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Tarkovski 
epätoivon ja 
toivon 
tulkki 

Hyviä elokuvaohjaajia on pal 
jon, suuria vähän. Yks i suurista 
on neuvostoliittolainen Andrei 
Tarkovski, viisi hämmentävää, 
syvällistä mestariteosta luonut 
epätoivon ja toivon tulkki. Kris
tityille hän on erityisen tärkeä 
elokuviensa uskonnolisten ulot
tuvuuksien vuoksi. 

Tarkovskin uskonno ll isuudesta on 
keskusteltu paljonkin , etenk in hänen 
suurelokuviensa "Andrei Rublev" 
{1966) ja "Sialker'' (1979) yhteydessä. 
Oltiinpasiitä mitä mieltä tahansa, .sel
vää joka tapauksessa on, ettei Tarkovs
kia voi mahduttaa mihinkään totuttui
hin uskonnollisuuslokeroihin . Tästä 
kyseenalaisesta kunniasta hän on itse
kin suoraan kieltäytynyt. Kaikissa elo
kuvissaan hänen tähtäyspisteessään 
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Eestiläinen näytteiiiä Donatas Ban ionis 
pakenee menneisyyttä Andre i Tarkovs
kin elokuvassa "Solaris '· .,uodelta 1972. 



on ennen muuta ihminen, hänen arvon
sa ja arvokkuutensa , hänen elämänsä 
tarkoitus ja toivo . 

Viranomaisen ääni 
Paitsi uskonnoll isuudesta Tarkovskin 

kohdalla on puhuttu hänen -tai pikem
minkin elokuviensa-suhteesta neuvos
toviranomaisiin . Ehkäpä näillä kahdella 
on myös jotakin tekorni stä toistensa 
kanssa. Esikoisteoksestaan " Ei paluu
ia" (~ 962) lähtien Tarkovski! Ia on jatku
vasti ollut va ikeuksia elokuviensa saat
tamisessa teattereihin . Pisimpään oli 
hyllyllä "Andrei Rublev", keskiaikaises 
ta ikon imaalarista ja hänen aikakaudes
taan kertova valtaisa historialli nen fres
ko, ja pitkään vitkutelti in myös " stal
kerin " k~nssa . Mitään toisinajattelevaa 
marttyynakaan Tarkovski sta ei silti 
saa. Hän on täysin oma itsensä , taite i-

- Tarkovski kuljettaa ihmisiään runnel
lun maailman halki , mutta sen maail
man keskeltä on vielä löydettävissä toi
vo ja totuus , luonnehtii kirjailija Matti 
Paloheimo poikkeuksellista neuvosto
I i ittolaisohjaajaa. 
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li ja, joka ei suostu finkimään taiteensa 
sisäl löstä ja muodosta minkäänlaisten 
ulkopuolisten vaatimusten edessä . 

Ihmisen rajat 
Tarkovskin vaikeimpana elokuvana on 

pidetty häpeämättömän subjektiivista , 
omaelämäkerrallista "Peiliä" (1975) , 
sukellusta yksityiseen ja yhteiseen 
muistiin, helpoimpana ehkä "Solarisia" 
(1972), Stanislaw Lemi n tieteisromaa
niin perustuvaa tulevaisuuselokuvaa . 
"Solaris", joka meillä on esitetty tele
visiossakin , kertaa erästä Tarkovskin 
jatkuvaa teemaa , ihmisen ets intää. Tä
mä etsintä kohdistuu sekä totu uteen, 
absoluuttiseen, että ihmiseen itseen
sä. "Solaris" - kokonaisuutena erään
lainen Tuhlaajapoikavertaus - on kysy
myksenasettelu iltaan ehkä Tarkovsk in 
faustisin elokuva. Sen loppuratkaisu 
on kuitenkin epäfaustinen , nöyrtym i
nen, ihmisen rajoihin, rakkauteen ja 
tunteisiin suostuminen. Vain ja juuri 
tätä kautta voidaan kui tenkin saavut
taa se, mitä pidettiin saavuttamattoma
na. 

Heikko 
kain 

voimak-

"Stalkerin " tematiikkaa voi pitää osin 
samantapaisena. Siinäkin on kysymys 
etsinnästä, toivon, tarkoituksen ja on
nen etsinnästä. "Stalkerin" kolmen et
sijän matka tapahtuu faustisen ihmisen 
runtelemassa maailmassa, jonka kes
kellä kuitenkin on vielä löydettävissä 
toivo ja totuus. Jossakin selittämättö
mällä tavalla syntyneen Alueen keskel
lä on huone, jossa salaisimmat toiveet 
toteutuvat. Matkalaisilla ei ole kuiten
kaan rohkeutta astua tuohon huonee
seen , eikä oppaalla- Stalkerilla- siihen 
lupaa. 

Toivo ei ole yhtä kaikki vain kaukana, 
vaan myös lähellä, kuten elokuvan mat
kakaan ei kohdistu vain ulos - vaan 
myös sisäänpäin. Se on ihmisten kes
kinäisessä rakkaudessa ja huo lenpi 
dossa ja lapsen salaperäisessä voimas
sa. Juuri vammaisessa lapsessa ruu
miillistuu eräs "Stalkerin"- ja Tarkovs
kin - perusajatuksista. Voimakkaimp ia 
ovat heikot. 

Matti Paloheimo . 



ARS 
MAGN~ 
Uuteen vuoteen käyn tällä kertaa taak

sepäin katsoen. Varmasti olisi edessä 
paljonkin tärkeätäodotettavaaja aav is
teltavaa, mutta takanapäin on niin mer
kittävä asia, · että se sietää tämänkin 
lehden sivuilla panna merkille, viel äpä 
jälkikäteen . Tarkoitan Augsburgin tun
nustuksen, Confessio Augusianan 450-
vuot i sj u h laa. 

Minulle tuon kunnianarvoisen kirjoi
tuksen avasi Mika Wallarin romaani Mi
kael Karvajalka. Olin lukenut h iukan 
vierastaen Confession teologiasta kan 
keaa kieltä . Se oli tuntunut etäiseltä . 
mahdottomalta eläytyä . Mutta Mika 
Waltari osaa antaa kirjassaan ni in elä
vän kuvan uskonpuhd istuksen aikakau
desta juuri noina vuosina, että ymmär
sin Confession paremmin . Koettakaa
pa samaa keinoa . 

