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1978
Uuden
löytäminen
Kristillisen Taideseuran sisarjärjestö, Kristillisen Kulttuurin
Liitto, ;iiir5 esti 30-vuotisjuhl.ansa tj ctämissä le.ajapoh;iaiRen kul tSeurakuntRonistolla. Seminaarin valmisteluihin lijhdettiin varovaisesti,
odotettiin joitakin
r.!utta opiston luentoseliin
pitkälti
toistanatan. kuulijaa!
oli ajoittain samanlaista uuden
löytämisPn ja innostuksen tuntua kuin kristillisissä ylioppilaskokouJ<sis'lH Etilcoinaan. Seminaarityöskentelysf''i käytii!l my<is keskustelua kristillisestä taiteesta, josta kecKustelusta toisaalla
lehdesniillll'le.

Käsissä kulumaan
merkeissä KKL jul\{aisi myl5s
etsimässä'. Tästä kir;jasta kirjoitti tri Erik Ew,lds äskP.ttäin
tPkee ainakin
le ajankohtaiseksi kysymyksen saada koko kans::>n omaisundeksi SP.
kul ttu,,rinäkemys taikka paremminkin tieteen ja uskon syntensi,
;jonka nuolesta kir;joitta;iat taistelevat. Kulttuurin aluMllaha.n
vallitsPe kohtalokas
joka aiheuttaa, että
kouluissa ja valitettavasti myös ylionistotasolla onetetaan
nidetiii1n tieteellisenä totuutena sellaista, mikii jo kauan on
ollut vanhentunutta. ---Kirja on mitä mielenkiintoisinta ja
innostavinta luettavaa, joru{a toivoisi
koko kans3n
sii!l. --- Keskustelu){erhoille, a ikuisrvhmille ia
väelle se on rikas kaivos hy'iciykRi kävtettävtiksi." Yhdyn mielelläni kirjoittajuan. Kirjan monien
jou){ossa on
A.llS MAGNA 2/78 SISÄLTÖ
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UudPn 10;u-tlciminen 1 Tauno Srorantola
Luonnonl'ihei stä, pebrnflä';
llepliikkejä Jl?.rvennäästfi / lllerjp Pelkonen
Kristitty ja sanomisen muoti / Sisko P0rsti
Umnikuja.n ä:.;rellii 1 Antero Polso
Uutta
T)uhuvat
toimi tilP.t Lontooseen --Runot 1 l1aila .Narinen, Aino Niinistö,
Pelkonen

2
3

4

5
6

7
8
9
10

k aks i, jo t ka eri t .vise s ti k ii nnostavat Kri stillisen Taideseuran
v ä ke ä . Ne ov at ak a te emi kko J oon as Kokkosen h a8. s tattelu ja te at te r inj oht aja Mar jatta Hailp a s en k ir j oi tus. Kumnik i n
h:rvä n aihee n naikall isyhdistyst en k ok oont umisten ohj elmaksi.

Kansallinen taide pohdittavana
Käs i ini on näinä aikoinn joutunut toinenkin ajatuksia h e rättävä
kirja, Kulttuurityönt<Jki;jäin liitt o ry:n julkaisVR2 r jan Kul ttuurivihko 'Puheenvuoroja suomRlaisesta klrjall isuudes t a' vuodelta
1976. liiarxilaist<:!n kulttuuri t:1önteki jäin uiirissä on viime vuosi na viTinnyt merkittävä kiinnostus kansallista kulttuuri amme kohtaf'.n. TU.stä on näkvnyt merkl: e jä useissa eri vhte:vl<sissä julki s esS8 keskustelusset viime vuosinn . Tähän keskusteluun kannattaa
nel·eht:yä , korosta2.han seurc;.:rune s'i.i-i.ntöj en t 2r koi tusn;' kä l ä toimi n tamme
os oittamin en e i me r k it se esitettyjen näkökohtien hyväksymistä . Mutta
vaihdos
R.ntaa aina uutta sv'rr:rttä käsi tyksilJermn e.

