on ”ristin
teologiaa”, ei näkemistä vaan uskomista, tietämättömyyden ristin kantamista. Tämä pätee
myös kuvien tekemiseen ja valitsemiseen. Ristin
teilogian pitäisi saada sijaa kirkkomme taidekulttuurissa ja seurakunnan uskontajussa. Taiteen tekemisessä se vapauttaa, sillä se ei sido
taidetta ennalta pyhitettyjen ihanteiden kaavoihin. Luterilaisuuden mukainen kuva ei ole ikoni,
vaikka ikonikin saattaa ilmaista jotakin keskeistä
ihmisen asemasta Jumalan edessä.







































Tauno Sarantola
Otteita Tauno Sarantolan artikkelista
’Kuvataiteet kirkoissa ja seurakuntatiloissa’
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Kappeli keskelle kylää
Keskiaikaisen kaupungin torin ympäriltä löytyy ainakin katedraali ja raatihuone. Suomessa
uskonpuhdistuksen jälkeen kirkot rakennettiin maaseudulla usein hautausmaan ympäröiminä rauhalliselle kauniille paikalle, jos mahdollista veden äärelle ja vähän keskustaa
sivummalle.
Kaupungeissa kirkot rakennettiin muun rakentamisen yhteydessä palvelemaan oman kaupunginosansa väestöä. Näkyvää rinnakkaiseloa
kauppakortteleiden kanssa ei tavoiteltu.
Helsingille on rakennettu vuosituhannen
vaihteessa uusi mittava kaupallinen keskus
Kamppiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto on selvittänyt Narinkka-torin kappelin ratkaisuja vuodesta 1996. Kaupunki päätti jo vuonna 1999,
että rakennuksen tulee olla hiljentymiskappeli
ja kooltaan 200–400 m2. Kaksi ensimmäistä kappelisuunnitelmaa raukesi. Kaupunki tilasi puuarkkitehtuuriin perustuvan ja ohjelmaltaan
aiempaa suppeamman ekumeenisen hiljenty-
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miskappelin ja palvelurakennuksen suunnitelman 2008. Toteutuva kappeli on pieni vain 90
m2, aputiloineen 270 m2 ja ulkomuodoltaan hiukan samanhenkinen kuin Suomen näyttelypaviljonki Shanghain maailmannäyttelyssä 2010.
Kun kappelin rakentamisaloite on tullut kaupungilta ja kaupunki on vienyt näin tietoisesti
hanketta eteenpäin, mikä mahtaa olla kappelin
teologinen lähtökohta, miksi kappeli rakennetaan? – Kappelia voisi kutsua urbaaniteologiseksi avaukseksi, jolla on yleiseurooppalainen tausta esim. Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Berliinissä, muotoilee yhteisen seurakuntatyön
johtaja Pentti Miettinen. Diakoninen auttami-

nen sekä hiljentyminen ja sielunhoidollinen työ
ammentavat myös uusista urbaaneista malleista. Notre-Dame de Pentecôte Pariisin Défensessä sopii myös vertailukohdaksi.
Kiinteistöjohtaja Markku Koskinen linjaa
kappelin lähtökohdaksi hiljentymisen Suomen
ehkä vilkkaimman jalankulkuristeyksen keskellä;
tilaisuus hiljentyä, syventyä itseensä pyhän äärellä, voimaantua ja levätä. Mahdollisuus tavata
ja keskustella seurakunnan tai sosiaaliviraston
työntekijän kanssa sekä mahdollisuus saada
uutta tietoa kirkosta ja uskosta voi myös olla
kappeliin poikkeamisen syy.
Kappeli on kansainvälisen design-säätiön
kärkihanke Helsingissä vuonna 2012. Designvuonna kappelissa käy runsaasti vierailijoita.
Kappeli on avoin aamusta iltamyöhään. Hiljentymiskappeli on pieni, tarkoitettu 60 hengelle.
Jatkossa painottunevat hiljentyminen ja henkilökohtaiset keskustelut seurakunnan tai kaupungin sosiaalitoimen edustajien kanssa. Rippituolia ei tule, mutta sielunhoidollista keskustelua kyllä. Kappelissa ei järjestetä jumalanpalveluksia eikä kirkollisia toimituksia. Kappelissa voidaan järjestää muita pienimuotoisia tilaisuuksia
ehkä hetkipalveluksia ja lyhyitä taide- tai kult-

