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Rock, usko ja 
arvot 

Englantilaisessa kristillisessä 
nuorisolehdessä Buzzissa, jota 
voisi luonnehtia vaikka yhteis
kristil liseksi, maltillisen herä
tyskristillissävytteiseksi julkai
suksi, yorkilaisen seurakunnan 
nuori kirkkoherra, Graham Cray 
kirjoitti kuluneen vuoden mar
raskuussa laajan ja perehtyneen 
artikkelin nuorisomusiikista. 

Crayn kannanotto käyttökulttuurin tä
hän osa-alueeseen on siteeraamisen 
arvoinen. 

Mainittakoon, että Cray on vuosittai
sen, laajan suosion saavuttaneen kris
tillisen musiikki- ja seminaaritapahtu
man, Greenbelt Festivalin järjestelytoi-

. mikunnan puheenjohtaja. Monia näkö
kohtia ja lähestymissuuntia sisältä
neestä artikkelista vain pari repliikkiä: 
-Rock-musiikki on osaltaan nuoriin ku
luttajiin pohjaavaa tuotantotoimintaa, 
joka usein ohjailee heidän mielipitei
tään, mutta tämä ei ole koko totuus. 
Ensisijaisesti rockin lähtökQhta on olla 
hauskaa - tällaisen arvioivan artikkelin 
vaarana onkin , etta siitä tulee lähesty
mistavallaan liian intensiivinen ja ai
heesta syvyyksia tavoitteleva, illan va
kava . 
-Itse asiassa Jeesus kutsuu meidät ot
tamaan vastaan ja nauttimaan kaikes
ta , mikä tässä maailmassa on hyvää -
se merkitsee: myös suuresta osasta 
pop-musiikkia , mutta myöskin ole
maan sallimatta mielemme mukautua 
millään tavalla niihin arvostuksiin ja 
asenteisiin , jotka kieltävät hänen rak
kautensa ja Raamatussa asetetut arvot. 
- Sanotaan , että rock on tunteen mu
siikkia. Jotkin tunteet tulee hyväksyä 
ja ottaa vastaan, toiset hylätä. Raamat
tu osoittaa mitä hyväksyä, mitä ei. 
Näin asetetuissa rajoissa kristitty ihmi
nen on vapaa nauttimaan makunsa mu
kaisesta musiikista. Silti hän ei ole oi
keutettu tuomitsemaan toisia, joiden 
maku on erilainen. 

Buzz11/1980-AP 

2 

Haahden tutkija: 

Viestintä muovaa 
myös viestijää 
Kirjallisen tai muun taiteellisen 
tuotteen muoto- tai oikeammin 
kyseisen esitystavan tai muodon 
hyväksyminen käytettäväksi kristil
lisen sisällön viestimiseen - muo
vaa sekä kristillistä yhteisöä itse
ään että aiottua kohderyhmää. 
Viestintä on toimintaa, jossa vas
taanottajan arvostuksiin joudutaan 
välttämättä paneutumaan ja käsi
tykset tarkentuvat. 

Tällaisia ajatuksia löytyy FK Olavi 
Räsäsen viime vuonna Helsingin 
yliopistossa tarkastetusta tutkiel
masta, joka eritteli tapaustutkimuk
senaHilja Haahden 1940-luvulla il
mestynyttä "Kaurialan kartanoa" . 
Teoksen rakenteen Räsänen pelkis
tää yksinkertaisiin aihelmiin. Aihei
mien kehittely ja keskinäiset yhtey
det taas antavat tietoja kirjan maa
ilmankuvasta, jonka Räsänen ki
teyttää kymmenkunnaksi säännök
si. Maailmankuvan kiteytystä tutki
ja pitää herätyskristillisesti painot
tuneen kirkollisena. Teoksesta hei
jastuu myös maalaiskulttuurin pitä
minen toivottavana ja turvallisena 
sekä rauhantahtoinen, velvollisuu
dentuntoinen suomalaisuus. 

Hilja Haahti 



Ars Magna 

Kristillinen taide 
kristityn taide 
Kristill isen taideseu ran piirissä on 
ai na pohd ittu krist il li sen taiteen 
olem usta ja pyri tty löytämään si ll e 
määrite lmää. Toisaalta voidaan tie
tysti to ivoa, että pyöreästä poht imi· 
sesta päästäisii n akt ii viseen kristil 
li sen taiteen tekemiseen. Mutta toi 
saalta yl eisessä keskustelussa 
pyör ii näitä käsitteitä ni in , ettei ai
na tiedä, mitä todella tarkoitetaan. 

Siinä karusellissa menee krist illi· 
nen ta ide, uskonnollinen taide ja 
kirkollinen taide ilo1sta piirileikk iä 
Aivan käytännön tasolle kysymys 
tu1ee, kun on päätettävä, mistä seu
rakunta maksaa hankkiessaan tai
deteoksen 

Qien v1,me a1ko1na pyöritellyt mie· 
1essän1 käsitettä "kristityn taide" 
ta1 laa)emm;n ·kristittyjen taide'' 
Olisiko s1itä apua'! Tämä on ensim
mäinen kerta, jolloin panen tästä 
ajatuksestani jotain paperille, en· 
simmäinen iuor.nos laajemmalle 
kirjoitukselle. jonka toivon joskus 
•;oivan! kirjoitiaa. He1tä'l sen tähän 
paperille, enkä pidä pahana, vai kka 
ystävät tätä ajattelisivat, ehkäpä 
Keskusteiisivatkin si1tä. 

Käsitteestä ''kristityn taide" voi
daan vetaä aJatusla'lkoJa ainakin 
seuraaviin suuntiin. 
- kristitty taiteen tekijänä 
- knst1tty taiteen vasiaa·lottajana 
- taiteen merkitys kristitylle 
- l<ristittyjen taide = seurakunnan 

taide 
-kristitty taiteen arvostelijana 

Tauno Sarantola 

2/81 

Sisältö 

Krist ill inen taide - kristityn ta ide 

Runot 

Krist i llisen kulttuurin liitto 
suomalaisessa maisemassa 

Viest intä muovaa myös viestijää 

Kansantanssi on omaleimaista 
perinnettä 

Joskus teksti sykkii - siitä tulee 
lauiu 

Tanssi - Ihmiskunnan äidinkieli 

Yhta +- Toista 

Prerafaeliitit - englannin 
kuvataiteen tuntemattomat 
uudistaja! 

Kulttuuri tarvitsee K ist.ttyjä
sinua 

Ars Magna, suuri taide. 
Ilmestyminen 2 kertaa vuodessa 
6. vuosikerta. 