PEHIV1Ei44

Tai teeran:e keskusmuseo Ateneum SEd kev?.ic'.llä tiulcan ';_;;_nestystaistelun tuloksena uuden johtajan: FT Olli Valkosen, 50,.
hänellä on hyvä katseluuaii:J.:a tai teen kansainvälisE''"n kenttä"-n•
Suomen
ttumisesta siellii tohtori Valkonen
Kaupua
Koti - lehden fl/78 hm>..stattelussa :
<
- JV:aamme taide on vci.'n.äeleistä , äti.rimmäis:vvksiö. karttavan , pe!uneää,
luomnonl'i.heistä. Pi nne.ssa on uieni kansPinvälinen modE> rn.i ke r ros .
Primi tiivinen ke-rros on a i h'l. e rikoista . !llvös wi r iPst ei
OT' oma ,
neri n suomalainen .
Va lkosen mielentli tai teell2.rrrne on omat k2.svonsr>. j? oma ilm e ensä .
Sitä ei kui tenkar.n
sisii.l tfi.uäin
muttf' se p!llj<J.st \m se l v 'ist i ulkomni l.J.a toisten
e siim:.yttä e s,ä . H'i.n
S-".n oo tni teemme o1 evan
lc:>ns;cunme men t 2.l i te etti in, miel uontPesPen .
KK/A.P
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REPLIIKKEJÅ ..

Pohiiin."'la."l kohteeksi muutamia lyh enneltvjä
E> en Kristillisen kult t uuriseminaarin taidej a0stor
Jaoston puhC'enjohtajana toimi kirkkoherra Tauno Sa:rant ol a , s i h teerinä FYO Merja P elkonen .
-Tai detta on usein selitetty sanal l a leikki.
ero2.P juuri
sik si eliiime s tä, että hän pystyy leikkimiiän eikä ainoasta?n
t yö skentelemii.'in . Kirkon eli S2.nan je. sakramentin yhteydE-ssä kri tee r i on
Sana. Kuvataiteella on siksi oltava yhteys Sana?n. 1
Komulainen
-Mik sei ole !Wntynyt kristillisiä kome dioi t R t:=d trae:edioi ta? Tänä
on
Olisi nähtävä mae.ilma u usi n si lmin , ja se pelottaa.
KristilJ iscn k:J.Tk on li tuntia k ä si tet'i.'i.n va.kav a ksi leiY:iksi Jumalar
edes sti. 1 Tlbtti Paloheimo
-Huonot as oisella t Pit eellakin on fuructionsA. Kirkon kulttuurin
kysymys on, Pttä sitä sekä siedetäoin että tarvitaan . SyviHliS?YS
ei t:=trkoi t?. s11maa kuin k orke a t aso1 s uus . On kvse ai toud!'sta, iok:=t
ilme!'e" nnrha iten ehkä las tC'n t a itef'sse.• Kristillisellli. tfl.iteella
olisi ol t nv a pyrkimys aitoon ja todel l iseen elämänilmaisuun . 1
Antti Alhonsaari
- Voirrm P mii' '.ritellii elJä kristil l isen taitPen siten , että se on ka,lneuden nimissä tehtyä enäaitoa ja epäkristilli s t ä ty öt ä . Kristil lisen kirjal lisuuden alall a r a ja on h:vvin sel v ä , snmoin e l okuvisS<' . 1 ,T,_:okko Palomurto
- Raj P. lcristillisPn ;ia euä kri s tillisen t"i t e !'n v ioi.lillä ei
te:-ci jäst ä ja hänen uskost aan ,
Uunisen sisältä . Ra ja on ihmisP.n
si s ä ll;i ;je. si t ii voi ilmentiHi . 1 Hf'i. kk i Pa lmu

