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Itsemme
näköinen
nuor1so
Työskentelen keskiasteen ammatillisessa oppi laitoksessa, jossa nykyisin opiskelee lähes 500 nuorta saavuttaakseen
ammatin itselleen.

eee eeeeeeeeee ee
Oppilaitoksemme nuoret ovat aktiivisia, ahkeria ja
luovia ihmisiä, joiden kanssa työskentely on vakuuttanut minut siitä, että ikäpolveni siirryttyä eläkkeelle
maamme on hyvissä käsissä, joskin se saattaa olla
erilaisissa käsissä, kuin omamme ovat.
Positiiviset kokemukseni nuorista ovat taustana
ärtymykselleni, jonka aiheuttavat puheet nykynuorten velttoudesta, pahantapaisuudesta jopa rikollisuudesta, jotka kaikki ovat kuulemani mukaan suuruudeltaan aivan eri luokkaa kuin meidän ikäluokkiemme pahantapaisuus, velttous ja rikollisuus. En
siis jaa käsityksiä nuortemme huonoudesta yleisenä
ilmiönä, joskin myönnän , että kaikkina aikoina myös meidän - nuorten joukossa on myös moitetta
ansaitsevia. Toisaalta kysyn, eikö jokainen aika ole
lapsiaan ja nuoriaan "ansainnut". Jokaisen aikuissukupolven tehtävä on antaa kasvumahdollisuudet

lapsilleen ja nuorilleen, eikä tämä tehtävä ole vain
vanhempien , opettajien ja muiden "palkollisten"
kasvattajien vaan jokaisen aikuisen ihmisen. Se,
mitä lapsemme ja nuoremme ovat, on meidän
aikaansaannostamme. Meillä on itsemme näköinen nuoriso.
Olen miettinyt tätä nuortemme vähättelyä myös
meidän aikuisten itsetuntokysymyksenä. Pelkäämmekö myöntää, että työmme tulevaisuutemme
eteen on ollut vaivan arvoista. Olemme kyenneet
kasvattamaan nuorison, joka jaksaa uskoa, joka
uskaltaa toivoa ja rohkenee rakastaa silloinkin, kun
me rakkaudettomasti olemme valmiit viemään heiltä uskon itseen ja toivon tulevaisuuteen.
Uskallan uskoa, että avautuminen nuorille ja
nuoruudelle, saa meidät vakuuttuneiksi, että kylvö
on kannattanut.

Tuula Setälä

• • • • • • • • • • • •
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Keskeneräisten töiden
näyttely
Kesken jääneessä työssä on inhimillisyyttä ja elämän makua ehkä enemmän
kuin valmiissa ja täydellisessä.

Kotkan seurakuntakeskukseen keskeneräisistä töistä koottiin lokakuussa 1996 näyttely, jossa nämä työt
puhuvat hilpeää ja haikeaakin kieltään ihmisen elämästä.
Kotkan seurakunnan nuorisonohjaaja Marja-Liisa Huttunen kertoo idean näyttelystä syntyneen

symisen viesti haluttiin välittää muillekin leväyttämällä
työt esille. Näyttelyn oppaiksi tai toiseksi osaksi etsittiin aihepiiriin liittyviä runonsäkeitä ja Raamatun jakeita.
Näyttelyn asettelivat esille Marja-Liisa Huttunen ja
Helena Kähärä. Hankkeessa mukana ollut pastori
Pertti Tenhovaara sanoo, että keskeneräisyyden teemaa on runoudessa ilmeisesti käsitelty todella paljon,
sillä sopivia säkeitä löytyi helposti. Raamatussakin
ihmisen keskeneräisyys tai vajavaisuus kulkee juonteena läpi koko Vanhan ja Uuden testamentin.

Rispaantuvat kankaat
Seurakuntakeskuksen saliin kootut työt ovat enimmäkseen naisten käsitöitä, ehkä idean alkuperästä
johtuen. Joitakin miesten puutöitä on joukossa, ja
miehen käsialaa on myös keskeneräiseksi sävellykseksi jäänyt sonaatti .
Kotkan seurakunnan seuraava Tuomas-messu
pidettiin näyttelyn aiheeseen liittyen. Alttariseinä oli
puettu kahteen ruskanväriseen, suureen kankaaseen, joiden reunat tietenkin rispasivat ompelemattomina. Messussa näyttely oli polku , jonka kautta
kuljettiin mietiskellen , ja matkan tapaisena kokonaisuutena se muutoinkin on tarkoitettu koettavaksi.

Valmis , kesken
kesällä Lehtisensaaressa naisten leirillä. Juttu itse
kultakin kesken jääneistä töistä alkoi sattumalta
kuultokudosten ja värjäyspatojen äärellä.