tuurituokioita. Toimintaa miettimään ei ole vielä asetettu työryhmää.
Siitä hankitaanko kappeliin taideteoksia ei
ole vielä tehty päätöksiä. Aluksi annetaan arkkitehtuurin puhua – mutta riittääkö se? Ekumeenisuus, jonka kaupunki on asettanut yhdeksi kappelin ominaisuudeksi, asettaa haasteen
taideteoksille. Uskontoon liittyvä ikonografia on
kirkkokuntasidonnaista. Tällä perusteella kuvataidetta ei kuitenkaan tarvitse rajata pois kappelin interiööristä. Design ratkaisee, Notre-Dame de Pentecôte tarjoaa mallin. Sana ja kuva
voivat olla yhtä arvokkaita hiljentymisen välikappaleita. Kappelin aulaan on tulossa plasmaseinä, jossa voidaan näyttää valokuvia tai liikkuvaa kuvaa, esitellä erilaista henkistä, hengellistä
toimintaa.
Hiljentymiskappeli tulee yhteisen seurakuntatyön hoitoon. Kappelissa järjestettävä toiminta voi tarjota monia mahdollisuuksia taiteilijoiden kristillisille näkemyksille ja erilaisten ihmisten kohtaamiselle. Kappeli voi toimia myös kulttuurikappelina, vaikkei siinä suuria tilaisuuksia
mahdu järjestämään eikä pitkät tilaisuudet sovi
kappelin avoimuuteen. Onko nyt avautumassa
uuden tyyppinen mahdollisuus kohtaamiselle:
tuoda tarjolle lyhyttä, esittelevää, ajankohtaista,
monipuolista henkisyyttä ja hengellisyyttä eri
taiteen- ja kulttuurinaloilta. Tila on intiimi ja sopii hyvin pienille esityksille ja ryhmille rajana
taiteen koskettavuus.
Veijo Muroke



































Narinkkatorin hiljentymiskappeli. Korkeaan
puiseen osaan sijoittuva sakraalitila on hiljainen, vilkas ympäristö on tietoisesti etäännytetty. Pehmeän muotoinen sisätila sulkee kulkijat
turvalliseen syliinsä. Tilaa hallitsevat ylhäältä
tuleva epäsuorasti lankeava valo ja lämmin
puun tuntu. Kappelisalin seinäpinnat ovat
muotoon veistettyä tervaleppää joka taivutetaan paikalla ja pintakäsitellään. Alttarikalusteet ja penkit tehdään massiivipuusta.
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Kimmo Lintula, Niko Sirola, Mikko Summanen
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Lääkäri
rauniokaupungissa
Olen suorittanut elämäntyöni lääkärinä etupäässä kehitysmaissa, noin 25 vuotta Afganistanissa ja neljä ja puoli vuotta Etiopiassa.











Olen joutunut toimimaan aika ajoin vaarallisissakin tilanteissa, sissisodan keskellä Etiopiassa
sekä Afganistanissa Neuvostoliiton miehityksen ja sitä seuranneen sisällissodan pyörteissä,
mutta toki olen elänyt myös rauhallisissa oloissa
Keski-Afganistanin vuoristossa. Ulkonaisesti helpommissakin vaiheissa riitti paineita: ympärillä
tungeksivia lähimmäisiä kylissä tai klinikalla, ylivoimaisia terveydenhuollon haasteita, joista yritin suoriutua parhaani mukaan ainoana työvälineenä usein ”minä itse”.