m LLAINEN TULEVAISU US ?
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- Kristi ttyä oh;iaa tietty optimismi. H:in uskoo siihen , että kannatt aa t a.ist el la ja kannattaa t a voitella suuria . On s anottu että
k ristit ty voi olla m2.ailman suht e en 1Jessimisti , mutta m:=tailmal'lkaikkeuteen hän suhtautuu on timistisesti ( näin on todennut
Chesterton ) . Päinvastainen käsitys on poh;iimmiltaAn lamauttav a , vai idea olisik in näennäisesti kulttuuria ;ia yhteiskuntaa
aktivoiva .
Antti Alhonsaari
'Aj a tuksia aihepii ristä kirkk o ja kulttuurielämä'
SKSK 1978- 02-1 4
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P;rstvJ>n,ekö
t ,-, i drtta, • io\:» 0'1 ,.,_; i,.,
s-1:..,,
,-,; tont". ja r,jr>;!;rmta , P'ttc• si.i.t8. 11oht?..,
s'1.'i.tev'' totllns? Voi.mt".ust::.Rtanme :i::.. urohtaa
1(-,.isti 1mPko suostu..,
liseep T!l'JOtiin? Lnin., ,..n HPinrich
"frit i. E'"lP"'m>in 1<-riRti.ttv
taitPilii8 kijnnit t' ''' hnomiot? tyyliin :ia ilmaisuun, sitOi. k ris+il li SPmniä ov1:1t h'inep teoksensa."
el.im'"nP

'i'?iydellinPn rehellisyvs , nuoiu;octtomuus i<>. RVOimnus ov:1. t hyvA.n
tekstin ehtoja. S en lisäksi kristi t;m kir:ioi tta:iP.P on sy:vt'i muutrunan kernn, vuo dess:1.. lukea uudelleen kristinonin !1ei tsem.?.nnestii
luvusta tämä lause: "Meidän on käytettävä näitä lahjoja niin, että.
ne synnyttävät meissä nöyräi:i. ja kiitollista mieltii.
antaja?
kohtann ia " distiivät Jumalan kunniaa." Sii s vaikka ei olisi muodikits t a edistää Jumalan kunnia:1., uyrkikä'imme siihen ka.ikin tai teen
keinoin.
Sisko P örsti

5

Umpikuian
JUH4NI
..00re
.. II0.. ' TU014NNON
REKOl4N
Ihmisenä olemisen kysymys he i. ;i:.:>.stun suoml'laisen siP-lu a sa jy:>:>1rin
s 1ivyin . Suomal a isen
TJerustuntemukset ovPt voima k a s, must a synnin y'i ja sen E -i.vistävä pol tt<>va armon s<>lama ,
Va na uttilisen ja ilon omaksumisen , sen varassr> el'i.misen ja v:.:>.?ni v an
syylJ i s v:rnen v1ilinPn jännitys säv:vtti:i.vi=it kolro 1?.rvoma.,ilm<'ln .
Ihmis en s:rv'i olemus kurottnu n'iidPn i=i."'rinifteidPn vi"i.lill " ·
Kt,vat t u ]{vs•rrl'rlcsP-nn sPtt elu o ttaa kristillisen kulttuuri e ssE>en
muodop ,Tuh,ni l'? e lcolaJ'l kirjallisPss::>. tuot?.nnoss" . AhsoluuttisessP
lakoonisn ' clP s':aan Rekolan a;iatukset hei;iac;t;:,.vRt huikaisPvan :i:vl hiä , svvi-i.n murtunei ta sointuja em·; stri. sielust;:,.. q,rväksvmisen ;!a
armon ' kv]_l;; ' f"-" ::W<kaamatta uainiskella sv:v1lisy:vden ja tu omion
'e i 'n
RE>kolan tai tunms on ott a a a.nti tPesiensi=i molemmat
puolisl< ot t '-i vsillk'i.ti:ri'i.isint\ huomioon. JärmeviUi t ' i tsekkyvs - r::W<kaus ' ,
' syyllisyvs-vrtnaus', 'yhteisii- yksi1ii ' , ihmiskunn:m sw.1rimnien
yhä avoimPt onP'elmat k ii.yviH
kohti ratkaisutta, kuin
sok e ina . RPkolan ajattelu todistaa jatkuvn sti syv'in :vhtE>vte'1.sä
ellimiin todcllisuutE>en,
selvii'-i.n .