Mika Waltari on muutenkin esillä ny
kyään . Hänen muistelmiensa i lmesty
minen on todellinen merkkitapaus . 

Meidän on Taideseuran ·piirissä syy tä 
muistaa, ettei meillä ole montakaan us
konnolliseen problematiikkaan paneu
tunuHa ki rjailijaa. Eikä heistä kukaan 
yllä ihmiselämän ja sen ehtojen kuvaa
jana samaan Mika Waltarin kanssa . 
Siksi hän on merkittävä kirjailija myös 
Kristillisen Taideseuran kannalta. 

Ars magna, suuri taide 
Ilmestyminen 2 kertaa vuodessa . 
6 . vuosikerta 
Toimitustyöryhmä: Tauno Saran tol a. 
Matti Asikainen , Anneli F in ne . Ei la 
Jaatinen , Raimo Jaatinen , Ansa Kir
javainen , Marja-Leena Parv iainen . An
tero Polso (taitto) , Ari Tenhunen 
Julkaisija Kristill inen Taideseura ry. 
perustettu 1919 
Painopaikka SKSK monistuspatvelu. 
ladonta Offset-Apu , kuvalevyt Offset 
linja Oy, Helsinki 1981 

Kirjallinen 
seikkailu 

Neljättäkymmentä harrasta
jakirjoittajaa ja alan ammatti
laista kokoontui kuluneen vuo
den syyskuun lopulla Kristilli
sen taideseuran nuorten kirjoit
tajien seminaariin Helsingin Ku
losaaren seurakuntasal iin 

Seminaarin oh jelmasta vastasivat 
Kristillisen Taideseuran puheenjohtaja 
rovasti Tauno Saraniola, Kirjaneliön 
kustannusjohtaja Tauno Väinölä, Ris
tin Voiton kustannusjohtaja Valiier 
Luoio ja kirjai lija Eila Jaaiinen - sekä 
yleisö itse , si llä keskuste lu ol i paikoi
tell en hyvi nkin vilkasta . 

- K irjat ovat vaikuttaneet ihmiskunnan 
historiaan enem män kuin sodat. Tus
kin löytyy maailmasta lukutaitoist_a 
kristittyä, joka ei o li si itse omakoh_ta l .~ 
sesti kokenut tätä . Raamattu on tästa 
paras esimerkki , sanoi Tauno Väinölä, 
joka piti alustuksen kirjoitetun sanan 
asemasta ja merk ityksestä. 

- Kirjan seurassa vo im me P.Ys~hty~ 
miettimään ja ajattelmaan, m1tään e1 
mene oh itse . 

Hartauskirjallisuus- ja yleensä~in . us
konnollinen kirjallisuus - on to1mmut 
monelle ihmiselle vi rikkeenä ja kipinä 
etsiä yhä enemmän tietoa Jumalasta ja 
hänen rakkaudestaan . Tietoa on levi
tetty myös joukkov iestimien kautta, 
jolloin on mahdoll isuus saavuttaa suu
remmat kuulijamäärät kuin yksittäisel 
lä es itelmällä tai puheella. 
Hyvä kristillinen k irj a aktivoi lukijansa 

toimimaan : kirja voi tarjota ongelman 
ratkaisumallin tai eri vaihtoehtoja. Kir
ja voi myös to i mi~ ol'l!ien tunte~den 
pu rkamisvälineenä . JOIIo_m sytt_yy oly~l
lus : noin minäkin tunsin , noin ol1s1n 
k irjoittanut . 

- Kirja on ainoa viestintäväline , jok~ 
on pysyvä . Se on ystävä, kommentoi 
Tauno Väinölä . 
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Valtter Luoto alusti keskustelun k ir
joittajan ja kustantajan odotuksista . 

- Kustantaja toivoo hyvältä käsikirjo i
tukselta korkeatasoista kirjallista tasoa 
ja muotoa, ilmaisua ja rakennetta . 
Myös kohderyhmä on otettava huom i
oon, sillä kirjan on oltava tarpeellinen 
lukijoilleen , hän sano 1. 

- Kustantajan vstuu on hyvin suuri , 
si llä pohjimmiltaan hänen tehtävänsä 
on lähetyskäskyn täyttäminen ja to
teuttaminen omalla työsarallaan. 

Valtter Luoto pitää k irjoittajan ja kus
tantajan yhteistyötä ja vastuuta tärkeä
nä ja kannattavana asiana . Kirjoittajan 
ei kannata painia ongelmineen yksin . 
sillä silloin on o lemassa turhan työn 
riski. 

- Yhdessä ymmärrämme asioita pa
remmin. Tulee valmi impaa ja vastuulli
sempaa työtä , kun selv itellään molem
pien osapuolien näkökantoja . Luotta
muksellisesti, hän korostaa. 

Apurahoja 
runoista 
oratorioon 

Anneli Finne 

Tieteen ja taiteen kristillinen 
tukisäätiö jakoi loppusyksystä 
toisen toimintavuotensa apura
hat. Yhdestätoista apurahan 
saajasta kuusi oli taidealojen 
edustajia. 

Pastori Maiti Komulaiselle apuraha 
myönnettiin kirkkota iteeseen ja kirkol
liseen esineistöön liittyvään tutkimus
työhön , kirjailija Anna-Maija Niemisel
le Euroopan 1900-luvun uskonnollisen 
runouden antologian toimittamis- ja 
suomennostyöhön , teksti i 1 itaitei 1 ija 
Anja Heikkinen-Rummukaiselle kristil
lisaiheisten kuvakudosten näyttelyn 
järjestämiseen, dir. cant , dir. mus. Ee
ro Erkkilälle oratorio-oopperan sävel
lystyöhön sekä d ir. cant. Ahii Kuori
koskelle kirkkomusiikin sävellystyö
hön. Kuluneen vuoden apurahojen ko
konaismäärä kohosi 45 000 markkaan . 
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Tyhjät huoneet 