Vajaiden viesti

Yksi näyttelyn teksteistä on katkelma Jörg Zinkin
runosta: "Ei mikään tule aivan valmiiksi, en minä
itsekään, eikä minkään tarvitse jäädä kesken. Millä
tavoin nuo kaksi kuuluvat yhteen sen tiedon jätän
hänen haltuunsa joka yksin on viisas. "

Symbolista sisältöä asiassa huomattiin olevan vaikka
kuinka, ja oman ja muiden epätäydellisyyden hyväk-

Hannele Karppinen
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Kristillisen taideseuran
kirjallisuusapuraha 1996
Harri Raitikselle

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö
myönsi Krstillisen taideseuran kirjallisuusapurahan 1996 kirjailija Harri Raili kselle. Apu raha ju1kistetti inarvovaltaisten vieraiden läsnäollessa Luterilaisen
kirkkoperinteen päivien yhteydessä lokakuussa 1996 Kuopiossa.

Apurahan luovuttivat säätiön asiamies Seppo Koistinen sekä hallituksen jäsen Antero Polso. Apurahan luovutuspuheenvuorossa kosketeltiin tukisäätiön
merkitystä omalla vaikutusalueellaan kulttuurin kentässä:
- Eräänä lähtökohtana kirjailija tarvitsee inhimillisen elämän tuomaa viisautta, jotta hänen olisi
mahdollista saada aikaan ilmaisuvoimaista tuotantoa. Jostain syystä ensiksi tulee mieleen, että inhimillinen viisaus sisältää kokemuksia rajallisuudesta
ja pahuudesta, mutta sen lisäksi ja siltä taustalta
myös yhteydestä ja ilosta.
-Apurahan myöntäjä näkisi mielellään, että syntyisi kirjoja, joissa olisi läsnä myös kristityn elämän
tuoma viisaus: näkymätön todellisuus on läsnä, ja
kokonaisen todellisuuden perustava osa.
- Kristityn näkökulmaa on myös aikaulottuvuus
yksilön elämässä yli maanpäällisen elämänkaaren .
Nykyhetki ja siinä täysin eläminen ovat osa syvempää kokonaisuutta.
- Tässä kaikessa ihmisellä on vakava rajoittuneisuus ajatella ja toimia oikein ja hyvin. Jokainen
voi kuitenkin vastaanottaa Jumalan ansiottoman
hyväksynnän yhä uudelleen.

A.P.

11111111111111111111111111
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Harri Raitis
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Tapahtui Virossa 1939-1941

eeeeeeee 1
Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suomalaiset tuntevat Viron historiaa huonosti. Neuvostoliiton aikana ei
siitä kouluissamme juurikaan puhuttu
eikä sen harrastamiseen muutenkaan
rohkaistu.
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Ehkä siksi yhä useampia kiehtoo nyt saada tietoja
siitä, mitä Suomenlahden eteläpuolella tapahtui ennen sotia ja niiden aikaan. Seuraavassa kirjailija Harri
Raitis valottaa Kristillisen taideseuran kirjallisuusapurahan 1996 saaneen teoshankkeensa tapahtumien taustaa.

lukuisista kommunisteista. Kyseenalaisilla vaaleilla
valittu kansanedustuslaitos päätti puna-armeijan vaativan katseen alla pyrkiä Neuvostoliiton jäsenvaltioksi.
Itsenäinen Viro lakkasi olemasta.

Pätsin Viro

Kun sota Saksan ja Neuvostoliiton välillä puhkesi,
miehitti Saksa Viron vuonna 1941. Haaveet siitä, että
se olisi tuonut ankariin oloihin lievennystä karisivat
muutamassa päivässä. Saksalaisjoukkojen edellä
kulkeneet virolaiset sotilaat, jotka olivatvapauttaneet
maansa ja vangitut johtajansa saivat todeta, että uusi
vallanpitäjä kokosi heidät nopeasti taas vankiloihin.

Viron itsenäisyystaistelun (1918-1919) keskeinen
hahmo Kantantin Päts oli nuoren tasavallan tärkein
poliitikko : pääministeri, "riigivanem" ja presidentti .
Vuonna 1934 hän fasismiin taipuvien ns. "vapsien"
vallankaappausuhan takia julisti poikkeustilan, joka
sitten jatkui eri muodoissa sotaan saakka. Ainoa sallittu poliittinen järjestö oli lsamaaliit (lsänmaanliitto) .
Tästä huolimatta Virosta ei tullut totalitaarista valtiota.
Esimerkiksi poliittisia vankeja ei juurikaan ollut ja
vaaleissa vuonna 1938 Jaan Tonissonin johtama
oppositio sai huomattavan kannatuksen.