Paradoksi - mysteerio
Paran o'r ::d on RP-kolan H;i a tuskulun yleinen r r lcennusos:o . Koska v;:,st a koh rl;:;.t s :>.nv a t olla yhtär-tika<'! voimass:.:>, niiden särmi=it s?avat
herkist'i. ·; lukijan si elun ;:;raksi, s ä rkevä ksi asti . Enemmän kuin
tar;i ot ;:; louDutuloksia., Rekola ha.lua:c onetta<'! ihmisen e-ksi stenti a Plist " vaj a vuut·i;a. ReJcol::w ihminen on
usP:i.n hä n
t uhoutu u . Wiill:i t unn uksillc moni n i 1c2l!IP.l e nuo:ren nol ven kri sti t ty kir;i a ili j a toden_näkö isP,ti tr>J,too V?..rustan itsensä . Rekolan
tekstin e rot taa tii.llaisef':t a nonne-ttomast a keskener'ii.s:r•rClen vlistykst>c:tii. ;iykevä sti sisäistvnyt usko, tieto kristi t:vn toivon
nerusteista . Rekolan nara dolcsPiss a ei kuulla henkinen laiskuus,
pohtimattomuus tai antautuminen. Vastakoh tien keRk einen asema
Rekolan tekstis s ä lii t tti.i3• hänet vanhojen kirkkoisien perintee seen , merki ttä vii.ksi mysti l< oksi t 'i.llä n3r8.dolc si teemallar' n,
Vaikka maailma on noh5a"l' e.sti kaikke;. sitä, mitä. nä emme sen
olevan , kristitty ei luovu uskostann, koska se on osa olemustaa n , lonullinen vastaus er'.:i.'-i.n sielun l<errostuman etsintä:;.n ,

6

Uskon raja-alueella
Rek olan nohdint a on
näkökulmas t a myös
omint a ,
h enki l o1<:Öht aista kesku s teluaan itsen sä kansse.• Sil{si k-ristitty,
joka monessa kohdin innoit tuu kirjaili.;iru'
erit-

telyistä, voi kokea my '"i s vierautta Jcä sillä oleviin teolcsiin .
Paradok siteema on Rekolalla niin keskeinen, ett ä siitä on vaarassa tulla a utoma2.ttinen lo n nunäätelmä kaike s sa . "R ekolan :nerussävy on surumielinen, hän elää kuoleman maailmassa,
mielet ön toivonsä de on u s kos s a. Perusnäkemyksestä huolimatta
k i rjailijan todellisuudess a val litsee my ö s outo tas a p ainoisuus.
Rekola on uslcon r a ja-alueelle 18.hetetty tieclustelij a . Hänen
uskoansa ei kohdistu fyysinen nAinostus tai rajoittaminen, va:>n
sen l ä ni virt a 8 inhimillisen ajattelun ja kulttuurin moniarvoi n en i o kriittinen seos .
nrosessin keskeltä nousevat kans rääomaksi Rekolan nöyrät t ekstit.
Antero Polso

