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Lukijalle~
• T~~ j~s~ntiedotteen tarkoituksena on olla seuramme j äsent en välisenä
yhdyssiteen':i ja samalla kertoa asiasta kiinnostuneille Kristilli::;en taideseuran toiminnasta ja pyrkimyksistä .
Kristillinen '.l!aideseu:ra on sellaisten ihnisten yhteenlii tt ~:·::~:.~ , ;jotka nä kevät taiteen merkityksen Jwnalan kirkastajana . Jotkut ovat aktiivisi a
taiteen harradajia, useimmat vnstaa~ottejia, yleisöä. Yhteistä on vak~u
mus, että taide ei ole Jumalan vaJ.tah'"U!'!nr,n kannalta puolue eton alue.
vaan että myös taide-elti.raän piirissti tulee ·:kuunnella Jumalan johC.: 2.tusta.
Tämän vuoksi Kristillinen Taideseura pyrkii rohkaisemaan taiteil~.. joi'ta
ilmais emaan uskonsa taiteessa. Taideseuran piirissä pyt'i't ää n myös ~ahti 
maan taite!:'n olemasta tältä kannalta ja tutkimaan, mitä on kristillinen
taide.
Krjstillisellä '.l!aideseuralla on t tillä hetkellä paikallisyhdistyksiiJ Helsineissä. , Turussa, Ioahdessa, Kotkassa, Mikkelissä ja Kuopiossa. mi ihin
paikallis_yhdi styks.iin voi ottaa yhteyttä ja niistä saa tieto ja kolmontumisista ja toin1inn.e.sta. Paikallisyhdistysten osoitteet ovat tiedottcP.ss a, toi s a.alla .
·

puheenjohtaja

Lenseästi lapioiden
=

·• Suomes sa on .~vallalla hullunkurinen tauH. luokitella uskon.11olliset kir-.
jat orJaksi alueeksecn. Us!con."lolli~:uuöen· aitauksessa tapal'.l. sit te n vaikka
mink~::.laista kaunokirjallista :yrittäjää, joiden sa.nanpe i tsr:;stä puuttu'.l
tertivyys tyl::k<.ini-li:in. Vakavasti ote ttavat taiteellisc~n tasoon pyrkivii t
J
kirjoittnj a.t kil'03.Vat jumal;:mBa Ll i5luu.nm.lin kuin kiit tävä t. 1Js . eS~O!"-llOl
lisct l~i rjoitt a.jat taas E-ivät kir·on. vaa n kii tt ä viit tympä :rt:or.nizeel'l sa:::,kka J.cnssä sti l~ :~ L'lillen :i.ic ui~uu den n.i:i.tt;rjen multaa t ää llä nykyisv::n1cn 10.1.<tiom::k'l.Ssa vaeltavien lo!'J.dutttkseksi. Tulos. jonk'Ot viimeksh~aini.tut saattavat julkisuutr.en, on •1ii hintiiin arveluttava: se ei a.nmi villiorii !.le yb.tää n mit ään, r.ntta tekee l?.mpc.a st:.>. enti:>t ti kin ra'.lh~.llise:nu:<m rr.':'. k~tttijän.
Niinuä Rakel Liehu on :pammt Hsen~ii paJ jolle alttiiksi l2 htif!ss F.·~ n ava
rille kirjoittanj.sen vasilJ.fl, antautuma.1la julkisen arvostel\m ristH'.lleen, kirjoittE!.Illalla taiteellisesti hyv~ksyttä vää tek::tiä , jon~a p':lhjo.virtana on syv:,t uskonno lJ.inen tur.nc, etsi. m:is~n ja li:iyt ämi.o en tif'. ~ot3.
reunustavat mystiikan sypressien• varjot ;ja tuoksu.
Elina Karja.lainen
RakP.l Liehun kirjasta "Seth Mattsonin tatrl.nan
Suomen Kuvalehti 37/76
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Christian Arts Project
• Ensi kosketuksen C .A .P: iin sain pääsie.iseu tuntuTJas s a vior..l1a 197 4
kristillisen opiskeHjalcä rjestö ICCP':n ~äi'jestämäl1ä oph:Jr eli 5al:urssilla Swanwickissa, Engla!missa . Taide eri rnt:.odoissa oli v ä rili:ki.ii s'~ i esillä kurssin ohjelmassa ja .me kaksi !5\lomalaist a osalli stuj aa i minnn innokkaasti kurssista myös t ä mä n annin. Bri tamlian l;;u-.;o kevä t ja avc:.rat
evankeliset kristityt piirtyivät ~ieleen myönteisor~i kokeroukser~.
C.A.P. eli Christian Arts Projcct on tällä kymmenluvul l a 7~uta~ an tarkristityn ympä rille syntynyt ryhmä, jonka tarkoituk s e sta j t:-;.kai-S~tlassaan Gallery-lehdessä 9/76:
C.A.P. pyrkii vaikuttamaan siihen, että taiteellisin ta int:~uk si2 o ~~2via
kristittyjä rohkai.staisiin ja annettaisiin heille m~!l t! ol1.is1; U..':I t: e!'li -; "t ili:i
taitojaa n Juma.lf.!.?.. pal vellen. Taiteellisesti lah j akka an kriBti tyn tt:.:. €:e
voida löytää seurakunnassa ilmaisumahdollisuuksia.
nlilkka~n