Suurten jaloissa
Saksa ja Neuvostoliitto solmivat v. 1939 hyökkäämättömyyssopimuksen , jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa sovittiin siitä, että Neuvostoliitto voi miehittää Baltian. Kun toimenpidettä ryhdyttiin toteuttamaan, eivät Viron johtajat pitäneet mahdollisena puolustautua ja niin maa joutui vaihe vaiheelta punaarmeijan haltuun . Suomessakin myöhemmin tutuksi
tullut A.A. Zdanov tuli maahan ja pani toimeen nopean "sovjetisoinnin", joka alkoi heikon ja riittävän
neuvostomielisen nukkehallituksen asettamisella.
Tallinnassa järjestettiin neuvostovaltaa vaativia mielenosoituksia, johin väki koottiin siviilipukuisista sotilaista, neuvostotukikohtien työväestä ja Viron vähä-

Uusi miehitys

Romaani tarvitsee päähenkilön
Monella suomalaisella oli ennen sotia lämpimät suhteet Viroon . Tarton 1632 perustetussa yliopistossa
opiskeli monia suomalaisia. Entä jos siellä vuonna
1939 poliittisen myllerryksen alkaessa olisi ollut heimoaatteen läpitunkema teologian ylioppilas, joka
nuoruutensa koko ihanteellisuudella olisi uskonut
oikeuden voittoon ja Jumalan hyvän tahdon tapahtumiseen maailmassa? Millaiseen kri isiin hän joutui ,
kun raaka väkivalta jyräsi pienen kansan ja inhimillisyyden alleen? Palasika hän kiltisti kotisuomeen ja
yritti unohtaa koko Viron vain liittyikö kenties niihin
nuoriin , jotka pakenivat metsiin muodostaen aikaa
myöten "metsäveljien" epätoivoisen sissiarmeijan?
Näitä kysellen lähden tekemään romaania, jonka tarkoitus on kuvata ikuisia kysymyksiä pienen ja
suuren kohtaamisesta ja yksilön osasta koko maailman vavistessa pahuuden voimien saatua ylivallan .
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--------Enkelten
joululaulu

Kerubien parvi
lensi liidellen
Betlehemin maille
luokse paimenten.
Airut lausui heille:
"Vapahtaja nyt,
tänään juur on teille
seimeen syntynyt."
Maarian ja lapsen
vastasyntyneen
miehet saivat nähdä
majaan yöpyneen.
Joosef heidän luonaan
seisoi, vartioi,
hellästi, kuin vuonaan,
Lapseen katseen loi!
Jeesus, enkeleiden
joululaulu oot!
Kymbalit ja harput
sulle pauhatkoot!
Piikkikruunuun vaihdoit
kruunus Kuninkaan!
Halpa viitta ylläs
kuljit yllä maan.
Jeesus Kristus, Herra,
Poika Jumalan,
kunniasta taivaan
astuit vaivahan!
Saavuit veljeksemme
luokse syntisten!
Arvo/liset emme
olleet lahjan sen!
Enkeleiden laulun
kaiku yhä soi!
Sielussamme armon
kaipuu huminoi!
Saanko taivahassa
kasvot Kristuksen
kerran myös mä nähdä
luona Istuimen?

• • • • • • • • • • • • •
Helsingissä 9.12.1996
Oke Peltonen
(Sävel Franz Schubertin messusta "Pyhä")
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Hyviä uutisia
kuvateologia
v1 r1aa
1

1

1 1

1 1

Parin vuoden ajan ovat Helsingin Yliopiston käytännöllisen teologian ja Jyväskylän Yliopiston taidehistorian laitokset tehneet yhteistyötä kuvan teologiaa koskevana tutkimusprojektina.

• • • • • • • • • • • • •
Projekti, jota Suomen Akatemia on rahoittanut, tuotti
yhteisiä seminaareja sekä useampia väitöskirjasuunnitelmia. Niistä on tähän mennessä valmistunut
kaksi. Hanna Pirisen väitöskirja tutkii, mitä uskonpuhdistus sai aikaan eräissä keskiaikaisissa kirkkorakennuksissamme . Väitöskirja kuuluu Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisusarjaan.

Arkisto käytössä
Toinen on Pekka Vähäkankaan Taide alttarilla alttaritaulutraditio Suomessa 1918-1945 (Jyväskylä
Studies in the Arts 52). Etsiessään tutkittavan aikakauden yleistä ajattelutapaa kirkollisesta taiteesta hän
on käyttänyt runsaasti Kristillisen Taideseuran
Kansallisarkistoon tallennettua arkistoa sekä Eino
Sormusen , seuramme aktiivisen jäsenen, kirjallista
tuotantoa.
Marraskuun 13-14 päivinä pidettiin Helsingin
Säätytalolla Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuotuinen kaksipäiväinen syumposium. Sen aiheena oli tänä vuonna Kuvan teologia. Kahden päivän aikana käytettiin aiheesta 21 puheenvuoroa,
joissa kuvaa ja sen tekemistä valotettiin filosofien ,
teologien, taidehistorijoitsijoiden ja kuvataiteilijoiden

näkökulmasta. Symposiumin puheenvuorot julkaistaan Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran
vuosikirjassa.