To1mitustyöryhmä: Tauno Sarantola, Matti 
Asikainen, Anneli Finne, Eila Jaatinen. Ri!imo 
Jaat1nen, Ansa Kirjavainen Marja·Leena Par· 
v1ainen. Antero Polso (taitto), An Tenhune~. 

Julkaisija Kristillinen Taideseura ry. 
Perustettu 1919. 

Painopalkka KH monis tuspalvelu. 
Ladonta Offset·Apu. kuvalevyt Offset·:inja Oy, 
Helsinki 1981. 
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Joskus teksti sykkii 
siitä tulee laulu 

Ahti Kuorikoski on tuotteliaasti 
säveltänyt nuoremman polven 
kirkkomuusikko. Kaustisen 
kanttorilasta vahvan lähtökoh· 
dan saanut Kuorikoski kertoo 
tässä sävellystyöstään, musii· 
killisten ideoidensa juurista ja 
kasvumaaperästä. 

- Kotini oli Kaustisilla, Etelä
Pohjanmaalla. Musiikki oli vahvasti 
osa kodin ilmapiiriä- saatoin 
kanttorilassa nukahtaa ja herätä 
kuoron harjoitteluun. Kaustinen on 
evankelista aluetta, virsikirjan rin
nalla Siionin kannel on käytetty kir
ja. Lapsen mieli kulki seuravirsien 
mukana, vaikka toisaa lta myöhem
min ajatellen pitkiä virsiä veisat
taessa myös melodia kuluu . 

-Olen valmistunut Sibeliusakate
mian kirkkomusiikkiosastolta vuon-

na 1963. Lauludiplomin suoritin 
vuonna 1970 ja sävellystyötä olen 
tiiviimmin tehnyt vuodesta 1971. 
Tuotanto alkoi muutamista alku- ja 
loppukuoroista radiojumalanpalve
luksiin . Näissä töissä en käyttänyt 
urkusäestystä. Ensikonsertin jäl
keen tein psalmisävellyksiä sekä 
Lasten keskukselle lastenlauluja 
Jaakko Haavion runoihin. Lähetys
seuralle tein vuoden 1976 lähetys
kantaatin. Valtaosa tuotannosta on 
pienimuotoista; yksinlauluteoksia 
on kolme-neljäkymmentä, joista 
osa laulusarjoja, erillisiä lauluja, 
siis hiukan yli sata. Marianpäivän 
aiheeseen liittyy kärsimysvesper, 
viisi motettia Raamatun teksteihin. 
Vuonna 1979 on sävelletty messu 
D-duuri. 

-Soitinmusiikin alalla töihin kuu
luu yksi viulusonaatti. Kaustisen 

-Tarvittaisiin jär
jestely, jol la kirKko
muusikoita voitai
siin tarvittaessa 
vapauttaa määrä
ajaks i yksinomaan 
tai teell iseen työ
hön, sanoo ki rkko
muusikko ja sä
veltäjä Ahti Kuori· 
koski. 



ku lttuuri lautakunnan järjestämäs
sä kilpailussa kansanmusiikkipoh
jainen orkesterisävellykseni sijoit 
tu i kolmanneksi. Vielä olen tehnyt 
jo itak in sävellyksiä r.1ieskuorolle ja 
urkumusiikkia .. 

Käytännön tarve vie 
työhön 
- Sävellystyöni pontimena on SI
säinen ilmaisun tarve Tvömottvaa
t io saattaa vaihdella: esimekrtksi 
mainitur messun osalta merkittävä 
tekijä oli täysim ittaisen sucmenkie
lisen messutekst in säveltäminen 
Eoesmennyt pastori Aulis Alanko 
tonni merki ttävänä innoittajana ja 
tekst.en antajana. Sävellystyö ei 
kohdailani ole jatkuvaa - en kuu
lu niihin, joilla teoksia kerty si pöy 
tälaatii<J.oon Käytännör tarve, 
käyttökoh teen ilmaantuminen, on 
ollut se 'lykäisy, joka saa työn liik 
keelle 

-Tuntuu, että kohdallani pieni
muotoiset laulut 'tulevat' helposti 
Näen tämän lahja11a. TOisaalta työn 
vaivattomuu s ei vält tämättä ole ai
na eduksi. Tarvitsen nöyrää rukous
ta työn puolesta. 

-Sävellystyön yhteydessä puhu
taan joskus teosten keh ittymisestä 
korjausten ja uudelleenkirjoittami
sen kautta, näin syntyvästä versioit
tain täydellistyvästä työstä. Itseni 
on vaikea palata vanhalle työlle . 
Edellä esillä olleen messun kohdal
la totesin ky llä, että kuullun orkes
teriesityksen vaikutuksesta muuta
ma tahti ol i poistettava. 

Missä idean juuret 

- Milloin laulu sitten on " synty
nyt", milloin "tehty"? Perusidea 
" syntyy" aina tajuntaan - väkisin 
ei tässäkään kukaan vo i ottaa, ellei 
anneta. Laajoissa töissä suunnitte
lu tulee voimakkaammin mukaan. 
Ison työn idea tulee ensin esiin kar-

keana puitteena, jota myöhemmi n 
muovaan Laajemmassa työssä en
simmäinen raaka ideavaihe saattaa 
olla vain aiheen alku , muutama 
nuottikirjoitettu sivu. Tässä sävel
lystyö mu istuttaa arkkitehtuurin tai 
kuvataiteen aiheen rakentelua. 
Messussa es imerkiksi pyrin teke
mään teoksen eri osat luonteidensa 
mukai si ksi - tässä messun vakiin 
tun ut muoto saneli perusrakenteen . 
Urku- ja kuoroelementtien suhteu
tuksell a pyrin !:itten tuomaan uutta 
näköku lmaa aiheeseen. Teoksessa 
soli sti- ja kuoro-osuudet lauletaan 
ilman säestystä Jousiorkesterikil
pailuun osallistuneessa työssä 
taas sävelly~ iähti liikkelle virren 
338 (C. Herra :1o suun ' kur kuulet 
huutoni) pohjalta. Keraalista lähte
neessä teoksess'i on viisi välikkei
den yhdistämaa osaa . Kun aloin 
pohtia tätä tehtävää. vam maini ttu 
virsi tuntui nousevan mieleen. Virsi 
338 ei en 1alta ollut mmulle erityi
sen läheinen ja siten mielessä pin 
nalla. mutta sen melodia osoittau
tu' olevan kuin jousille tehty. "Ylit
se kaikkien rajojen · -lähety sl aulu 
taas syntyi siten , että asetuin tekst i 
edessäni pianon ääreen ja noin tun
nm ku luttua työ ol i valm is. Tässä ru
no VIr itt i sävellystyohön -tuntui , 
että teksti " sykki". 