C.A.P. julkaisee materiaalia ja j ä rjestää evankelioivia ja koulut t a via
tapahtumia yhteistyössä seu rakuntien ja kristillister. -Gä r j es"[; öj en kanssa. · Gallcr~n l u:,d. jnlle hahmottuvat toimir.nan pätilinjoina musii k}(i ja
näytelmä llincn ilmaisu. Kolenunat teemat rönsyilevG.t runsaasti ja lehteen
mahtuu myös raiYJcaita nL~oja ja yleistä linjanvetoa taiteen asema s ta
kirkon elämässä . Viimeisin l ehti kä s i ttelee teemoj~ : Taiteen ar<o eva nkelioin.nissa / J,uova liikun ta jw;Jr:.lanpalveluna / Soi ta kitaraa pc:re r.:rr.in 1
Tee itse lehti 1 Äänentoistotekniikkaa 1 Runoa ja proosaa 1 Vihaako Jumala sinua ( p~ äkirjoitus ).
Koen kosketuksen saarivaltakunnan kristittyihin rikastavana ja n;• en, että
vaiY~a aikamme osin on lis liäntyvä sti uskolle kielteinen, myö s mahdollisuudet toimia ja .luoda Luojalle ovat innostavat. Mikb:!.i olet kiinnostunut C.A.P:s-ta, tilaa Gallery maksamalla punta osoitteeseen: Chri s t i an
Arts Projeat / GALLERY / 14 Jl'[anygate Lane 1 Shepperton / Middx TW17 .9ED /
England.
Antero Pelso
tekn yo

KIRKKOHERRA TAUNO SARANTOLA:

