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utisotsikot lyövät kasvoille: 

Uudet rikollisuuden muodot valtaavat alaa.
Lapset eivät enää leiki.
Uusia, tuoreita kirjoja euro per kappale.

Entä mitä yllätyksiä tarjoaa tuttu sienimetsä? Sienten lisäksi kansainvälisen kauppaketjun mainospal-
lon! Kuka sen on suomalaismetsään toimittanut? Ketä varten?

Aikaamme leimaa minäkeskeisyys. Ennen opetettiin uhrautumista, yhteisvastuuta, toisten kunnioitus-
ta. Tänään tuntuu olevan läsnä vain nykyhetki ja minä itse.

Alkaa vähitellen ymmärtää nuorisoa, jonka on vaikea löytää paikkaansa. Aikaisemmin koettiin, että ih-
minen on ohjelmoitu rauhaan, harmonian etsintään. Että hänelle on ominaista tarkoituksenmukaisuus, 
joka saa tyydytystä yhteisöä rikastuttavasta luovasta toiminnasta.

Tätä taustaa vasten on entistä haastavampaa paneutua lähivuosien urakkaan: Kristillisen taideseuran 
100-vuotishistoriikkiin. Jos faktat hallittaisiinkin, on vaativaa luoda nykyihmistä puhutteleva kertomus. 

Kristillisen taideseuran jäsenet ovat historiansa aikana tunteneet huolta kansansa kohtaloista, autta-
neet lähimmäisiään ja kokeneet yhteisöllisyyttä. He ovat etsineet voimaa uskosta, lohduttautuneet tai-
teella ja yrittäneet urheasti eteenpäin. Ei ole haasteita puuttunut. Ei puutu meiltäkään, jos asemamme 
oikein ymmärrämme.

Haasteellisessa ajassa
Martta Juuti

U

Nyky-yhteiskunta hämmästyttää. 
Siitä on tullut ylen nopeatempoinen, lyhytjännitteinen. 
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Kastemaljassa pisaroi pyhyys ja elämä
Veijo Muroke

Kristillinen taidesäätiö

asteessa lapsi liittyy yhteiseen uskoon ja seurakuntaan, tulee suvun jäseneksi, saa oman nimen ja kum-
mit. Kastemaljassa heijastuvat kaikki nämä ulottuvuudet. Kastemalja on kirkosta tuttu sakraaliesine, 
joka luo juhlavuutta kastetilaisuuteen, mutta kastemalja voi liittyä myös kotikasteen juhlaan.

Kotikaste on suomalainen käytäntö, joka yleistyi viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Koska kotikasteeseen 
suunniteltua kastemaljaa ei ole ollut, kastemaljana käytetään jotakin perheen omaa astiaa. Kastemaljan 
voi toki myös lainata seurakunnalta, jolloin pappi tuo sen tullessaan kastetilaisuuteen. Kummit voivat 
hankkia lapselle kastemaljan ja kantaa maljaa kastehetkellä. Maljasta tulee silloin kastetun henkilökoh-
tainen muisto- ja käyttöesine, joka kantaa pyhän kosketusta ja seuraa häntä elämän matkalla. Kum-
miudelle kastemalja tarjoaa luontevan alun. Myöhemmin kastemaljaa voi täyttää eri tavoin kastetun 
iän karttuessa. Joissakin ehdotuksissa kastemaljaan saattoi liittää eri tavoin vihjeitä suvun ja läheisten 
tärkeinä pitämistä arvoista.

Kastemaljan muotoilukilpailu järjestettiin keväällä 2013 ja kilpailun tulokset esiteltiin Suomen lasi-
museon näyttelyssä 11.9.-3.11.2013. Muotoilukilpailu järjestettiin Kristillisen taidesäätiön aloit-
teesta yhdessä Kirkkohallituksen, Helsingin seurakuntayhtymän, Suomen lasimuseon ja Suo-

K
Kastemaljan muotoilu sai taiteilijat miettimään sakramentin pyhyyttä ja kaste-
käytännön uusia muotoja, kasteen voimaa, sen salaisuutta.

4

”Kasteen risti”, Tero Välimaa, I palkinto. Kasteenristissä yhdistyy moderni 
muotoilu ja hienostuneesti toteutettu kristillinen symboli, joka erottuu ensin 
koristeellisina pisaroina ja avautuu ristiksi tietystä suunnasta katsottuna.

Valokuva: Suomen lasimuseo
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men lasimuseon ystävien kanssa. Muotoilun kohteena oli ensisijassa 
kotien kastemalja, ja siksi hinnan tuli olla kohtuullinen. Kastemaljan tuli 
soveltua myös seurakuntakotiin, josta sitä voidaan lainata perheille kas-
tetilaisuuteen kastemekon tapaan tai käyttää kirkollisissa tiloissa järjes-
tettävissä kastetilaisuuksissa. Maljan sai muotoilla joko kotikäyttöön tai 
seurakuntien käyttöön kilpailijan harkinnan mukaan.

Kastemaljakilpailuun jätettiin 74 ehdotusta, useimmat nuorilta lahjak-
kailta muotoilijoilta. Ehdotusten suuri määrä ja idearikkaus yllättivät. 
Ensimmäisen palkinnon voitti Tero Välimaa ehdotuksellaan ”Kasteen-
risti”. Palkintolautakunta perusteli päätöstään: Kasteenristi on kastemal-
jaksi sopiva, esteettisesti kaunis ja levollinen. Kastemaljan perusmuoto 
on toteutettu uudella tavalla. Kastemaljassa päilyvä hienostunut risti 
on toteutettu vanhaa koristelutekniikkaa käyttäen kastemaljan pohjaan 
pienin ilmakuplin. Taiteilijan ideana oli saada risti vangituksi lasin sisään 
ilmakuplin kuin pienin pisaroin: ”Valmiin tuloksen nähtyäni nimi syntyi 
heti: Kasteenristi, kasteinen risti.” Kaste ja risti − aamun, uskon, kasvun ja 
nuoruuden vertauskuva.

Toisen palkinnon voitti Pauli Partanen ehdotuksellaan ”Santa Via”, jota 
palkintolautakunta luonnehti: pisaran muoto symbolisoi kauniisti kasteen 
merkittävintä elementtiä vettä. Maljassa pelkistyy kaunis orgaaninen va-
paa muoto. Kolmantena palkittiin Helmi Remeksen ehdotus ”Rakkaus” 
ajaton, uudella tavalla klassinen, esteettisesti kaunis esine. Kunniamai-
ninnan saivat Kari Alakoski, Johanna Smith ja Heikki Viinikainen. 
Kastemaljoista koottu näyttely kiertää eri puolilla Suomea vuonna 2014.

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin äänestys yleisön suosikkimaljasta. 
Yleisöäänestyksessä annettiin 675 ääntä, mikä oli paljon näin pienessä 
näyttelyssä. Tero Välimaan muotoilema Kasteenristi voitti täpärästi myös 
yleisöäänestyksen, muille sijoille yleisö nosti eri tekijöitä. Yleisöäänestyk-
sessä nousivat esille kotiin, paikkaan, juuriin ja perinteisiin liittyvät työt. 
Kaste on juurtumista ja kasvamista, uskon ja toivon lähde.

