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El NIIN HYVÄÄ,
ETTEI JOTAIN
PAHAAKIN

Tietoisesti olen kääntänyt
vanhan sanonnan toisinpäin
kuulumaan otsikon tavoin.
Asunnon muutto, niin rankka
ja stressaava - se paha osa
kuin se onkin, avaa se usein
muuttajalle uutta.

Ryhtyessäni muuton yhteydessä pesemään kiviseinää, sain tutun neuvon: "Pese
alhaalta ylöspäin , ettei seinään jää harmaita, poislähtemättömiä vesiviiruja."
Jos kiviseinää väärin toteutetusta, ylhäältä alaspäin suoritetusta pesusta jää
lähtemättömiä, harmaita jälkiä, miten paljon varmemmin ihmismieleen vääräsuuntainen kohtaaminen jättää lähtemättömät jäljet.
Ihminen pyrkii liian helposti ja nopeasti
asettumaan toisen ihmisen yläpuolelle ja
siitä ylemmyydestä neuvomaan , ohjaamaan ja hoitamaan häntä. Tämän ihmisen
tavan seuraamukset ovat olleet ja ovat edelleen kovat: Keskuudessamme, aivan vierellämme elää ihmisiä - heistä eräs voin olla
minä itse, jotka kantavat näitä seuraamuksia mielessään vihaisina, katkerina, arkoina. Kuka milläkin tavoin , mutta omasta kokemastaan huolimatta ihmisen tapaa jatkaen. Myös viha, katkeruus, arkuus jatkuvat.

"Toivon vuosisata" on alkanut. Toivottavasti se tuo muutoksen ihmisen tapaan ohjata ja hoitaa lähimmäistään oikeasuuntaisesti.
Opettajakin meillä on. Jumala itse asettuen ihmisen rinnalle hänen arkeaan tukemaan antaa meille mallin, jota voimme seurata.
Muutto voi tuoda myös muistoja käsiin.
Löysinmuuttoni yhteydessä Kristillisen Taideseuran Raumalla Maarian päivänä 1928
pidettyjen vuosijuhlien ohjelmalehtisen.
Juhlat kestivät kolme päivää. Ohjelma oli
runsas ja monipuolinen. Siihen osallistuivat
mm. Rauman seminaarin opiskelijat sellaisten merkkihenkilöiden kuin Ilmari ja Hilja
Krohn, Martti Hela sekä Eino Sormunen
rinnalla.
Tuolloin vielä oli aikaa syventyä kolme
päivää kulttuurin , yhdessäolon ja juhlan
merkeissä. Vaikka Mikkeliin kokoontuessamme olemme yhdessä vain muutaman
tunnin , juhlaperinne jatkuu. Nautimme hyvästä ohjelmasta, yhdessäolosta, koemme
virkistymisen ja menneiden sukupolvien
siunauksen.

Tuula Setälä

3

ARVOT
LÄPÄISEVÄT
TAITEEN

Arkkipiispa Jukka Paarma jakoi
30.11. Helsingissä vuoden
1999 kirkon kulttuuripalkinnon
rovasti Tauno Sarantoialle
kiitoksena ja tunnustuksena
monipuolisesta kirkon ja kulttuurin välistä yhteyttä
edistävästä toiminnasta ja
seurakuntien taidetoimintaa
tukevasta asiantuntijatyöstä.