Kuva-ajattelusta
Professori Jouko Martikainen on pitänyt eri yhteyksissä viime vuosina esitelmiä, joissa hän syvällisesti
on esitellyt luterilaisuuden kuva-ajattelua. Hän on
voinut osoittaa sen kuuluvan luterilaisen uskontulkinnan ydinkysymyksiin. Sana ja kuva ovat sen
mukaan periaatteessa samanarvoiset Yksi näistä
esitelmistä julkaistiin jo 1989 kirjassa Esko Koskenvesa (toim.): Puheenvuoroja jumalanpalveluksesta,
Helsingin Yliopisto käyt. teologian laitoksen julkaisuja C8/1989.
Pekka Vähäkankaan tutkimus osoittaa, kuinka
olematonta kuvan olemuksen ja tehtävän teologinen ajattelu on meillä ollut. 1918-1948, jolloin juuri
vapautuneen maamme kaikinpuolinen henkinen ja
aineellinen - myös arkkitehtooninen - rakentaminen eli valtavaa uuden luomisen aikaa, kirkolla ei
ollut juuri mitään merkittävää sanottavaa kirkkorakennuksistaan ja niiden kuvataiteellisesta varustamisesta.
Kuvateologinen ajattelu oli varsinaisesti vain
Eino Sormusen ja Aleksi Lehtosen henkilökohtaisen aktiivisuuden varassa, olkoonkin että heidän
sanomisillaan on vieläkin huomattavaa painoarvoa.
On siis yleisestikin merkittävää, että kuvateologian
systemaattinen tutkimus on viriämässä, ja että se
alunalkaen tapahtuu yhteistyössä taidehistorian
tutkimuksen kanssa. Mutta erityisesti tämän tulisi
olla Kristillisen Taideseuran mielenkiinnon kohteena.

Tauno Sarantola
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Rautakaudesta ristiretkiin

Suomen vanhin
kristillinen yhdy
Merovinkiajan alussa 600-luvulla siirtyy
maahamme kerralla suurempi
väestöryhmä keskiseltä Reini Itä,
frankkilaisia sotureita, kauppiaita ja
käsityöläisiä, joista tulee "kainulaisina"
eli nuijamiehinä suomalaisen
yhteiskunnan johtava ryhmä
vuosisadoiksi .

Osa 2

pkunta

[
He luovat yhteiskunnallisen järjestyksemme ja
sotalaitoksemme ; he tuovat Keski-Euroopasta uudet hauta-anteina käytetyt korutyypit ja uuden pukumuodin, nykyisen kansallispukumme esiasteen ; he
johtavat maamme suunnitelmallista asutusta pohjoiseen ja itään, eräretkiä ja viikinkiretkiä: he luovat
maamme teollisuuden ja osallistuvat friisien kanssa
kansainväliseen kauppaan. Ennenkaikkea he johtavat kahdensadan vuoden ajan suomalaisten taistelua Pohjanmaan ja maamme lapinkäynnin kaapanneita ruotsalaisia vastaan. Frankit asettuvat EuranKöyliön alueelle muodostaen yhtenäisen asutuksen , joka hautaa vainajansa ruumishautoihin aina
historialliseen aikaan asti. Tämä kristillinen asutus
on siten vaikuttanut maassamme 550 vuotta ennen
ensimmäistä ristiretkeä.

Verottajat
Kun kainulais- ja heidän seuraajansa pirkkalaisorganisaatiot johtivat lapinkäyntiä ja koko Pohjolan turkisverotusta 900 vuoden ajan- Kustaa Vaasa
lakkautti pirkkalaisoikeudet vuonna 1554- ovat nämä
lapinkävijät olleet tilaisuudessa tutustumaan lappalaisten shamanismiin ja maailmankatsomukseen.
Muinaisrunoutemme shamanistiset ja luonnonmyyttiset piirteet ovat tällöin siirtyneet myös suomalaisten henkiseksi omaisuudeksi . Ne eivät ole vuosituhansien takaista tai peräti suomalais-ugrilaista
heimoperintöä. - Keski-Euroopasta he toivat mukanaan ja välittivät myös Ruotsista friisien kanssa germaanisen pakanuuden uskonsisällön ja mm . sen
esinesymboolit, kuten karhunhammasriipukset ja Torin , ukkosenjumalan vasarat. Mutta ennenkaikkea he

toivat maahamme uuden
barbaarikristillisessä muodossa.