uur14

SvvskokonJcs PSS 2.<> n Kristillisen trliClP. <' I>Ur<"'n johtol-.: unt<>. hvväksyi
8P-nrR.lle uuden tunnuskuvi on . Tunnus rRkentw.l V"nhan kristillisen
s:vmrolin , kalB.kuvi on v:>.raR n . V:>.rhqi sk:ri stilli sen uskontumlustu}r s en ' ,J,esus Kristus on Herra ' alkukjelisistä ensi t 8vuista
muodostuu s::>.n 2. ' ikht :v s', k a l a . Ka l a kuviok si hahmot t uva n kehvk s en sisällii. ovo.t s Anaa , muotoa, sävelt li. :j'l. väriä m\lOvanv a n
inhi millisen toiminn2.r>. merklr einfi 8. sicmomai st en t :> i t Pili i oi aen
tvfiy;·i lineet . Tunnulcs<'m
ovc>.t eril a iset mdnotuot teet, :vh distvksen leim2.sin, m2hdolJ.inen ri ntrunerk ki ynnä muut
t ä mäntyy':' ni sen lo g on sovel t R.mi skoht eet.
S euran vanha tum1us muodostui sennel nidystä Kristusmonoerammista. Seuran tarkoittllisen katsottiin ilmenevän selvenmin nyt
k ti.yttii iinotetussA kuviossa .
' Ars M"' P'll"', S'.luri t R:iilf>, nli
l<ristiku:rn'lRSc," vili elt;r
t e> i.desuv_nt<> . Sen VRli tsemi:n.en iullcnisuml!1<>
DVC"ki i lii tt8. m.<i' ' n SP.ll"'RJTllll<> kautta historian vallinneisi:in krj stillisi:i.n
1\'l.tl ttnnri :vrkimvks:i.i 1" . Tahdomme tum1.ust2utuH ,
VP-in 0S:=>.k si
t1 ettv;-( a ".tussnunta.8, Vct"11 myiis SF> mgn_
TJal velijoi ksi .
K81Jtta hi toricm tPst?.ttu, ' tulP.ssa koetPltu ' Jurnal8n s,nf'.
mu0<1 ost :>.a iatk1tV8 sti kFtsvualustan 1\Jomi st;riill e.
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Mlnä haluais in tehdä ty ötä rakkaudesta aih e tta kohtaan, nöyrä-

nä . Ihmisellä on kiusaus olla oma luojansa ja oma JumalansH,

Muokata maailmasta oma nienoisuniversum. Ihmisen luovuus on osa
Jumalan luovuutta ja Jumala voi jatkaa luomistyötään ihmisen
kautta. Se luovuus voi toteutua kaikkialla, perheenäidin työssä , arkisissa tehtävissä. En usko
t ait eili joiden
käsitykseen, että kristinusko olisi ihmisen luovuuden ja nersoonallisuuden kehittymisen kahle. Asia on juuri toisin päin. !Iie
olemme osa suun.."Yli telmaa ja Hän tietäi-i parhaiten , miten me voimme toteuttaa itseämme ja palvella.
Lea Kantanen
kuvataidepiirin ohjaaja
Seurakuntasanomat

e

"Luovuus voi toteutua
k?il< kir>.lla."

e

"Musiikld el ole
"l"lkk;i.'• "f"tPti il<kaa ."

8

- l·.usiikki ja pianonsoitto eivät merkitse minulle erilaisia
alueita , joissa eletä2'n irrallaan muusta
ja jos sain muualla sit te n poraudutaan elämän peruskysymyksiin .
Syvällinen musiikki on yksi tapa L'hestyä elämän ydintä .
Se ei ole pelkl<ää estetiikkaa, vaan kulttuuria , josta avau tuu elämän syvyys . Musiikissa heijastuvat sen aikakauden
yleispii rt eet , ajan ajattelu . Ja esimerkiksi nachin musii killa on omat teologiset ntikökulmansa.
Pekka Vapaavuori
kant tori , dipl pianisti
Y.otimaa 1978 - 01 - 06

SISARJÄRJESI"ÖLLE
TOIMINIÄlll4T
LONrOOSEEN
e

Kuv?.ssa os?. Arts Centre Groupin
k eräystunnuksesta , "ACG 5000"