1991 sain tilaisuuden vierailla van Goghin taidenäyttelyssä Amsterdamissa paluumatkalla
Suomesta Afganistaniin. Oivalsin yhtäkkiä: ”Eihän minun tarvitsee eläkkeelle odotella, voin
alkaa heti maalata!”.
Tuolloin asuin kaksikerroksisen omakotitalon valoisassa yläkerrassa Kabulissa. Räjähdys
naapurissa tapahtui jo samana iltana, ja kömmin kiltisti alakertaan makuvaatenyytteineni.
Vietimmekin sitten kellarissa kuusi viikkoa sillä
kertaa, ja taisi maalaaminenkin jäädä.

Taiteen harrastajaksi Afganistanissa

Rauniokaupunki

Työn touhun keskellä haaveilin usein: ”Kun pääsen eläkkeelle, rupean maalaamaan”. Kesällä

Jouluna 1995 maalasin akvarellin Kabulin rauniokaupungista. Kuvassa loisti joulutähti rau
nioitten keskellä kyyhöttävän pyhän perheen
yllä. Ja maalaukseen oli syntynyt myös seuraava
runo:































Leena Kaartinen ja Jekku Kabulin maastossa.
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Leena Kaartinen: ’Sotajoulu’,
öljy kankaalle 1995
















Polvistun eteesi paimenten tavoin
hartaana, kiitollisena
palvomaan
Ojennan, mitä omistan
elämäni, itseni, kaikkeni
Sinulle, elämän antajalle.

Tänä Jouluna
joulun Jeesus
synny jo vihdoinkin
rauniokaupunkiin
valoksi pimeään
toivoksi toivottomille

Mutta sinäkö siinä,
joulun Jeesus
sinäkö polvistut
minun eteeni
pesemään jalkani
pyyhkimään kyyneleet silmistäni
lämmittämään kohmeista sieluani
talutat pimeässä
rauniokaupungissa
palelevien, nälkäisten,
murheisten, toivottomien
lähimmäisteni luo.

Vapahtajaksi



















Luominen on merkinnyt minulle purkautumiskeinoa. Olen saanut purkaa ahdistusta, minkä
alituinen vaaran kohtaaminen ja varsinkin päivittäisten raskaitten elämäntarinoitten kuunteleminen väistämättä herättää.
Jäin eläkkeelle maaliskuussa 2006, ja taideharrastus jatkuu erilaisissa harrastelijapiireissä.
Mutta elämää rikastuttaa tietysti myös ”oikeitten” taiteilijoitten tuottama taide eri muodois17









Rembrandt Harmensz van Rijn: Tuhlaajapojan
paluu, öljy kankaalle n. 1662, 206 cm x 262 cm,
Eremitaasin taidemuseo, Pietari


Tuhlaajapojan paluu

































































Leena Kaartinen

Järisyttävimpänä taide-elämyksen olen kokenut
Rembrandtin ”Tuhlaajapojan paluun” äärellä
Eremitaasin taidemuseossa Pietarissa. Sinä, kuten muittenkin mestaritöitten edessä sielu hil



jenee nöyrään kiitokseen.
Rembrandt kuvaa isän vanhana, sokeana
miehenä syleilemässä eteensä polvistunutta
ryysyistä poikaansa. Ensinnä tulevat mieleeni
Vanhan Testamentin kertomukset Jumalasta,
jonka tekisi mieli kapinoivaa kansaansa seuratessaan ”hävittää koko roska”, muttei hän voi,
koska hän kuitenkin rakastaa kansaansa. Tuo äärimmäisen kärsivällinen rakkaus vie hänet lopulta Jeesuksen kautta ristille maailman, meidänkin syntiemme tähden. Rakkaus kuluttaa Isän
sokeaksi, vanhaksi mieheksi Rembrandtin maalauksessa.
Ja toiseksi ajattelenkin Raamatun kuvausta
Jeesuksesta: Hän, joka on kiusattu ja kärsinyt,
voi kiusattuja auttaa. Jumalan rakkaus tulee alas
arkeemme, tai oikeastaan nostaa ja kantaa alhaalta käsin. Hänelle saamme huokailla päivittäin ja hetkittäin mieltä ahdistavia asioita ja elämän vaikeita tilanteita. Hän auttaa – tavalla tai
toisella. Kolmanneksi ajattelen, että minä olen
se tuhlaajatyttö. Minä pahoitan Isän mielen päivittäin. Mutta minä saan juosta hänen syliinsä.
Ja niin saat sinäkin. Päivittäin. Hän ei väsy armahtamasta.

saan. Taidenäyttelyjen antia ihaillessani minua
sykähdyttää kaikenlainen taide riippumatta ilmaisutavasta tai tyylistä, kun se tavalla tai toisella esittää Luojan luomistyön rikkauksia.