Voittaneen työn muotoilija ja toteuttaja 
lasinpuhaltajamestari Tero Välimaa Iittalasta.
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”Santa Via”, Pauli Partanen, II palkinto. ”Rakkaus”, Helmi Remes, III palkinto.
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Taiteet lähetystyössä
Arto Vuorela

ähetyskenttä voi olla monessa paikassa. Periaatteessa on sama, tuoko evankeliumin intialainen suo-
malaiselle, suomalainen perulaiselle vai suomalainen toiselle. Viesti Jumalan rakkaudesta meihin Jee-
suksessa ei pohjimmiltaan muutu. Käytännössä tilanne ei kuitenkaan ole aivan sama, keinot ja tyyli 
vaihtelevat. 

Lähetystyötä voi tukea vaikkapa myymällä taideteoksia, käsitöitä tai muita tuotoksia. Niitä voi myös 
antaa lahjaksi. Esimerkiksi Pepe ja Merja Tolosen musiikki- ja avustustyön kautta on viety Itä-Euroo-
pan ja Venäjän vangeille tuhansittain suomalaisten kutomia villasukkia. Sisäistä ja ulkoista lämpöä… 
Taidemuodot voivat toimia sekä julistuksena että rakkauden tekona, kuten musiikki sairaaloissa tai hoi-
tolaitoksissa.

Ylistystä kadulla

Eräs uusi ilmiö on flash mob –tapahtumat (ns. ’äkkiryhmät’), joissa joukko ihmisiä kerääntyy julkiselle 
paikalle ja tekee sovittuna ajankohtana jotain odottamatonta. Tapahtumia voidaan harjoitella ja suun-
nitella keräten osanottajia ja sopien tehtävät. Toiminta edellyttää kristittyjen ryhmän ja että tyyli toimii 
julkisissa tiloissa paikallisessa yhteisössä.

Länsimaissa äkkiryhmiä on toiminut ostoskeskuksissa, kävelykaduilla ja kahviloissa. Kuorot ovat esit-
täneet joululauluja. Äkkiryhmä voi tarkoittaa myös teatterimaisia esityksiä tai rukoustoimintaa. Van-
couverin kaupungissa koreankielinen seurakunta Nanoom on esittänyt ulkotiloissa ylistystanssia. 

L
Miten taiteilijat voivat toimia ja mitä käyttömahdollisuuksia eri taidemuodoilla 
on lähetystyössä? Muutamat lähetyskentillä olleet taiteellisesti lahjakkaat 
ihmiset vastaavat.  

’God is Good’ Nanoom Vancouver flash mob 3.9.2011
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Hauskuutta lisää se, että ryhmät eivät erottaudu esitysvaattein tms. vaan voivat syntyä ja hajaantua 
huomaamatta. Siivooja saattaakin yhtyä esitykseen. Esimerkkivideoita löytyy nettihauilla sanoilla flash 
mob ja esim. Christmas, Christian tai Nanoom. 

Satu Eronen (ks. satuhelsinki.wordpress.com) on sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja. Hän on tehnyt mm. 
Pahan päivän varalle -blogin (ruots. Fullkorn) sekä sarjakuvia Esseen ja Nuottaan. Satu on kohdis-
tanut töitään valmiiksi kristityille ihmisille, tosin esim. strippisarjakuvaa Muukalaisen katekismus on 
hankkeilla kääntää venäjäksi mm. rippikoulukäyttöön. 

“Taidetta kannattanee tehdä etupäässä itselleen ja kaltaisilleen. Toisaalta jos on kristitty taiteilija, luovuu-
den toteuttaminen on jo lähetyskäskyn toteuttamista. Sinänsä en ole vaivannut päätäni sillä, että materi-
aali olisi erityisesti evankelioivaa. En ajattele, että lähetyskentillä olisi valmiiksi kysyntää nimenomaan tai-
teilijoille. Kuvataiteilijoille ei ole löytyä käyttöä kotimaassakaan; tulee halvemmaksi käyttää kuvapankkeja 
kuin ammattikuvaajaa tai -kuvittajaa.”

Lähetyslapsi, nykyinen kanttori Ilona Nyman kysyy ensin, kiinnostaako historia vai nykyaika; aikoinaan 
joka lähetti joutui taiteilemaan kuvitusta lähetyslehtiin ja kirjoihin. Valokuvausta harrastavat nyt hyvin 
monet työntekijät, ja lähetyslehdissä on hienoja kuvia. 

“Musiikin saralla esimerkiksi Afrikkaan on ennen viety saksalaisia virsiä, mutta nykyään ajatellaan, että 
rummuthan ovatkin sen kulttuurin juttu ja rohkaistaan käyttämään niitä kirkossa. Musiikkikulttuuri kehit-
tyy, ja eteläisessä Afrikassa nautitaan syntikkamusiikista myös kirkossa.”

Hannu Lätti toimi Hong Kongissa huumevieroitustyössä vuoteen 2008. 

“ Eräässä toimintakeskuksessa opetellaan vieroitushoidon yhteydessä soiton alkeita ja soittotekniikkaa, ja 
tämän jälkeen bändisoittoon keskitytään enemmän puolimatkankodissa. Toiminta lähti kysynnästä ja tar-
peesta; oma soittelu kiinnosti paikallisia, ja jatko eteni heidän ehdoillaan. Opetin lähinnä soittotekniikkaa, 
ja he toivat levyjä, joita halusivat itse oppia soittamaan. Gospelbändejä tms. musiikkitoimintaa saattoi 

Valokuva: Nanoom Vancouver flash mob video (2011)

’God is Good’ Nanoom Vancouver flash mob 3.9.2011
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E

sitten syntyä seurakunnissa, joiden yhteyteen vieroi-
tettuja ohjattiin. Vähitellen rohkaisin heitä tekemään 
omia lauluja, ja mm. Crossroads-ryhmän levy koos-
tuu omista. YouTube-sivustossa on kolmiosainen 
Benny Tienristeyksessä -dokumentti. Perinteinen 
kiinalainen musiikki ja soittimet ovat sikäläiseen 
uskonnonharjoittamiseen liitettyjä, ja kristityt ovat 
jonkin verran varovaisia niiden suhteen.” 

Juri ja Elina Veikkola jatkavat tätä työtä eri muo-
doissa, musiikki on edelleen mukana. Elinalle lähei-
nen taidemuoto on tanssi, hänellä on ollut tanssi-
produktioita.

Sakari Löytty on avustanut namibialaisen messun luomisessa ja tehnyt siitä väitöskirjansakin 2012. 
Löytty tutki pohjoisnamibialaista musiikkikulttuuria sekä alkuperäismusiikkien ja eurooppalaisten lähe-
tystyöntekijöiden mukanaan tuoman musiikin kohtaamista ja tästä kummunneita uusia musiikkilajeja. 
Väitöskirjan olettamuksena on, että paikallinen kulttuurinen musiikki tarjoaa edelleen elävän lähteen 
luotaessa uutta liturgista musiikkia Namibiassa.