uskon

sen

Ennen lukutaitoa
Mikä oli uuden uskon sisältö ja käytännön elämä maassamme? Meidän on ensinnäkin muistettava, että germaanit olivat saaneet jo 300-luvulla
länsigoottien piispan Wulfilan suorittaman raamatunkäännöksen ja heillä oli oma riimukirjoitus käytössä jo 200-luvulta lähtien. Silti ei heillä ollut Jumalan sana henkilökohtaisesti omaksuttavissa,
koska kansa oli käytännössä lukutaidoton. Germaanit liittivät kristinuskon Jumalan omien inhimillisten ja luonnonvoimia kuvaavien jumaliensa joukkoon. Hänet koettiin Luojaksi ja ylijumalaksi . Suomalaiset puhuivat Ukko Ylijumalasta. Kristuksen
kokeminen inhimilliseksi, elämänläheiseksi ja sankarihahmoksi johti hänen jumaluutensa kieltämiseen , areiolaisuuteen. Seurakunta- ja piispajohtoisen katolisuuden ja barbaarikristillisen areiolaisuuden välinen vastakohta ilmeni roomalaisuuden ja
germaanien vastakohtana. Frankkien merovinkilaisen kuningassuvun siirtyminen katolisuuteen merkitsi valtiota luovan kuninkuuden ja kirkon liittoutumista yhteiskunnan rakentamisessa. Latinankielinen ja kirjallissisältöinen jumalanpalveluselämä,
kirkollinen organisaatio ja luostarilaitos olivat vielä
600-luvulla maahamme muuttaneille frankeille outoja ja ulkopuolisia asioita, vaikka he tulivat muodollisesti katolisen kristikunnan piiristä.

Merkkien kieli
Sensijaan kristillisillä symbooleilla oli tärkeä sija käytännön uskonelämässä. Pyhä Henki, kolminaisuu-

11

den kolmas persoona oli silloisessa kristillisyydessä
outo käsite, mutta kristillisyyden ulkonaiset merkit
kätkivät itseensä väkeviä, ihmiselämää sääteleviä
voimia, kuten muinaisesineiden koristelu ja käyttö
osoittaa. "Valkea Kristus"todettiin väkevämmäksi kuin
pakanalliset jumaluudet ja täten liittyi uusi usko perinnäiseen maanviljelyskulttuurin tietäjäuskoon, joka luotti
sanan mahtiin ja tiedon valtaan.- Kristillisyyden sisältö omaksuttiin selvimpänä moraalin alueella. Kymmenen käskyn sisältö oli elämänläheistä ja suullisestikin
helposti opittavissa. Se liittyi luontevasti pakanalliseen oikeuskäytäntöön että perinteiseen vainajainpalvontaan , suvun kunnioittamiseen, joka oli
pakanallisen uskomme pääsisältö. Moraalinkin osalta omaksuttiin kristilliset arvot kuitenkin valikoiden,
esim. viidennen käskyn kohdalla.- Maahan muuttanut väestö yhdisti täten maailmankuvassaan eri uskomusmaailmoja. Tämä toisaalta synkretistinen, toisaalta organisoimaton uskonelämä sai ratkaisevia
kristillisiä lisävaikutteita viikinkikaudella idän kirkosta,
ortodoksisesta maailmasta,joka länsimaisen perisyntiopin asemasta korosti kristillisen rakkauden osuutta
ja uskoi ihmisen kykyyn kilvoitellen kasvaa paremmaksi hänessä olevan synnynnäisen hyvyyden varassa.

sessä voidaan todeta erityistä uskonnollista vastakohtaisuutta perinnäisen pakanuuden eri muotojen
ja uuden kristinuskon välillä, kuten Keski-Euroopassa. Kristillinen usko on siten saapunut maahamme
lännestä, mutta saanut sitten viikinkiretkien päättymiseen asti vuonna 1050 pääasialliset vaikutteensa
idästä. Vuonna 1054 tapahtunut Rooman ja By·
santin kirkkojen ero toi sitten idän ja lännen välisen
taistelun , kahden organisoidun kirkon välisen kilpailun väestöstä ja maa-alueista kristillisyydenkin piiriin. Suomalaiset olivat tällöin jo valinneet puolensa
- fankkilaisten johdolla. Vain vasta viikinkikaudella
alkunsa saanut Karjala joutui idän kirkon ja sen
luostarilaitoksen piiriin.
Kansanruno antaa rehevän kuvan barbaarikristillisestä elämästä. Väinämöisen kirkkomatkasta kerrotaan:

Vaka vanha Väinämöinen
ajoi kirkkohon kivasti
yli muista ylpeistä
yli muista rohkeista
Rikkoihe reki runolta
jalas taittui laulaja/ta
kivisellä kirkkotiellä
paatisella partahalla

Sulautuminen- muutos
Kun kansanrunoutemme tutkimus osoittaa sekä myyttien että syntyloitsujen pohjautuvan kristillisiin
käsitteisiin , pyhimyksiin ja uskonsisältöön, on nyt siis
osoitettavissa oletettua kristillistä Viikinkikautista
käsitesiirtoa peräti kaksisataa vuotta aikaisempaa
kristillistä vaikutusta jo 600-luvulta lähtien. Tämä kotimainen pakanauskonnon , luonnonmyyttien, vainajainpalvonnan ja vihdoin lappalaisten välittämän
shamanismin yhdistyminen kristinuskoon ja
historiallispohjaiseen kansanrunouteen, sankarirunostoon , jonka tapaamme kalevalaisessa
muinaisrunossa, on siten peräisin jo merovinkiajalta.
Eri uskomusten sulautuminen ja tapahtunut elämänläheisesti ja valikoivasti eikä maamme kehityk-
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Siinä on verevä kuvaus raisun kainulaisen ylimysruhtinaan suhteesta kirkkoon. Samanlaista oli
sittemmin pappien käytännön kirkollisuus. Kalevan
papista kerrotaan, kun komea "Kirsti-piika" saapui
pyhäasussa kirkkoon:

Siellä risti Riian poika
ja kaunis Kalevan pappi
piti saarnan saappahassa
sekä messun miekka vyöllä
Kun hän pääsi saarnastansa
vaati värtävaimoksensa
Iski silmiä edessä
polki kanta 'a takana

Tieteen ja taiteen
kristillisen tukisäätiön
apu rahat 1996

Ei siis piitattu kirkollisesta pukeutumisesta,
sakraalisista muodoista ja heti kirkonmenojen jälkeen oltiin valmiit sananmukaisesti iskemään naista. Munkkilaisuus ja pyhien toimitusten arvostus eivät olleet kotiutuneet Pohjolaan .

Hiippakunta perustetaan
Kun sitten piispa Henrik saapuu yleisen länsimaisen
ristiretki-innostuksen kannattamana maahamme ja
ryhtyy luomaan järjestystä tähän puoli vuosituhatta
rehottaneeseen ylimysjohtoiseen kotimaiseen
barbaarikristillisyyteen, ei ole ihme, että hän joutuu
sen kanssa ristiriitaan . Ryhtyessään luomaan kiinteätä seurakuntaverkostoa kirkkoineen ja pappeineen
piispallisen hallinnon ja verotuksen alaisena saa hän
surmansa paikallisen yli myksen kädestä juuri
Köyliössä, kainulaisen kristillisyyden sydänalueella.
Hämeeseen suuntautuva varsinainen pakanalähetys
jää vain suunnitelmaksi.
Piispa Henrikin työ ei jäänyt turhaksi . Suomen
hiippakunta syntyy vähitellen hänen seuraajiensa
aikana. Se pohjautuu oleellisesti siihen kotimaiseen
barbaarikristillisyyteen , joka oli jo vuosisatoja vaikuttanut yhteiskuntamme läntisellä ydinalueella.

e eeeeeeeee
Osmo Korosuo
Esitys on pidetty Kristillisen Taideseuran Lahden
osaston vuosikokouksessa 1995 ennen seuran kesäretkeä Euraan ja Köyliöön . Esityksen alkuosa julkaistu 1996.

---------Runoja,

elokuva,
viestintätutkimusta.