Leena Kaartinen kertoo taideharrastuksestaan
Kristillisen taideseuran vuosijuhlassa Lahdessa
2011.


































Veisattu runo ennen ja nyt
Miltä maailma tuntuu ja näyttää virsien
maailmassa? Mikä virressä muuttuu? Mikä
pysyy ja jatkuu? Virsi on ikivanha ja alati
uusi. Se on lyriikkana lähes tutkimaton, ja
harvemmin virsitekstiä luetaan runona.
18

Virren virtaa -teos on artikkelikokoelma.
Teoksen kirjoittajat pohtivat virren poetiikkaa sekä sanan ja sävelen kohtaamista.
Lähtökohtana on tieteidenvälisyys, näkökulmissa vaikuttavat lähinnä lyriikantutkimus,











kulttuurihistorian, kirkko-ja kansanmusiikin
tutkimus. Virren virrassa runo kohtaa
musiikin, kalevalakieli rekilaulun ja modernin kirjallisuuden.
Toimittaneet Liisa Enwald ja Tuula Hökkä. Kansanvalistusseura 2010. 374 s.
Kirjoituksissa käsitellään arkkivirsiä, kuolinvirsiä, runojen taivasnäkyjä ja luontokuvauksia.
Virren vaellusteitä seurataan Lutherin ja Finnon
ajoista nykypäiviin. Artikkeleissa kysytään muun
muassa: Millaisin säkein kansannainen tai oppinut runoniekka valmistautui kuolemaan? Mitä
virsi on voinut merkitä yhteisössään, mitä se
merkitsee 1800-luvun nuoren kihlaparin kirjeenvaihdossa tai millaisina virret näkyvät modernissa kaunokirjallisuudessa, kuten Eeva-Liisa
Mannerin tuotannossa. Miten virret ovat muokkautuneet vuosisatojen kuluessa kääntäjien ja
editorien käsissä? Miten uusi virsiteksti ja -sävelmä syntyy ja liittyy kristillisen kulttuurin ja
taiteen uomaan?
Kirja sopii virren ja kirjallisuuden tuntijoille,
tutkijoille, kanttoreille, opettajille, ja kaikille,
joille virsi merkitsee muistojen äidinkieltä ja veisuu voimavirtaa.

Vaeltava virsi
Äsken kuultu Alppilan seurakunnan Salonkikuoron laulama, kanttori Vivika Oksasen johtama
psalmivirsi Sieluni janoaa Jumalaa (Ps 42) on
Toivo Hyyryläisen runoilema ja säveltämä. Kirjassamme artikkelissaan Peuravirren jäljillä Toivo Hyyryläinen näyttää, miten virren taustalla
on vanha hugenottivirsi, joka kulkee läpi Euroopan kielten ja vuosisatojen. Sen vaikutus ja
muunnelmat jatkuvat ja tulevat vihdoin osaksi
pohjoispohjanmaalaisen pienen seurakunnan
nykypäivää, kirkkotaidetta ja -musiikkia, paikallishistoriaa -ja laajemminkin kirkkomusiikkia.
On ollut vaikuttavaa tämän kirjahankkeen
aikana nähdä ja miettiä sitä, miten valtavaa kulttuurihistoriaa virret kantavat mukanaan. Kun
jouluaikaan laulan virsikirjan jouluvirsiä, liikun
niin suomalaisessa kuin eurooppalaisessa, niin
luterilaisessa kuin keskiaikaisessa virsi- ja lauluperinteessä. Jouluvirsistä enemmistö ajoittuu
1300-luvulta 1600-luvun lopulle. On siellä piispa