Motto :" . .. tapaa se huoneen tyhjänä ja 
lakaistuna ja kaunistettuna. Si lloin se 
menee ja ottaa mukaansa seitsemän 
muuta henkeä, pahempaa kuin se itse , 
Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä . Ja 
sen ihmisen viimeiset tulevat pahem
m iksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös 
täll e pahalle sukupolvelle .·· 

Matteuksen evankelium i , 12. luku 

Evankelista Matteuksen ta ll ettamissa 
sanoissa Jeesus puhuu saastaisen 
hengen lähtemisestä ihmisestä. Tässä 
voidaan ajatella persoonallista pimey
den enkeliä, mutta myös henkeä ylei
sempänä, ihmisessä vallitsevana syvä
nä olemuksen pohjavireenä . jossa mer
kityksessä Uusi Testamentti myös ter
miä käyttää. Kristitty samaistuu tähän 
kuvaan ollessaan Jumalan voimaken
tässä , anteeksiantamuksen , ih meen , 
yhä uudelleen sisimpäänsä vastaanot
taessaan. Huone, miel i , on s i is " tyhjä , 
lakaistu ja kaunistettu ". Virhe. jonka 
JOhdosta ·vanha , likainen asukas seu
ralaisineen palaa, on , ette i s iivottua 
asumusta täytetty millään sen arvolle 
sopivalla . Näissä sanoissa kohtaamme 
Kristillisen taideseuran syvimp iä tehtä
viä : rohkaista eri taiteenaloja ja niiden 
m itä arkisimpia sovelluksia ja hyväksi
käyttömuotoja niin , että syntyy puhdis
tet un mielen arvoista , kätee n ja käyt
töön sopivaa elämän rikastetta . Alun 
raamattulainauksessa on rauhallinen ja 
rohkaiseva varoitus elämän sisällön ka
ventamisesta ja ihmisen arvoa halvek
sivasta asketismista. Kirjailija C. S.Le
wis toteaa eräässä uskonnoll isessa es
seessään, että Jumalan vastustajille, 
näkymättömän maailman persoonalli
si ll e pimeyden hengille , ihm isen ruu
m i illinen elämä on ivankohde siksi, et
tei niillä itsellään ole mahdo lli suutta 
s ii hen . Tämä syvään hengelliseen to
dellisuu teen porautuva ajatus voi aut
taa hahmottamaan tavoiteltavaa kris
t ityn elämisen tasoa ja muotoa . Elä
män ja mielen täyttäminen rakentav i lla 
as io i lla on epäkelvon täytteen s isään
lmeytym isen torjumista. Jumalan luo
m isessa ilmaiseman tahdon kunnioit
tam ista on antaa tämänpuoleiselle ole
m isellemme sen luontainen arvo . 

Antero Polso 



Meditaatiota 
luovuudesta 

Jumalan kuvaksi luotuna ihmi
nen on luova. Ihminen voi valin
noillaan ja toiminnallaan saada 
aikaan laadullisia muutoksia 
ym päristössään 

Että luovuus olisi luovuutta se edellyt
tää, että ihminen on jollain tavalla ym
päristönsä yläpuolella, t ransendentti. 
Hänellä on olemuksessaan yliajallinen 
ulottuvuus , henki . Ihminen on myös ra
t ionaalinen eli älyllinen ja moraalisesti 
vapaa, ihmisellä on vapaa tahto. Nämä 
ominaisuudet erottavat ihmisen eläi
mistä. 

Ihmisen luovuudella voi nähdä olevan 
kolme toimi nta-aluetta. Nämä kolme 
aluetta voidaan nimittää vaikka seuraa
vasti: Ylistys , tulkinta ja hallinta. Ylis
'lys on luovan to iminnan suhde juma
luuteen. Ylistyksessä ihmisen hengel
lisyys saa luovalla tavalla ilmauksensa . 
Ylistäminen on ihm isen oikea suhde 
Jumalaan . Tulkinta on luovuuden hen
kinen, looginen suuntautuminen eli 
kuinka ihminen hahmottaa todellisuut
ta ympärillään ja pukee havaintonsa ja 
löytönsä muotoihin . Tässä ihmisen ra-

Maailma 

Profeetta/ 
tulkinta 

Jumala 

Pappi/ 
ylistys 

\---7 
\ Synti/ 1 

\ kapina 1 
\ 1 
V 

Ku ningas/ 
hallinta 

tionaalisuus saa ilmauksensa. Oikea 
suhde Jumalaan on oikea suhde todel
l isuuteen ja sitä seuraa o ikea tulk in ta. 
(Syntiinlangenneessa maailmassa kai 
tulee sanoa oikeampi) . Hallinta on luo
vuuden toiminnallista suuntautumista 
eli miten ihminen toimii ympäristöönsä 
nähden. Tässä ihmisen vapaus valin 
to ihin saa ilmauksensa, joko hyväks i 
ta i pahaks i. 

Calvin näki ihmisellä olevan maail
massa kolmitahoine~ tehtävä tai rooli 
pappina, profeettana ja kuninkaana Ju
malan alamaisena. Ihmisen papillinen 
tehtävä on pyhittää luomakunta Juma
lalle , profeettana ihminen tulkitsee luo
makuntaa ja kuninkaana hallitsee maa
ilmaa Jumalalle. Esitän tämän ajatuk
sen alla olevan kuvan avulla . 

lhm ine.n on syntiinlangennut ja se nä
kyy ka1kessa ihmisen toiminnassa . 
L~ovuus ei s~untaudu Jumalan ylistä
mlseen . lhm1nen pyrkii riippumatto
muuteen Jumalasta. Silti hän edelleen 
on Jumalan kuvaksi luotu ja luova olen
to. Syntiinlangennut palvoo luotua. 
Hän tulkitsee maailmaa huomioimatta 
perimmäistä todellisuutta Jumalaa. 
Hän pyrkii alistamaan lu~makunnan 
mutta ihm iselle ihmisen kunniaksi. Ka~ 
pina Jumalaa vas taan on kuitenkin ka
pina todellisuu tta vastaan. Siksi eläm
me ristiriitojen keskellä. 

