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Moniarvoisuuden koukussako?
Martta Juuti

Suunnistan maaseutuasunnolta kaupunkikotiin tarkoituksena noutaa posti.
Saalis on tavanomainen: sanoma- ja aikakauslehtiä, mainoksia, esitteitä,
jokunen lasku.

S

itten: Kristilliselle taideseuralle osoitettu kirje, vieläpä selvennyksin: esirukouspyyntö. Terästyn: tämäpä
erikoista!
Ryhdyn perehtymään tarkemmin. Nuorehko nainen valittelee, kuinka ovat kynnet mäsänä, pari hammasta pois. Nyt olisi käyttöä Jumalalle ja esirukoukselle…
Pilaa vai mitä? Ehkä paremmin näyte nykyajan pinnallisuudesta, jossa käsitteet menevät sekaisin. Ehkä
hän keräsi myötätuntoa.
Tässäpä kontrastia yhdistyksemme tilanteeseen, jossa olemme koko kesän iloinneet 100-vuotishistoriikin etenemisestä. Teologian opiskelija Venla Kuparinen on perehtynyt aiheeseen. Hän tekee pro
gradu-työn aiheesta Helsingin yliopistossa. Tämän yhteyden avautuminen on hankkeen kannalta hyvin
merkittävää.
Me paikallisyhdistysten väki olemme koonnet asiakirjoja eli yhdistysten paikallisia historioita, joista
heijastuu kuljettu taival: valistuksen levitystä, halua yhteiskunnallisten ristiriitojen selvittelyyn, kirkkotaiteen puolustusta, vähävaraisten auttamista. Lyhyesti sanoen: juuri itsenäistyneen Suomen sisäistä
eheytystä henkilökohtaisen panoksen ja uhrausten kautta.
He ovat jaksaneet kokoontua kodeissa ja luovuttaa varojaan yhteisen hyvään. Samalla on toteutettu
yhdistyksen perustajan, kirjailija Hilja Haahden toiveita, myöhemmin vaalittu sekä kehitetty edelleen
muistoa ja perintöä. Heidän tekemisensä ovat palvelleet yhteiskuntaa silloin aikanaan. Niillä on kantavuutta nytkin. Millaiset arvot olisivat tärkeitä juuri tänään, kun olemme vaarassa sotkeutua ylenmääräiseen moniarvoisuuteen?
Tätä taustaa vasten ihmetystä herättänyt esirukouspyyntökirjekin saattaa olla ihan tarpeellinen heräte.
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Uskon yö -tapahtuman kaksi juurta
Anna-Mari Kaskinen

Ensimmäistä Uskon yötä vietettiin Vivamossa, Lohjalla, kesällä 1999. Tapahtuma on siitä lähtien ollut uskollinen alkuperäiselle teemalleen Taide uskon
ilmentäjänä.

T

aiteella on alkukirkon ajoista lähtien ollut merkittävä rooli uskon ilmaisijana. Modernilla draamalla on
vahvat juuret kirkkodraamoissa. Musiikin ja maalaustaiteen avulla Raamatun kertomuksia on välitetty
eteenpäin jo silloin, kun ihmiset eivät osanneet lukea. Kautta kirkon historian taide on ilmentänyt uskoa:
kaipausta, epäilystä, epätoivoa, toivoa ja iloa. Uskon yössä annetaan tilaa taiteilijoille, jotka ammentavat uskon rikkaasta perinteestä.
Uskon yö kutsuu vuoropuheluun ja vuorovaikutukseen. Myös yleisöllä on ollut mahdollisuus osallistua
taiteen tekemiseen taidepajoissa tai vaikkapa antamalla runoilijoille aiheita, joiden pohjalta nämä ovat
kirjoittaneet runoja tapahtuman aikana. Uskon yössä usko ja taide kohtaavat monimuotoisesti, rikkaasti
ja yllätyksellisesti.

Toinen Uskon yön alkuperäinen juuri liittyy
hengellisen yön kokemukseen.
Juutalaiskristillisessä traditiossa sanoilla yö ja erämaa on kuvattu hengellisen elämän kuivuutta ja
uskonnollisten tunteiden kuolemista. Hengellisellä yöllä tarkoitetaan sellaista hengellisen elämän
vaihetta, jossa Jumala koetaan poissaolevaksi. Yö on osa kristittynä kasvamisen prosessia. Se on uskon
erämaavaihe.

Uskon yö Vivamossa on perinteisesti päättynyt
Taize-messuun, jonka laulut kertovat yössä
kulkemisesta ja Jumalan läsnäolosta pimeyden
keskellä. Yhteiseen messuun jokainen saa tuoda
uskonsa ja epäuskonsa, epäilynsä ja ilonsa sekä
Jumalan antaman luovuuden lahjat.

Valokuva: Uusi virsi -blogi

Tunnettu hengellisen yön kuvaus on 1500-luvulla eläneen espanjalaisen mystikon Ristin Johanneksen (1542-1591) teos Pimeä yö. Yössä kristittyä viedään yhä lähemmäksi Jumalaa. Hän kasvaa puhtaampaan ja todellisempaan uskoon, joka ei ole riippuvainen aisteista. Hän oppii odottamaan. Vaikka
yössä kulkija kokee pimeyden Jumalan poissaolona, yö säteilee kirkasta Jumalan läsnäoloa.

Me yössä kuljemme,
yössäja kaipaamme luokse lähteen,
ja kaipaus tietämme valaisee,
vain jano valaisee.

Anna-Mari Kaskinen
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Taide uskon ilmentäjänä

Uskon yö 2015
Antero Polso

Uskon Yö on maanlaajuinen, seurakuntien yhteinen tapahtuma syyskuussa
19.9.2015. Sen merkeissä kutsutaan eri alojen taiteilijoita tekemään yhdessä
hyvää oman paikkakunnan kirkon suojissa.

U

Valokuva: Creative Union

skon Yö -tapahtuman koordinaattori, kapellimestari Lehari Kaustel, toteaa, että tapahtuman ajatuksena on tuoda esille taide uskon
ilmentäjänä. Tapahtuma voi samalla yhdistää
eri alojen taiteilijoita toimimaan oman paikkakunnan kirkon suojiin. Tapahtumailta voi
rakentua musiikista ja muista taiteen lajeista.

Paikallisen tapahtuman sisällön jokainen
seurakunta luo itse. Yhteistä kaikissa tapahtuLehari Kaustel
missa on se, että ilta aloitetaan kirkonkellojen
soitolla klo 19.00. Illan päätilaisuus alkaa klo 22.00 ja sen alussa kaikissa kirkoissa lauletaan tai esitetään
virsi Soi kunniaksi Luojan. Illassa kerättävän kolehdin tai mahdollisen ohjelmatuoton hyväntekeväisyyskohteen päättävät seurakunta ja mukana olevat taiteilijat yhdessä.
Kansan Raamattuseura vastaa Uskon yö 2015 -tapahtuman valtakunnallisesta tiedottamisesta. Näkyvyys ja kiinnostavuus syntyy tapahtumien samanaikaisuudesta kaikkialla Suomessa.
Yhteisen mediakampanjan kulut katetaan seurakuntakohtaisella osallistumismaksulla, joka sisältää
julisteet, logot ja facebook-kuvat, markkinointi- ja muuta materiaalia, seurakunnan tapahtumasivun
linkin uskonyo.fi –sivulla sekä ideapankin tapahtuman toteuttamiseen.
Uskon yö -tapahtumia on järjestetty Vivamossa Lohjalla vuodesta 1999 lähtien. Alunperin Anna-Mari
Kaskinen ideoiman tapahtuman ajatuksena on ollut antaa kristityille taiteilijoille paikka omalle taiteelleen ja samalla mahdollisuus tavata toinen toisiaan.
Uskon yö viittaa myös hengellisessä vaelluksessa koettavaan yöhön tai erämaavaiheeseen.Se merkitsee
kulkemista uskon ja epäuskon rajapinnalla. Jumala on kaikkea suurempi. Kaikki lähtee hänestä. Hänen
varassaan voimme kulkea yön halki.
Kansainvälisestä Crescendo-työstä vastaavat Airi ja Beat Rink veivät idean Baseliin, Sveitsiin. Siellä
toteuttiin toukokuussa 2013 laaja tapahtuma Nacht des Glaubens. Siinä oli mukana suuri joukko eri
alojen taiteilijoita kirkoissa, kaduilla ja konserttisaleissa. Tapahtuma sai laajaa huomiota.
Lisätietoja Lehari Kaustel, lehari.kaustel@sana.fi ja Riitta Ahonen, uskonyo@sana.fi.
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Herkkää, puhuttelevaa, jyhkeää
Eila Iivari

Hollolan seurakunnan Sovituksen kirkko on rakennettu vuonna 2010 ja nykyiseen asuunsa vuonna 2014 viimeistelty. Kirkon pääsuunnittelija oli arkkitehti Sauli Havas ja pääurakoitsija, rakennusliike KI-VI. Tampereen hiippakunnan
piispa Matti Repo vihki 3.10.2010 kirkon tehtäväänsä.