Jaakko Löytty on suomalaisen virren taitaja.
Valokuva Jari Lehtikangas.
Ambrosiuksen vanhaiskristillinen jouluhymnikin
300-luvulta.
Kirjassamme on monia eri perustein eteneviä pitkittäisleikkauksia virsihistoriaan, musiikkiin, tekstiaiheisiin ja teemohin. Omassa osuudessani teen parin artikkelin verran poikittaisleikkausta historiaan, kun otan kohteeksi erään
1800-luvun alkupuoliskolla vaikuttaneen pienehkön pietistisen liikkeen ja virren merkityksen
sen hartaus- ja uskonelämässä. Kysyn, miten virret elävät jossakin tietyssä ajassa ja paikassa,
mitä ne merkitsevät ihmisille ja miten niitä ja
niiden käyttöä voi tulkita.
Tuula Hökkä
Otteita puheenvuorosta Virren virtaa -teoksen
julkistustilaisuudessa 1.12.2010 Helsingissä
Alppilan seurakunnassa Lintulahden seura
kuntakodissa
19

Musiikki
puhuu
Itse Bach ei tiettävästi koskaan tarttunut
kynään selvittääkseen tarkoituksiaan,
päinvastoin hän oli sitä mieltä, että muusikolla oli tarpeeksi tekemistä musiikissaan ja
hänen pitäisi ilmaista itseään vain sen
kautta.
Niin hän jatkoi luomistyötään hiljaisuudessa välittämättä hetken muotisuuntauksista ja turhasta hälinästä.
Seikka, joka antoi voimaa tähän riippumattomuuteen ja teki hänet sanan syvimmässä
merkityksessä vapaaksi, oli hänen uskonnollisuutensa. Se ei ollut pelkkää suun tunnustusta.
Koko hänen musiikkituotantonsa tulvi hänen
hurskaudestaan, se on ilmaus hänen kunnioituksestaan ääretöntä kohtaan, josta hän tuntee
olevansa riippuvainen. Hän kuuluu tähän iäiseen maailmaan ja se tekee hänet haavoittumattomaksi ja tilapäisyyden yläpuolella olevaksi. Jokaisen käsikirjoituksen alkuun hän merkitsee olevaksi. Jokaisen käsikirjoituksen alkuun
hän merkitsee nimikirjaimet J. J. – Jesu juva (Jeesus auta) – ja viimeisen nuottirivin jälkeen kirjaimet S. D. G. – Soli Deo Gloria (Vain Jumalan
kunnia). ”Soll aller Music Finis und End Uhrsache
anders nicht, als nur zu Gottes Ehre und Recreation des Gemüths seyn” lukee hänen kenraalibassomääräyksissään (Kaiken musiikin loppu ja
päämaali älköön olko mikään muu kuin Jumalan
kunnia ja mielen virkistys). Ja Friedeannin nuottikirjaan hän kirjoitti otsikoksi ”In nomine Jesu”.
Tutkimus ei ole päässyt selvyyteen siitä, miten Bach suhtautui eri uskonnollisiin suuntauksiin; pääasiallisesti siitä syystä, että näitä ei ole
varmuudella kartoitettu. Teoriassa hän tuki ortodokseja pietistejä vastaan, mutta ilmeisesti
hänen tunne-elämänsä on saanut voimakkaita
vaikutteita pietismistä, joka on myös lyönyt lei20

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Muotokuva Elias Gottlob Haussmann 1746.
mansa moniin hänen kantaattiteksteihinsä. Täysin vieras hän ei myöskään ole mystiikalle. Lopuksi ilmenee hänen uskonnollisuudessaan monia piirteitä, jotka johtavat ajatukset Lutheriin
ja uskonpuhdistusajan profeetalliseen taisteluintoon. Tiedetään myös, että hänen melko
huomattavan kirjastonsa pääosan muodostivat
teologiset kirjoitukset ja hartauskirjat, ja joukko
pikkupiirteitä hänen kantaateissaa ja pääosissaan eikä vähiten suuressa messussa paljastavat, että hän tunsi hyvin sekä Raamatun että
teologisten selvittelyjen viisastelut. Tulemme
siten siihen johtopäätökseen, että hän uskonnollisena persoonallisuutena oli synteesin ja yhdistävän täydentämisen mies samalla tavoin
kuin hän valtavassa elämäntyössään yhdistää
säveltaiteen kaksisataavuotisen kehityksen tyylisuunnat persoonalliseksi, elimellisen yhtenäiseksi huipentumaksi. Huolimatta siitä, että hän
ajatuksellisesti on epäilemättä lähinnä evankelis-ortodoksista suuntaa, kokoaa hän kaikki elä-