Vaikka ihminen torjuu Jumalan, hän 
ei pysty ajamaan Häntä pois todelli 
suudesta. Luojan käden jälki on todel
li suuden rakenteessa . Samoin kuin tai
demaalaus kertoo tekijästään. Vie raan
tuneimmank in ihmisen taiteessa on 
nähtävissä edes etäisiä heijastuksia 
Jumalan todellisuudesta. Jalokivi on 
jalokiv i roskatunkiollakin . Kaikki to
tuus on Jumalan totuutta, ei ole muuta 
totuutta. Kaikk i kauneu s on samaten 
Jumalan kauneutta . Totu uden avulla 
valheet salakulj etetaan tajun taan , kau
neuden avu lla ru ma. Kuitenkin on pyrit
tävä katsomaar si ihen mikä on totta ja 
kaunista ja ehkä sen voi nähdä sielläkin 
missä muut eivät sitä huomaa. 

Luova kristitty ihminen on todellisella 
tavalla ihm inen . Hän on löytämässä 
m inuuttaan Kristuksessa . Jos vastaan
ottaa Kosmoksen sa~man (" taivaat ju
li stavat Jumalan kunniaa" ), synnyttää 
se sisi mmässä spontaan in luovuuden 
joka purkautuu ulos erilaisina muotoi
na. Se säteilee ympäristöön ja muuttaa 
sitä , antaa maailmankaikkeuden poten
tiaali IIe ilmauksen . Jumalan mahdolli
suuksi sta me ammennamme. 

Ari Tenhunen 
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Kuuntele ja 
omaksu 
Muuttuuko musiikki uusien 
nuotti kirjoi tusjärjestelmien sa
lakieleksi? Musiik in luovutta
maton osa on myös kuu IIen saa
vutettu kokemus, erittely ja si
säistäm i nen. 

Käs itys . jonka mukaan musiikki olisi 
kaikkea Järjestäytynyttä ääntä , ei vas
taa mus ii kkiin pelkästään kuuntelemal
la pere tyn een odotuksia . Häntä ki in
nostava~ :J i irteet , jotka tekevät sävelte
oksesta tunnistettavan : säveltäjän 
muun t otannon tyylipiirteitä vasten 
tuoreina oivalluksina erottuvat piirteet. 

Suuresta osasta ns. vakavaa nykymu
siikkia saa olennaisen sisällön selville 
vain nuottikuvan perusteella . Uusimpia 
notaat iojårjestelmiä taas eivät esittävät 
taiteilijatkaan aina osaa lukea . Kuulija 
kutsuttakoon "penkkimuusikkoa··. joka 
itse ei musisoi, vaikkapa tällä nimellä
jää tässä kommunikaatioketjussa (tai 
sen yrityksessä) vain säveltäjien kes
ken tunnettujen hienouks ien ulkopuo
lelle. Ka ikkea musiikkia ei o le tarkoitet 
tu edes esitettäväksi siinä mielessä 
kuin kulloinkin ainutkertainen konser
tin oh jelma. Rajoittune immillaan pro
sessi on säveltäjä-ohjelmoijan tietoko
neen avulla elektron imusi ikkia . Eikö 
sävell ys , joka ilmentää tilastollista to
dennäkö isyyttä, ole viest ittävissä hel
pommin ti lastotieteen kuin musiikin 
keinoin? · 

Tajuttavaa puhetta 
musii kin kielelle 

Tämä kärjistetty esimerkki kuvaa tilan
netta , johon kuulija on joutunut sen 
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seurauksena, että käsitteellä "tai de" 
ymmärretään yhä useammanlaatuisia 
asioita. Hänen esteettisten käsitysten
sä lisäksi jo hänen havaintokykynsä 
joutuu koetukselle; sävellyksen , jonka 
soiva asu on yksityiskohdissaan liian 
monimutkai nen seurattavaksi eikä saa
vuta mitään korkeampaa järjestynei
syyttä, merkitys taideteoksena on ky
seenalainen . Musiikin motiivien , tee
manitujen, muuntelu samanaikaisesti 
usean erillisen, toisiaan liian vähän tu 
kevan periaatteen pohjalta menee kyllä 
perille nuottitekstiä analysoitaessa , 
mutta ei kuultuna. Kuulijalla on oikeus 
vaatia , että musiikki, juuri soiva mu
siikki, pystyy puhumaan puolestaan . 

Kuulijan ei välttämättä tarvitse tietää , 
mitä säveltäjä on halunnut ilmaista te
oksellaan . Onhan moni teos esimerkik
si kantaes ityksessään herättänyt ylei
sössä kovin erilaisia assosiaatio ita 
kuin säveltäjä on tarkoittanut. Sitä pait
si johdattelu etukäteen tiettyyn ohjel 
maan saattaa rajoittaa eläytymiskykyä 
ensimmäisillä kuuntelukerroilla. Ja si
käli kuin musiikin merkityssisällöstä 
voidaan sanoa mitään yksiselitteistä , 
kuulijoiden vaikutelmat ovat yhtä luo
tettavia kuin säveltäjän. 

Sisällön etsiminen 
ja löytäminen 

Jos teoksesta on käytettävissä äänite , 
sama tulkinta voidaan kuunnella use
ampaan kertaan. Näillä lisäkerroilla 
syntyy ikään kuin oikea tarkasteluetäi
syys , joka auttaa hahmottamaan teok
sen kokonaisuutena ja muut- kuten ns. 
lyhytkestoisessa muistissamme käyvät 
-ainekset sen osina. Monet sävellykset 
kuuli ja omaksuukin haluamallaan ta
valla vasta sillion, kun hän olisi ensi
vaikutelman perusteella luullut jo pit
kästyneensä kuuntelemaan sitä; osoit
tautuuk in, että sävellys " kestää" kuun
telun jatkossakin. Jos myöhemmillä 
kerroilla samaa ään itettä kuunneltaes
sa keskittyy huomioimaan kulloinkin 
eri tulkinnallisia puolia, teos jää mie
leen myös niin, että voi verrata muita 
tulkintoja ens immäiseen palaamatta 
kuuntelemaan tätä. 
Useilla alun perin pelkän opu s- tai tie

tyn sävellystyypin järjestysnumeron 
saaneilla teoksilla on lisänimi. Sellai
sen on saattanut tehdä joku säveltäjän 
aikalainen (näin sai Beethovenin Kuu
tamosonaatti nimensä) tai - myyntilu-



kujen nostaminen mielessään - nuottl
kustantaja. Ei siis kannata kuunnella 
vain sillä korvalla, miten annettu lisäni
mi vastaa kuulovaikutelmaa. Niinpä ni
metessään viehkeät pianokappaleensa 
"Lieder ohne Worte" Mendelssohn tuli 
tähdentäneeksi sitä romantiikan ajan 
kehityspiirrettä, että laulu oli saavutta
nut elinvoimansa ilman ohjelmallista 
talutusnuoraa- sajoja. 
Ihanne olisi, että musiikkiteokseen tu

tustuisi pyrkien kuuntelemalla ymmär
tämään nimenomaan sen sävelellisen 
erikoislaadun. 