Arts Centre Groun,
kristillinen
on saanut oman toimitalon vanhasta pannilarakennuksesta Lontoon Short Street ?lssä . Tilat hanki ttiin lipe.skeräyksellä ,
T- nai tojen ja rintamerkk ien ;n.yyp..nillä S2-''.duilla varoilla, tavoi tesummana oli 5000 puntaa .
Arts Centre Groupin
päii sevät vain päti.asias sa jonkin
t?.iteenalan harjoittamisen kautta toimeentulonsa saavat henkilöt, t mi.llti. hetkellä noin 500 . Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet muut hen_ldlöt voivat tulla ACGn lhtännäisj ä seniksi.
toimi talossa on toimistotilojen ohel la jii senten käytettävis sä oleviP. kerho- ;ja kokoontumistiloja ja pieni kei ttiii . Yhdistyksen
toimii kristillinen näyt elmäryhmä , Upstream Theatre
Club , jonka viimeisimniä produktioita on heinäkuussa ensi-ilt a ns a
saanut Dostojevski novelli in perustuva 'The Dre e.m of a Ridiculous
1\'lan' . Ryhmö. nyrkii ammattimaiseen tasoon j8. t :o loudellisesti sen
toimintaa. vahvist ae. eri t:rinen kannatusryhmä .
Toimi tilo:ien a vajaisiss 9 27 . kes;oi.kuuta jumalanp?.lveluksess8 sa8rnasi Canterburyn arl{k iniisn 2, , j0 1{8 ACGn uutiskir;jeestä v a Par> sti
ki:', 'i.nnettvnä t otesi muun muassa :
"'Tä.1-;_llä n:;_kemäni on luonut miYlutm toivoa. Toivon merkkeinä on avautumassa. moni a mahdollisuuksia , ;joihin hav?i tsen AC C'rn :jäsenten
tarttuv an . SiinFi.
k1.1in voin Puhua kolco ki rk on nuolesta
sanoisin , että ol.emme t >iysin tukenanne , s::>nonlm e : ' Jum8la siunat koon teitä; :jatl-;a kH::>. :ia tehkää kokeiluja- tulette tek emäii.n virheit ä 1 mutta saako kukae.n mi t äf;.n merki t yks eki'istä a i kaab tek emättä
virhei tii.? ' Jatka.lcaH kok eilevaa lin;iaann e , käyttäkf-;.8. ta.i teel lisi a
kyky jänne, K:aikk eanne, Jumalan kunniaksi, ja saatt11.a koi"ttaa
uusi 1 merki ttävii. aj an j a.kso ."

KTS HELSINKI
-Va lt akunnallinen kris t illinen taideseminaari nidett "ineen maalis kuus sr- SisftFih etyssiHi tiCin
Kauniaisis"a . T'istä
tcq:mhtuma'ltH tie cl otet :ow n t e.rkern.rn i n kevä'i.n Ars M'igna ssa .
-Syksyn paiicl:akuntakohtaise .,ta toimi1masta tiedo tet aan jäsenk:!.rj e ellii.•
-KTS Lahd en aloitteesta järj estettäneen l<evä'; n 79 loTJnu-puolt!lla
Tetidesenra n ma tk2 Ruotsiin . Kohteet vielti. osittain avoinna. Ilmoitt;mtumi set ja ti ec'\ustelut nj<>nkohdr.n l ;oi.hest:v es sä u a ikkaku n t:->kohtnis, ,sti .
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j,]-oila Jrarinen

Kiitos valkea humahclus
luonno- "' loistpv· lci.kl{i
kiHos k•lJ· kiteit kimmelt':i.ii.
s'"'toja tuhaJ'sia
lcvottomil ih. l<Jf'tPn ylle .