vän uskonnollisuuden piirteet jonkinlaiseksi
tunnustusten yläpuolella olevaksi kristillisyydeksi.

Rukouksen muoto
Mitä enemmän tutustuu Bachin elämään, sitä
selvemmin hän esiintyy uskovaisena kristittynä
sanan varsinaisessa merkityksessä. Sekä ulkonaisessa elämässään että luovassa toiminnassaan hän alistui uskonnon korkeamman järjestyksen alaiseksi. Ei ollut mikään tyhjä sanontatapa alkaa jokainen sävellystyö sanoin Jesu juva,
Auta, oi Jeesus. Ja sillä, mitä hän kirjoitti, ei ollut
koskaan itserakasta sivutarkoitusta osoittaa
omaa taitavuutta, vaan hän työskentelee vain
Jumalan kunniaksi. Itse hän häviää työnsä taakse. Musiikki on hänelle rukouksen muoto. Hänen uskonvarmuutensa sanoo hänelle, että hän
on rakentanut elämänsä ja työnsä kalliolle.
Siitä syystä hän on myös huoleton työsnä
tulevaisuuden suhteen. Hänen taiteensa ei ole
ihmisten miellyttämistä varten, ei palvellakseen
pelkästään heidän ajanviettteentarvettaan ja
”mielen virkistystä”. Se on taidetta, jonka avulla
ihmiset voivat palvella Korkeinta. Se on kuin
ikuisuudelle pystytetty temppeli, joka on täynnä
vertauskuvia kaikesta siitä, mikä ihmisen sisimmässä liikkuu, ei ainoastaan hänen ikuisuudenkaipuustaan ja uskonnollisista elämyksistään.
Sillä todelliselle uskovallehan kaikki on uskonnollista, ja siksi ovat myös leikillisyys, haaveilu,
luonnonrunous, pienet surut ja inhimilliset vajavaisuuden saaneet paikkansa Bachin musiikissa. Itse hän esiintyy tämän taiteen vähäisenä
palvelijana. Hän tahtoo olla hyvä käsityöläinen
ja taitava muusikko siinä kaikessa, mitä musikaaliseen taitoon 1700-luvun alussa kuului. Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, että hän oli
nero, jo siitäkin syystä, että käsitettä nerous ei
ollut vielä tuona aikana keksitty – vasta myrskyja kiihkokausi ja romantiikka toivat ilmoille nerous-käsitteen ja alkoivat pitää taidetta itsenäisenä persoonallisuuden ilmaisuna.




































Maata
näkyvissä
Maata Näkyvissä -festarit järjestettiin 26. kertaa
marraskuussa 2010 Timo Vainion muistoksi.
Festarit saivat alkunsa vuonna 1984, kun
17-vuotias Timo kuoli yllättäen kesken koulupäivän. Ystävät järjestivät hänelle muistojuhlan,
jonka nimi oli Maata Näkyvissä.
Tapahtumasta on kasvanut kristillinen nuorisotapahtuma, jota suurempaa ei Euroopassa
ole. Tänä vuonna Turkuun kokoontui lähes
10 000 nuorta.
– Minulle nämä ovat edelleen Timon muistojuhlat, sanoo Timon sisko Marita Vainio.
Marita Vainio oli järjestämässä ensimmäisiä
Maata Näkyvissä -festareita vuonna 1985.
– Halusimme tehdä sellaisen nuortentapahtuman, johon itsekin haluaisimme mennä,
hän muistelee.
Timo on edelleen näkyvästi esillä tapahtumassa. Hänen tarinansa kerrotaan pääkonsertissa, ja Timon kuva ja kuolinilmoitus on nähtävillä läpi viikonlopun Turkuhallissa.