Matti Asikainen 

Kolmas vaihtoehto 

Kansien väliinvai 
pöytälaatikkoon 
vai ... 
Useimmat ovat jossain elämänsä vai

heessa kirjoitelleet, jos eivät muuten 
niin ainakin murrosikäisinä. Joillakin 
tämä kirjallisest i tuottoisa puberteetti 
jatkuu yli aiku isiän. Uutta halukkaasti 
omaksuvan, etsivän ja luovan mielen 
säilyttäminen ei liene niitä huonoimpia 
puolia elämisentaidon opiskelussa , 
fossiiliksi kerkiää myöhemminkin mie-
luimmin ei koskaan! ' 

Pöytälaatikko 
täyttyy 

Kaikista ei kuitenkaan tule kirjailijoi 
ta. Toisille ri ittää kirjeen kirjoittaminen 
jollekin tuttavalle sillo in tällöin, toiset 
taas tuottavat vuodesta toiseen yhä li
sää täytettä pöytälaatikkoonsa . Onnek
si on niitäkin , jotka pääsevät kynnyk
sen yli , rohkenevat julkisuuteen ja löy
tävät vähitellen oman yleisönsä. 

Sopivasti tällaiseen kirjalliseen väli 
maastoon sijoittuvat kynäilijäp i irit ja· 
harrastajalehdet , alue, joka ei liene nii
tä arvostetuimpia kirja llisissa pii
reissä . Kuitenkin kirjoittavien ihmisten 

ryhmä on aina antoisa kokemus. Itse 
olen 14-vuotiaasta asti ollut mukana 
monissa kirjoittavien ihmisten lehden
tekotouhuissa, milloin ryhmän vetäjä
nä milloin innokkaana jäsenenä. A ivan 
ihastuttavia hetkiä olen viettänyt näi
den harrastelijalehdykäisten ilmesty
mistilaisuuksissa! Sekä omia että mui
den tekstejä on sitten yhdessä ruodit- , 
tu, ihmetelty, moitittu ja kiitelty·- ja to
della monta virkistävää hetkeä On kir
joittamisen ja lehdenteon parissa yh-
dessä vietetty. · .. ·· · ·· . 

Kristityn kirjoittajan erityisesti tulisi 
pyrkiä kehittämään verbaalisia lahjo
jaan , sillä hänellä jos kellä pitäisi olla 
sanottavaa! Kristitynhän ei tarvitse lai
telia tyhjiä sanoja symmetrisesti tai 
muuten vain kirjoittamisen ilosta perä
jä lkeen , vaan hän voi myös kirjallisen 
kanavan kautta olla valona ja suolana 
ja kenties jopa pelastaa muutamia niis- . 
tä, jotka surmapaikalle hoippuvat. 

Kirjoittamalla kir .. 
joittamaan 

Kirjoittamaan ei opi muuten kuin kir
joittamalla. Kannattaa, jos mahdollis
ta, myös liittyä johonkin kirjoittajapii
riin, missä saa vaihtaa mielipiteitä ja 
pääsee kokeilemaan kirjallisia taitojaan 
muutenkin kuin pöytälaatikkoansa var
ten ja oman, vaikka vain monistetun
kin, lehden toimittaminen on elämys 
sekin. Monistusmenetelmiä on nykyi
sin runsaasti valittavan eivätkä ne ole 
kovin kalliita, joten pienikin kynäilijä
piiri yleensä kykenee omaa lehteä "jul
kaisemaan", jos haluaa. 
Aloittelevalie kirjoittajalle harrastelija

lehti on mitä suotuisin treenauspai kka 
ja mukanaolo kynäilijäpiirissä kasvat
taa kykyä ottaa vastaan sekä ruusuja 
että risuja, mikä taito on sekin opittava 
jos aikoo jul ki suuteen vaikuttajaksi . 
Varsinkin krist it yn kirjoittajan on syytä 
karaista miel& n ~ä kestämään myös 
vastustusta. 

Jos et tiedä yhtään kynäilijäpiiriä ja 
asut Helsingissä , olet tervetullut Kir
jalliseen työpajaamme, josta tietoja 
saa allekirjoittaneelta. Helsingin ulko
puolella asuvat voivat tulla mukaan kir
jejäseniksi eli olla mukana toimitta
massa kerholehteämme kirjeitse. 

Marja-Leena Parviainen 
Eurantie8-10 H 118 
00550 Helsinki 55 
Puhelin kotiin 90-753 8235 
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Yhtä +toista 
Tälle palstalle toimitus kokoaa puoli

vuosittain silmiinsä ja korviinsa sattu
neen valikoiman krist ittyJen taidehar
rastusta sivuaviatapahtumia ja tuottei
ta. Täydelliseen peittavyyteen emme 
varmaan pääse , mutta voit vaikuttaa ti
lanteeseen kertomal la toimitukselle 
t ietämäsi mainitsem isen arvoisen . 
Palsta on harkittu kooste tarjonnasta, 
ei suositus. 

Tulevaisuusfoorumi 
Tampereella 24-26A. 

Työsken.tely pääteeman Näkijäi ja nä
köalai ympärillä tapahtuu eri kulttuu
rin ja taiteen aloja käsittelevillä kanavil
la, _jotka käs ittelevät k irjallisuutta, teat
tena , elokuvaa, kuvataidetta , musiik
kia sekä tulevaiuuden yhteiskuntaa ja 
ih mistä. 

Lisätietoja Kristillisen kulttuurin lii
tosta , puhelin aamupä ivisin 90-657981. 