Työtä persoonan kautta

Kirjailija Sisko Pörstille tulivat aiheesta mieleen draamat ja musiikkinäytelmät (mm. Liekit), joita Pek-
ka Simojoki ja kumppanit ovat tehneet Suomessa innostaakseen nuoria lähetystyöhön.

Valokuva: Nanoom Vancouver flash mob video (2011)
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’God is Good’ Nanoom Vancouver flash mob 3.9.2011

’God is Good’ Nanoom Vancouver 
flash mob 3.9.2011

“Musiikki on toiminut myös työalueella: sekä Marseillessa että 
Pietarissa työssä ollessani Pekka tuli Exitin kanssa pitämään kon-
serttia paikallisille, hyvällä menestyksellä. Pietarin Pyhän Marian 
kirkossa myös klassinen musiikki toimii jatkuvasti ‘lähetystyönte-
kijänä’, joka vetää ihmisiä kirkkoon. Tästä löydät halutessasi lisää 
todisteita nettisivuilta www.inkerinkirkko.fi. Marseillessa toimi 
ainakin 1990-luvulla paikallinen puoliammattilainen näyttelijä-
ryhmä, joka esitti näytelmiä Raamatun teemoista.

Romaaneissa on kautta aikojen kuvattu lähetystyötä, mm. Hilja 
Haahden romaanissa Maksoi mitä maksoi. Tässä esikuvana  on 
ollut Leena Lehtisen isän Ambomaalla työskennellyt perhe. Itsekin 
olen tuottanut paljon erilaisia tekstejä työalueilta, tosin lähinnä 
dokumentaarisia. Romaanini Kaukana omalta maalta (WSOY 
2011) ei kerro suoranaisesti lähetystyöstä, mutta kuitenkin Inkerin 
kirkon taustoista ja uskon säilymisestä myös Siperian ääriolosuh-
teissa.

Lähetystyössä työntekijä laittaa koko persoonansa peliin, on läsnä 
omana itsenään. Jos hän on taiteilija, hän ei voi välttyä olemasta 
taiteilija myös siellä. Työtoverini, artesaani Tuulikki Vilhunen Pie-
tarissa tekee mm. graafista suunnittelua ja joulukortteja, mikä on 
taiteellista työtä.”
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Hyödytt ömästä syntyy taidett a
Eeva Vitikka-Annala

kumeeninen osuuskunta  on perustettu vuonna 2010 La-
pinjärven Porlammille ja se järjestää säännöllistä ret-
riitti- ja opetustoimintaa. Kaikkea toimintaa rytmittävät 
kappelissa pidettävät  hetkipalvelut.

San Damianon tilat on remontoitu vanhasta navetasta. 
Näihin tiloihin syntyi Ravennan kuuluisaa Kyyhkyt-
mosaiikkia jäljittelevä teos. Taiteilijapariskunta Goa von 
Zweygbergk ja Ilkka Sariola suunnittelivat ja toteuttivat 
seinäsyvennykseen osuuskunnan logoksi muodostuneen 
teoksen.

Taide on osa San Damianon retriittiohjelmaa. Joka syksy 
järjestetään Kuvan puhuttelussa-retriitti. Ensimmäisen 
kuvaretriitin aiheena  oli  San Damianon risti. Aiheen käsit-
tely jatkuu tulevissa retriiteissä.

Lisätietoja osuuskunnan nettisivuilla www.sandamiano.fi 

E
San Damianon osuuskunnan nimi juontuu samannimisestä kappelista, jossa 
Franciscus Assisilainen sai krusifi ksin edessä sisäisen kutsun, joka radikaalis-
ti muutti hänen elämänsä. 

Valokuvat: Eeva Vitikka-Annala

9

Navetan seinäsyvennys on 
sopiva paikka mosaiikkityölle.

Keramiikkapalojen alkuperä on Emmauksen 
varastoihin kertynyt jäteposliini.
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okumentti kuvasi koruttomasti pyhiinvaeltajien yksinkertaista elämää, iloineen ja matkan rasituksi-
neen. Silmieni eteen avautui jylhän karuja vuoristomaisemia, samettisia vihreitä vuoria ja laaksoja lam-
paineen, vuolaita jokia, sekä useimmissa kuvissa näkyvää, vuoristoseutuja, viiniviljelyksiä, peltoaukeita, 
metsiä ja autiota ylätasankoa halkovaa, kauas horisonttiin serpentiinimäisenä nauhana kiemurtelevaa 
pyhiinvaeltajien ikivanhaa tietä, el Caminoa. Äkkiä tunsin voimakkaan sisäisen ailahduksen ja Pyhyyden 
läsnäolon. Siitä hetkestä alkoi peruuttamaton prosessi.

Jaakobin tietä Espanjan halki

Espanjan luoteisosassa, Galician autonomisella alueella sijaitsevaan Santiago de Compostelan kaupun-
kiin johtava Jaakobin tie (myös ”Jaakontie”) on yksi Euroopan tärkeimpiä pyhiinvaellusreittejä. 

Santiagoon päätyviä pyhiinvaellusreittejä on useita, joista yksi vilkkaimmista on Espanjan ja Ranskan 
rajalta alkava, Pohjois-Espanjan halki kulkeva, noin 800 kilometrin pituinen ”Ranskalainen tie” (el 
Camino Francés). Ne vaeltajat jotka haluavat taittaa matkan kokonaisuudessaan, lähtevät tavallisimmin 
liikkeelle joko Espanjan puolella sijaitsevasta Roncesvallesista taikka ranskalaisesta St-Jean-Pied-
de-Portin kylästä, jälkimmäisen vaihtoehdon vaatiessa Pyreneiden ylityksen. 

Jokainen vaeltaja saa viimeistään lähtöpisteestä itselleen pyhiinvaelluspassin, joka oikeuttaa majoittu-
maan pyhiinvaeltajille tarkoitettuihin majataloihin ja jolla matkan varrelta kerättyjen leimojen avulla 
voi todistaa vaeltaneensa reitin. Viimeiset 100 kilometriä (200 km maastopyöräilijöille) ennen Santiagoa 
ovat erityisen tärkeät, sillä jokainen vähintään tuon osuuden taivaltanut saa Santiagoon päästessään 
compostelaksi kutsutun todistuksen pyhiinvaelluksestaan. Todistukseen oikeuttavaksi pyhiinvaelluksek-
si lasketaan joko jalan, ratsain taikka polkupyörällä tehty vaellus.