K

irkon pääovelta avautuu eteisaula ja lähes 100 metriä pitkä käytävä. Käytävää, kuvaseinää, koristavat rakennuspaikalla olleiden kauniiden mäntyjen kuvat sekä kristilliset symbolit, kuten kala, viinirypäleterttu, erilaiset ristit ja Kristus-monogrammi. Nämä kuvaavat evankelisluterilaista kirkkoamme. Kuvaseinän
ovat suunnitelleet graafinen suunnittelija , emeritusprofessori Tapani Aartomaa ja Sauli Havas. Professori Vesa Nikunen on toiminut asiantuntijana symbolien osalta ja Pyhän Henrikin Talvimessun
osalta tohtori Ilkka Taitto.
Kirkkosalin alttaritauluna on taidemaalari, professori Reino Hietasen suunnittelema lyijylasimaalaus
Ikuinen valo. ”Alttariseinä ja sen lasimaalaus on kokonaistaideteos, jonka ajatuksena suunnittelussa oli
antaa vaikutelma ympäröivän maailman paineesta ihmisen ponnistelussa kohti valoa.”

Valokuva: Eila Blom-Nieminen

Akustisesti kirkkosali on erinomainen erilaisille musiikkitapahtumille. Seinät akustisine levyineen ja
pienine ikkunoineen antavat hyvän tilan vuonna 2013 valmistuneille Veikko Virtasen urkurakentamon rakentamille uruille. Pohjoismaiset, romanttiset 26-äänikertaiset urut ovat suunnitelleet arkkitehti
Panu Heinonen, urkurakentamon johtaja Heikki Autio ja Sauli Havas yhdessä.
Lisää taidetta vuonna 2014 teki kirkkoon kuvanveistäjä Jukka Lehtinen. Sisääntulon tuulikaapin päällä levittäytyy lehmuspuinen viinipuun köynnösveistos. Viinitarha, vaahteraviilutettu vanerileike on diakoniatyön sisäänkäynnin yläpuolella.
Martta-salissa on seitsemän ja Maria-salissa viisi massivista viinirypäleruukkua.
Andreaksen kappeli on pieni vaikuttava toimitustila kauniine yksityiskohtineen,
kuten syliinsä ottava risti, kalanmuotoinen alttaripöytä ja kauniisti valaistu kastemalja.
Sovituksenkirkon kirkkotekstiilit ovat tekstiilitaiteilija Kristiina Nyrhisen suunnittelemat. Lahden Muotoiluinstituutissa hopeaesinekilpailutyön voittaja, opiskelija Emma Pyykkösen suunnittelun mukaan on toteutettu kirkon ehtoollisvälineet ja muut hopeaesineet.
Moni suunnittelija ja taiteilija on yhdistänyt töissään Hollolan harmaakivikirkon
taiteen Sovituksen kirkon taiteeseen ja saanut kauniin, arvokkaan kokonaisuuden
Hollolan seurakunnalle. Kummankin kirkon ulkoasu on näyttävä.
Sovituksen kirkko on monitoimitalo, jossa on kirkkosali, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja kaikille muillekin seurakunnan eri työmuodoille omat toimitilansa.

Sovituksen kirkon alttari
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Kirkkohallituksen älykäs kappeli
Arto Kuorikoski

Valolla on aina ollut tärkeä merkitys sakraalitilojen suunnittelussa. Pariisin
Sainte-Chapelle muunsi luonnonvalon koko tilassa väreileväksi valohämyksi,
Juha Leiviskän Myyrmäen kirkko saavuttaa jotain samankaltaista puhtaalla
luonnonvalolla.

M

utta voiko valoa hyödyntää myös muunnettaessa arkista kokoustilaa sakraalitilaksi? Tapiolan kirkon
hankalaksi osoittautuneen taideteoskysymyksen ratkaisi lopulta Helena Hietasen ja Tarja Ervastin
valotaideteos ”3”, joka kunnioittaa hienosti arkkitehti Aarno Ruusuvuoren jäyhää arkkitehtuuria. Hietanen kutsuttiin apuun aviomiehensä Jaakko Niemelän kera myös kappelisuunnitteluun Kirkkohallituksen uusissa tiloissa Etelärannassa.
Nykyinen digitaalinen valotekniikka lienee kaikille tuttua erityisesti valomainoksista. Valotekniikan
toista ääripäätä edustavat esimerkiksi James Turrellin kaltaiset omaperäiset valotaiteilijat. Juuri eräät
Turrellin minimalistiset pyrkimykset tulevat mieleen, kun katselee Hietasen ja Niemelän keskittyneitä,
monokromaattisia valoratkaisuja kappelin led-valaistussa alttariseinässä.
Kappelin oikeanpuoleinen sisäseinä ja takaosan ulkoseinä ovat puolestaan niin sanottua älylasia, jota
voi muuntaa läpinäkyvästä lasista maitolasiksi ja johon voidaan heijastaa videokuvaa.
Joulukuisen alkuillan kylmä ja tuulinen sää toivat omat haasteensa älyseinän vastaanottoon katuvinkkelistä. Vilkkuvien valomainosten sijaan ulkoseinään projisoitu videokuva osoittautui noin 10 minuuttia
kestäväksi luupiksi, jossa viitteenomaisten luontokuvien päälle heijastuivat ajankohtaan liittyvät Raamatun tekstit. Hidasta, kontemplatiivista vastaanottoa häiritsivät sään lisäksi taustalta heijastuneet
liikenteen valot, mutta valoseinän idea oli selkeä ja erottuva.
Älykkään kappelin alttariratkaisu oivaltaa hienosti minimalismin mahdollisuudet. Kontemplatiiviset
luontokuvat vaikuttivat jossain määrin eskapistisilta keskellä urbaania kaupunkirakennetta.

Valokuva: Kirkkohallitus/Jussi Tiainen

Hietasen ja Niemelän yhteistyötä on laajemmin nähtävissä ensi vuoden alkupuolella Helsingin taidehallissa.

Kirkkohallituksen kappeli
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On aika ihmetellä
Katri Rinne
kirkkoherra, Maarian seurakunta

”Tänään on teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.”

I

stun ja katselen jouluseimirakennelmaa Maarian pappilan porttirakennuksessa. Enkelin sanat koskettavat ja saavat aikaan syvällä sisimmässä kiitollisuuden tunteen. Ei tarvitse pelätä, suuri ilo on ilmoitettu kaikille, minullekin. Ilosanoma kiirii läpi maailman eri kielillä, erilaisten seimiasetelmien mukana.
Enkelit, jouluntähti, heinät, seimi, aasi makuulla matkan rasituksista lepäämässä, lampaat, joista yksi
rouskuttaa heinää aivan kuin kertoen elämän jatkuvan, elämän, jossa Jumala on läsnä. Eläimistä välittyy pyhän läsnäolo, tyyni onnellisuus. Joosef on kuvattu huolehtivana, isän roolista hämmentyneenä
ja miettiväisenä: kaikki se, mitä enkeli sanoi, on nyt tässä: Jeesuslapsessa. Ei kyselyä tulevaisuudesta.
Oman elämänsä hyväksymistä ja suostumista Jumalan tahtoon.

Mahdollisuus päästä kotiin
Marian kasvoista huokuu luottamus Jumalaan ja äitiyden salaperäinen, pyhä onnellisuus, taivaallinen
rauha. Seimen ympärillä, heinien päälle on aseteltu punaisia kukkia. Kukat kukoistavat. Ne muistuttavat, siitä, miksi Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin
paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.” Joh.3:16. Jeesuksen veripisarat muuttuivat kukiksi pudotessaan maahan. Minulle nuo kukat puhuvat voimakkaasti rakkaudesta ja ylösnousemuksesta. siitä, että Jeesus avasi taivaan
kodin oven, jotta minullakin olisi mahdollisuus päästä perille takaisin kotiin, kun aikani täällä päättyy.
Olen pyhiinvaellusmatkalla omassa elämässäni yhdessä seimen hahmojen kanssa ja samalla kaikkien
kanssa.