Kristi II isen taide
seuran vuosijuhla 
Helsingissä 12.4 

Taite ilija Lauri Räike es ittelee tu otan
toaan ja kertoo töidensä synnystä tee
mana " Maailma kristityn surrealisti n 
silm in" . Toisena alustuksena musiik
kiin liittyvä esitys. Virallinen vuosiko
kous alkaa Laajasalon opistolla kello 
13 ja ohjelmallinen osa kello 14 ruokai
lulla . Ohjelma päättyy no in kello 17. 
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Taideaiheisia kurs
seja Pukki lan toi
mintakeskuksessa 

22-24 .5 Luovan draaman jatkokurssi, 
kurssin vetäjänä Marjatta Haapanen 1 
29.6-5.7 Loma- ja talkooviikko, jonka 
osana valokuvauskurssi, Matil Kaleva / 
7-12.7 Luovan toiminnan perheleiri, 
Anneli ja Eero Nousiainen/ 2-4.10 Mu
siikk i ja elämysmaailmamme, Petri Le
hikoinen/ 16-18.10 Luovan draaman 
kurssi, Marjatta Haapanen. Pukkilan 
toimintakeskus sijaitsee Helsingin dia
konissalaitoksen omistamalla maatilal
la Karjalohjalla. Toiminnasta vastaa lh
missuhdetyö-yhdistys, lisätietoja nu
merosta 90-463200, lehtori Kerttu Las
sander. 

Puheenvuoroja tai 
deaiheista kaseteil
la 

Hämeen 1 i n nalai nen Yhteiskristill i nen 
Raamattukoulu, SKYR, on julkaissut 
kaksi C-kaseteille taltioitua puheen
vuoroa, Mervi Puolimatkan esityksen 
"Kristitty ja taide", joka jakautuu kah
delle kasetille sekä Ari Tenhusen teema 
"Luovuus" luotaavan puheen. Alustuk
set liittyvät kuluneen vuoden syksyllä 
pidettyyn seminaarin kristittyjen ja 
1980-luvun kohtaamisesta. Lisätietoja: 
puhelin 917-29161, Suomen Yhteiskris
tillinen Raamattukoulu. 

Diasarja .elokuvaoh
jaajasta 

Kirjan "Uskonto elokuvassa" tekijän, 
pastori Matti Paloheimon Kristillisen 
taideseuran Helsingin yhdistyksessä 
kuluvana talvena pitämän esitelmän 
" Andrei Tarkovski - Uskon heijastumia 
elokuvassa" dia-aineisto on nyt saata
vissa erilaisten tapahtumien virikeai
neistoksi , opinto 1 keskusteluryhmille 
ym. Sarjassa 64 pääosin mustavalkeaa 
kuvaa ja se lostusteksti. Alustava va
raus hyvissä ajoin ennen suunniteltua 
esitysajankohtaa kirjeitse Antero Pol
solle, osoite toisaalla lehdessä. Posti
tus- ja käsittelykuluina peritään 20 
markkaa lähetyskerralta. 



Yhtä+toista 

Taiteen vastuu 
on nimeltään Kristillisen ta ideseuran 
40-vuotisjuhlajulkaisu . Tämä Hilja 
Haahden toimittama julkaisu on pai
nettu Raumalla vuonna 1959. Kristill i
sen taideseuran puoleen on käännytty 
j ulkaisun saamiseksi Jyväskylän maa
kunta-arkiston kokoelmiin . Käännym
me luk ijakunnan puoleen : mikäli hyl
lyssänne ao . teos on ja voitte siitä luo
pua , pyydämme ystävällisesti ilmoitta
maan asiasta kirjeitse keskusseuran 
s ihteeri likka Kuoppamäel!e , Toiarint ie 
4 B 13 , 00400 Helsinki 40 

Viikonvaihdesemi
naari 

Teemasta "Luovuus Jumalan käytös 
sä" järjestää Suomen Evankelisluteri
lainen Kansanlähetys seminaarin 
Hausjärven Ryttylässä 27-29.3. Nuoriin 
ikäryhmiin suuntautuvan seminaarin 
painopistealueita ovat luovuuden ole
mus ja merkitys Raamatun näkökul
masta , taiteet ihmisen maailmankuvan 
tulkkina sekä luovuuden asema ja ilme
neminen seurakunnassa ennen ja nyt . 
Lisätietoja järjestäjä ltä, puheli n 
914-67272. 

"Suomen kulttuurin 
suunta" monisteina 

Krist ill isen kulttuurin l i iton kevään 
1980 seminaarin " Suomen kulttuurin 
suunta" oleellisin sisä ltö alu stus pu
heenvuoroineen , joista mainittakoon 
opetusministeri Kalevi Kivistön, pi ispa 
Kalevi Toiviaisen ja kirjailija Eino Säi
sän esitykset, on julka istu mon isteena . 
Kr ist i ll isen kulttuu ri n liitto on myös 
julkaissut toimintan sa painopistesuun
nista luonnehdinnan ne l ivuotiskaudek
si vuoteen 1984 . Tarkoituksestaan l i it to 
es ittää tiiv istelmän :" . .. tarkastella maa
i lmankuvaa ja -käs itystä ja herättää tä
hän liittyvää kesku stelua lähtökoh ta
naan kristillinen elämäntulkin ta ja kes-

Ihanko kaikki? 
Niin, oppia ikä kaikki! Tämän usein 

tois tetun lausuman tunnemme. Tämän 
nim inen on m yös se kirja, jonka kohta 
sotiemme jäl keen sain käsiini . Luin sen 
pikaisesti ja melkoisesti allev ii vaten . 
Kirja innostavasti sävähdytti ja rohkai 
si . 

Nuo alku riv it s iksi , että ystäväni Tau
no Saranto la tuonnoin sinkosi pyyn
nön: " Sanohan joku kirja, jonka va iku
tus on merk innyt sinulle jotakin." 

Tämä on ny t yksi sellainen, Oppia ikä 
• kaikki. Jo ens i lukemisen kerralla se 
havahdutti uudelleen huomaamaan elä
män lahjan rikkautta ja siinä avautuvia 
mahdollisuuks ia. Ja se merkitsi siinä 
ajankohdassa paljon. 