Suomalainen kirkko· 
muusikko säveltäjänä 
- Mitkä ovat kirkkomuusi kon mah
dol li suudet tehdä sävellystyötä? Ai 
heeseen liittyy eri tyyppisiä näkö
kohtia: toisaalta kirkkomuusikon 
työ on käytännössä juoksua tilai 
suudesta ja toimituksesta toiseen . 
Kirkkomuus ikkoja työllistävät usein 
myös sivuvirat: kuorot , orkesterit , 
eri tyyppinen musiikinopetus. Kui 
tenkin säveltäviä kirkkomuusikoita 
on ollut ja on: Oskar Merikanto, Ar· 
mas Maasalo, Taneli Kuusisto tai 
Ossi Elokas. Säveltäviä 1-.irkkomuu
sikoita tuntuu (edellämainituista 
syistä?) yhdistävän sävellysten pie· 
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nimuotoisuus ja lukuisuus. Poik
keuksen tekee selvimmin Ilmari 
Krohn, passio- ja oratorioteosten 
sekä psalttarikokoelman tekijä. 
-Tarvittaisiin järjestely, jolla kirk
komuusikoita voitaisiin vapauttaa 
asianomaisin perustein joksikin 
jaksoksi yksinomaan taiteelliseen 
työhön. Nykyisen ti Janteen varjo
puolia on, että vain harvat instituu
tiot kirkon piirissä julkaisevat 
nuotteja- mahdollisuuksia lahjak
kaiden säveltäjien tuotteiden laa
jempaan levitykseen siis puuttuu. 

- Säveltäväliä kirkkomuusikolla 
on toisaalta puolellaan etuja: kiin
teä esityspaikka ja kuulijakunta. 
Kuoro on usein käytettävissä ja 
syntyvien teosten julkituloon mah
dollisuuksia. Jos teoksia pääsee 
syntymään , niiden ei tarvitse jäädä 
pöytälaatikkoon. Seurakunnan ri
kastuttaminen musiikillisesti käy 
myös työmotiivista. 

Yksilö, yhteisö, 
seurakunta 

Taide ja sen eri osa-alueiden kysy
mykset ovat asioita, joissa henkilökoh
taisella näkemyksellä on suun pa1no . 
Jos katsomme omaavamme henkilö
kohtaisen näkemyksen mainittuihin ky
symyksiin, pidämme oikeutenamme 
sanoa sen huutomerkkien kera. Kns
til\isessä taideseurassa tarvitaan kui
tenk in myös tietoisuutta kristil_lisen 
seurakunnan olemuksesta: se e1 ole 
erityislaatuunsa linnoittautuneiden yk
silöiden joukko eikä toisaalta kollek~ 
tiivisesti toimiva yhteen ääneen puhu
jien osasto , vaan sitä voidaan, jälleen 
C. S. Lewisin sanoin, verrata perhee
seen , jossa jäsenillä on omat entyis
tehtävänsä ja tarkastelutapansa. mutta 
he vasta yhdessä muodostavat yh'een
liittyvän kokonaisuuden, JOka suo kai
kille mielekkään toimintasektonn Ja IIe
don yhteyden tarpeesta ja mahdo\1 i
suudesta. 
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Kristillisen 
kulttuurin liitto 
suomalaisessa 
maisemassa 

Kristillisen kulttuurin liitto on 
valtakunnallinen kulttuurijärjes
tö, joka perustettiin 1947 edistä
mään kristilliseen maailmankat
somukseen perustuvaa suoma
laista kulttuuria ja yhteiskun
taelämää yhteisymmärryksessä 
kansankirkon ja sen työelinten 
kanssa. 

Liiton toiminnan painopisteet vuo
sina 1980-84 ovat periaateohjel 
man mukaan: 

Liiton tarkoituksena on tarkastella 
maailmankuvaa ja -käsitystä ja he
rättää tähän liittyvää keskustelua 
lähtökohtanaan kristillinen elämän
tulkinta ja keskeisenä alueenaan 
luova taide sen kaikissa ilmenemis
muodoissa. Tässä kriittisyyttä ja 
avoimuutta painottavassa todelli
suuden tarkastelussa on keskeise
nä tavoitteena ihmisen kaikinpuoli
nen rohkaiseminen luovuuteen ja it
sensä toteuttamiseen sekä vapau
tumiseen häntä kahlitsevista voi
mista, asenteista ja järjestelmistä. 

Omaksumansa näyn perusteella 
liitto näkee tehtäväkseen esittää ra
kentavaa kritiikkiä yhteiskuntakehi
tyksestä ja ihmisen asemasta siinä 
sitoutumatta kuitenkaan mihinkään 
selvästi rajatluun poliittiseen tai 
siihen verrattavaan katsomukseen. 
Liitto on avoin ihmisen kaikille elä
mänkysymyksille ja niiden pohdin
noille, erityisesti niille, jotka liitty
vät ihmiskunnan tulevaisuuteen, 
leimaamatta mitään kysymystä 



kielletyksi tai kyseenalaiseksi . Liit
to on avoin myös erilais ille kysy
myksenasetteluille riippumatta nii
den uskonnollisesta, poliittisesta 
muusta ideologiasta, kansallisesta 
tai kansainvälisestä taustasta. 

Yhteiskristillinen, 
keskusteluhaluinen 
Periaateohjelma painottaa yhteis
työtä muiden kulttuurijärjestöjen 
kanssa. Erityisen merkittäviä yh
teistyökumppaneita ovat kir~ot ja 
niiden seurakunnat sekä Jäqestot, 
joiden tehtävässä painottuu kristil
linen elämäntulkinta. Toimintaan 
pyritään saamaan mukaan jäseniä 
maamme eri kirkkokunnista. 
Liiton tärkeimmät toimintamuodot 
tulevat edelleen olemaan foorumit 
ja seminaarit, joissa käsitellään 
kulttuurin kysymyksiä ja joissa ta
voitteena on keskustelun aikaan
saaminen . Liitto toimittaa myös jul
kaisuja, jotka toimivat keskustelu
puheenvuoroina. Esimerkkinä mai
nittakoon liiton julkaisema teos Ar
voja etsimässä, joka ilmestyi 1978 
liiton 30-vuotisjuhlakirjana. 
Kristillisen kulttuurin liittoa johtaa 
viisitoistajäseninen hallitus, jonka 
puheenjohtajana toimii kirkon kas
vatusasiain keskuksen pääsihteeri 
Veikko Pöyhönen. Varapuheenjoh
tajina ovat Seurakuntaopiston sää
tiön johtaja Antti Alhonsaari ja eku
meenisen neuvoston pääsihteeri 
Inga-Brita Castren. Hallituksen jä
seniä ovat lisäksi muiden muassa 
kiinteistöjohtaja Arvo Aho, konfe
renssikeskuksen johtaja Olli Auteri
nen, professori Seikko Eskola, oh
jaaja Marjatta Haapanen, TL Mikko 
Heikka, tutkija Harri Heino, profes
sori Martti Lindqvist sekä korkea
koulusihteeri Matti Paloheimo. 
Kristillisen kulttuurin liitto on viime 
vuosina tullut Suomessa uudelleen 
alo itetuilla kulttuuriseminaareil
laan ensin kristillisen yhteisön ja 
kuluvan vuoden keväällä laajem
paankin tietoisuuteen. Perusteelli
sesti valmistellun ja määrätieto1-

sesti tiedotetun Tampereen "Näki
jät ja näköalat" tulevaisuusfooru
min valmisteluun kutsuttiin myös 
Kristillisen taideseuran piirissä toi
mivia henkilöitä. 