Rakkauden lähde
On ihmeellistä, että eilinen on annettu anteeksi, huomista ei tarvitse murehtia. Saa olla tässä ja katsella,
kuunnella sisintään, antaa jouluseimen puhutella ja välittää rauhaa sydämeen. Laulan hiljaa: Enkeli taivaan lausui näin…Teen omaa hengellistä matkaani tässä seimen ääressä. Matka Marian kanssa kutsuu
mukaansa luottamuksen opettelemiseen, luottamukseen lapsen lailla ilman epäilyjä ja samalla uskon
salaisuuteen. Matka Joosefin kanssa opettaa arvottamaan elämässä eteen tulevia tilanteita ja huomaamaan, että rakkaus on tärkeämpää kuin oma kunnia. Kuinka monta kertaa, onkaan tehnyt mieli karata,
unohtaa, painaa delete –nappulaa, kun eteen on tullut vaikeita ja hankalia asioita. Elämässä on läsnä
Jumalan rakkaus, joka on kaiken rakkauden lähde. Sanat eivät riitä kertomaan, jäljelle jää ihmettely,
kunnioitus ja kiitos.

Uhri meidän puolestamme
Seimen lampaat vievät ajatukset paimenten kedolle. Tiedän, että lammas on laumaeläin ja muistuttaa
seimessä, siitä että me ihmisetkin tarvitsemme toisiamme, Jumalan perheväkeä, seurakuntaa, jotta jaksamme ja uskomme vahvistuisi. Mutta lammas kuvaa myös Jeesuksen elämäntietä. Jeesuksen aikaan
lammas oli uhrieläin. Jeesus oli kertakaikkinen uhri meidän puolestamme.
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Maarian pappilan jouluseimirakennelma. Hahmot ovat suunnitelleet ja tehneet
harrastelijataiteilijat Leena Törmä, Marjatta Risku, Tuuli Kastemaa ja Heidi Nummila.
Näyttelyrakenteiden tekemisessä on avustanut Charlston Palombo Correia.
Äänimaailman on toteuttanut Sasu Juntunen ja valaistuksen AMJ Turku Audio Oy.

Valokuva: Pertti Pussinen

Joulu ja kärsimys ovat seimessä läsnä. Jumala tuli vauvaksi, joka oli kokonaan riippuvainen Marian ja
Joosefin huolenpidosta, olla alttiina ihmisten kauheuksille. Mitä merkitsee luopuminen kaikesta ja olla
niin turvaton, köyhä, että kenenkään ei tarvitse pelätä, olla niin alhaalla, että kukaan ei voi lähestyä
kumartumatta, olla niin avuton ja suojaton, että se herättää hellyyttä. Jumala syntyi jouluna ihmiseksi.
Seimessä katselemme vastasyntynyttä. Ovi taivasten valtakuntaan on avattu lastenkaltaisille.

Sisäiseen rauhaan
Harrastelijataiteilijat ovat luoneet seimen, joka puhuttelee kerta toisensa jälkeen. Se vie ajatukset
kiireen ja hyörinän keskeltä kaikkein tärkeimpään. sisäiseen rauhaan, rauhaan, jonka vain Jeesuksen
rakkaus voi aikaansaada. Jeesus on maailman valo, hän kutsuu seuraamaan ja vain Hän voi antaa elämänvalon, toivon..
Keskellä synkkää pimeyttä loistaa seimestä valo. Jo yksi valonsäde saa maailman näyttämään toiselta ja
jalan nousemaan kevyemmin. sinä voit olla tuo valonsäde. On joulu ja aika ihmetellä.
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Kristillinen taideseura – pian 100 vuotta
Venla Kuparinen
teol. kand., Helsingin yliopisto

Komeat sata vuotta Kristillisen taideseuran taivalta tulee täyteen vuonna 2019.
Tähän etappiin liittyen taideseura on aloittanut historiaprojektin. Sen tavoitteena on valmistella ja toteuttaa seuran historiikki kiinnostavassa ja lukemaan
houkuttelevassa muodossa.

Yhdessä graduohjaajani professori Jyrki Knuutilan kanssa päätimme lopulta, että keskittyisin seuran
ydinajatukseen: mitä on se kristillinen taide, jota Kristillinen taideseura pyrkii edistämään? Lopullista
vastaustahan kysymykseen kristillisen taiteen olemuksesta ei tietenkään tieteen keinoin pystytä esittämään, ja näkemyksiäkin asiasta lienee loputtoman monia. Pyrinkin löytämään nimenomaan Kristillisen
taideseuran näkemyksiä aiheesta ja ainakin
alustavasti tutkimusmateriaalina Ars Magna-lehdet julkaisemisen aloitusvuodesta
1975 kymmenen-viisitoista vuotta eteenpäin. Tarkoituksena on peilata aineistoa sen
kontekstiin eli aikakauden tapahtumiin kirkollisessa ja muussa taidemaailmassa sekä
yleiseen taide-, kulttuuri-, aate-, kirkko- ja
muuhun historiaan.

Valokuva: Venla Kuparinen

O

len käytännöllisen teologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja minulle avautui mahdollisuus
tehdä pro gradu-työni tähän historiaprojektiin liittyen. Työskentelyni alkoi alustavalla materiaaliin
tutustumisella. Sain seuralta käyttööni mm. kirjallisuutta, Ars Magna -lehdet, sekä pöytäkirjamateriaaleja. Historiatyöryhmän palavereissa heiteltiin paljon ideoita mahdollisiksi tutkimusnäkökulmiksi,
siellä kuulin olennaisia asioita ja ajatuksia seuran vaiheista. Kansallisarkistossa loin yleiskatsausta sieltä
löytyvään runsaaseen materiaaliin. Huomasin pian, että Kristillisestä taideseurasta riittäisi aineistoa ja
näkökulmia moneenkin graduun!

Olen saanut tutkimusprojektiin liittyen jo
paljon apua Taideseuran aktiivisilta jäseniltä. Kiitollisena otan vastaan jatkossakin
materiaalia ja vinkkejä erityisesti tuohon
ajankohtaan ja/tai tutkimuskysymykseen
liittyen! Projektin laajetessa gradusta vielä
eteenpäin kaikki mahdollinen aineisto ja
tieto on tarpeen. Yhteystietoni saa tarvittaessa Ansa Kirjavaiselta.
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Yhteys rohkaisee ja lisää voimavaroja

Kristityt taiteilijat verkostoituvat
Niina Tuovinen

Euroopassa on jo 1990-luvulta lähtien kokoontunut yhteen joukko kristittyjä
taiteilijoita ja taiteilijoiden parissa työtä tekeviä lähetystyöntekijöitä.

A

rts Plus -verkoston kokoontumiset toimivat virkistymisen ja innovoinnin kanavina.
– Ensimmäisessä tapaamisessa ymmärsimme, että monet kristityt taiteilijat kamppailivat erilaisten ongelmien kanssa, koska he luulivat, että he olivat yksin. Toinen ongelma oli, että heillä ei ollut voimavaroja
ideoidensa toteuttamiseen. Verkoston tarkoituksena on ollut poistaa nämä kummatkin heikot kohdat,
Colin Harbinson kertoo.
Englantilaissyntyinen tohtori Harbinson toimii kansainvälisen kristillisen StoneWorks -taidealoitteen
johtajana. Sen tarkoitus on vaikuttaa maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kulttuuriin niin, että taide ja
mielikuvitus pääsevät keskeisempään asemaan sen elämässä ja palvelutyössä. Tämä tehtävä on vienyt
hänet kristillisiin taidealan tapahtumiin ympäri maailmaa. Suomessa hän on vieraillut edellisen kerran
Agricolan kirkossa järjestetyssä Imagine 2012-tapahtumassa.
Taiteilijoita on viime vuosina noussut kristillisten järjestöjen johtajiksi
ja kristittyjä taiteilijoita tullut esiin eri taiteenaloilla. Arts Plus -verkostossa uskotaan, että Jumala on nostamassa kristittyjä taiteilijoita
mukaan sekä hengelliseen että maalliseen työhön.
Syyskuussa Suomen Raamattuopistolla järjestettiin kansainvälinen kristillinen taideseminaari Imagine Helsinki 2014, joka keräsi yhteen kristillisten taidealan järjestöjen ja aloitteiden johtajia eri
puolilta Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. He rohkaisivat suomalaisia taiteilijoita ja taiteesta kiinnostuneita käyttämään kykyjään rohkeasti sekä
seurakunnassa että kaikilla elämänaloilla.