Ihmeitä ja irtautumista

Kevääseen 2012 tultaessa toteutumaton pyhiinvaellusajatus oli alkanut polttaa minua jo tulen lailla. 
Samaan aikaan työskentelyedellytykseni heikkenivät heikkenemistään, kun rahoitusta post doc -tut-
kimustyöni jatkamiseen ei löytynyt eikä välttämätöntä toimeentuloa kertynyt myöskään satunnaisis-
ta konserttipalkkioista ammattimuusikkona. Taloudellinen huoli heitti varjonsa perheen ja arjen ylle. 
Työajat eivät kuitenkaan nyt estäisi pyhiinvaellukselle lähtemistä! Mutta en tiennyt kuinka lapseni ja 
aviomieheni suhtautuisivat asiaan, eikä matkaan ollut tiedossa riittävästi varojakaan.

Tammikuun 2013 lopulla rohkaisin itseni viimein puhumaan perheelleni lähtöaikeistani. Jännitti hir-
veästi! Yksitoistavuotias poikamme mietti asiaa tovin ja sanoi sitten: ”Mutta äiti, tuohan on ihan hyvä 
juttu!” Myös aviomieheni hyväksyi matkasuunnitelmani ja auttoi lentolippujen hankinnassa. Tapahtui 
muutakin ihmeellistä, sillä − keneltäkään mitään pyytämättä − sain muutamalta taholta yllättäen lah-
joituksen ja muutakin apua, joiden turvin sekä matkakassasta puuttuva osa että välttämättömimpien 
vaellusvarusteiden hankinta järjestyivät. Alkoi monimuotoinen käytännön asioiden järjestely sekä fyysi-

Vuoristopolkuja ja rukoushiljaisuutta 
Pyhiinvaellus Santiago de Compostelaan 

Iina-Karita Hakalahti

D
Vuosituhat oli juuri vaihtunut kun satuin näkemään TV-dokumentin pyhiinva-
elluksesta Santiago de Compostelaan, jonne apostoli Jaakobin (espanjaksi 
Santiago) maallisten jäännösten uskotaan olevan haudattu. 
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nen, henkinen ja hengellinen valmistautuminen. Lähtöä edeltävänä iltana sielunhoitajani tuli kiihkeim-
män pakkaamisoperaation keskelle siunaamaan minut matkaan. Hän antoi myös ristin. Olo oli paljas ja 
hiljainen.

Kolmentoista vuoden odotus päättyy

Toukokuun viimeisenä päivänä saapuu aamuyöstä taksi kotipihallemme. Perheeni jäädessä nukkumaan, 
matkani kohti Santiagoa alkaa. Kuutta liikennevälinettä sekä noin viittätoista tuntia myöhemmin las-
ken Pyreneiden juurella olevassa St-Jean-Pied-de-Portin kylässä rinkkani pyhiinvaeltajien majatalon 
yksinkertaisen huoneen kylmälle kivilattialle. Ikkunan takana sade piiskaa iltahämärään verhoutuvaa 
vuoristomaisemaa. 

Aamuseitsemältä alkaa [varsin osuvasti…] usein ”tulikasteeksi” nimitetty Pyreneiden ylitys. Kolmen 
ranskalaisen naisen seurue kutsuu minua liittymään mukaansa. Silloin en vielä tiennyt, että kahdesta 
heistä muodostuisi ”caminoperheeni” (vaelluksella spontaanisti syntyvä pyhiinvaeltajaryhmä) useiden 
satojen kilometrien ajaksi. Koko vaellukseni haikeimpia hetkiä olikin, kun molemmat matkakumppanini 
joutuivat keskeyttämään pyhiinvaelluksensa vain kahden viikon välein, matkan vaivojen käytyä ylivoi-
maisiksi.

Vuoria, perhosia ja eukalyptusmetsiä

Vaellusviikkojen kuluessa ehtivät niin maisemat, maasto, sää, arkkitehtuuri, tavat, ruokakulttuuri kuin 
paikallinen kielikin vaihdella matkalla Navarran seudulta Galiciaan. Tie vei halki niin kesyttömien 
vuoristoseutujen, jokivarsien, viiniviljelmien, maalaiskylien, kaupunkien, peltojen, villiunikkomerien, 
havu- ja eukalyptusmetsien kuin aution ja asumattoman ylätasangon, mesetan. 

Taival taittui verkkaan arvaamattomissa vuoristotuulissa, sateessa, sumussa ja auringon armottomassa 
poltteessa − lintujen livertäessä, perhosten lennellessä, lehmien ammuessa, käkien kukkuessa, leivojen 
taivaalla leikkiessä ja kotkankin kaarrellessa. 

11

Estellan ja Los Arcosin välillä Valokuva: Iina-Karita Hakalahti
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Vaellussaappaat tulivat tarkkaan testatuiksi vuoriston 
karheilla kallionlohkareilla, kivikoissa, roomalaisaikai-
silla silloilla ja pikkukylien lantaisilla raiteilla kulkiessa 
sekä mudassa kahlatessa. El camino on paikoin juhlavan 
leveä ja valkoinen hiekkatie, mutta usein vain kapea-
na mutkitteleva kivinen polku, joka vie vuorille taikka 
sukeltaa sankkojen metsien muodostamiin vihreisiin 
”tunneleihin”. 

Paitsi sopivan järeistä vaellussaappaista myös kahdesta 
mukaan ottamastani vaellussauvasta oli suurta apua 
erityisesti jyrkissä rinteissä sekä sateesta ja usvasta 
kosteilla ja liukkailla kallioilla, puunjuurilla ja kivenmu-
rikoilla.

¡Buen camino!

Hiljentymisen ja sanoinkuvaamattoman kauniiden maisemien rinnalla koin vaelluksellani hyvin pu-
huttelevaksi sekä paikallisen väen ystävällisyyden ja avuliaisuuden että pyhiinvaeltajien keskinäisen 
yhteyden. Vaellusreitillä tuntui ääneenlausumattomalta itsestäänselvyydeltä, että kanssamatkaajat 
auttoivat toisiaan mitä erilaisimmissa vastaan tulleissa tilanteissa yli kieli- ja kansallisuusrajojen. Eväitä 
ja ensiaputarvikkeita jaettiin, ja moni yksinäinen vaeltaja sai toisen kävelemään rinnalleen. 

Vaatimattomimmissakin, usein vapaaehtoisvoimin toimivissa, pyhiinvaeltajien majataloissa (refu-gios/
albergues), matkalaiset otettiin vastaan ystävällisesti hymyillen. Kylien ja kaupunkien läpi taivaltavia 
pyhiinvaeltajia kohdeltiin kunnioittavasti ja tervehdittiin iloisesti ”¡Buen camino!” [Hyvää tietä!] -toi-
votuksin. 

Ei ollut tavatonta että paikallinen väki tarjosi kulkijoille välipalaa, juomista ja jopa antoi puutarhastaan 
kukkia taikka kirsikoita mukaan − saatellen vaeltajat myös usein siunauksen sanoin matkaansa jatka-
maan.

 ’Vihreä tunneli’ taipaleella 
Triacastelasta Sarriaan

Nousemassa La Fabaan
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Matkalla Age´siin

900 kilometrin mittainen rukous

Vaikka pyhiinvaellusta on mahdollista taittaa myös osissa, jopa eri vuosina, omana toiveenani oli alusta 
alkaen kulkea koko reitti yhteen menoon. 