1

1

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö
on jakoi viime joulukuussa vuoden 1996
apurahat. Apurahoja jaettiin kaikkiaan
75 000 markkaa.
Apurahan saivatteol.kand . Raine Haikarainen kommunikaatiota ja viestinnän etiikkaa koskevaan
lisensiaattityöhön 10 000 mk, teol.lis. Tapio Luoma
homouusiakäsitteen merkitystä teologialle ja luonnontieteelle koskevaan väitöskirjatyöhön 10 000 mk,
teol.lis. Jukka Keskitalo kirkon lähetystehtäväämodernissa länsimaisessa kulttuurissa koskevaan
väitöskirjatyöhön 15 000 mk, teol.maist. Esko Käh·
könen kristinuskon ja islamin kohtaamisen malleja
koskevaan väitöskirjatyöhön 15 000 mk, kirjailija Pia
Perkiö uskonnollisten runojen kokoelmaa varten
10 000 mk ja elokuvataiteilija Petteri Hiienkoski
ehtoolliseen liittyvän dokumenttielokuvan valmistamiseen 10 000 mk. Lisäksi kieltenopettaja Marjatta
Punkkiselle myönnettiin 5 000 markan kannustusapuraha kielten täydennysopintoihin.
Apurahat luovuttivat säätiön puheenjohtaja, professori Seikko Eskola ja asiamies, kulttuuritoimenjohtaja Seppo Koistinen. Kristillisen taideseuran edustajia toimi lausunnonantajina taidealan hakemuksista.
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Tervetuloa
Lahteen ja Hollolaan
Marian päivänä!
Vuosijuhlan 1997 paikaksi on saatu Lahden seurakuntien kurssikeskus Hollolan Siikaniemessä.
Juhlajumalanpalvelus pidetään Hollolan keskiaikaisessa kivi kirkossa. Kirkossa on uudet barokkiurut ja
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se on hiljattain entistetty. Kirkon esittely jumalanpalveluksen jälkeen. Kirkosta on juhlapaikkaan, Siikaniemen
kurssikeskukseen 20 minuutin ajomatka.
Paikallisyhdistys tarjoaa osallistujille bussikuljetukset Lahden kauppatorilta sekä aterian. Bussi
ajaa vanhaa museotietä mm. Messiiän hiihtokeskuksen, Tiirismaan ja Pyhäniemen kartanon ohi.

Ohjelma:
09.30
10.00
11.15
11.45
12.30
13.15

13.45
14.15

16.15
16.40

Lähtö Hollolaan bussikuljetuksena Lahden kauppatorilta Marolankadun turistipysäkiltä
Jumalanpalvelus Hollolan kirkossa, saarna pastori Salamat Masih
Kirkon ja urkujen esittely
Siirtyminen Siikaniemeen bussilla
Lounas
Vuosikokous (paikallisyhdistysten viralliset edustajat) tai taidenäyttelyjen esittely (tilaisuuden muut
osallistujat)
Taiteilija Marja limavallan lasimaalauksia ja arkkitehti Tauno Niemiojan öljyväritöitä.
Kahvi
Vuosijuhla
-Virsi 313:1-4 'Eteesi armon Jumala'
- Tervehdyssanat Lahden paikallisyhdistys
- Musiikkia Timo ja Ulla Pokki
- Juhlaesitelmä 'Maamme kansanuskonnon barbaarikristillinen vaihe ennen 1ristiretkeä',
Lahden yhdistyksen puheenjohtaja Osmo Korosuo
-Musiikkia diplomiurkuri Erkki Krohn
- Faltin: 'Herrann siunaus', Timo Pokki, säestää Erkki Krohn
- Kristillinen taideseura ry:n ansiomerkkien 1997 jako
-Virsi 30 'Maa on niin kaunis'
Bussi palaa Lahden keskustaan
Bussi Lahden kauppatorilla

Tervetuloa Siikaniemeen!
Kristillisen taideseuran tämänvuotinen
vuosikokous- ja juhlapaikka, Siikaniemi
on Lahden Evankelisluterilaisten seurakuntien 1980-luvulla rakennettu kurssikeskus Hollolan Kutajärvellä.
Vesijärven rannalle luonnon helmaan sijoittuvan kurssikeskuksen päärakennukseen sijoittuvat 200-paikkainen juhlasali , ryhmätyö- , takka- ja monikäyttötiloja

sekä majoitustiloja eri rakennuksissa yhteensä noin
100 henkilölle.
Kurssikeskuksessa on saunaosasto ja uintimahdollisuus altaassa ja kesällä omassa uimarannassa. Osa majoitushuoneista on varustettu liikuntavammaisten käyttöön.
Keskuksen erikoisuus on kallioon louhittu juhlasalin alttariseinä, 'maailman vanhin alttaritaulu'. Alttaritaulussa on myös elämää veden tihkuessa peruskalliosta ajoittain sen pintaan.

Lahjaksi
kodinristi
Risti on kristitylle elämän voiton ja toivon
merkki. Siksi se on myös elämänuskoa
lujittava lahja.
Kristillinen Taideseura ja Kalevala Koru ovat yhteistyössä valmistaneet uuden "kodinristin", jonka voitte tilata oheisella kupongilla.
Kodinristejä on kaksi : sileäpintainen ja rosopintf.inen. Mallit on suunnitellut hopeaseppä Pia
Akerblom. Ristit ovat 13 cm korkeita ja ne on valmistettu pronssista. Ristiin on mahdollista kaivertaa saajan nimi.