Kuvittele, että tulevaisuudessa uskovat olisivat taiteen edelläkävijöitä
ja heidän saavutuksistaan saisivat
nauttia kirkko ja sen jäsenet, kulttuurielämä ja viihde.
Colin Harbinson, Imagine 2014

Seminaarin puhujina olivat tohtorit Colin Harbinson (StoneWorks International) ja Dianne Collard
(ACT International) sekä pastori Beat Rink (Crescendo) ja tohtori Jim Mills (Creative Arts Europe). Seminaariin sisältyi runsaasti kanavia ja työpajoja sekä taidealojen tapaamisia. Tapahtuman avasi Tanssiteatteri Xariksen esitys sekä videoteos.
Viikkoa aiemmin he tapasivat suomalaisia kollegojaan ja haastoivat heitä verkostoitumaan.
Tapaamisessa jaettiin muun muassa kuulumisia siitä, mitä Jumala tekee eri maissa taiteiden kautta.
Kohtaamisen seurauksena myös päätettiin tiivistää yhteistyötä Arts Plus -verkostoon. Yhdyshenkilönä
toimii tällä hetkellä kapellimestari Lehari Kaustel.

Valokuva: StoneWorks

Colin Harbinson
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Elokuvaharrastajien perinnettä Kotkassa

Kolahtaako?

Martti Pentti

Kymmenisen vuotta sitten Kotkan seurakunnan
aikuistyössä ideoitiin kristillinen elokuvaviikko.

Y

htenä innostajana oli tuolloin ensi-iltansa saanut Mel Gibsonin paljon huomiota saanut elokuva The
Passion of the Christ. Yhteistyössä elokuvayrittäjän kanssa luotiin malli edullisista näytöksistä ja niitä
seuraavista elokuvan aihetta sivuavista parinkymmenen minuutin keskusteluista, joita edelsi lyhyt alustus. Keskustelun avaajiksi pyrittiin saamaan jollakin lailla aiheeseen perehtyneitä henkilöitä.
Elokuvaviikko sai nimekseen Kolahtaako? ja siitä muodostui suosiotaan kasvattava perinne. Kristillisen taideseuran Kotkan paikallisyhdistys on myös ollut alusta lähtien mukana viikkoa ideoimassa ja
järjestämässä.
Alkuvuosina järjestettiin elokuvaan liittyviä luentotilaisuuksia. Ne olivat kiinnostavia ja saivat kuulijoita.
Sittemmin ohjaajia on saatu näytöksiin esittelemään teoksiaan.
Elokuvaviikot on vuosittain rakennettu ennalta määritellyn teeman ympärille. Se on muotoutunut niistä
aihepiireistä, joita uudet elokuvat kulloinkin ovat kuvanneet. Suunnitteluryhmään kuuluu elokuvaharrastajia, joilla on tietoa vallitsevista suuntauksista ja mm. tekeillä olevista kotimaisista elokuvista. Näin
elokuvaviikoista on saatu ehjiä kokonaisuuksia.
Joidenkin elokuvien aiheet koskettivat ajankohtaisen järkyttävyytensä vuoksi. Terry Georgen elokuva
Hotelli Ruanda sai alustajakseen itäisessä Afrikassa työskennelleen lääkärin, jolle tuo hotellikin oli
tullut tutuksi. Elokuvan aiheena ollut kaamea kansanmurha liittyi keskustelussa maanosan historiaan
ja laajempiin yhteyksiin. Samalla tavalla on muitakin kuohuttavia aihepiirejä voitu käsitellä puhumalla
niistä levollisesti elokuvateatterin hämärässä. Esimerkiksi lasten kovat kohtalot ovat usein tuoneet esiin
vastaavia ilmiöitä keskustelijoiden omasta kokemuksesta.
Syksyn 2014 suosikkielokuvaksi muodostui elokuvaviikollakin Dome Karukosken ohjaama Mielensäpahoittaja. Nähty tarina määriteltiin tragikomediaksi. Pinnallisen hauskuuden sijaan nähtiin se, mistä
Chaplin on lausunut: ”Tragedia on elämä lähikuvassa, komedia on elämä kaukokuvassa.”
Elokuva on taiteenlaji, joka puhuu niin järjelle kuin tunteelle. Se koskettaa myös tiedostamatonta.
Päällisin puolin maallista vaellusta kuvaava elokuva voi yllättäen tuoda silmien eteen kristillisen kuvan. Esimerkiksi Clint Eastwoodin Gran Torino näyttää, miten henkensä ystäviensä edestä antanut
päähenkilö kaatuu selälleen kädet levällään kuin ristiinnaulitulla. Tim Burtonin elokuva Saksikäsi
Edward viittaa Kristukseen monimutkaisemmin analogian ja allegorian keinoin.

Valokuva: Finnkino

Ilmeisen kristillisten elokuvien lisäksi monet muutkin voivat toimia avaimina
syvälliseen keskusteluun, uskonnolliseenkin. Seurakunta voi pyrkiä yhteistyöhön alan yrittäjän kanssa tai perustaa elokuvakerhon, jossa näytetään
DVD-elokuvia. Tämä edellyttää maksullisen luvan hankkimista. Innostuneet
ja asioista selvää ottavat ihmiset ovat tietysti avainasemassa tällaisen tapahtuman onnistumiseen.
Antti Litja elokuvassa Mielensäpahoittaja
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’Totuus, se onkin vasta mutkikas juttu...’
Kati Rossi

K

Simon Kyreneläinen, musikaali
Käsikirjoitus ja sävellys: Lasse Heikkilä
Pääosissa (2014): Lasse Riutamaa (Simon), Vilja Riutamaa (Maria), Juha Ahonen (Juudas),
Peter Mata (Jeesus)
Ohjaaja: Arto Myllärinen
Koreografi: Sirkku Hoikkala
Kapellimestari: Teemu Hämäläinen
Kesto 2h 15min
Teos on valmistunut vuonna 1991. Esitetty nimellä ”Ristinkantaja, gospelpassio” vuonna
2005. Ylen pääsiäisohjelmistossa vuosina 2009 ja 2010. Vuoden 2014 esitykset Helsingin
Saalem-seurakunnan salissa. Esitys valmisteilla keväälle 2015.
uorolaiset ottelevat lavalla laulaen, kuin katujengiläiset ja Juudas ’ottaa rahaa talteen’ ohimennessään.
Simon Kyreneläisen harjoituksia seuratessa kävi mielessä, miten kapellimestari Teemu Hämäläisellä
oli kanttia lähteä vetämään niinkin suurta projektia pääosin vapaaehtoisin voimin. - Olen oikeastaan
lähes aina toivonut eri taiteiden paljon runsaampaa käyttöä Jumalan maailman esille tuomisessa ja evankeliumin levittämisessä, Hämäläinen toteaa. Toisaalta hän on tiedostanut sen, että seurakunnasta löytyy
paljon uinuvia taiteellisia lahjoja, joten nämä saatiin musikaalin siivittämänä käyttöön.
Ennen kuin yhtäkään koelaulua oli laulettu, Hämäläinen kertoo nostaneensa Lasse Heikkilälle ajoittain esille kysymyksen Simon Kyreneläisen uudelleen esittämiselle. Heikkilän vastaus oli jokaisella kerralla sama: - Ei ennen kuin sen käsikirjoitus on uudistettu. Muutamaa muuta seurakunnassa toteutettua
musikaalia myöhemmin aika oli kypsä ja Heikkilä muokkasi Kyreneläisen nykyiseen muotoonsa.

Monitasoista ja haastavaa
Musikaalin nimiosaa esittävä Lasse Riutamaa tuli mukaan kuvioihin jo vuotta ennen esityksiä Teemu
Hämäläisen pyynnöstä. Hän kertoo saaneensa musikaalilta paljon ja tunnistaneensa kerroksellisen, ja
jopa haasteellisen päähahmon tunnoissa ja käyttäytymisessä paljon itseään.
- Lasse Heikkilä lienee antanut tähän musikaaliin syvimpiä tuntojaan, Riutamaa aprikoi. - Teemat ovat syvästi inhimillisiä, samaistuttavia ja koskettavia. Musiikki on monitasoista, haastavaa ja upeaa! Musikaali
haastaa seisomaan ryhdikkäästi uskon puolesta. Riutamaa huomasi harjoitusten aikana, miten näkyväksi tuleminen avasi joidenkin näyttelijöiden luovaa persoonallisuutta. Tämäkin on hänen mielestään
hengellistä kasvamista.