eeeeeeee
Sarantola on edistänyt merkittävästi visuaalisten taideteosten käyttöä kirkoissa ja
seurakuntatiloissa, kirkkohallitus perustelee. Palkinnon arvo on 30 000 markkaa.
Tauno Sarantola (s. 1930) on toiminut
Helsingissä ylioppilaspastorina sekä pappina eri seurakunnissa, mm. Kulosaaren
kirkkoherrana (68-85) ja Töölön kappalaisena (85-92). Samanaikaisesti hän on hoitanut merkittäviä kulttuuritehtäviä mm. Kristillisen kulttuurin liiton vs. pääsihteerinä
(57-58) ja hallituksen jäsenenä (73-77)
sekä Helsingin seurakuntien kuvataidetoimikunnan puheenjohtajana (8Q-85). Sarantola on ollut Kristillisen Taideseuran johtokunnan jäsenenä vuodesta 1969, puheenjohtajana 71-87 ja nykyisin kunniajäsenenä.
Seurakunnat ovat käyttäneet Sarantolaa runsaasti kuvataiteiden asiantuntijana.
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Sarantola on johtanut kirkon kuvataidepalkintolautakunnan työtä ja kirkon ensimmäisen kuvataidenäyttelyn Vesi (1990) valmistelua. Hän oli myös mukana Ars Sacra
Fennica -näyttelytoimikunnassa 1987. Kun
kirkon kulttuuripalkinto perustettiin, Sarantola oli vuosina 1992-1993 palkintoa valmistelevan työryhmän varapuheenjohtaja.
Sarantola on julkaissut lukuisia kirstillistä taidetta käsitteleviä artikkeleita mm. näyttelykirjoissa, Teologisessa aikaka~s~irjas
sa, Kirkkotekstiilit-ja PuheenvuoroJa JUmalanpalveluksesta -teoksissa sekä K~va~
teologia- ja Sanan kirkon sanattomat v1est1t
-artikkelikokoelmissa.
Tauno Sarantola laati Kristillisen taideseuran 75-juhlavuoden raamattuillan "valituslaulu ja voittovirsi" tekstin. Raamattuillan esittivät huilisti Mikael Helasvuo ja
lausuntataiteilija Ritva Ahonen vuonna
1994-95 useilla paikkakunnilla. Esityksen
ohjasi Lars Svedberg.
Tauno Sarantola määrittelee kristillisen
kulttuurin ytimeksi taiteen, joka liittyy jumalanpalvelukseen. Krstillistä on myös taide,
joka rakentuu kristilliselle arvopohjalle.
Kuvataide on ollut elvytyksen tarpeessa sen jälkeen, kun modernista kirkkoarkkitehtuurista alkoi vahvasti kuvakielteinen
aikakausi. Välillä oli vain betoniseiniä ja
myös taiteilijoiden oli vaikea saada kiinni
kristillisestä aihepiiristä.
Tauno Sarantola toteaa kuvataiteen vähitellen palaavan seurakuntiin . Kirkkoihin
saadaan jälleen alttaritauluja, veistoksia ja
lasimaalauksia. Silmät saavat ruokaa ja
mieli virikkeitä. Itse aittarikin on installaatio,
jossa kukkien ja kynttilöiden asetteluun tulee kiinnittää huomiota. "Kristillinen taide voi
levätä traditiossa. Meidän perinteemme on
sitoutunut alttaritauluun", hän sanoo.
Sarantolan mukaan mm. Taulumäen kirkon korjaus ja Mikkelin hiippakunnan kutsunäyttely osoittavat, kuinka seurakunni~
sa aletaan oivaltaa visuaalisuuden merkitys. "Silmät alkavat avautua" , vuosituhannen viimeisen kirkon kulttuuripalkinnon saaja sanoo.
Heljä Saarela 1 KT

Arkkipiispa Jukka Paarma

TAIDE JUMALAN
LÄSNÄOLON
TULKKINA

Sellaisia olivat Albrecht Durer ja molemmat Lucas Cranachit.
Jumalanpalvelus on Jumalan pelastustekojen muistamista. Tämä ei tarkoita vain
menneiden tapahtumien mieleenpalauttamista vaan Jumalan suurten tekojen nykyistymistä.

Jumalan kansan juhla
Kirkkohallitus on päättänyt myöntää vuoden
1999 kirkon kulttuuripalkinnon rovasti Tauno Sarantoialle kiitoksena ja tunnustuksena monipuolisesta kirkon ja kulttuurin välistä yhteyttä edistävästä toiminnasta ja seuraku ntien taidetoimintaa tukevasta asiantuntijatyöstä.

Kuvin kertominen
Kirkon ja kuvataiteen suhteessa on aina
kyse myös siitä, kuinka ymmärrämme jumalallisen todellisuuden ja tämän meidän
maailmamme välisen suhteen. Siellä, missä kuvallinen ilmaisu on kirkkotaiteessa
vähäistä, on usein taustalla käsitys Jumalaa ja maailmaamme erottavasta ylittämättömästä kuilusta. Jumalan läheisyys on taas
korostunut siellä, missä hänestä on kerrottu.
Luterilaisuus joutui ratkaisemaan kuvia
koskevat erimielisyydet 1520-luvun alussa.
Martti Luther saarnasi Wittenbergissä
1522 nimenomaan niitä vastaan , jotka kuvia raastaessaan vetosivat Vanhan testamentin kuvakieltoon. Luther vetosi itseensä
Moosekseen , joka oli kieltänyt tekemästä
kuvia mutta oli tehnyt itse vaskikäärmeen.
"Saamme tehdä kuvia ja pitää kuvia, mutta
emme niitä palvoa", oli hänen päätelmänsä.
Lutherin lähipiiriin kuului merkittäviä taiteilijoita, joiden nimet tunnetaan kaikkialla.