Kenen ehdoilla keskustellaan
• Vii.me aikoina keskustelun polttopisteessä on ollut kuvat eiteen tekotapa, jota eri tarkastelukulmista katsoen Toidaan kutsua non f ir;uratiiviseksi eli kuvattomaksi taikka informalistieeksi, "muodottorr:?..:cs i", taikka
vain yleens ä abstraktiksi taiteeksi. Seurakuntien viime ail(o j en hankintoja on t äm.-'i taiteen tel~ otap a hallinm1t I!'.elkein yksinomaif; :: :; t i, jonka
vuoksi tämän taiteenlajin ongelmat ovät myös tulleet ajanko :1 taisiksi.
Abstrakti taide y 2.li tt ää erinornai.s c sti k ~i si ttei t ä jc. niiden viri ttmaiä
tunnelmia. NHnPä näillä teoksi:!.la c,n kuVZ-··arvoituks en luonn e, kun tekijä antR.a niille ni.meksi esimerkiksi "Eteenpäin", "Valoa ylh::~::n tä " tai
muita i P.i s yysteerno ja ja ajatuksia. Katso ja mietiskelP.e, miten tuo teema
abstra ktis s a esityk3essä toteutuu.
Mutta Kristus ei ole abstraktio. Johanneksen evankeliUJnin alku PU.."i'l.U1J.
juuri t ti stä as i asta: "Sana tuli liha.ksi ja asui mci cti.n ke ske l lSJ1roe".
Jumalallinen a j atus sai h a.vai ttavan ja koettava.n i nhimilli sen mu odo n.
Nasaretilainen Je e sus toi meille oikean tiedon J~~alas ta nftl ~ j~8 l l~ tavalla: "· •• ollen hä nen kirklcautensa säteily ja. hänen olemuk ~> e ns n kuv-a 11
( Hebrcalaiskirje 1:3 )
-Niinkuin jumalanpalveluksen keskus on Kristus, -niin tulee j'uma J. a n''lSlYE:lushuoneeseen sijoitettava n taiteen il~envää ~~nt ä ja kaikkea sit ä , mik ~
l'~ness ä toteutui ja sai mu otonsa. Tä ssä ei ensisijatse sti kauni s t e ta
kirkko2., ei tarjota esteettistä elä mystä. Tässä virit etään j a oh js.t af'.n
c;ietiskelem.:'Uin Kristusta. Taiteellisen toiminnan ko hteena on se~rakunta
koko!'l.fl.ieuudessaan, eivä t vain sen es·teettises"ti valistur..eet jäsenet.
Siks i jU!Wlanpalvelus:C.uoneen taiteen tulee olla viestj.n."ltilt ä ä n yksi.nker
taista ja välitöntä.
Varsink in abstraktin taitean kohdalla on sanot·~u ai-,~m oikein, ettei t\.'-.lekaan cnsimmäi:::eksi kysyä, mitä teos esittää. On vain armettava sen vaikuttaa ja hc~8 tt ~~ mielikuvia. Ulutta teos~ joka ei e s itä ~it ää~, ei aaz
olla niin •e hty, että se vastoin tarkoitustaan kuite~in ecitt tä jotakin
asiaankuulu.'Tl~l:t.onta. Abstrakti taide ei sinänsä o: e poissuljettu, mutta
sen on olts.va rohkeasti ja pelkistetysti abatnktj_P..
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On muuten merkillistä, että jo Ruotsissa saatikka J:;:e s::<:i- .Euroopassa saa
nähdä aivan uusia kirkkoja j·a niiäen sisustuksia, joissa mo G. erni muotokieli ja perinteinen sisällys yhdessä luovat s~kä uskonnollisesti ett ä
esteettisesti täysipainoisia tuloksia. •russä ei voi olla. kysymys muusta
kuin kuUtuurin vanhuudesta ja kype~rneisyydestä ja tn.aajai:J. arvovallasta..
Meillä on k äyt y keskustelua kirkon taiteesta pelki~stä ::i n estatiik~.n ehdoilla.• Muita kriteerej ä ei ole suostu-:;t'\.~. t ·~.mnuztama?.n . '2aide--el 2.m.'i ja
lehd.is·i;ö ovat tässä aina ollee·t syvä s ti yksi.mielir:ii:i. Seui<?.kunnilla. on
vähä n, jos lainkaan, koulu't;ettuja taiteq1tuntijoita ja 8.rvostelijoj.ta.
Koulutettua est~etikkoa ";a.st2.2.n or.. nantavana vain seurakunr=?.n ha!;.":lo ttu.m aton, vierasta'ia tuntU!Jla, ettei kaikki ole oikein kohdallaa.r:. T ä s<-.ä ti-·
lanteessa voidaan helposti harjoittaa seuraku_~taa kohtaan estee ttis en
asiantuntemuksen ylivoimaa, etten sanoisi v ttk:l.valtaa..
Valitsen e~imerkkinr viime vuosien tapahtu~ista.
En tarkka a n tiedä, koska kirkkojen tornr.,ih:~n on ruvettu . py~-tyt t: ~ i rai:i:~ n ristej ä . Oli pa perinne vanha taikka uude.mr'i, se on mic~1.elr:k:äikf: i koettu
tap~. Histi on omi~ta jansa mcrlcki kirkon korkein'nlalJ.I'l. kohdalla. T tlY:, ti
rakennus kuuluu Herralle 1 Ku.11 kirkontornit eivät e:n.:i3 ole ko r ke innia
koh1;ia asutuksl?n keskellä, ri!.'ltillä on yhtä t ä rlte ä v iestitt 2. j iin tehtävä
kuin kirkonkello:i.lla.kin •