Mikä on totuus
Mitä sitten voisi sanoa musikaalin teemoista. Vahvasti esillä on ainakin totuus ja mitä se on. Tätä Kyreneläinen joutuu pohtimaan useassa eri tilanteessa kääntäen välillä takkinsa, kun tilanne sitä vaatii.
Kertomuksen edetessä käy selväksi mihin lopputulokseen itse kukin hahmoista ja etenkin Kyreneläinen
päätyvät. Toinen teema on rohkeus puolustaa niitä asioita, joihin uskoo. Ettei aina toimisi erään hahmon
sanoin: - Pitää ajatella mitä sanoo, ettei sano mitä ajattelee.
Musikaalissa merkittävän roolin tekee Jeesusta esittävä Peter Mata. Hänen mielestään haastavinta
roolissa oli välittää Jeesuksen luonteenpiirteet sellaisena, kuin ajattelee niiden olevan. - Parasta oli yhdessä tekeminen, ihmiset ja se, että sai toimia solistina Jeesuksen roolissa. Musikaali oli itsessään mieletön
elämän huippukokemus, josta pidemmällä juoksulla syntyi myös uusia ihmissuhteita’.
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Kasvot julisteessa
Heleä-ääninen Vilja Riutamaa päätyi Marian rooliin kesken harjoitusruljanssin. Hän oli juuri valmistunut musiikkialalta, tulevaisuutensa avoinna. Kun alkuperäinen Marian esittäjä jäi pois, tarvittiin kiireesti
uusi. Vilja Riutamaa sai kuulla avoinna olevasta roolista ja suostui mukaan. Heti seuraavana päivänä
otettiin promokuvat. -Muuten olisin jänistänyt, mutta kasvoni olivat jo printtautuneet mainokseen, Riutamaa toteaa. Tulevasta produktiosta hän toivoo vielä syvempää ja sisäistetympää. -Musikaali merkitsee
tekijälleen eniten, jos se on merkinnyt katsojalle jotakin. Tästä sain poikkeuksetta hyvää palautetta. Aika ja
hahmot olivat kypsiä puhuttelemaan yleisöä iästä ja uskontokunnasta riippumatta.
Kaikki esiintyjät ovat joko ammattilaisia tai osaavia harrastajia. Puvustuksesta vastaavat Ira Karhunen ja Brita Pöllänen ovat luoneet aidon ajanlaskun alun ihmisvilinän. Lavastuksen loihtinut Tapio
Rantanen ei ole säästellyt paukkuja temppelin luomisessa. Kaikki yksityiskohdat ovat kummassakin
kategoriassa vertaansa vailla. Näihin kun lisää sielua puhuttelevan musiikin ja sujuvan näyttelemisen,
muodostuu liikuttavan huikaiseva kokonaisuus, joka saa katsojan miettimään miten itse toimisi Kyreneläisen sijasta.
Valokuva: Kati Rossi

Arto Myllärinen ohjaa. Piritta Poutala
(itkijänainen/solisti), Niilo Mähönen
(Pietari), Roni Veijalainen ja Weli Maksimainen (ylipapit), Peter Mata (Jeesus),
Ann-Mari Karhunen (Lyydia)

Elämän veden lähteellä
Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Kastemaljoja esittelevä näyttely Oulussa lokakuussa 2014 on jäänyt monien
mieleen kohottavana ja hengellisestikin kantavana tapahtumana.

L

aajahko kirjo eri taiteilijoiden luomuksia kutoutui yhteen eräänlaiseksi veistotaiteen sinfoniaksi. Jokainen malja kertoi syvällisestä perehtyneisyydestä kasteen olemukseen ja sen asemaan suomalaisessa
kulttuurissamme - universaalisesta puhumattakaan. Voisin melkein sanoa, että yksittäiset teokset täydensivät kasteen teologiaa ja käytäntöjä sopusuhtaisella tavalla. Tämän vuoksi näyttely kokonaisuudessaan oli kuin näkyvä saarna ja todistus kasteen merkityksestä ja vaikutuksesta.
Olen itse tutkinut kasteen teologiaa ekumeenisesta näkökulmasta. Väitöskirjatyöni keskeisiin omakohtaisiin löytöihin on kuulunut Kristuksen lahja ihmiselle kasteessa. Hänet annetaan osaksi olemustamme. Taivas koskettaa karua ja langennutta maailmaamme. Puutteellinen ja syntiinlankeemuksessa Ju-
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Valokuva: Eveliina Mustonen

malasta vieraantunut ihminen saa seurakseen
ja omakseen Kristuksen, jonka olemus Pyhän
Hengen kautta valaisee ihmistä ja muuttaa
häntä kohti Kristuksen kaltaisuutta Ajassa ollessamme tämä unio, yhtyminen, ei koskaan
tule täydelliseksi, mutta hengellisenä prosessina se on jokapäiväistä todellisuutta.
Jotain tästä kokonaisuudesta on konkreettisesti esillä teoksessa, jossa tavallinen kivi saa
kannettavakseen kirkkaan lasisen maljan.
Kuvaannollisesti kirkas lasi on heijastusta vedestä, mutta myös Kristuksen puhtaudesta ja
viattomuudesta. Se laskeutuu ihmisen puutteellisen ja langenneen olemuksen yli ikään
kuin toivona ja uuden elämän sarastuksena.
Kivi ja lasi – Ihminen ja Kristuksen viattomuus ja puhtaus. Siinä näyttelynyhden teoksen kiteytyvä sanoma. Se kosketti ja synnytti ilon siitä, että rujon ja kovan ihmisyytemme keskelle voi laskeutua lahjana
Jumalan armo ja rakkaus.
Vesi on vahva symboli, mutta se on myös elementti, joka luo edellytykset kaikelle olevaiselle. Ilman
vettä ei ole elämää. Sen tietävät tutkijat. Etsimme avaruudesta merkkejä vedestä, jotta voisimme saada
aavistuksen elämästä. Syystäkö kristillinen usko on Herransa välityksellä asettanut kasteen sakramentin. Vedessä ovat iankaikkisen elämän siemen ja edellytykset. Mikä syvällinen oivallus onkaan saattaa
ihminen kasteessa osalliseksi elämän vedestä, joka lahjoittaa yhteyden kolmiyhteiseen, koko universumin Jumalaan!
Kasteen vesi muistuttaa myös toisenlaisista arkkikuvista, jotka liittyvät juuri veden olemukseen. Vesi
on muistuma Punaisen meren ylityksestä, joka kerran on syöpynyt israelilaisten mieliin vihollisen ahdistaessa ja takaa-ajaessa nurkkaan ajettua kansaa. Vesi antoi pelastuksen lupauksen kansalle, mutta
hukutti ne, joilla olivat pahan aikeet mielessään. Vesi pyyhkii pois sen, mikä on väärää, mutta samalla
puhdistaa ja tekee uudeksi. Toisaalla puhutaan kristillisessä traditiossa ajasta, jolloin ”merta ei enää ole”.
Samalla kerrotaan ”lasisesta merestä”, joka on iankaikkisuuden eräs symboli. Vesi hukuttaa, mutta vesi
myös puhdistaa ja antaa toivon. Se auttaa elämän alkuun, tuo ravinnon ja versot pääsevät puhkeamaan.
Tarvitsemme kasteen ymmärtämisen renessanssia. Olemme liian tottuneita veden jokapäiväisyyteen.
Sen ulottuvuudet ovat monien tietoisuudessa hukassa, vaikkakin läsnä. Joka kastetaan, se ei todellakaan ole vain ”nimeltä kutsuttu”. Jokainen kastettu on kutsuttu sellaisen elämän yhteyteen, jossa
jokaisen sisimmästä on juokseva elämän veden virrat. Se merkitsee elämää, jota valaisee jumalallinen
läsnäolo Kristuksen kanssa.
Iloitsen kastemaljanäyttelyn sanomasta ja siitä, että parhaimmillaan teosten kokonaisuus palvelee Häntä, joka sanoo ”Jos jollakin on jano, se tulkoon minun tyköni ja juokoon!”
Kastemaljojen kiertonäyttely alkoi Oulussa 14.10. vierailemalla seitsemässä eri seurakunnassa. Näyttelyn
avasi piispa Samuel Salmi. Kastemaljanäyttely avautuu seuraavaksi Turun tuomiokirkossa Agricola kappelissa 9.3.2015. Kesällä näyttely nähdään Helsingissä Tuomiokirkon kryptassa ja syksyllä Jyväskylässä,
Kuopiossa ja Seinäjoella. Tervetuloa näyttelyihin!
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Uskonnollisen runon äärellä
Pertti Luumi

Kun luemme runoa, kohtaamme tekstin, joka
sisältää symboleja tai on kokonaan symboli.