Yhteistyötä selvitetään 
Rajallisten voimavarojen ja Kulttuu 
rin liiton ja Taideseuran nykyisel
lään huomattavan yhdensuuntais
Ien pyrkimysten johdosta molem
missa järjestöissä on virinnyt kiin
nostusta selvittää toiminnallisen 
yhteistyön mahdollisuuksia. Järjes
töjen hallitusten puheenjohtaJien 
asiaa koskevan pohdinnan tulokse
na oli joukko henkilöitä molemmis
ta järjestöistä koolla elokuun lopul
la Helsingissä. Lämpimissä tunnel
missa vietetyn neuvonpidon yleise
nä ajatuksena oli, että tarvetta ja 
mahdollisuuksia yhteisiin toiminta
muotoihin on olemassa ja asiaa 
ryhdytään selvittämään yksityis
kohtaisemmin. Toiminnan tällaisen 
järkeistämisen ei nähty tarvitsevan 
vaikuttaa järjestöjen itsenäisyy
teen. Yhteistyön mahdollisena koh
teena esitettiin tutkittavaksi osa-tai 
kokotoimisen toiminnallisen sihtee
rin saamista järjestöjen palveluk
seen . Valtakunnallista kantavuutta 
omaavien tapahtumien järjestely on 
työ, jota ei voida menestyksellise~ti 
suorittaa yksinomaan vapaaehtOis
voimin. Myös maan eri osissa ta
pahtuvan toiminnan järjestely edel
lyttäisi työntekijää. Järjestöt s~lvi~
tävät yleisiä ja käytännön tavoittei
taan sekä realistisia, vakaan talou
denhoidon jatkumisen huomioivia 
mahdollisuuksiaan edetä asiassa. 
Huolellisen j·a päämäärätietoisen 
suunnittelun isäksi tarvitaan tässä 
haasteellisessa ja lupaavassa tilan
teessa hengellistä kuuntelua ja 
avoimuutta kristittyinä Jumalan 
suuntaan tulevaisuuden ja tehtä
viemme realistiseksi hahmottami
seksi. 

Antero Polso 
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"Taide ja runous": 
prera fael i iti t 

" Art and Poet ry" (Taide ja Runous) 
oli nimenä " Prerafaeli itt isen Vel jes
l~ unnan " kolmannella ja samalla tä
män lyhyti käisen lehden vi imeistä 
edellisell ä numero l la. " The Germ " 
nimell ä paremmin tunnett una, tämä 
kirj alli suus- ja taidehistori an eräs 
kuriositeett i ilmestyi Englann issa, 
Lontoossa, tammikuussa vuonna 
1850. Kokeilun takana (PRB:n julkai
su ol i uhkarohkea koke ilu, sekä si
sällöl tään että taloude llisest i; yle is
tä mie lipi dettä uhmaava ja alusta 
3.Sti tuhoon tuom ittu) oli ryhmä nuo
ria englantil aisia taite ilijoita, runo i
lijoita ja esseistejä. Keskeinen hah
mo oli Dante Gabriel Rossett i, ja 
lehden toimi ttajana sekä pääasialli 
sena raho ittajana William Michael 
Rossetti , D.G. Rossettin nuorempi 
ve li. 

Kun prerafaeliiteista; heidän pää
määri stään sekä ta iteellis ista saa
vutuks istaan on puhe, on heidän 
ju lkaisuosa kolmannen numeron ni
mi, "Ta ide ja Runous" , erityisen 
osuva. Harvoin, ennen symbolismia 
ja yleiseurooppala ist a kansall isro
mant is ismin aaltoa, on mikään tai
dehistorian tuntema suunta ollut 
yhtä vahvasti sidoksissa kirjall isuu
teen , erityisest i runouteen ku in pre
rafaeliiti t. Lähes jokainen PRB:n 
merkkiteos on jonkun kirjan kuvi
tusta: Raamattu , Shakespeare, Ke
ats, Tennyson , tärke immät kirjalli 
set vaikuttajat mainitakseni , olivat 

sitä maaperää, josta prerafaelitismi 
versoi. Runouden vaikut us oli es im. 
D.G. Rossettin taiteessa ni in suu ri , 
että hän maalasi tau luihinsa, ta i 
kii nnitytt i niiden kehyks ii n säkeitä 
runoista , jotka o livat hänen taiteen
sa in spi raation lähteinä. 

The Royal Academy 1847 
A.D. Post-Rafael 

Lontoon Kuninkaall inen taideakate
mia oli si llo in kuten myöhemminkin 
Eng lann in ta ide-elämän ahjo ja kes
kus. 1786 perustettu taidekoulu se
kä vuos itta isen kansall isen va lio
luokan ta iteen näyttelyn foorum i oli 
forma li sm issaan , sekä opetusmeto
diensa kieroutuneisuudessa, Sir 
Joshua Reynoldsin oppien vääri n
tulkinnan seurauksena, saavutta
nut niin masentavan t i lan, että se 
sai John Constablen arvelemaan 
synkästi (1821 ): " Kolmenkymmenen 
vuoden kuluttua eng lanti laist a tai
detta ei enää ole". Constable itse 
ol i J.M.W. Turnerin ohella 1800-
luvun alun Englannin taiteen ainoi
ta eläviä hahmoja: muiden konfor
mismi ja yleisön liehittely sa ivat te
rävähuom ioisen taidekri itikko John 
Ruskinin toteamaan noihin aiko ihin 
(1840-45) tympääntyneeseen sä
vyyn , että RA:n vuos inäytte lyn töis
tä puolet olis i voinut ajatella sa-

Lyhen teet: PRB: The Pre-Raphaelite Brotherhood 
RA: The Royal Academy of Arts 
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masta uutterasta kädestä lähte 
ne iksi. 