Tyypillisin päivämatkani oli noin 23−25 kilometriä enkä pitänyt kävelemisestä ainoatakaan välipäivää 
ennen saapumistani Santiagoon. Ennestäänkin tärkeän rukouselämäni tultua muutaman viime vuoden 
aikana muutokseen saamani esirukouskutsumuksen myötä, mielsin vaellukseni ensisijaisesti rukous-
hiljaisuudeksi sekä vertauskuvalliseksi elämän matkaksi kohti taivasta, niin ”caminoperheen” seurassa 
patikoidessa kuin pitkillä yksinäisillä taipaleilla toisia rukouksin muistaessa ja virsiä laulaessa.

Sanoja pakenevan olotilan vallitessa sain näkyviini pyhiinvaelluksen määränpäänä olevan Santiagon 
de Compostelan vaikuttavan katedraalin 36 päivää St-Jean-Pied-de-Portista lähtöni jälkeen, mennen 
”tien päältä” katedraalissa päivittäin pidettävään pyhiinvaeltajien messuun, jossa myös luetaan ääneen 
edellisenä päivänä Santiagoon saapuneiden vaeltajien kansallisuudet. Iltapäivällä painoin pääni apos-
toli Jaakobin hopeisen hauta-arkun edessä pääalttarin alla sijaitsevassa kryptassa.

Päivän verran atmosfääriltään sekä kauneudeltaan ainutlaatuisessa ja kiehtovassa Santiagon kaupun-
gissa levähdettyäni jatkoin vaellustani yksin vielä viiden päivän ajan saavuttaakseni noin 90 kilometrin 
päässä olevan el cabo de Finisterren (galegon kielellä Fisterra), kallioisen ”Maailmanlopun”, äkkijyrk-
känä Atlantin syliin laskevan nimenkärjen. 

Keskiajalla maailman uskottiin päättyvän siihen, ja monelle Santiagoon vaeltaneelle se onkin pyhiin-
vaelluksen henkinen ja hengellinen päätepiste. Meriusvan ja auringon synnyttämässä ihmeellisessä 
hopeanhohtoisessa valossa poltin vaellusvaatteeni Finisterren rosoisilla kallioilla, vanhan tradition mu-
kaan, rukoillen ja kiittäen − sen muutoksen vertauskuvana, jonka Tie oli saanut aikaan.  
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inulle yksi sellainen on pieni valkokantinen hartauskirja, jonka nimi on ”Sana sinulle.” Se on norjalaisen 
Erling Ruudin kirjoittama hartauskirja nuorille. Sain sen aikanaan hieman poikkeuksellisella tavalla. 
Olin pieni poika ja katselin sitä monta kertaa kaihoisin mielin kirjakaupan ikkunassa. Lopulta ostin sen ja 
päiväsin 25.3.1967 – täytin sinä päivänä kymmenen vuotta. Ei varmaankaan ole ihan tavallista, että sen 
ikäinen poika ostaa itsellensä syntymäpäivälahjaksi hartauskirjan. Alkuperäiseltä nimeltään se on ”Ny-
kraft” eli uusi voima. Kirja on seurannut minua siitä lähtien ja edelleen sillä on paikkansa työpöydälläni.

Maalausten varjossa
Hannu Marttila

Kotka

Uskoakseni meillä jokaisella on jokin sellainen 
kaunis esine tai asia, josta pidämme. 
Saattaa olla useitakin. 

M
Kirjassa on jokaiselle vuoden päivälle oma lyhyt kirjoitus. 
Pieni kertomus – vertaus, kuvaus tai historiallinen kasku – ja 
siihen liittyvä Raamatun sana. Muistan monia noista kieh-
tovista kertomuksista, mutta ehkä yksi on ylitse muiden. Se 
kertoo pienestä tytöstä, joka katseli äitinsä käsiä ja kysyi; 
”Miksi sinulla äiti, on niin rumat kädet?” Äiti kertoi tytölle, 
kuinka öljylamppu oli kaatunut, särkynyt ja sytyttänyt pie-
nen työn vaatteet palamaan. ”Sammutin tulen käsilläni ja 
pelastin sinut, siksi minulla on niin rumat kädet”, oli äidin 
vastaus. Silloin tyttö sanoi: ”Äiti, äiti, ei kenelläkään ole niin 
kauniit kädet kuin sinulla!” Tällä pienellä kertomuksella kir-
joittaja selittää kärsimysviikon tapahtumia: ”Hän kuoli sinun 
tähtesi. Niin kuin Pietari kirjoittaa: ”Itse, omassa ruumiis-
saan, hän ”kantoi meidän syntimme” ristinpuulle, jotta me 
kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. 
”Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.” 1. Piet. 2:24.

Se kaunis, mistä pidämme, voi olla hyvin moninainen. Se voi 
olla sana tai kuva. Minä olen saanut elää pappisurani alun 
Pekka Halosen ja sen keskivaiheen Helene Schjerfbeckin 
maalausten ”varjossa.” 

Aloitin siis täällä Kotkan seurakunnassa, jonka kirkkoa kau-
nistaa Pekka Halosen ihana Kuninkaiden kumarrus. Pyhä 
pyhän jälkeen saamme luoda katseemme alttaritauluun, 
jonka keskuksena on Jeesus-lapsi. Yhä uudelleen meitä kos-
kettaa sanoma siitä, miten salatulla tavalla Jumala tuli ihmi-
seksi. Sana, joka koskettaa meitä on kätketty lapseen. Kun 
papista on tullut pappa, olen alkanut ymmärtää tuota salai-
suutta entistä syvemmin ja enemmän. Pohjimmiltaan kyse 
on kuitenkin enemmän ihmettelystä kuin ymmärtämisestä. 

Pekka Halonen: Kuninkaiden kumarrus, Kotkan kirkko
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Pappisurani keskivaiheen, joka kesti kuusitoista vuotta, katselin pyhä pyhän jälkeen Ruotsinpyhtään 
kirkossa Helene Schjerfbeckin maalausta Kristuksen ylösnousemus. Se on hänen ainoa alttaritau-
lunsa ja ainoa suuri maalauksensa. Kerrotaan, ettei taiteilija ollut kovinkaan tyytyväinen maalaukseen, 
mutta seurakunta sitäkin tyytyväisempi. Enkä nyt ajattele maalauksen taloudellista arvoa, vaan että 
siinä niin kauniisti kuvattua pääsiäisen ihmettä, Kristuksen ylösnousemusta. Väliin siellä kirkossa tuota 
maalausta katsellessani minusta tuntui kuin Jeesus olisi hymyillyt. Silloin tunsin itseni siksi pieneksi 
pojaksi siellä kirjakaupan ikkunan takana.

Nyt olen saanut palata tänne Kotkaan ja katsella taas Pekka Halosen maalausta Kristuksen syntymän 
ihmeestä. Sen keskipisteenä eivät ole lasta kumartamaan tulleet tietäjät lahjoineen, vaan joulun lapsi.