. .tta arkkitehti - csteetikko poh ,j:i.mmilta.an hänkin - luo vain arkkitehtuuria sen omin keinoin, mvodoilla, massoille., V•!a viivar,y·tmillti jn
tilavaikutelmHJa . Risti olisi t 8.ssä yhteydessä v a in pil1!1B.J.lista koriflte~
lua. Kun nti.in ajatellaan . on siten esiruerkiksl Pihlajamäen kirkon risti
kuin jonakin vältt timä t":.ör~i~nä pahana er.ozlinnökin liian pl.cni rakennuksen
suhteisiin. toiseksi niin asennettu, r.ttei eitii päälähestymissuu.."m!lstn
l~inkaa n !_lavai tse .•. ~a.. koll:~c.nn~k~~ n~in. muo~o~~ju, ettei sit ä perst,ektiinn vuo b~ ~ yleensa .... a~nk 1:2n r:•.S'1;1kS:t. m11rllä.kua r..
Tyyppiesimerkki taiteen ylivallt-.eta on Temppelie.ukion kirkon rististä
käyty keskustelu ja sen lopputulos. Karulla. kalliolla ei ylene lainkaari
ristiä , vaan siellä on pelt:::.in leikattu rietin:nuotoinen enlY.:l::o, siis
tyhjä :pail';:ka, epä-ri. sti 1

........~......

. . . . . . . .~. .~. ... . . . . .l . .~. . . . . .~.u

PIKAHAASTATTELU

Taiteilija Elsa Mäkelä
Jr!l'r:J.':N ~ULH' J,'ltJY,.AAN TAIJJES~"URAN TOIMINTAAN ?
,.. Olen olJ.ut mukana. Kristillisen taideseuran toiminna ssa vuodesta 1956.
Mn~n).nga lla olin järj e r-;:b"o_;.m ässä seuran ~ilaisuuksia, ~oi t;:;. pailcke.ir>J.: ·"-cnla1set swdämen lärr~0llä odottivat. Virikett ä työhö n sain kirjailija Hilia
Haahc.en kanssa käydystä ki rjeenYaihdosta.
•

TOHaN1'ASI TAITEENTEKIJÄNÄ ?
- Taid e0pintojcn p!iä. tyttyä Suomen ja Ruotsin t<:ddeake.terr:icis := a aloitin
kuvat~·H~istotyö n, jonka tuloksilla oJ.en osallietunut nitterr.::.in ko-;;i- ja
ulkomaisiin näytt elyihin . Omia näyt telyitä on ol1ut Helsin;dssä. Ta.!;lpereel
la ja Lahdessa.
·
• Siirry'ttyäni Kuopioon vuonna 1963 sa.in enemmän syve·n tyä Kristillisen
taideseuran to:::.mintaan ja olla mukana monipuolis tss::J. toiimi:r>.I.oissa, l uopion paik8.llisosaston puhcenjohtajz.na vuodesta 1970 ja kesl::usse\:.rr.>.:l
johtokunnas~c vuodesta 1968 .
MITEU NÄET SE:J'PAN TEh"TÄVÄN NYKYISIN ?
- Kristill isel lä tai deseuralla on oma sanottavansa. Se tahtoo viedä ~T'Irna
la.n :r-o:~.k kauder1 sanomaa i!L'!lisille järjestämällä erilaisia tjJ.aisuul<::ia sanan, sävelten · ja kuvaamata iteen rterk~ is~1ä . Olemme csaaneet nä issä t ilaieuuksis aa kokea Jumalan rakkauden ja ylentää mielemme arkipäiväisyyJ.estä
kohti kirkka-..tden valtakuntaa.
- Toiminta-a j<.tusta ehkä luonnehtii pala virrestä 623:
Vaikk ei silmä ni valoa. Herran kestä, niin ~Jitenkin sä ricmuitf.:'n ktiy
laulamaan. :r.<.i:i.seE:n iloon ja juhlaa."l jaloon oot Karitsan sä. s u-:..triin hl.iihin
kutsuttu.
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Kristilistä
VOI