PRB:n perustajajäsenet ja 
ryhmän syntyyn 
vaikuttaneet tekijät 

Vuonna 1847 opiskeli RA:ssa, edel
läkuvatun kaltaisessa ilmap iiri ssä 
kolme vars in erilaista nuorta mies
tä. He olivat Dante Gabriel Rossetti 
(1828-82; John Everett Mlllais 
(1829-96) sekä William Holman 
Hunt (1827-191 0) . Samana vuonna 
Rossetti kuitenkin kyllästyi RA:n 
kuolettavaan ilmapiiri in, ja jätti lai
toksen hakeutuen yks ityisoppilaak
si hiljattain Roomasta Lontooseen 
muuttaneelle Ford Madox Brown'il
le (1821-93). Brown oli Roomassa 
työskennellessään saanut vaikut
teita siellä asuneelta saksalarsten, 
munkkien tapaan eläneitten taiteili
joitten ryhmältä, jota kutsuttiin ni
mellä "Nasaretilaiset". Ryhmä oli 
luopunut Rafaellen ja täysrenes
sanssin jälkeisen taiteen ihailusta 
ja ottanut sensijaan ihanteikseen 
Fra Angelicon , Giotton ja muiden 
varhaisrenessanssin mestareitten 
taiteen. Syynä oli se, että täysre-

OSA 1 

nessanssin mukana taideteosten 
ulkonainen prameileva tyyli kätki al
leen kuv1en hengellisen sanoman. 
JOka taas Fra Angelicolle oli ollut 
el~mänsisältö ja ainoa syy tehdä 
taidetta. 

Samaan aikaan kun Brown oli tull ut 
Lontooseen, olivat RA:ssa opiskel
leet Rossetti, Millais ja Hunt kylläs
tymässä aikansa englantilaisen 
akateemisen taiteen likaisenruske
aan tilaan. He olivat myös etsimäs
sä henkistä perustaa taiteelleen ja 
olivat tulleet Rafaellen sekä täy~re
nessanssin jälkeisten ns. vanhojen 
mestareitten suhteen samanlaisiin 
johtopäätöksiin kuin Nasaretilaiset 
Roomassa. Tämän vuoksi Millais ja 
Hunt saivat pilkkanimekseen "pre
rafaeliitit", jonka he myöhemmin ot
tivat ryhmänsä viralliseksi nimeksi 
kun he Rossettin ollessa aloitteen: 
tekijänä perustivat "Prerafaeliitti· 
sen Veljeskunnan" 1848. F.M. Brow
nin tuoiloinen maalaustyyli sekä ai· 
hepiiri olivat vaikuttaneet epäile
mättä eniten Rossettiln, kun Hunt 
puolestaan oli saanut vaikutteita 
eniten John Rusklnilta (1819-
1900), viime vuosisadan Englann in 
tärkeimmällä taideteoreetikolta ja 
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-kriitikoita. Tämä soti ankarasti ai
kansa akateemista taidetta vastaan 
siksi, että se oli pelkkää jäljittelyä, 
koska siitä oli kadonnut kaikki luon
nollisuus ja raikkaus, erityisesti vä
rien suhteen, ja Ruskinille luonnolli
suus ja värien raikkaus olivat ehdot
toman välttämättä hengellisesti 
korkean taiteen tuntomerkkejä. 
Ruskin oli syvällinen kristitty, mutta 
samalla luonnontieteilijä sekä tai
teilija, jolta pohjalta, hänen omape
räisten tutkimustensa seuraukse
na, hänen taidehistoriansa ja kritiik
kinsä nousivat . 

Brown puolestaan oli yhdistänyt 
varhaisrenessanssia muistuttavaan 
tapaansa maalata englantilais
kansallisten kirjallisten aiheitten 
kuvaamisen; hän oli noihin aikoihin 
maalaamassa "Wyc liffe reading 
hls Translation of the Bibie .. " teos
taan, josta piti tulla ensimmäinen 
osa sarjaan maalauksia, joissa oli
sivat esiintyneet kaikki Englannin 
kirjallisuuden mestarit. Seuraavak
si hän valitsi aiheensa Chaucerilta 
ja Shakespearelta. Kun myös Hunt 
oli vuoden 1848 RA:n näyttelyssä 
tulkinnut maalauksessaan Keatsin 
"The Eve of St. Agnes"-runoa, oli 
asetelma valmis sekä ideologisesti 
että tyylillisesti, kun Rossetti, Hunt 
ja Mlllais 1848 kokoontuivat pohti
maan tavoitteitaan ja ihanteitaan, 
ryhmän muodostumiselle. Brown, 
vaikka kuuluikin oleellisesti taiteel
lisella panoksellaan ryhmään, oike
astaan ollen sen isä, ei siihen kui
tenkaan liittynyt, kun Rossetti
Hunt-Millais -kolmikko muodosti 
PRB -sisärenkaan, johon he sitten 
ottivat jäseniksi myös muita, vä
hemmän merkittäviä taiteilijoita, 
sekä myös kirjailijoita, tärkeimmän 
heistä ollen Rossettin sisaruksista 
nuorimman, runoilijatar Christina 
Georgina Rossettin. 

Matti E. Naumanen 
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Tanssi 

Mitä tanssi oikeastaan on? 
Discojen meteli vai ballerinan 
etäinen kädennosto? 

Me istumme ja puhumme, puhum
me ja istumme. Jäsenemme tulevat 
kankeiksi, yhteys omaan ruumiseen 
katkeaa. Näistä lähetyshäiriöistä 
syntyy sitten sairauksia: liikuntavai
voja, kipeitä selkiä ja niskoja, her
mostollisia häiriöitä, kontaktivai
keuksia . Jätämme käyttämättä 
mahdollisuudet korjata katkenneita 
yhteyksiä tanssin avulla. Emme 
"osaa" tanssia, emme ole tottuneet 
ajatukseen. Tanssihan on taidetta. 
Entä pohdinnat moraalista tanssin 
äärellä? 