On vielä kolmas alttaritaulu, joka on vaikuttanut minun elämässäni ja uskooni. Se on lapsuuteni kotikir-
kossa Mäntyharjulla. Sen alttaritaulun maalasi ja lahjoitti mäntyharjulaissyntyinen Berndt Goden-
hjelm. Alttaritaulun aiheena on Jeesuksen taivaaseen astuminen. Se hartauskirjan itselleen syntymä-
päivälahjaksi ostanut pieni poika oli jo silloin ahkera kirkossakävijä ja suntion pieni apulainen.

Minun ilokseni Kotimaa-lehti julkaisi joitakin vuosia sitten pääsiäisen aikaan taiteltavan ”pöytäalttarin”, 
jossa ovat kaikki nämä kolme minun elämäni alttaritaulua. Siinä on tavallaan ääripäät – taivaaseen 
astuminen ja syntymä – välissä ylösnousemuksen ihme.

Taiteella on suuri merkitys us-
kossamme – tai päinvastoin. On 
sitten kyse kuvista, musiikista 
tai sanoista.

Siellä Ruotsinpyhtään kirkossa 
on Schjerfbeckin rinnalla pieni 
puinen neitsyt Maria. Se oli mi-
nusta jotenkin ruma ja kömpelö 
siihen asti, kunnes kuulin sen te-
kijän tarinan. Mies, joka ei oikein 
täyttänyt meidän ihmisten aset-
tamia mittoja – ei ehkä myös-
kään taiteen mittoja – veisti sen 
ja lahjoitti kirkkoon. Jokin viesti 
siinäkin on, että hän veisti juuri 
neitsyt Marian. Ei ristiinnaulit-
tua tai jotain muuta. Lempeä 
Jumalan äiti puhuttelee meitä. 
Jumala valitsi jotain pientä, teh-
däkseen suurta.

Berndt Godenhjelm:  Jeesuksen 
taivaaseen astuminen, 
Mäntyharjun kirkko
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ikkelin kaupunki on vuonna 2013 juhlinut monin tavoin läänin pääkaupungiksi tulonsa 175-vuotisuut-
ta. Seudun asutushistoria ulottuu kuitenkin paljon kauemmas. Tuukkalan kasarmialuetta 1860-luvulla 
laajennettaessa törmättiin hautausmaahan, jonka iäksi paljastui noin tuhat vuotta. Pari vuotta sitten, 
samaisen kylän vesijohtoja uusittaessa, löytyi lisää vainajia. Aiempien löytöjen perusteella oli ehditty 
muotoilla Tuukkalan muinaispolku. 

Tuhannen vuoden aikana on kirkkokunta seudulla vaihtunut roomalaiskatolisesta evankelisluterilaisek-
si. Myös ortodoksiaa on seudulla esiintynyt. Kirkkojen edustajat kokosivat voimansa ja ideansa Mikaelin 
muistopäiväksi 29. syyskuuta, tuloksena upea vaellus. Sille kertyi pituutta noin 10 kilometriä, mikä ajal-
lisesti merkitsee kahdeksaa tuntia, olihan välillä pysähdyttävä kuuntelemaan selostuksia sekä nautitta-
va lounas Kenkäveron pappilassa.

Osallistujia  laskettiin pitkälti toista sataa. Vaelluksella ovat mukana muun muassa tuomiorovasti Juha 
Palm Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta, piispa Arseni ortodoksisesta kirkosta ja isä Garcia katoli-
sesta seurakunnasta. Heitä tuli muistakin pakkakunnilta, kuten juvalainen Sera Kivelä, tietenkin perin-
nevaatteissa ja ikonilla varustautuneena.

Pyhän Mikaelin ekumeeninen 
risti saatt o

Martta Juuti

M

161616

Valokuvat: Maire Sandström

Ristisaatto etenee 
Porrassalmen maastossa.
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Reitti alkoi Pellosniemen tilan kirkkotalleilta, jatkui Porrassalmen taistelun muistomerkin kautta Kyyh-
kylä–Tuukkalan kalmistoon ja Moision sairaalaan. Mikkelin kaupunkioppaat selostivat kohteitten histo-
riaa. Lounaan jälkeen jatkettiin venäläisen varuskuntakirkon muistomerkille sekä Kirkkopuiston kautta 
Kivisakastille. Kaikki tärkeitä kirkollisia kohteita kaupungin historiassa. 

Tapahtuman järjestäjinä toimivat mm. Mikkelin kaupunki, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, 
Ortodoksinen seurakunta ja Pyhän Olavin seurakunta. Kristillisen taideseuran Mikkelin yhdis-
tyksen osuus tapahtumaan oli paitsi lukuisat osallistujat, kulkueristin valmistus ja kantaminen. Siitä 
kiitokset varapuheenjohtaja Unto Marttiselle.

Piispa Arseni ja Osmo Pekonen 
ristisaaton kulkueristin 
tuntumassa.

Piispa Seppo Häkkinen ja kirkkoherra Juhani Palm.
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oimijoen (Loimaan) emäseurakunnassa 1688 pidetyssä tarkastuksessa piispa Johannes Gezelius 
suunnitteli, että Alastaron kappeliseurakunnassa olisi vakinainen pappi, kun neljä muuta pappia 
kävivät vuorollaan Virttaalla, Isoperässä (Mellilän saarnahuoneessa), Korven kylässä (Metsä-
maalla) ja Perttulan (Ypäjän) kappelissa.

Virttaan kulmalla on Jumalan sanaa säännöllisesti julistettu 1740-luvulta alkaen joka neljäs pyhä, jolloin 
Pöytyän papisto oli velvoitettu tuomiokapitulin määräyksestä pitämään Virttaalla jumalanpalvelus. 

Perimätiedon mukaan ”keskellä kylää Hollon ja kaupan välissä” on ollut saarnatupa. Kun saarnahuone-
kunta 1806 saatiin aikaan, rakennettiin ensimmäinen kirkko. Se siirrettiin 1845 laajennettuna aiemmin 
perustetulle hautausmaalle. 

Uuden kirkon sisustus hankittiin eri tahoilta. Saarnatuoli ostettiin Alastaron kirkosta, jossa se oli palvel-
lut kuusi vuosikymmentä. Alttaritauluksi huudettiin Loimaan emäseurakunnan puretun kirkon alttari-
laitteen päätaulu, ylempi osa Jonas Bergmanin 1752 maalaamasta kokonaisuudesta. Summa nousi 15 
hopearuplaan 5 kopeekkaan. Ehtoollisaiheinen alaosa, predella, on monien vaiheiden jälkeen konser-
voituna Kanta-Loimaan kirkossa. Alastaron kirkon maalausten ohella ne edustavat Loimaan vanhinta 
julkista taidetta.