Julius Rabe
Otteita ruotsalaisen musiikkikriitikon ja
kirjailijan Julius Raben elämäkertateoksesta
’Bach’, 1958

News Boys MN-festivaaleilla 2010.
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Lahdessa Marianpäivänä 27.3.2011


















































































Kristillisen taideseuran juhla
ja vuosikokous
Ristinkirkko, Kirkkokatu 4
10.00

Messu
Lit. ja saarna Helena Ylönen, av. lit. Pekka Särkiö, urkuri Pauli
Pietiläinen, kanttori Aurora Ikävalko, Lahden Kamarikuoro

SEURAKUNTATALO, Kirkkokatu 5
11.30

Kahvitarjoilu

12.15

Vuosikokous, kokousedustajat (2. kerros)

13.00

Ruokailu

14.00–15.30

Juhla
Kuorolaulua Lahden Kamarikuoro, johtaa Terhi Hilden
Tervehdyssanat, kirkkoherra TT Pekka Särkiö
Esitelmä Viipurin Museon taidekokoelmista, FT Hannu Takala
Kuorolaulua, Lahden Kamarikuoro
Mahdolliset muistamiset
Päätöshartaus, TT Riitta Särkiö

GALLERIA VAPARI6, Vapaudenkatu 6
12.15–13.15		

Taidenäyttely, Leena Kaartinen
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Kristityn maailmankuvaan kuuluu avoimuus
hengelliselle todellisuudelle myös taiteiden
alueella.
Kristillinen taideseura ry haluaa edistää tätä
avoimuutta.
Kristillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja
Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran kiinnostuksen kohde oli ’kolmisointu’, taide, kristillisyys
ja suomalaisuus. Juuri itsenäistyneen maan yhdistysrekisterissä seura sai numeron 1.
Seuraan lukeutui 1900-luvun alkukymmeninä monia eri kristillisten piirien vaikuttajia. Sen
piirissä oli maan kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Seuran eräs kiinnostuksen kohde oli kirkkojen taidehankintojen kehittäminen. Seuralla
oli myös julkaisutoimintaa. Se julkaisi kirjasina
koosteita eri taiteenaloja käsittelevistä artikkeleista täyttäessään tasavuosia.
Seuran toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen omissa paikallisyhdistyksissään. Yhdistyksiä toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa,
Mikkelissä ja Loimaalla.
Vuodesta 1978 alkaen seura on julkaissut
vuosijulkaisua ’Ars Magna’, suuri taide.
Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Seura
lukeutuu vuonna 1978 laajalla pohjalla alkunsa
saaneen Tieteen ja taiteen kristillisen tukisää
tiön perustajiin. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen
työhön.
Olet tervetullut seuramme jäseneksi. Liittymishakemuksen voit lähettää tällä lomakkeella
sähköpostitse lähimpään yhdistykseen. Jäsenyyteen sisältyy kerran vuodessa ilmestyvä Ars
Magna-lehti. Jäsenmaksu n. 10 € peritään jäseniltä postitse.





Kristillinen
taideseura
lyhyesti

Liittymistiedot
Pyydän merkitsemään itseni Kristillinen taideseura ry:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteen
sisältyy Ars Magna-lehti
Postita liittymiskaavake Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle.
Tuula Setälä
Pohjoinen Rautatienkatu 17 A
00100 Helsinki
Anja Ounila
Pajukatu 10 B 13
15520 Lahti
Juhani Järvinen
Papinkuja 4 A 20
32200 Loimaa
Marja Meura
Satakielentie 10
48230 Kotka
Martta Juuti
Kaituentie 39 E 78
50160 Mikkeli

Nimi
Osoite

Ammatti
Syntymäaika
Päiväys
Allekirjoitus
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ARS MAGNA   SUURI TAIDE
KRISTILLINEN TAIDESEURA RY
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