Tanssi riittinä 
Tanssin kieli on puhuttua kieltä 
vanhempaa, ihmiskunnan alkupe
räinen ilmaisukeino, alkukieli. Tans
sia on tässä merkityksessä kaikki 
ei-sanallinen , mil lä ihminen viestii 
muille: ilmeet, eleet, liikkeet. Kiu
kunhypyt, kun törmäämme tuoliin ja 
iskemme varpaamme. Pelon ilme 
kasvoillamme. 
Alun perin varsinainen tanssi
- määrätyt liikkeet musiikin säes
tyksellä tai varhemmin ilman sitä
- on ollut uskonnollista. Tanssin 
alkuperä on uskonnollisissa riiteis
sä, joita on juhlistettu liikunnalla 
kautta maailman. Tanssi on niissä 
ollut magiaa, yhteyttä, rukousta, 
vaaran pois manaamista, kuoleman 
käsittelyä, transsiakin . Juutalais
ten vanhat tanssit tanssittiin Jeru
salemin temppelin esipihoilla ja 
pohjautuvat suoraan Raamattuun. 
Hasidien perinne jatkoi tätä tanssi
muotoa ja to i sen kauas Euroop
paan juutalai sten hajaanuksen ai-



kana. Hasidilaiset tanssit olivat pii· 
ritansseja, joissa korostettiin ih· 
misten keskinäistä yhteyttä ja sitä, 
että jokainen on katkeamattoman 
ketjun rengas. Eräs näistä vanhois
ta juutalais-hasidilaisista tansseis· 
ta on nimeltään Ilosanoman tuojan 
jalat - nimi perustuu Jesajan kir· 
jan kohtaan, jossa sanotaan: "Kuin
ka suloiset ovat vuorilla ilosano
man tuojan jalat, hänen joka julis
taa rauhaa" . 

Tanssi, parantaja 
Tanssi n mahdollisuudet korjata 
meissä olevia häiriöitä ovat luke
mattomat. Jo aivan arkisessakin 
alassa tanssi vapauttaa, juhlistaa, 
luo yh teyttä, antaa meidän purkaa 
itseämme ja liikkua yhdessä toisen 
kanssa. Alkukan taiset ihmiset kä· 
sittelivät tanssilla rituaal inomai· 
sesti sitä, mi kä oli vaikeaa ja mitä 
ei voinut muuten ilmaista: kuole· 
maa, kuolemanjälkeistä olotilaa, 
pelkoa. 
Kehitysvammatyössä tanssi on jo 
nähty oleelliseksi osaksi terapeut
tista työtä. Mielisairaaloihin tanssi 
on tulossa meilläkin - Riitta Vai
nion uraauurtava työ 60-luvulta asti 
on tehnyt tanssin psykoterapeutti
sia mahdollisuuksia tunnetuiksi. 
Tanssin kieli vapauttaa meitä ilmai 
semaan sellaista, mikä on vaikea 
sanoa, sellaista mihin ei ehkä sano
ja olekaan. Luova liikunta ja tera
peuttinen tanssi on mahdollista 
jokaiselle- ei ole tarpeen olla kau
nis, terve, hoikka ei kä musikaali · 
nen. 

Kun katsoo lapsia, ihmettelee jos
kus, miten me tämän oikein opim
mekaan? Tämän jäykän hiljaa istu· 
misen, tämän kireän hallinnan? 
Lasten vartalo ilmaisee kaikkia tun
teita kokonaisvaltaisesti: kädet hui
tovat, jalat hyppivät tai potkivat, 
iästä riippuen. Me aikuiset istumme 
sisvistyneesti kovilla tuoleilla ja sa
nomme hiljaisella, hall itulla äänel
lä : ylistetty olkoon Herra. 

Tanssi ylistyksenä 
Tanssi ei ole uutta kristillisessä ju
malanpalveluksessa. Mustien tans
sit sekä Amerikan että Afrikan man
tereilla kuuluvat erottamattomasti 
monen seurakunnan käytäntöön . 
-Suomessa jumalanpalvelustans
sia kokeiltiin ki rkoissa 60-luvulla. 
Ammattimaisia kirkkotanssiryhmiä 
ei Suomessa vie lä ole, eivätkä ne 
ole tavallisia muuallakaan maail· 
massa valkoiho isten keskuudessa. 
Englant ilainen Sprlngs on ammat ti · 
tanssijoista kokoonpantu ryhmä, jo· 
ka on omistautunut jumalanpalve
lustanssin ja muun krist i ll iseen 
käyttöön tulevan t anss in esittämi 
seen, opettam iseen ja suunn itte
lu un. Springsi n ohjelmistoon kuu
luu yksinkerta isia. yleisölle opelet 
tavia tansseja yhta h~Nin kuin tai
teellisia kertovia ta~, se1a - pa-
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raabeleja (vertauskuvia), uskontun
nustuksen ja messun eri osien ii
maisemista tanssien. Erään tans
Sin nimi on "Someth ing beautiful 
for God: Mother Teresa of Calcutta'' 
(Jota.kin kauni sta Jumalalle: Kalku
tan Aili Teresa). 
Tanssissa on mahdollista koota se
kä esittävä että hoitava puoli, itsei 1-
maisu ja taiteel linen esitys ylistys 
ja yhteys. Tanssista kukaan ei jää 
osattomaksi, kenenkää'1 e1 tarvitse 
päteä eikä jäädä yksin. toi!-,ln kuin 
vleisesti luullaan, vaikeasfl vam
mautuneetkin voivat tanssia. Tans
sia voidaan käyttää kirko1ssa ja 
muissa seurakuntien tilaisuuKsisc;a 
keskinäisen yhteyden kokemiseen 
J~ma1an ylistämiseen, ilon ilrr'lise
mis~en, uskon tunnustamisee 
Ki•kKonäytelmät voidaan laatia 
1"" ·ös tanssin pohjalle. 

:lon ja vapauden 
,nahdollisuus 

Tanssia vieroksumalla suljetaan t1e 
yhteen kokonaisvaltaisimmista 
ilon, ylistyksen ja vapauden lähteis 
tä. On muistettava, että niin kuin 
mitä tahansa muutakin asiaa, tans
siakin voidaan käyttää oikein ja 
väärin. Voimme käyttää sitä yhtey
den rakentami seen, itsemme ja 
toisten hoitami seen ja i lmai sem i
seen sekä j umalanpalveluksen 
avuksi - ja voimme ;hdistää sen 
alkoholin väärinkäyttöön ja ravinto
lakulttuuriin. Ravintolat ovat ole
massa, niissäkin voi tanssia
- mutta kuinka moni tanssin löytä
nyt ihminen kokee savuisessa ym
päristössä hoippumisen tanssiksi? 
Yhteenliitetyt kädet, sa
massa rytmissä tanssivat jalat yh
distävät meitä sanoja nopeammin, 
pöytäkirjojen ja keskusteluryhm ien 
tuolla puolen 

Eila Jaatinen 
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Kansantanssi on 
perinnettä 

Suomalainen kansantanssi on 
lähellä nuorisosihteeri Tarja 
Malisen sydäntä. Karjalaisseu
rojen kattojärjestönä toimivan 
Karjalan liiton nuorisotoimintaa 
ohjailevan Tarjan elämän perus· 
rakenteita on myös kristillinen 
maailmankatsomus. Seuraavas· 
sa Tarja Malisen ajatuksia. 

Tarja Malinen 

- Nuoriso li ittoomme kuuluu 70 yh
distystä nuoriso-osastoineen ja lä
hes 4 500 henkilöjäsentä näiden yh
distysten kautta . 