Professori Heikki Hangan mukaan Turun käsityöläismaalareista kirkkomaalari Jonas Bergman (1724 
- 1810) oli erityisen tuottelias. Hän työskenteli laajalla alueella Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Uu-
dellamaalla ja Itä-Suomessa. Bergman tunnetaan pääosin 1700-luvun jälkipuolen alttaritauluistaan 
sekä lehtereiden ja saarnatuolien kuvasarjoista. Tiedossa olevaa tuotantoa monipuolistavat maalatut 
tapetit sekä vapaan taiteen aihepiirejä ennakoineet maisema- ja asetelma-aiheiset ovenpäällystaulut. 
Bergmanin välityksellä turkulaisen Claes Lang vanhemman alullepanema maalausperinne siirtyi 
seuraavalle, 1700- ja 1800-luvun vaihteen maalarisukupolvelle. 

Vuodesta 1957 Virttaan Kirkkoyhdistys on ollut paikallisen seurakuntaväen vertauskuva. Sen toiminta 
on ollut vapaaehtoisyhteyttä, jota nyt kirkossa kuulutetaan seurakuntien tulevaisuuden turvaamiseksi. 
Kirkkoyhdistys toimi puolen vuosisadan ajan Virttaan kyläläisten voimin. 

Kirkkoyhdistyksen toiminnan lakattua Virttaan kirkko ja hautausmaa siirtyivät  2012 Loimaan seu-
rakunnalle. Jumalanpalveluksia pidetään kerran kuukaudessa ja juhlapyhinä, ei kuitenkaan tammi– 
maaliskuussa.  

Jonas Bergmanin alttaritaulu 
konservoitiin 

Oiva Alanen
Loimaa

Katolisella ajalla virttaalaiset kävivät jumalanpalveluksissa Oripään rukous-
huoneella. Virttaa kuului 1600–1700 -luvuilla Loimaaseen, josta papit kävivät 
pitämässä jumalanpalveluksia.

L
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Virttaan kirkon alttaritaulu, 
Jonas Bergman 1752

Jo siirtymävaiheessa kehittyi ajatus, että alttaritaulu vaatii konservoinnin. Sirpa ja Erkki Kojo kunnos-
tivat rapistuneen alttarilaitteen pylväineen. Turun maakuntamuseon amanuenssi kävi kartoittamassa 
alttaritaulun kunnostustarpeen. 

Konservaattorit Jaana Paulus ja Antti Ratalahti ryhtyivät toimeen, joka osoittautui luultua moni-
mutkaisemmaksi. Konservointiraportin mukaan kehys oli kiinnitetty liimatuilla puutapeilla kankaan 
läpi pingotuskehykseen. Näiden varassa kangas riippui. Tästä johtui kankaan voimakas poimuilu. Ruos-
tuneet nupinaulat ja niiden lävistämät repaleiset reunat pitivät pohjakankaan paikoillaan. Koristekehys 
oli kiinnitetty pohjakankaaseen ja pingotuskehykseen osina. Tämä rakenne oli välttämätöntä purkaa. 
Mikäli maalausta ei olisi konservointia varten irrotettu vaan jätetty ennalleen, voimakas poimuilu olisi 
aiheuttanut lisää vaurioita. Kosteus- ja lämpötilojen nopeat muutokset, pintalika ja hirsiseinästä tuleva 
kylmä ilma olisivat edistäneet tuhoutumista. 

Nyt maalaus on paikallaan suoristettuna ja puhdistettuna. Pohjakankaan reunavahvistukset ja asian-
mukaiset kiinnitykset pingotuskehyksen sivuille estävät poimuuntumisen. Alle pingotettu tukikangas 
vahvistaa ja suojaa taustapuolta.  Koristekehys on koottu yhtenäiseksi.

Kun alttaripöydän edusvaate, antepen-
dium, irrotettiin, alta paljastui erityisen 
hienolla tyylitajulla tehty hyväkuntoinen 
ootraus, vihreäpohjainen marmorijäljitel-
mä. Kirkkovuoden enimmät sunnuntait 
ovat vihreän liturgisen värin päiviä, joten 
sopii hyvin, että kauhtunut 1930-luvun 
antependium kääritään lepäämään saka-
ristoon. Samoin talletetaan pitsireunai-
nen lähes tuhoutunut alttariliina, jonka 
sijaan on hankittu uusi, suoralinjainen lii-
na. Krusifiksi ja kaksi kynttilää korostavat 
alttarin pyhyyttä.

Oli ensiarvoista, että alttaritaulu voitiin 
konservoida. Taideteos on esi-isien kirk-
koaan kohtaan osoittaman kiintymyksen 
merkki. Siinä kristillinen usko sai näkyvän 
muodon yhtä hyvin 1752 Loimaan kirk-
koon kuin 1851 Virttaan kirkon alttarira-
kennelmaan asennettuna. Jonas Berg-
manin alttaritaulu on yhteinen aarre.

Virttaan toiseen kirkonkelloon on 200 
vuotta sitten valettu teksti: 

Herran tygö tulkat kaukaa 
te kuin olett liitosans.
Iloll edes astukat. 
Herrall kiitost veisatkat.
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Lekniikka tulee valituksi aiheen mukaan. Maalatessani ihmistä käy-
tän mieluummin pastelliliituja tai öljyvärejä, mutta luonto- ja kas-
viaiheet elävät paremmin akvarelleissa. 

Olen saanut maalata kaksi alttaritaulua Inkerin kirkkoihin: toinen 
Karjalaan rakennettuun, Tsalnan pieneen puukirkkoon vuonna 
1996 ja toinen Hatsinan pääkadun varrella sijaitsevaan 180 vuotta 
vanhaan kivikirkkoon, joka on saatu seurakunnalle 20 vuotta sitten. 
Hatsinan alttaritaulun aiheeksi toivottiin ylösnoussut Jeesus. Ha-
lusin tehdä kovia kokeneille inkeriläisille taulun, joka loisi toivoa ja 
lohduttaisi kirkkoon tulijaa. Taulun värimaailmassa päätin noudat-
taa klassista tyyliä ja sen heleyttä. Taulu on kolme metriä korkea. 
Kun keväällä 2006 veimme maalatun taulukankaan rullalle käärit-
tynä Hatsinaan, seurakunnan äitihahmo Alvina Minajeva epäröi. 
Kysyin, mitä hän ajatteli. ”Olin odottanut, että Jeesuksella olisi kiha-
ra tukka”, kuului vastaus. 

Tilaustyöt ovat haasteellisia. Varsinkin virallisilta muotokuvilta vaa-
ditaan, että se sopii jo aikaisemmin maalattujen joukkoon. Muoto-
kuvan maalaamisen antoisa puoli on vuorovaikutus mallin kanssa. 
Saa kuulla monta elämäntarinaa. Monista maalattavista on tullut 
myös ystäviä.

Useina kesinä tein maalauskeikkoja ”pariisilaiseen” tapaan mm. 
Danielsson-Kalmarin museoon Vääksyssä ja Haikon Karta-
noon Porvoossa. Noin tunnin istumisella maalasin siellä omalla 
tyylilläni kuvia ihmisistä. Myös hevosten kuvaaminen on minua 
kiinnostanut. Niiden voima ja liike on inspiroivaa.