uskonnollista
taidetta

• On hyvä l nhteU siitä, että kaiken kristillisyyden perustana on RRamattu , Juma.l~.n Sana. I l ma n Jumalan San?..n ilmoi t -:.ls t a ei voi olla olemass·a
kristillisyyt tä eikä liioin kris i; ill i :<tä taidetta. Kristillinen taid e ei
ole Ul'lkonnollista taidE·t t a . "'2 siJ!Ier k i l~ni buddhankuva -t ovt-tt uskonnollista
taidetta, mutta kristil l isyyden ka~ssa niillä ei ole mitää n tekemistä .
Voimme todet a , ettei usk onnollis l..!u ~ ole samaa 1.-uin lrristillisyys . Jumalan luomina olentoina meissä ihm~ s iss ä en tuo usko~~ollinen t a junta,
palvomisen tarve. Voita is iinps. u sl{ormolli:.>uus mää ritellä. olettaJ~u kseksi
ju.l'föe.hl uö.esta, se on i nhi millisen vii s a u den oppira.k e n.n€lr.m t a i olettamus
jumalolenn o ist a. K"il.ite nkin uskonn ol l isuus on soke a.a jumaluuden palvontaa,
~ollaista kri s tillisyys e i ole. KaH~k ialla, missä on tavattu ka~!s oja ja
J.runisiä , on hei l l ä hav:1ittu usko1m0llisia menoja ja mystj st e. hanki en
palvont!'.a. Toistan, et tä kristi ll i sy ys perust·;.;.u Jumalan ilmlli.t uk c (; en itsestää n Pyhän Sanansa kautta .
Kun J"Ul!la.la ptiäsea koske ttamaan usk onno llista tajunta?.mme sanallc.::m, syntyy u :;ko, ta paht nu uud esti synt ymi nen y lhäält ä Juma lan Henge-n vnilcuttamana San.'l.n ka utta<O· Tä llöin a l kaa meis stt he:lG t:~lline n e lEmä ja CIDi";Je enäi:i ole
uskonnollisia vaan henge llis i ä Jumala~ l apsin.
·Tämä uhetkiseen kristil l isen tai teen k :ci:!. s iin on s yynä totuud F: n TJu u t e.
Paavo Ruotsa l ais elle anne t t i in neuv o : " Si.!ltl.l ta puu ttuu Kri stu b> e:: sisto inen tunto j a s e n ohes sa ka i.lcki". VD.lHett avaa on, j os tai t eili ~a l ~<> puut tuu tue sisäinen Jumala:-! ttmt o j a s:m myöt ä o ~ ako ht. ai s et k okcr:n.:.k s et hengellistlssä eli-imäs s ä . Tämä näkyy ·puut t e ena myö s teoks issa j ~. r.;::;,<-t·•.rut u ksism,
koska. kristillinen taide pe rust]-lu JumA.lan. sanaan ojentuen s ea !:f.lk aan.
Miel e::::täni k rist i ll i s e n te.i:r.een on ol tav ~' h e ngel t Hän elä v ää ja E"l i nv.:>iml\ist a. - kuten Herr a mm e J6 ~l sus Kri!>tus on t änt iin, huomenna ja ?i na iankaikkisesti. Krist ilJ i nen ta ide ei voi ol J.a s e.J.aki eltä. , vaa n k?.tkkif'!lll
ymmärt i::mää kristillisyytt'l . Sen t uli.s i ol la ju J ist:waa ja !'llhlltt e l eYB.a
ja rauhan ant~: vaa taide t ta - henk e nA.~ n y:!. ösno u s eli!Uksen henki . ·Kun taide
asetetaa n pa lve lemaan J u.-:'lc.l a n ve1 takunt aa , sen t ul e e ta-p!thtua I s •;::r. . Pojan j ?. Pyh'ln Jl Atlg en n.i me~s?.• F.vankeJ.i U•i1i t p el -3. s tus hiz t or i a J.l i s i n ~?. t otuuk-sine P-n:t~n j un r i ovat e ht ~nnä t ö n E i.hde Jurr1al a n rnkk<Lu d. cn inno i t tc.~e lle taiteHt jalle. Tajuarn:ne, e t t ä Juma la on :noninu oJ.in cn tqydel l is ~r .~r s, josta
) hrJ ir! e>: pHr habmi llaank!n ~aco. v a ih v •.? 1 '.Ll1:lyksiii , IiPl!"l's i a tajunt e>.ans ?. ,
T ä r~e i;;ui:i.n on <
Tum.:'l.la s elv ::>:st i ilmo it·t anut , Hä n ha l uaa pelas tsa il'..wi sku..nnan yx s ilö ini . uh.kac.vawta kadotuk sesta iankaik:dseen eltimi:i.än.
Meirli:J.n t u lisi hallita t a idetta, kuten ka::.kkia J u!Mlan· antamia la.h :j oja .
On olemassa v :.>.;n-a, että t a i de i t se tz:r k oituksena hal l itsee meH i'·· Annc•n
kautta ;;aide voi nalve lla e li:iv ää J wns.laa - nyky isin saateta.:m h ti tcnkin
jumal 2.nhuone pannå pal vel. er.1aa n t aidetta, jota tarvitsee seli tt iiti . ennenkuin sitä y:mruL'i.rt ää . El ä v i :(s i j -..m a l anhuo:-~eet tulevat el ä vist ä J UI:1al2.n
lapsista, taide on k r istil l is issä yhte yk l> issä vain julistusvä line, ei
päätarkoitus.
Jorma Katajarautio
taiteilija