Kansantanssiharrastus 
Suomessa 

- Suurimmat kansantanssiorgani 
saatiot Suomessa ovat aakkosjär· 
jestyksessä Finlands svens~a ~?lk· 
dansring, Karjalainen Nuonsol!!tto 
ry, Naisten Liikuntakasvatu~lutto 
ry Suomalainen Kansantanssm Ys· 
tä'vät ry ja Suomen Nuorison Liitto 
ry. Nämä järjestöt ovat sekä yhdes-



s·ä että erikseen vieneet suomalais
ta kansantanssia maassamme
eteenpäin. 
- Minua viehättää kansantanssin 
omaleimaisuus ja ainutlaatuisuus 
suomalaisen perinteen i lmentäjä
nä. Ne ovat kansantansseja sanan 
varsinaisessa merkityksessä. Ne ei
vät ole koreografiaita eivätkä suun
niteltu ja tansseja, kuten tanssi Eu
roopan maissa tällä hetkellä. Tan
huissamme tulevat esille heima
jemme erityi spi irteet ja luonne. Jo
kaisen ohjaajan tehtävänä onkin 
hankkia mahdollisimman autenttis
ta taustatietoa oikean tulkinnan 
löytymiseksi. Parasta tanhuissa on 
se vuorovaikutus, mikä syntyy lii
kunnan, musiikin ja laulun yhdistä
misessä perinnettä hyväksi käyt
täen. 

Tanssi ja leikki 

- Hengellisiä kansantansseja ei 
ole. Mutta ylistää ja kiittää voi myös 
liikunnan avulla. Se on kanava tu
tu stua toisiinsa, näkemykset omas
ta itsestä ja muista avartuvat , jaam
me keskenämme ilot ja surut ja sa
malla ylläpidämme henkistä että 
fyysistä vireyttä. Jos joku 1 ukijotsta 
tuntee kutsumusta tämäntyyppi 
seen toimintaan, ole hyvä ja ota yh
teyttä. 
- Tanhuja valittaessa on kartoitet
tava, minkälaisissa tilaisuuksissa 
niitä on esitetty, mitä perinteenhaa
raa sillä on haluttu ilmentää. Ohjaa
jCin. tul1s1 soveltuvin osin ottaa käyt 
toon se osa perinteestä, mikä sovel
tuu nykypäivään. Perinteessämme 
on ilm iöitä, joita ei ole tarpeellista 
nykypäivänä esittää. Tanssin ja lei
kin Otkea suhde esille tuotuna an
taa es tl täj i lle ja katsoj i lle elävtm
m~n kuvan perinteestämme. Ryh
man om ät lähtökohdat antavat asi
oiden tulkit semiseen sen hienosää
d?n , joka syntyy ohjaajan ja ryhmän 
valtsen kasvun tuloksena. 

TM/AP 

Yhtä 
Toista 

Tai!(' pa lstal le to1m : t~s k o~oaa puo l i
., uus• tta •n silmi•nsa 1a <orvimsa sat tu · 
neen va l• ko,man knst -t:, ,en taidehar
ra s tu~ta s1vuav1a tapak: _ ~ i a ja tuotte i
t a 

Pellavaa Bullalle 
Kuvakudoksia ja pellavan eri 
valmistus- ja työvaiheita esittelevä 
lahtelaisen tekstiilitaiteilija Anna 
Heikkinen-Rummukaisen näyttely 
on esillä Helsingin Vanhan kirkon 
seurakunnan näyttelytiloissa "Bul
lalla", Bulevardi 16 A, keväällä 
28.3. -18.4.1982. Näyttelyä täyden
tävät diakuvat. Taiteilija Heikkinen
Rummukainen on Kristillisen taide
seuran jäsen. 

Valppautta uuden 
kulttuurilain seurantaan 
Kuluvan vuoden alussa astui voi
maan lak i ku ntien kulttuuritoimin 
nasta. Näköpiirissä on lukuisien 
ku nnal listen kulttuurisihteerien vir
kojen perustam inen ja varojen oh
jautuminen kunnalliseen kulttuuri
toimintaan. Henki lövalinnoissa ja 
tavoitteiden asettelussa kristittyjen 
kulttuurinharrastajien on tarpeen 
osoittaa valppautta. Tätä muutos
vaihetta silmälläpitäen Suomen Kir· 
kon Seurakuntatoiminnan Keskus· 
liitto, SKSK, on asettanut kulttuuri
asiain neuvottelukunnan, joka on 
laatimassa suositusehdotusta kun
tien ja seura ku ntien yhteistoiminta
mahdolli suuksista kulttuurialalla. 
Seurakunnat ovat omalta osaltaan 
jo nykyisellään huomattava kulttuu
ritekijä monissa kunnissa, esimer
k!ksi kuorotoiminnan kannaita ja 
ajateltaessa kirkkosaleja musiikki 
saleina. 
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Yhtä 
Toista 

Tapahtunutta: 
Kirkkonäytelmäkurssi 
Nurmeksessa 
maaliskuussa 

Teatterinohjaaja Lilja Kinnunen
Riipisen ohjauksella järjestettiin 
kuluvan vuoden maalis-huht ikuun 
vaihteessa. Nurmeksen evankelisel
la opistolla ki rkkonäyte lmäkurssi. 
Näin alkanut alueellinen hajonta on 
tervetullutta kirkkonäytelmäharras
tuksen kannalta. Osallistujajoukko 
voi laajeta, kun jo useana vuonna 
järjestettyjen Järvenpään Seura
kuntaopiston kurssien rinnalle syn
tyy uusia tapahtumia. 

Tapahtunutta: 
Kirkkotaiteen päivät 
Oulussa lokakuussa 

Maaseudun sivistys'iiton kenties 
hieman yllättäen vuonna 1Y79 al
kunsa saaneet kirkkotaiteen päivät 
on pidetty kolmannen kerran, tällä 
kertaa lokaKuun alkupäivinä Oulun 
seudulla Laaja-alaisesti ja arvoval
taisen luermoitsija- ja esiintyjäjou
kon siivittämänä tapat1tumat tuntu
vat suuntautuvan erityrsestr selvll
telemään uskon ja kirkon arheutta
mia juonteita kulttuurihistor,as
samme, virsiä, kirkkoja, ikoneita 
kirkon henkilöhistonaa. Nykyise~ 
Kulttuurin arvojen etsintään tämä 
lähestymistapa tuo koeteltua ja ai
heetta vähäteltyä aineistoa, merkit
tävän puolen "juurista". Ajateltaes
sa uskosta nousevien arvojen esil
läpitoa kulttuurissa tarvittaisiin kui
tenkin myös selväpiirteisemmin 
eteenpäin tähtäävää ainei stoa. Tä-
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hän Maaseudun sivistysli itolla var
maan on resursseja ja mahdollises
ti suunnitelmiakin. 