Oppia ikä kaikki-teos ei ole romaani 
eikä novel li kokoelma. Kirjan tekijä 
maisteri Yrjö Ka rilas nykyinen koulu
neuvos, on koonnut teokseen huikean 
määrän kuvauksia eri ikäisten ja eri a i
koina eläne iden ihmisten kamppailuis
ta omin pä in opiskelun , s innikkään 
työn , ankaran itsekurin ja omakohtai 
sen uskone lämän alueelta. Kirjaa aika
naan sanotti in jopa elämisen taidon 
" kultaiseks i k irjaksi". 

Vuosikymmenien aikana olen usein 
uudelleen luka issut kirjasta kohtia sel
tä täältä. A ll ev ii vaukset ja sivumerkin
nät ovat li sääntyneet . Kirja on antanut 
monia viri kke itä sekä kannustanut 
om akohta iseen yr it tämiseen ja uskal
lukseen . 
Ki rja on ilmestynyt WSOY:n kustanta

mana vuonna 1943 ja sota-ajan vuoksi 
val itettavast i huono l le paperi lle painet
t una . Se lienee kad onnut aika vähiin , 
koska sitä ei enää o le Mikkelin maa
kuntakirjastossakaan . -No onhan il
mestynyt run saa~ ~i uutta vastaavan
laista. 

Merk ittävänä vai ku ttajana kirja ku lu
neenakin on minulle edelleen rakas ys
tävä. 

EeroM ikkonen 

keisen ä alu eenaan luova taide sen kai
k issa i lmenemism uodo issa ." Yleis
luonteiseen kultt uur ipoliitt iseen vai
ku t tamiseen laaja-alaisesti suuntautu
va li itto pain ottaa as iakirjas saan moni
puolista avo imuutta ja valmiutta et · in
tään. 
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!Vuorten kirjoittajien seminaari 

KRISTITTY 
TEKSTIN 
TEK!JANÅ. 

'Kristitty tekstintekijänä' vii
konvaihteessa 1 -15.3. Laaja
salon opistolla, Vuukiventie 6 
Hels ingissä. ' 

Kristitty inä tunnemme elämässäm
me merkityk~e~liseksi asian , jonka pro
feetta Jerem1a Ilmaisee sanoilla : 
" Minä tunnen ajatuksen i, jotka minul

la on teitä kohtaan, sanoo Herra: rau
han e!kä turmi on ajatu kset; minä an
nan te1lle tuleva isuuden ja toivon ." 
Tä_män tuleva isuuden ja toivon välit

tämme~ ~n kristittyjen tekstintekijö i
den ~o1mmtaken ttää . Sisä ltönsä takia 
te.~s_tl~ on oltava hyvää ja tasokasta. 
Kas1ll~ olevan sem inaarin sisältöä 
suunniteltaessa on pyri t ty to isaalta nä
kemään tekstinteon taiteellinen to i-
saalta viestinnä ll inen luonne. ' 
. Seminaarin osanottomaksu on 80 mk 
J~ka sis~ltää osall istum isen ja pääate~ 
n~t. Opistolla on l isäksi mahdollisuus 
yopy_m1seen . Yöpym isestä mainit tava 
1l mo1tt~utumisen yhteydessä . llmoit
tautummen seminaari in tapahtuu mak
samalla en nakkoil 
m<?ittautumismaksu 30 mk Kristillisen 
Taideseuran postis ii rto t ilille PSP 
442845-5 . 

llmoittautune ille lähetetään se
minaariin liittyvää monis ieaineisi oa il 
moittautumisajan päät yt tyä. 

Lauantai 14.3 

9.00 Aamukahvi 
9.30 " ... ilahduttavan runsaslukui s ina 
kokoontuneet " 1 Tauno Sarantola. 
Kristillinen taideseura 
10.00 Tekstityöpajat : A . Kirja-arvoste
lujen anatomiaa 1 Tauno Väinölä , Kir
janeliö : Aineistona valiko ima osanot
tajien arvostelutekstejä 
B. Kriittinen silmäys poyta laat ikkoon 1 
Marja-Leena Parvia inen. Eil a Jaatinen : 
Aineistona valiko ima harrasta jakirjoit
tajien tekstejä 
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C. Novelli alkuteki jö ihin 1 NN : Aineis
tona uusi suomalainen novelli 
11.30 Työpajojen yhteenvedet 
12.00 Ruokailu + ulkoilu 
13.00 Pyydetyt puheenvuorot : A. Ar
yosteluteksti porttina hengelliseen kir
jaan 1 Tauno Väinölä 
B. 'r:hdessä uskaltamista oppimassa 1 
MarJa-Leena Parviainen harrastajien 
tekstinäyttein 
14.30 Happea 
14.45 C. Suomalaisen novellin jäljillä 1 
NN , tekstinäyttein 
D. Tul i ja leimaus - runo! 1 Eila Jaati
nen tekstinäytte in 
16.15 Ruokailu 
17.00 Sauna, naiset 
18.00 Sauna, miehet 
19.00 Iltatee 
19.30 lltaohjelma:- Lauluja rakkaudes
ta, sävellettyä hengell istä runoa 1 Esi t
täjäryhmä 
-Andrei Tarkovsk i - Uskon heijastumia 
elokuvassa, Diaohjelma, teksti Matti 
Paloheimo 
- Nöyräst i - pelottomast i 1 Ilta-ajatu k
s ia, Tauno Sarantola 
21 .00 Mahdollisuus musiikin kuunte
luun ja ajatustenvaihtoon isossa kerho
huoneessa 
22.00 Ohjelma päättyy 

Sunnuntai 15.3. 