R

unoa voi ymmärtää vain, jos hyväksyy, että se puhuu symbolikieltä. Runo luo mielikuvia, jotka näyttävät meille jotakin ja aistimuksia, jotka saavat meidät tuntemaan: ”Kaksi vanhaa, vanhaa varista …”
Runo näyttää ensin puhuvan ihan tästä reaalitodellisuudesta – ja niinhän se puhuukin, siitä se ottaa
aineksensa, kokemuksensa ja kuvansa. Mutta kohta runon lukija / kuulija huomaa, että runo viittaa
itsensä yli: se viittaa ikään kuin toiseen todellisuuteen. Runon lukija / kuulija alkaakin nähdä runon kahden vanhan variksen tilalla – kaksi vanhaa ihmistä. Näin käy ainakin itselleni, ja ikääntymisen mukana,
yhä voimakkaammin. Alan tajuta, että kokemus syksystä, hyvästijätöstä, hiljaisuudesta, ankeudesta,
vanhuudesta tai vain vahvoista aistihavainnoista eivät ole mitään variksen havaintoja, vaan meidän
jokaisen.

Runon symbolikieli
Runo alkaa näyttää meille jotakin uutta ja jotakin tuttua samalla kertaa. Se asettaa eteemme peilin,
josta katselemme itseämme omien kokemustemme, muistojemme, mielikuvituksemme ja myös oivalluksemme avulla. Runossa näemme tapahtumat ”kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin” – mutta
kuitenkin äärimmäisen tosina, realistisina. Runo avaa toisen todellisuuden, mutta myös totuuden, jota
ei ehkä ole löydettävissä mistään muualta kuin runon symbolisista ilmaisuista.
Runo on monen tasoinen. Tänään se aukeaa näissä ja näissä asioissa, huomenna kenties ihan uusissa.
Monentasoisuutensa vuoksi se aukeaa eri ihmisille eri tavoin, joskin myös samalla tavalla. Runon symbolikielen ymmärtämiseen (enkä nyt tarkoita sanalla ”ymmärtäminen” ollenkaan vain intellektuaalista, diskursiivista oivaltamista, vaan pikemminkin intuitiivista ymmärtämistä, johon ihminen tarvitsee
ennen muuta imaginaatiokykyään) vaikuttavat elämänkokemuksemme, herkkyytemme aistia asioita,
tämänhetkinen tilanteemme. Lapselle runo aukeaa omalla tavallaan, aikuiselle omallaan, uskovalle
omallaan ja kieltäjälle omallaan.
Runon monista tasoista ja monenlaisista tulkintamahdollisuuksista kertoo mielestäni esimerkiksi seuraava Hans Günter Saulin runo ”Kuin lapsena” (kokoelmasta Angeln im Wind, 1984, siteerattu Heinz
Groschin artikkelista, suomennos allekirjoittaneen):
Minua ei pelota yö, ei tuuli, ei kaupungin melu
niin kauan kuin ovi käytävään ja eteiseen sinun luoksesi
on vielä kämmenenleveyden raollaan,
ja auki sinun valosi suuntaan.
Ajatelkaamme lasta runon lukijana. Hänellä ei ole vaikeutta löytää runosta itseään: se tuo muiston
öistä, jolloin oven täytyi pysyä auki, vähintään raollaan, että näkisi valon ennen nukahtamistaan. Että
näkisi valon, joka kertoo, että äiti on siellä.
Ajatelkaamme runon kirjoittajaa, joka kirjoitti sen kaukana kotoa, turvattomalla matkalla latinalaisessa
Amerikassa. Myös hän halusi, että joku on siellä ... joku.
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Ajatelkaamme itseämme runon lukijana ja kokijana. Haluamme, että joku on siellä, jossakin, kun on
ahdistusta, puhumattomuutta, hylkäämistä, yksinäisyyttä omassa elämässämme tai läheistemme, rakastamiemme ihmisten elämässä. Haluaisimme, että ovi olisi edes kämmenenleveyden raollaan, että
siellä olisi joku.
Ajatelkaamme runoa rukouksena. Siinä voi kokea runoilijan kertovan itsestään jotakin Jumalalle, omasta tilanteestaan, uskostaan, epävarmuudestaan, toivostaan. Ehkä se on liittymistä siihen, mitä hän tietää ja kokee Jumalasta, hänestä, joka on ”valo”, ”ovi”, ”tie”.
Runoa voi ymmärtää vain, jos hyväksyy, että se puhuu symbolien kieltä. Kristillinen runous ja virsirunous ovat aina puhuneet vahvaa symbolikieltä. Elämän kriisitilanteessa ovat juuri runo ja laulu usein
avautuneet tunteiden ja kokemusten tulkiksi. Kun muut sanat tai keinot eivät ole riittäneet, ovat runo,
laulu ja virsi tehneet niitä ymmärrettäviksi, luoneet turvaa ja lohdutusta.

Suomalaisten runoilijoiden matkassa
Runoilija Mirjami Lähteenkorva toimitti kohta sodan jälkeen valikoiman suomalaisia uskonnollisia
runoja nimellä ”Kimalteleva tomu”. Kirjasta otettiin tiheästi uusia painoksia. Runoja on kokoelmassa
lähes sadalta 1900-luvulla eläneeltä runoilijalta, ”joukossa useimmat parhaat lyyrikkomme”, niin kuin
toimittaja kokoelman esipuheessa ilmaisee. Runoja on kokoelmassa pitkälti kolmatta sataa, ja on muistettava, että siinäkin on vain valikoima. Suomalaisen uskonnollisen runon määrä on tavattoman laaja,
varsinkin jos lähdettäisiin liikkeelle esimerkiksi jo 1800-luvulla syntyneistä runoista.
Olemme eräässä pienessä helsinkiläisessä opintopiirissä käyneet syksyn 2014 aikana läpi muutamien
tunnettujen runoilijoittemme uskonnollisia tai ”hengellisiä” runoja: Aaro Hellakoski, Anna-Maija
Raittila, Oiva Paloheimo, Martti Haavio, Viljo Kajava, Mirjami Lähteenkorva, Saima Harmaja,
Helvi Juvonen. Yleensä yhdessä pari tuntia kestävässä kokoontumisessamme olemme käsitelleet yhtä
runoilijaa, tutustuneet lyhyesti hänen elämänhistoriaansa ja käyneet läpi pari kolme runoa – ääneen
luettuina. Olemme koettaneet löytää runoista liittymäkohtia Raamattuun. Onko runossa nähtävillä,
miten tekijä on ymmärtänyt luomisajatuksen, tai miten hän ymmärtää itsensä luotuna olentona? Aaro
Hellaakosken Sana-runo vuodelta 1943 sai meidät keskustelemaan omasta tämänhetkisestä maailmastamme:
Kerta kun luotiin tyhjästä taivas ja maa, monta ei sanaa tarvittu muovattavaa.
Mutta ne sanat täys oli alkuvoimaa, luomisen tahdon valtavan kukkuroimaa.
Sanoja nyt on täynnään ilma ja maa.
Tunnetko, Luoja, omakses ainoaa?
Paljon keskustelimme myös siitä, millaisena runoilija kokee itsensä hengellisessä mielessä. Näkyykö
runoilijan käsityksissä muutoksia vuosien ja vuosikymmenien kuluessa? Nuoren Hellaakosken Rukousrunossa vuodelta 1928 on rajua itseruoskintaa: sielu on niin ruma, ettei sinne tahdo voida katsoa, sitä
on vain kierrettävä kuin ”raatoa haisevaa”. Rumuus on juurtunut sieluun kuin ”perintötauti”. Ilmaiseeko
runoilija tällä sanalla käsitystään perisynnistä? Hänen rukouksensa on, että Jumala antaisi kuitenkin
rohkeutta katsoa sielun rumuuteen. Muistimme piirissämme, miten Yrjö Jylhä käytti samanlaisia ilmaisuja runossaan rakastetulleen: ”En sieluni pohjaan asti ole katsonut itsekään . . . Kas täynnänsä perkeleitä
on pimennot kuilun sen.”
Hellaakosken runoihin on kuitenkin 1940- ja 1950-luvuilla tullut paljon vahvemmin itseään armahtavan – myös ymmärtävän? – rukoilijan henki; rukous suuntautuu myös selvemmin Vapahtajalle: ”Olen
joskus hiljaa ja varron jos askeles kuulla sais, jos olisit liki ja katsein läpi luitteni tunkisit, ja ellet löytäisi
mitään, edes jotain kylväisit” (Olit likellä, v. 1946). Ja runossa: Odottaja (1953 kokoelmassa Huomenna
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Valokuva: www.saimaharmaja.fi

seestyvää) on jo ”körttiläissävyinen” lohdullisuus. Runo alkaa:
”Herra, luoksesi tahdoin, kättäsi kurkoitin. Minkäs sille mahdoin, että jo putosin.” Ja runo päättyy, toisaalta resignaatioon,
toisaalta vahvaan uskoon: ”Tietäköön löytäjä suurin: etsi en,
tähän jään. Kaipaajat, perinjuurin köyhät, löydetään.”
Kärsimys, sairaus ja kuoleman odotus kohtasivat meidät nuorena kuolleen Saima Harmajan runoissa. Mutta kohtasimme
niissä myös runoilijan vahvan kurottautumisen kohti Jumalaa. Rajalla ”viimeisen taivaan ja rajalla kuoleman maan . . .
rukoilen, rukoilen vaan.” (Sairas, 1931). Rakastetun jättäessä,
”voimani murtui”, mutta ”erehtymättömästi minä jälleen tunsin
ja näin sen kauhean kivun alta Sinun kätesi, Kaikkivalta, Sinun
kätesi kädessäin” (Pääsiäisenä, 1933). Ja uupunut vaeltaja kulkee kohti Rauhan maata, jossa hän ”katsoo silmiin itse Olevaa”.