Kuluvan vuoden kirkkotaiteen päi 
vien esiintyjäluettelosta poimitta
koon esimerkiksi ta iteil ijat Ritva 
Auvinen, Liisamaija Laaksonen 
DU Eero Erkkilä, kuvanveistäjä 
Heikki Häiväoja, FT Aune Jääski
nen, metropoli itta Leo, kuvanve istä
jä Harry Kivijärvi sekä arkk itehdit 
Juha Leiviskä ja Carl-Johan Slotte. 

Tapahtunutta: 
Kirkkosuunnittelun 
seminaari Helsingissä 
lokakuussa 

Kirkkojen suunnitteluun osal listu
vien eri osapuolten saattaminen 
luovaan ja hailittuun yhteistyöhön 
elävän seurakunnan ja kehittyvän 
jumalanpalveluKsen tarpeiden huo
mioonottamiseksi mainittiin tavoit
teeksi Seurakuntaopiston konfe
renssikeskuksen yhdessä muuta
mien muiden tahojen kanssa loka
kuun puolrvälissä järjestämässä 
kirkkosuunnittelun seminaarissa. 
Monrpuolisesti ajan vaateita ja seu
rakunnan olemusta yt1teen puno
neen ja tiedonkulun katkokohtia 
korjanneen seminaarin ohjelma kä
sitti tietopaketteja akustiikasta 
muiden kirkkojen JUmalanpa/velus
käytäntöihin. Tiivrin tapahtuman 
mielenkiintoisia puheenvuorosiker
miä oli esimerkiksi Taide kirkkora
kennuksessa, joka loi jännitettä kä
siteryhmään tilataide-kuvatai
de-musrikki Seminaarin ansioita 
'ier.ee juuri epämääräisten toivei
den koostaminen hallituiksi näkö
kuin iksi ja 1äiden saattaminen he
delmälliseen vuorovaikutukseen 
keskenään . Luentomonistekoostet
ta tiivistetympi, olennaiset sanova 
julkaisu tapahtumasta olisi paikal
laan. 



Runot 

Pimeä 
itäinen taivas 

jossa enkelit 
etsivät ihmistä 

antaen hetken 
valon 

tuskaisille ajatuksille 

Osmo Alvesalo 

Katselen valkeaa lunta, 
sitä käsin kosketan , 
ja nähden päiväunta 
minä arjen unohdan. 

Syvällä lumon alla 
näen arkun valkean , 
se kätkee moisen puvun 
hyvin pienen vainajan . 

Aino Niinistö 

Minun näkyni kiiruhti 
kuin Elias iltaruskossa 
palavalio taivaalla 

Avatessani ovet ja ikkunat 
myrskytuulella 

Tuleeko hän tulivaunuilla 
jättäen jäljelle 
rikkinäiseen kaupunkiin 

kekäleenpunan 
ympärille miilunpolttajat 
jotka /apioivat hiekkaa 

kadulta 

Osmo Alvesalo 

Tiedätkö 
miten helpottunut autuas olo syntyy 

kun tajuaa olevansa 
juuri sopivan kokoinen 

eilen vielä 
kuuluin arvostelulautakuntaan 

arvosteltavissa oli yksi 
joka ei koskaan 
ei missään läpäissyt kritiikkiä 
ne toiset 

niin no 
heitähän saattoi ymmärtää 

sehän oli hyvä 
että olivat sitä mitä olivat 

mutta tämä yksi 

Tänään huomasin 
että se yksi 
olikin tullut 
ihan sopivan kokoiseksi 

ja arvostelulautakunta 
se olikin se 
joka ei ollut 
sopivan kokoinen 

Sinikka Särki 
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Joukkoristiside 

Pyydetään palauttamaan , ellei vas
taanollajaa tavata. Kristillisen Taide
seuran jäsenten osoitteenmuutoksista 
i 1 moi tellava pai kallisyhdistykseen , jo
ka to im ittaa t iedon lehdelle. 

Kulttuuri tarvitsee 
kristittyjä - sinua 

J Kri st il lisen Taideseuran peru st i ki rja i
lija Hilja Haaht i ys täv ineen vuonna 
1919 edistämään "kris t illisyyttä. taidet
ta ja suomalaisuutta" . 

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 hengell isen todellisuuden huo
mioivaa taidetta . Tähän tapahtumaan 
osallistuminen ja sen rohkaiseminen 
seka taiteen tekijöinä että vastaanolla
jina 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 all aolevalla li pukkeeli a. Jäse
nyyteen sisä ltyy kahdesti vuodessa il
mes tyvä Ars Magna. Jäsenmaksu peri
tään l iitt yjäitä postitse (esimerkiks i 
Hel sing in yhd istyk sessä viimeKsi kulu
neena to rmrn tavu onna maksu oli suu
ruudeltaan 15 mk). 
Paika l lisyhd istysten to iminnasta tiedo
tetaan lehdissä ja jäsenkirje in paikka
kunnitta in . 

Halutessasi tu tustua seuraamme voit 
myös tilata lehden lii ttymättä jäsenek
si . Vuosikerran postituskuluina perim
me tällöin 5 markkaa . 

Liittymiskaavake 

Nimi 

Oso ite 

Syntymäaika 

Arvo 1 ammatti 

Pu hel in 

Päiväys 

A lleki rjoitus 

:..- Liityn Jäseneksr = Tilaan lehden 

Osoitetietoja 
Post ita liittymiskaavake lähimmälle 
Kristillisen Taideseuran yhdyshenki lö l
le: 

Harri Nurmi 1 Hiihtomäentie 34 C 24/ 
00800 Helsinki 80 1 755 42 49 
Antero Polsoi Jousenkaari 9 A 6 / 02120 
Espoo 12/ (90) 466 672 
Antti Raipala / Aleksanterinkatu 4 A 1 
15110 Lahti 11/ (918) 22 123 
Taimi Tukiainen / Petkeitie 8 B 54 / 
20540 Turku 54/ (921) 373 118 
Helvi Wahlman/Kaivokatu 23 A 7/ 
48100 Kotka 10 
Eero Mikkonen 1 Pietarinkatu 10 B 1 
50100 Mikkeli 10 /(955) 16030 
Elsa Mäkelä / Kauppakatu 55-57 B 33 / 
70100 Kuopio 10/(971) 12071 
Juha Hämäläinen / Nousukatu 5 B 19 / 
40700 Jyväskylä 701 (941) 14 149 
Keskusseuran sthieerl: likka Kuoppa
mäki/ Toiarintie 4 B 13/00400 Helsink i 
40 /(90) 576 310 