.iie:-:.-..a nen ;itt

iUln kaiken nimcän yli
VO.l val'·eus Jo ei tt[:i.' Vii ttansa
humc.hta: h ellyyteen s_·,nr.in yli armon v.,lo
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KRISTILLINEN TAIDESEURA LAAJENEE
Mikäli olet kiinnostunut KTSsta, ota yh tey ttä l ähimpää n kään töpuolella mainituista yhdyshenki l öistä, k ysy lisää ja liity S
Liittyminen käy myös suoraan allaol evalla
Jäsenyyteen sisältyy k ahd esti vuode ssa ilmestyvä ARS MAGNA
Liittymiskaavake postitetaan lähimmälle yhdyshenkilölle.
Nimi
Osoite

II Syntymäaika

-------------------Puhelin

"Allekirjoitus

KTS LAHTI

•Retki Orimattilaan 24.9. Käynnit kirkossa, taidenäyttelyisRä ja
koti te.lousoTJistolla.
lt;"!lttiläilta Simo Korpelan kirjeiden parissa. Kirjeitutustuttaa rouva Ir5a Hovila, kokoontumisnaikkana rovasti
ja rouva Ho·vilan koti. Ajankohta marr13skuun jälkinuolisko.

KTS TURKU
-Tur1isf1a ollaan muun toiminnan ohessa käyn"listämä.Mä k eräystä
kons ertticembalon saamiseksi uusitun Tuomiokirkon tiloihin .
Hankkeesta kuultaneen
paikallisissa ja valtakunnal lisis s a
tiedotusvälineisf1ä .
KTS Z OTKA
-1\ir5allisuuFJiltFO 14 . 10.
Kirjaesittely rovasti Pennanen
-Musiik1d-iltn 25.10.
-Yleisötilaisuus ').11. liittven Kotlcan kaununp-in SPtavuotis5uhlallisuukstin .
Toivo Peklcasen tvö :ia ajatukse-t.
tilaisuuksista aJankohtien F'.hetessi'i. yhdyshenkilöltä .
KTS MihKELI
Kristillinen taidetaTJahtuma mikkelisf11ö', 13 . 10 ••• 2Q . 10 .
-Häyttelyn
avajaiset , TaidemuReo , 13 .10 . kl o 18
Ikoniesittely leht Aari SurakKa, käspnikkojen e Ritt ely rouv a
liieria Näreaho, Cum laude - kuoro
- Esi telmFi.tilaisuus, Miklcelin taidemuseo, 25 . 10 . klo 18
Rsitelmä ' Kristittyjen yhteinen perintö' niisTJa Kal evi Toiv iainen ,
M:i.k-l<: elin ortodoksimm kirkkokuoro
- Pä ivä:iuhlP , Tuomiokirld:osrkn iso sa.l i, 2G . l0. klo 14
'Pyhien ikono,o-ra.fia ' d osentt i Aune Jääski n en, nuhe idrklwherra Tauno SHr,..ntola, Mikkelin tuomiold -rkkokuoro , l a:nsunto.ryhmä Helkatyt0t
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KTS·N YHDYSHENKILÖITÄ
Merja Pelkonen
Mäkelänrinne 5 A 314
00550 Hel sinki 55
(90)736685
Antero Polso
Hakamäki 2 B 17
OQ120 Espoo 12
(90)428262
Antti Rai 'Oala
15110 Lahti 11
(918 ) 22123
Taimi Tukiainen
Petkelti e 8 B 54
20540 Turku 54
(921)373118

4 A

Helvi \VA.hlman
Kai volcatu ::>) A 7
48100 Kot ka 10
Eero 1\iikkonen
Nuijamiestenkatu 21 A 7
501 00 Mikkeli 10
(955 )16010
Elsa Mäkelä
Kaupnaka tu 55- 57 B 33
70100 Kuopio 10
(971)1 2071
ARS MAGNA suuri t a ide e ILMESTYMINEN 2 kert:.>.a vuode ssa,
3. vuosik ert a e TOIMITUS c/o KTS Helsinki, koonta
Antero Polso, osoite yllä e JULKAIS IJA Suomen Kristillinen
Taideseura ry,_ p erustettu 1919 e PAINOPAI KK A Off s etlin j a
Sinkkonen 197ö