Kiitollisuus elämästä – kiitollisuus Jumalalle

Saima Harmaja

Artikkelini alussa lähdin liikkeelle runon symbolikielestä.
Runo, jossa maallinen ja hengellinen symboliikka kohtaavat
kauniisti toisensa, on Helvi Juvosen runo ”Pikarijäkälä”. Olin
itse kuullut tätä runoa lausuttavan lukemattomia kertoja, niin
usein, että opin sen jo lapsena ulkoa: ”Jäkälä nosti pikarinsa
hauraan, ja sade täytti sen, ja pisarassa kimalsi taivas tuulta pidättäen. Jäkälä nosti pikarinsa hauraan: Nyt malja elämämme
rikkaudelle.” Jo lasta viehätti kuva pienen pienestä jäkälän pikarista, vesipisarasta pikarissa ja taivaan
kuvastumisesta pisarassa. Runo jäi mieleen muutamalta kuulemalta. Elämänriemu ja kiitollisuus elämälle olivat helposti kuultavina runon sanomana. Kun lukee runon painetussa muodossa, huomaa, että
sillä on alaotsake, joka kääntää esiin runosta aivan uuden ulottuvuuden. Alaotsake on: Lk 17:21. Kun
katsoo tuota kohtaa Uudesta testamentista, löytää tutun Jeesuksen sanan: ”Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä” (KR 1938). Maalliselta näyttävä runo onkin uskonnollinen runo, siitä antoi runoilija vihjeen
alaotsikolla. Voisi toista runoa mukaillen sanoa, että runolla on kaksi sanomaa: ”Elämälle kiitos, sain siltä
paljon!” ja ”Jumalalle kiitos, sain häneltä paljon!”
Opintopiirissämme tunsimme kaikki ennestään Mirjami Lähteenkorvan runon ”Tuli kirkkoon mies ja
lapsi”. Tunsimme sen sävellettynä, radiossa usein soitettuna hengellisenä lauluna. Runossa ja laulussa
kuvataan pientä kiharapäistä poikaa, joka istuu isänsä kanssa keväisessä kirkossa jumalanpalveluksessa.
Kesken kaiken poika pyytää isältään: ”Minä tahtoisin, isä, jo kotiin, isä minua väsyttää.” Isä ja poika lähtevät, runoilija jää vielä kirkonpenkkiin ”loppuun asti”. Mutta hänenkin sisimmästään nousee arka pyyntö:
”Minä tahtoisin, isä, jo kotiin, isä minua väsyttää.” Runoa käsitellessämme meidän oli helppo ymmärtää,
että pikkupoika ja runoilija tarkoittivat ”kodilla” eri asioita.
Keskustelu toi mieleeni oman isäni, sekä talvisodassa että jatkosodassa haavoittuneen, viimeiset 15
elinvuottaan Parkinsonin taudista kärsineen invalidin. Viimeisinä elinviikkoinaan hän pääasiassa istui
keinutuolissa, kuunteli hiljaisena radiota tai katseli televisiota. Hän oli saanut lahjaksi musiikkikasetin,
jota hän kuunteli päivittäin. Rakkain laulu oli ”Tuli kirkkoon mies ja lapsi”. Ja tärkein kohta laulussa
”Minä tahtoisin, isä, jo kotiin, isä minua väsyttää”. Juuri seitsemänkymmentä vuotta täytettyään, talvisodan alkamispäivänä, hän pääsi kotiin.
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Mikkelin valokuvakeskus 25 vuotta
Martta Juuti

Suomi oli toipunut ennätysvauhtia toisesta maailmansodasta. Jo 1950-luvun
alussa saatiin siirtolaiset asutetuksi ja sotakorvaukset maksetuiksi. Riitti rahaa
lapsilisiin ja pieniin kansaneläkkeisiin.

T

ultaessa 60-luvulle käytiin kulttuurin kimppuun. Vuonna 1948 perustettu Suomen Akatemia lakkautettiin, koska se ei täysin toiminut. Vuonna 1967 säädettiin taidehallintolaki. Se merkitsi taiteellisen työn
arvostamista siinä kuin ruumiillisen raadannankin. Taiteeksi miellettiin aluksi vain musiikki, kuvataide
ja kirjallisuus, kunnes huomattiin olevan muitakin taiteenlajeja: teatteri, elokuva, tanssi, rakennustaide,
valokuvaus. Kunnissa tuli olla kulttuurilautakunta, läänissä taidetoimikunta.
Vuosikymmenen vaihtuessa 70-luvuksi uskallettiin jo irrotella: kesätapahtumia, kotiseutujuhlia, mittavia konsertteja. Muuan pieksämäkeläinen, Olli Jaatinen, eli tuolloin parasta nuoruuttaan. Isä työskenteli rautateillä, äiti Haukivuoren postissa. Olli hakeutui vapaa-aikanaan innovatiivisiin yhteisöihin:
Jäppilän harrastajateatteriin ja opettaja Esa Moilasen rock-kerhoon Haukivuorella. Pieksämäen
kamerakerhot olivat tärkeitä.
Valokuva oli valikoitunut Olli Jaatisen taidelajiksi kouluajan jälkeen 80-luvulla. Hän valmistui taiteen
maisteriksi vuonna 2000. Helsingissä oli paljon osallistumismahdollisuuksia: Valokuvataiteen seura, Valokuvagalleria Finnfoto ja Valokuvataiteen museo. Jaatinen kuvasi lisäksi useille päivä- ja
aikakauslehdille. Mieli paloi kuitenkin Savoon. Jaatiselle avautui paikka läänintaiteilijana. Mikkeli oli
läänin pääkaupunki, mutta valokuvakeskus puuttui. Torin pohjoislaidalla sijaitsevista hienoista ns. porttirakennuksista tuli perustetun Valokuvauskeskuksen kotipaikka. Keskuksen näyttelytarjonta on ollut
tasokasta ja vierailujen selostukset taidokkaita.
Lähestyttäessä 2000-lukua Mikkelin kaupunki alkoi saneerata torin seutua: rakennettiin mittava liikekeskus ja torin alle toriparkki. Porttirakennukset eivät enää olleet käytettävissä Valokuvakeskuksen
tiloiksi. ”Näkyvälle paikalle” oli Olli Jaatisen toive Valokuvakeskuksen uudesta sijoituksesta. Tiloja etsittäessä päädyttiin kaupungin omistamiin perinteikkäisiin puutaloihin Tuomiokirkon ja Yliopistokeskuksen läheisyydessä. Tilojen kunnostus vei jonkin verran aikaa. Osa töistä tehtiin harrastajien talkootyönä.
Olli Jaatisella on taito tehdä yhteistyötä. Hän on järjestänyt lukuisia vanhojen valokuvien näyttelyitä
sanomalehti Länsi-Savon kanssa. Kaupunkilaiset on kutsuttu mukaan. Hän pitää säännöllisesti peruskoulun kahdeksasluokkalaisille esityksen valokuvataiteesta. Valokuvausta käsiteleviä kirjoja ilmestyy
vuosittain. Jaatisen puoliso, tutkija, opettaja ja taiteilija Päivi-Maria Jaatinen on ollut keskeinen
hahmo Valokuvakeskukseen liittyvässä nuorten taidekasvatuksessa, mm. nuorten ’Mikkeli Multi-Arts’
taideryhmässä. Järjestöihin ja yhdistyksiin pidetään yhteyttä. Kristillinen taideseura kiittää osaltaan.
Valokuva: Mikkelin valokuvakeskus
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’Velho ja leijona’ Kosovossa
Arijeta Ajeti

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö myönsi Kristillisen
taidesäätiön vuoden 2012 taideapurahan säveltäjä Pekka
Nymanille C. S. Lewisin ’Velho ja leijona’-kirjan näyttämösovituksen musiikin säveltämiseen. Näytelmä esitettiin Kosovon
kansallisteatterissa keväällä 2013. Seuraavassa näytelmän
ohjaaja Arijeta Ajeti kertoo hankkeesta.