---------------·- ----------------

Hänen
kuvansa
• •onien ihmisten mielissä Kristus on lähinn.E: kaupallisten :painotuottei

den, pyhli.kouarulruvicn ja lruvakirjojen esittämä kaunis nuoru.i<:ainen tai lempel, pit kähiuksinen mies, karitsa sylissään; siis e~ ti.aito, kiiltokuvaX:riatus. Maailman taiteesta voim:.:-:.e seh sija~n löyt ää Ir.Onia o ielenkiintoi.sia Krh:tus-hajmoja . AjatelkaammE: vai:t::ka Iui c h*"l!l.nt;e lcn "Vii:Je !isen
tucmiOl.1" v i'i kivahvaa. tuomaria tai Gothardt in ja I!l1.lid0n keski ajan maalareiden tuskissaan kiemurtelevaa "kipujen miestä ". Näill e ja luket.lattoaille muille t?..i teen esi ttämille Kristus-kuville löytyy vertauskuvallinen lähtökohta Raamatusta.
Uuden Testamentin antama kuva Jeesuksesta henkilönä tuo lk~net l n hell e~ue
ennen ' kaikkea ihmisenä. Hänen on nä lkä , hä n on joskus v ä synyt , janoinen,
kärsii tungokses sa, viha stuu , itkee - twltee kut e n nr. Häne ssä on ra.jt.:.a
voimaa tyynnyttäessään myrskyn: "Vaikene , ole hj.ljaa !" tai oik~; ut~ttua
kiivautta puhdistaessa?~ temppelin kau~piai~ta. Voima k~ st~~toisel lc Pie'tarilh hän käyttää voimakasta kielt ä , lap sia h ä n l ä hes-cyy aidolla , va1loittavalla tavalla. Hä n ei nöyrl.s tel e v a llassaolij oita. He rodes ;\ntipas
saa. nimen "kettu", uskognollisct jo:nta j at eivät s .J.ä sty hänen .voir::?.kkaa1ta arvost elultaan. Koottua.mme kaiken, mitä h:.i:lest ä tiedämme, huonk'l?.mme,
että Jeesus ei suinkaan ole epämä2.r ä inen historian !"J.enkilö. Tied.ti....""l:r.e h iinestä oikeastaan paljon enemmän kuin mitä yleensä ajatellaan.
Osmo Visuri
Kevään Kristus
WSOY 1967
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Yh_
dyshenkilöitä
HELSINKI
• maisteri Eila Pitkti nen 1 Haahkatie 5 B 27 1 00200 Helsinki 20
• tekn yo Antero Polso 1 He.lcamäki 2 B 17 1 02120 Espoo 12

TURKU
• lehtori. Taru Tukiainen

1

Välppätit: 5 A 6

1

LAHTI
• rehtori Antti Raipala / Aleksanterinkatu 4
KOTKA
• opettnja Meeri Salo

1

MIKKE LI
• rovasti Eero Mikkonen
KUOPIO
• t ai teil,ija Elsa Idä.kelä

20540 Turku 54

1

Korkeavuor~nkatu 20 "B

1

15110 Laht i 11

1

24

Nuijamiestenkatu 21 A 7

1

Kauppalmtu 55-57 B 33

48100 Kotka 10

1

1

50100 Miklceli 10

70·1 00 Kuopio 10

• Toivomme voivamme julkaista jäsentiedotteita tästä lähin kahder;ti
vuode ssa. : seuraava aloit taisi siis kev~~tk:::.v.den 1977 . Kaikki ml:!:';e:.-i~a.li :
toimintaselostukset, tai dearvostelut , hau3tattelut , runot on ter,•e t u.llll.tta. Gra~iilckaf!- ja art i kkeleHa kuvi "!;tavia piirroksia j u lk!;!.isemme myös
mahdol l~suuks~en mukaan . Toistaiseksi .materiaalin voi l ä hettää Ant ero
Polsolle, osoite ohe ssa .
• Kannen ku.va it ä saksalaisen taiteiliian Hans Se h'l.elin "Ylö:mouseo~saamu" Kristuksen k ä rsimyshistorJ.·aa ku;a.avasta put1:-:,>.~; l.rrossnrJ
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