Voisinpa ostaa aikaa
A M / Eila Blom-Nieminen

Taiteellinen työni on vaatinut sisäisen innostuksen lisäksi ahkeruutta ja sinnik-
kyyttä, varsinkin kun keskeneräisiä töitä on samaan aikaan useita ateljeessani, 
kertoo lahtelainen kuvataiteilija Eila Blom-Nieminen.

T

Olenkin sanonut, että haluaisin ostaa aikaa. Joitain 
aiheita on täytynyt jättää pois mielestä − luovuttaa 
luonnosvaiheeseen ajanpuutteen vuoksi. 

Ihmettelen ja kunnioitan Suurta Taiteilijaa, Luo-
jaamme, joka on kaiken luonut harmonisesti ja oi-
keisiin mittasuhteisiin, sanoo Eila Blom-Nieminen.

Eila Blom-Nieminen Irene-tyttö, pastelli, 2002

Hatsinan kirkon alttaritaulu, 
Eila Blom-Nieminen 2005

Valokuva: N. N.
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kristittyjen muusikkojen parissa syntyneen Crescendo ry:n käynnistämiä taiteilijoiden rukousiltoja pide-
tään maanantaisin 27.1.,  24.2.,  24.3.,  28.4. ja 19.5.2014 klo 19.00 – 21.00 Rukouksen talolla, Kaisa-
niemenkatu 8 (katutaso), Helsinki. 

Rukoilemme taidemaailman, mm. päättäjien, lainsäätäjien, kouluttajien ja opettajien, taiteilijoiden, 
lähetettyjen rukouspyyntöjen ja toinen toisemme puolesta.

Metropoliitta Anthony kirjoittaa teoksessaan ”Elävä rukous”:

Taiteilijoiden rukousiltoja 
keväällä 2014 

L
Meidän puolinaisen uskomme tasolla on helpompi laulaa ylistyshymnejä tai kiittää Ju-
malaa kuin luottaa häneen tarpeeksi pyytääksemme häneltä jotakin uskoen.

Kyky esittää anomusrukouksia panee koetukselle uskomme todellisuuden.

Johannes Krysostomos on sanonut:”Älä ole epätoivoinen, jos et saa heti sitä mitä pyydät. 
Jumala tahtoo tehdä sinulle enemmän hyvää sen kautta, että olet kestävä rukouksessa.

Jos luet evankeliumia tarkkaavaisesti, näet, että siinä on vain yksi vastauksetta jäänyt 
rukous. Se on Kristuksen rukous Getsemanen puutarhassa.

Illat ovat avoimia kaikille, taiteilijoille ja taiteen ystäville. Tervetuloa!

Tiedustelut ja rukouspyynnöt: Pirjo Mäkinen, puh. 040 7435290

Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen.
Hän pitää sinusta huolen!
   Psalmi 37 :5

Hatsinan kirkon alttaritaulu, 
Eila Blom-Nieminen 2005

Valokuva: Pirjo Mäkinen
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J
12.00   Messu Loimaan Kaupunginkirkossa

13.30−14.30   Ruokailu kirkon yläsalissa

14.30−16.00   Vuosikokous kirkon alasalissa (vuosikokousedustajat)

14.30−16.00   Muille osallistujille tutustuminen Loimaan Taidetaloon 
  Juhani Heinosen opastuksella (kimppakyydit)

16.00−17.00   Kakkukahvit 
  Vuosijuhla kirkon yläsalissa

Loimaan Kaupunginkirkko   Turuntie 32
Loimaan Taidetalo   Rantatie 2

Olette sydämellisesti tervetulleita tähän yhteiseen päivään!

Kristillinen Taideseura ry 
Lounais-Suomen yhdistys

Kristillisen taideseuran  
vuosikokous ja -juhla

Tervetuloa Loimaalle 
Marian ilmestyspäivänä 
23.3.2014

Tervetuloa vuosijuhlaan Loimaan kaupunginkirkkoon!

Valokuva: Loimaan seurakunta
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uuri itsenäistyneen maan yhdistysrekisterissä seura sai numeron 1. Seuraan lukeutui 1900-luvun alku-
puoliskolla monia kristillisten piirien vaikuttajia ja maan kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Seuran 
eräs kiinnostuksen kohde oli kirkkojen taidehankintojen kehittäminen. Seuralla oli myös julkaisutoimin-
taa. Seuralla oli useita paikallisyhdistyksiä eri puolilla maata.

Tällä hetkellä seuran toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen omissa paikallisyhdistyksissä, joi-
ta toimii Helsingissä, Kotkassa, Lahdessa, Loimaalla ja Mikkelissä sekä valtakunnallinen jäsenyhdistys 
Christian Artists Finland CAF ry. Seurat järjestävät retkiä, tutustumiskäyntejä, jäseniltoja ja matkoja. 
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 tukisäätiön perustajiin. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimukseen ja 
taiteelliseen työhön. Vuonna 2010 seuran puitteissa perustettiin Kristillinen taidesäätiö, jonka tarkoitus 
on kristinuskon hengessä tukea ja edistää taidekasvatusta ja taiteen tunnetuksi tekemistä. 

Verkkosivut: Kristilinen taideseura ry www.kristillinentaideseura.fi , Christian Artists Finland ry 
www.caf.fi  ja Kristillinen taidesäätiö www.kristillinentaidesaatio.fi .

Olet tervetullut Kristillisen taideseuran jäseneksi. Ota yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen. 
Jäsenmaksu on noin 10−12 euroa vuodessa. Paikallisyhdistykset tiedottavat toiminnastaan jäsenille. 
Jäsenetuna saat Ars Magna -lehden.

Liittymistiedot:
Pyydän merkitsemään itseni Kristillisen taideseuran jäseneksi.

Nimi:

Osoite:

Allekirjoitus:

Lähetetään Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle, yhteystiedot ohessa.

Helsingin yhdistys
Ansa Kirjavainen
Pursimiehenkatu 20 A 6
00150 Helsinki
040 - 5435912
ansa.outi@gmail.com

Kotkan yhdistys
Varpu Sintonen
Pajanmäenkatu 11 C
48600 Kotka
044 – 7259246
varpu.sintonen@kymp.net

Kristi llinen taideseura 
lyhyesti 

J

Lahden yhdistys
Mirja Salminen
Vuorikatu 20 D 51
15110 Lahti
044-3002770
mirjasalminen@phnet.fi 

Lounais-Suomen yhdistys
Erkki Kallio
Ilolantie 6 as 11
32440 Alastaro
040-5236815
eki.kallio@suomi24.fi 

Mikkelin yhdistys
Martta Juuti
Kaituentie 39 E 78
50160 Mikkeli
0400-456 640
raimo.paasonen@pp.inet.fi 

Christian Artists Finland CAF ry
Arto Vuorela
Vanhatie 44
02880 Veikkola
040-5907208
arto.k.vuorela@gmail.com



Kristillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja Haahti ystävineen vuonna 1919. Seu-
ran kiinnostuksen kohde oli ”kolmisointu” eli taide, kristillisyys ja suomalaisuus.
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ARS MAGNA         SUURI TAIDE 
KRISTILLINEN TAIDESEURA RY
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