N

äyttelijän ja opettajan työssä olen työskennellyt lasten ja nuorten teatterin parissa. Olen osallistunut
esitysten ja pienoisnäytelmien tuottamiseen taideleireillä, muun muassa kristillisellä ’Life’-leirillä Hausjärvellä Suomessa. Tästä yhteydessä avautui mahdollisuus tavata suomalaisia kristittyjä taiteilijoita, jotka toimivat mm. Teatteri Kumbessa ja tanssiryhmä Xariksessa. He ehdottivat taiteellista yhteistyötä
teatterituotannossa. Pitkäaikainen unelmani oli ollut tuottaa näytelmä kirjailija C.S. Lewisin Narnian
tarinoiden pohjalta Kosovossa. Ajattelin, että nyt saattaisi olla mahdollisuus toteuttaa tuo haave. Jumalan avulla näin sitten todella tapahtui!
Suomalainen taiteilijaryhmä päätti yrittää. Ryhmään kuuluivat ohjaaja Antti Sevanto, tanssitaiteilija
Titta Tunkkari Xaris-yhmineen sekä Pekka Nyman, Narnian musiikin säveltäjä. He keräsivät kokoon
matkarahat Kosovoon. Itse otin yhteyttä Kosovon kansallisteatteriin, joka otti hankkeen näytäntöohjelmaansa keväällä 2013. Tässä vaiheessa olin yhteydessä kirjojen tekijänoikeuksia hallinnoivaan
C. S. Lewis Companyyn, jonka luvan tarvitsin näyttämösovituksen tekoon. Kirjoitustyö kesti muutamia kuukausia. Tämä prosessi ei aina ollut aivan helppo. Ensimmäiset ehdotukseni hylättiin puutteellisina. Jumala kuitenkin ohjasi kirjoittamaan sinnikkäästi uudelleen. Julkaisuoikeus myönnettiin.
Olin myös yhteydessä Suomen Kosovon suurlähetystöön, joka ystävällisesti lupautui avustamaan suomalaisten taiteilijoiden majoituskuluissa Kosovossa. Kun suomalaiset taiteilijat olivat paikalla ja kosovolainen työryhmä koossa, aloitimme harjoittelujakson, joka kesti noin kaksi kuukautta. Näytelmä
valmistui ja sai ensi-iltansa sekä erinomaiset arvostelut. Suomalaiset taiteilijat jäivät vielä luoksemme
joksikin aikaa. Tämän jälkeen kosovolaiset astuivat heidän tilalleen tehtäviin.
Valokuva: Alban Krasniqi

Loppukumarrus C. S.
Lewisin kirjan ’Velho
ja leijona’ näyttämösovituksen ensi-illassa
Kosovon kansallisteatterissa
15.5.2013.
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Unelmani oli tuottaa ’Velho ja leijona’ Kosovossa, koska tämä Narnia-sarjan teos esittää evankeliumin
salaisuuden hyvin syvällisesti. Se sisältää hyvän ja pahan taistelun, toivon, lunastuksen, rohkeuden ja
monia muita raamatullisia hyveitä. Tiedän, että Kosovossa näiden asioiden esitystapa on valittava huolella. Nuoria kiinnostava tarina on paras ja luontevin ilmaisutapa. Se otetaan vastaan ennakkoluulottomasti.
Osoittautui, että tämä näytelmä välittyi hyvin nuorille näyttelijöille sekä yleisölle. Sitä kuvattiin sanoilla
’ihmeellinen’, ’erilainen’, ’majesteettinen’ ja ’upea musiikki’…
Kun palaan nyt ajatuksissani hankkeeseemme, näen, että Narnia oli minulle ja monille muille todeksi
tullut unelma. Koko ajan oli selvää, että Jumala vaikutti syntyvään kokonaisuuteen.
Tässä kaikessa olen oppinut, että mihinkään unelmaan tai näkyyn, jonka Jumala antaa sydämiimme,
ei tule suhtautua kevyesti. Itsesi lisäksi se saattaa olla tarkoitettu siunaamaan monia muitakin. Hänen
antamansa unelman puolesta kannattaa rukoilla ja pyrkiä siihen. Jos Hän on antanut unelman, Hän voi
antaa sen myös toteutua!
Arijeta Ajeti on näyttelijä ja ohjaaja sekä lukion taideaineiden opettaja.. Hän on näytellyt Kosovon kansallisteatterissa sekä useissa elokuva- ja tv-rooleissa.

Tervetuloa rukoilemaan yhdessä

C

rescendo ry:n järjestämiä taiteilijoiden rukousiltoja pidetään keväällä maanantaisin 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5., 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.2014 klo
19.00 – 21.00 Rukouksen talolla, Kaisaniemen-katu 8 (katutaso), Helsinki.

Valokuva: Antero Polso

Rukoilemme taidemaailman, mm. päättäjien, lainsäätäjien, kouluttajien ja
opettajien, taiteilijoiden, lähetettyjen rukouspyyntöjen ja toinen toistemme
puolesta.
Illat ovat avoimia kaikille, taiteilijoille ja taiteen ystäville. Rukouksen muoto ja
tapa on vapaa. Tervetuloa!
Tiedustelut ja rukouspyynnöt: Pirjo Mäkinen, puh. 040 7435290.
Verkkosivut http://www.crescendofinland.org/
Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen.
Hän pitää sinusta huolen!
			
Psalmi 37 :5

Rukouksen talo
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Kristillisen taideseuran
vuosikokous ja vuosijuhla
Helsingissä
Marian ilmestyspäivänä
22.3.2015
Helsingin tuomiokirkko, Unioninkatu 29
10.00 		

Messu

		
Saarna pastori Juhana Kuusniemi, liturgi Tiina Silvo, urkuri Inka Kinnunen,
		kanttori Harri Virtanen, kuoro Cantores Minores Hannu Norjasen johdolla
Hotelli Arthur, Vuorikatu 19
11.00 - 12.00

Lounas Hotel Arthurin ravintolan noutopöydästä

12.30 		

Vuosikokous Mäen salin kokousaulassa, kokousedustajat

13.30 		

Päiväkahvi Mäen salin aulassa

14.00 		

Vuosijuhla Mäen salissa
Tervehdyssanat, Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Setälä

		

Musiikkiesitys Kuningatarpäivät, Aura Raulo ja Elsa Sihvola

		
		

Mitä on kristillinen taide? Heikki Kirjavainen, prof. emeritus ja Eliisa
Isoniemi, taidegraafikko ja keramiikkataiteilija

		
		

Päätöshartaus
Virsi 548, ”Tule kanssani Herra Jeesus”
Valokuva: Hotelli Arthur

		

Tervetuloa!
Kristillinen taideseura ry
Helsingin yhdistys

Hotelli Arthurin juhlasali
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Kristillinen taideseura
lyhyesti
Kristillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran kiinnostuksen kohde oli ”kolmisointu” eli taide, kristillisyys ja suomalaisuus.

J

uuri itsenäistyneen maan yhdistysrekisterissä seura sai numeron 1. Seuraan lukeutui 1900-luvun alkupuoliskolla monia kristillisten piirien vaikuttajia ja maan kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Seuran
eräs kiinnostuksen kohde oli kirkkojen taidehankintojen kehittäminen. Seuralla oli myös julkaisutoimintaa. Seuralla oli useita paikallisyhdistyksiä eri puolilla maata.
Tällä hetkellä seuran toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen omissa paikallisyhdistyksissä, joita 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

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

Mikkelin yhdistys
Martta Juuti
Kaituentie 39 E 78
50160 Mikkeli
0400-456640

Kotkan yhdistys
Varpu Sintonen
Pajanmäenkatu 11 C
48600 Kotka
044-7259246
varpu.sintonen@gmail.com

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

Christian Artists Finland CAF ry
Arto Vuorela
Vanhatie 44
02880 Veikkola
040-5907208
arto.k.vuorela@gmail.com
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ARS MAGNA SUURI TAIDE
KRISTILLINEN TAIDESEURA RY
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