Risti on pakattu tukevaan ja kauniiseen lahjapakkaukseen. Mukana on kortti, jossa on tervehdys lahjan saajalle sekä tila onnittelulle.
Voitte tilata kodinristin tällä kupongilla hintaan
290,-/kpl. Toimitamme ristin postiennakolla välittömästi tilauksen saatuamme. Hintaan lisätään toimituskulut 25,-. Voitte tutustua ristiin kaikessa
rauhassa kotonanne ja tarvittaessa käyttää 10
päivän palautusoikeuttanne.
Saatte kodinristin myös suoraan Kalevala Karun myymälästä, Unioninkatu 25, Helsinki. Voitte
myös soittaa tilauksenne numeroon (90) 171 520.

-----------------Tilaus

Tilaan

kpl sileäpintaisia kodinristejä, 290,-/kpl
kpl rosopintaisia kodinristejä, 290,-/kpl

Nimi

Postinro ja -paikka

Lähiosoite

Puhelin

Allekirjoitus
Palauttakaa Kalevala Koru Oy, Myymälä, Unioninkatu 25, 00003 HELSINKI
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--------------Kristillinen
Taideseura
lyhyesti

Kristillisen Taideseuran perusti 1919 kirjailija Hilja Haahti ystävineen. Seuran
perustajien ajatuksissa oli kolmisoinut:
taide, kristillisyys ja suomalaisuus.
Kansalaissodan raskaat vaiheet olivat väistymässä ja
oli aika lujittaa kansakunnan henkinen perusta. Seuran rekisteröintihakemus oli jätetty käsiteltäväksi jo
ennen maamme itsenäistymistä, mutta hakemus saatiin käsiteltyä vasta niin, että seurasta tuli ensimmäinen, itsenäisyyden aikana rekisteröity yhdistys.
Vuosisadan alkukymmeninä taideseuraan lukeutui monia eri kristillisten piirien eturivin vaikuttajia ja
sen vaikutuspiirissä oli kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Kristinusko oli länsimaissa yleensäkin tiedostetumpi yhteiskuntaelämän osa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Liittymistiedot

Postita liittymiskaavake Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle.
Tuula Setälä
Runeberginkatu 42 A 17
00260 Helsinki
Osmo Karasuo
Luhtikatu 3 A
15150 Lahti
Osmo Viljakainen
Porrassalmentie 24 C
Neekeriharju
50100 Mikkeli

Pyydän merkitsemään itseni Kristillinen
taideseura ry:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteen sisältyy Ars Magnalehti
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Tuija Kuokka
Korkeavuorenkatu 20 C 31
48100 Kotka

eeeeeeeeeeeeeee
Tärkeä tehtävä seuralla oli seurakuntien rohkaisemisessa ja ohjaamisessa taideteosten sijoittamisessa kirkkoihin. Kuvataiteen käyttö kirkoissa ei ollut lainkaan yhtä luontevasti selvää kuin myöhemmin.
Hilja Haaden oma tuottelias kirjailijantyö kanavoitui myös hänen alullepanemiinsa, toimittamiinsa ja
osin kirjoittamiinsa seuran juhlakirjoihin. Näitä julkaistiin seuran siirtyessä uudelle kymmenluvulle tai
koosteena ajankohtaisista kulttuurin ja kristinuskon
kysymyksistä.
Hilja Haahden vaikutus seuran toimintaan oli keskeinen ja merkittävä aina hänen kuolemaansa
vuonna 1966 saakka.
Nykyisin seura julkaisee vuodesta 1975 ilmestynyttä 'Ars Magna', suuri taide, vuosijulkaisua, Seuran paikallisia yhdistyksiä toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa ja Mikkelissä. Vuoden 1996 vuosijuhlan järjestää Mikkelin yhdistys.

Seura on Suomen kirkon seurakuntatoiminnan keskusliiton (SKSK) jäsen. Lukeudumme
myös vuonna 1978 laajalla pohjalla alkuunsa saaneen Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön
perustajiin.
Raamatun alkukertomukset antavat ihmiselle
luonnon hallitsemisen ja vaalimisen tehtävät. Tähän
työhön liittyy kulttuuri.
Yksityisen kristityn elämän keskeiset asiat liittyvät
Jumalasuhteeseen. Kristityn maailmankuvaan kuuluu avoimuus hengelliselle todellisuudelle myös taiteen alueella. Haluamme edistää tätä avoimuutta.
Hyvä ystävä, olet tervetullut seuramme jäseneksi! Liittyminen käy allaolevalla lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kerran vuodessa ilmestyvä Ars Magna.
Jäsenmaksun suuruus oli Helsingin yhdistyksessä
kuluneena vuonna 50 markkaa. Jäsenmaksu peritään postitse.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nimi
Osoite

Ammatti
Syntymäaika
Päiväys

Allekirjoitus
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