8.30 Aamukahvi 
9.00 Pyhäpäivän avaus 1 Tap io Ahokal
lio , seminaarila iset avustavat tekstein 
ja esityksin 
9.30 Tekstityöpajat: A . Sketsi tila isuu
teen 1 Tytti Jäppinen , ryhmä etsi i sket
s iä 
B. Hartaus yleisradioon 1 Markku Kil
piö, ryhmä etsii radionomaista hartaut 
ta 
C. Päivänavaus oppila itokseen 1 Tapio 
Ahoka llio, ryhmä ets ii tuoretta päivän
avausta 
D. Ilmoitusteksti julkaisuun 1 Antero 
Polso , ryhmä etsii sanoja, julistenäyt
teitä 
11 .00 Yhteenvedet 
12.00 Ruokailu + ulkoilu 
13.00 Pyydetyt puheenvuorot : A . Elä
mää sketsissä 1 Tytti Jäppinen 
B. Kuuloyhteydelle 1 Markku Kilp iö 
14.30 Päiväkahvi 
14.45 C. Suuntaa päivälle 1 Tapio Aho
kallio 
D. Sano se kukkasin 1 Antero Polso 
15.45 "Tässä se oli " 1 Tauno Sarantola 
luotaa jatkomahdollisuuksia 



Kulttuuri 
tarvitsee 
kristittyjä 
sinua 

Kristillisen Taideseuran perusti kirjai
lija Hilja Haahii ystäv ineen vuonna 
1919 edistämään "kristillisyyttä, taidet-

. ta ja suomalaisuutta". Toimimme tar
koituksemme mukaisesti paikallisyh
distyksissä eri puolilla maata järjestä
en jäsenistön yhteydenpitoa ja ajatus
tenvaihtoa. Paikallisilla ja valtakunnal
lisilla tapahtumilla pyritään tuomaan 
virikkeitä myös kulttuurille seuran rajo
jen ulkopuolella. Lukeudumme vuonna 
1978 alkunsa saaneen Kristillisen tie
teen ja taiteen tukisäätiön perustajiin. 
Seura julkaisee kahdesti vuodessa jä
senlehti Ars Magnaa. Kristillistä leh
distöä ja järjestökenttää informoidaan 
tarjoamistamme toimi ntamahdolli
suuksista. Yksityisten jäsenten vastuu 
toiminnan ideo innissa ja toteutukses
sa on ratkaiseva. Seura on hengellistä 
ja yhteiskunnallisista liikkeistä riippu
maton . 

Ihmisen luovuus heijastaa Jumalan 
kuvaa hänessä. Luovan työn tulokset 
toimivat näin aina monitasoisena ylis
tyksenä Jumalalle paljastaassaan ihmi
seen kätkettyjä mahdollisuuksia. Kris
tittyihin taiteilijoihin kohdistuu lisäksi 
erityinen haaste tuottaa seurakunnan 
kilvoittelun tueksi korkeatasoista, puh
dasta ja hengellisen todellisuuden huo
mioivaa taidetta. Tähän tapahtumaan 
osallistuminen ja sen rohkaiseminen 
sekä taiteen tekijöinä että vastaanotta
jlna kuuluu Kristillisen Taideseuran 
tavoitteisiin. Taiteesta kiinnostunut 
kristitty, kutsumme Sinua mukaan tä
hän kansamme ja kulttuurimme kan
nalta ensiarvoiseen tehtävään! 

Mikäli olet kiinnostunut KTS:sta, ota 
yhteyttä ja liity! Liittyminen käy myös 

suoraan allaolevalla lipukkeella. Jäse
nyyteen sisältyy kahdesti vuodessa i~
mestyvä Ars Magna. Jäsenmaksu pen
tään liittyjältä postitse (esimerkiksi 
Helsingin yhdistyksessä viimeksi. kulu
neena toimintavuonna maksu oli suu
ruudeltaan 15 mk). 
Paikallisyhdistysten toiminnasta tiedo
tetaan lehdissä ja jäsenkirjein paikka
kunnittain . 

Halutessasi tutustua seuraamme voit 
myös tilata lehden l~ittymäft~ jäsen.ek
si. Vuosikerran post1tuskuluma penm
me tällöin 5 markkaa. 

Nimi 

Oso ite 

Syntymäaika 

Arvo/ammatti 

Puhelin 

Päiväys 

Allekirjoitus 

LJ Liityn jäseneksi 0 Tilaan lehden 

Postita liittymiskaavake lähimmälle 
Kristillisen Taideseuran yhdyshenkilö l
le: 
Tauno Sarantola/ Kulosaarentie 42/ 
00570 Helsinki 57/ (90) 688 982 
Antero Polso 1 Jousenkaari 9 A 6/02120 
Espoo 12/ (90) 466 672 
Antti Raipala/Aieksanterinkatu 4 A/ 
15110 Lahti 11/(918) 22123 
Taimi Tukiainen 1 Petkeltie 8 B 54/ 
20540 Turku 54/ (921) 373 118 
Helvi Wahlman 1 Kaivokatu 23 A 7/ 
48100 Kotka 1 0 
Eero Mikkonen/Pietarinkatu 10 B/ 
50100 Mikkeli 10/ (955) 16 030 . 
Elsa Mäkelä/ Kauppakatu 55-57 B 33/ 
70100 Kuopio 1 01 (971 ) 12 071 
Juha Hämäläinen/Nousukatu 5 B 19/ 
40700 Jyväskylä 70/ (941) 14 149 
Keskusseuran sthteerl: likka Kuoppa
mäki 1 Toiarintie 4 B 13/00400 Helsinki 
40/ (90) 576 310 

CII~[X Kristillinen . 
Taideseura Av 
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Runot 

Ruusupuu 

Poltettu, ri ivitty , ruhjottu 
vanha puu oli tuhottu 
se ei nousisi enää. 

JOUKKORISTISIDE 

Lehdet hajallaan ja tuulen tuivertamina 
mutta juuret olivat syvällä. 

Muhkeat miehet repivät ja raastoivat 
mutta kallioon se oli juuttunut ja 
kiertynyt eikä irronnut. 

He jättivät sen ja menivät pois. 
Mutta se ei nukahtanut. 

Nyt puhaltaa uusi tuuli 
pyyhkii maat ja huoneet puhtaaksi 
saa versomaan vanhan puun. 

Oksantynkiin ilmestyy 
tuhkasta uusia lehtiä. 

Syntyy uutta elämää 
juurista se lähtee emmekös 
saaneetkaan kitkettyä sitä . 

Nielkööt ivansa nuo pilkalliset. 
Lehdet loistavat vihreinä . 

Ruusupuu on jalo puu . 
Versoo, kasvaa ja kukoistaa kun 
luulit sitä jo paljaaksi puuksi. 

Kannosta tullut tuuhea, hyvä puu 
ei kuole pois . 

Frederic Baue: The Rose Tree 
Festival Magazine 12/1979 

Piirros Sakari Kirjavainen 