Tauno Sarantola on tämän mukaisesti liittynyt jumalanpalvelusuudistukseemme puhuessaan kirkkotekstiileiden ja yleensä kuvataiteen käytöstä ilmaisemassa jumalanpalveluksen juhlaluonnetta. Jumalanpalveluksen ulkonainen kaunistaminen tekstiilein ja
muulla kirkkotaiteella on hänestä vasta toisella sijalla, ensimmäisellä sijalla on se , että
kaikki kirkollinen taide on ilmausta Jumalan
todellisuudesta ihmisten maailmassa.
Taiteesta Jumalan läsnäolon tulkkina
kirjoitti myös saksalainen kuvanveistäjä ja
mystikko Ernst Barlach (1870-1938) , jonka teoksia on äskettäin näytteillä Helsingissäkin. Käytän rovasti Sarantolan löytämää
sitaattia: "Jumala ei ole kaikkialla eikä Jumala ole kaikki ... Hän kätkeytyy kaiken
taakse ja kaikessa on kapeita rakoja , joista
hän näkyy, näkyy ja salamoi ."
Jotain samaa Jumalan läsnäalasta ja
samalla salattuna olemisesta tarkoitti varmaan apostoli Paavali käyttäessään kuvakieltä: Nyt katselemme vielä kuvastimesta,
mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin.
(1. Kor. 13:12)

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Otteita arkkipiispa Jukka Paarman puheesta kirkon kulttuuripalkinnon luovutustilaisuudessa 30.11.1999/ AP

Miten ilmaista

LUIERJLAISUUDEN
ELAMANKASITYS
KUVAN KEINOIN
Rohkaistuneena ja kiitollisena
otan vastaan kirkkoni minulle
myöntämän kulttuuripalkinnon.
Kun sanon "kirkkoni" teen sen hyvin harkitusti. Olen saanut kasvaa kirkossani ja kirkkooni . Olen saanut oppia rakastamaan sen
jumalanpalvelusta, sen historiaa, sen kirkkorakennuksia , niiden taidetta. Kirkkoni on
oma kirkkoni . Tämä palkinto on pannut
miettimään tätä kasvamista ja sen aineksia.

Kirkkoni
Kasvuni alkupää on sodanjälkeisessä ajassa. Sodan päättymistä seurasi kirkossamme uudistustyö, jonka moottorina olivat
monet sodasta palanneet papit. Tavoitteena oli toiminnallinen kansankirkkonäkemys,
ihmisiä palveleva kirkko. Puolen vuosikymmenen kuluessa pantiin alulle kirkossamme mm . Nuorisotyön neuvottelukunta ,
Kristillisen kasvatuksen keskus , Yhteisvastuukeräys , kirkon tiedotustoiminta, kirkon perheneuvontatyö sekä Kristillisen
kulttuurin liitto . Jotkut näistä sodasta palanneista papeista olivat oppi-isiäni , ennen
muita piiri Erkki Niinivaaran ympärillä. Erkki Niinivaaran kirja "Maallinen ja hengellinen" oli aikanaan käänteentekevää luettavaa ja kiista sen ympärillä johti moniin henkilökohtaisiin valintoihin .
Kansankirkko-näkemyksen tuntumassa
sain varttua lukiolaispojasta emeritus-rovastiks i, siitä ammensin työnäkyä ja innoitusta. Tätä tukivat myöhemmin Helsingin ylioppilaspastorina saadut kokemukset sekä
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kosketus Suomen Kristilliseen Ylioppilasliittoon . Tästä kaikesta saa olla kiitollinen.
Joskus mieltä askarruttaa, mihin työnäky
"kirkko kansaa varten" on katoamassa kirkossa, jossa on alettu kyseenalaistaa jo itse
kansankirkko-term iäki n.
Tällä kasvualustalla vartuin myös suomalaisen kulttuurin ,varsinkin taidekulttuurin
aktiiviseksi kuluttajaksi , nauttijaksi , tarkkailijaksi ja myös kulttuurityöntekijäksi . Minulle on tarjoutunut elämää rikastuttaneita työtehtäviä , joiden kautta on auennut kiinnostavia yhteyksiä kuvataiteeseen , taidekäsityöhön ja arkkitehtuuriin .

Luteri laisuus kuvana
Taidekulttuuri kaikessa vakavassa ponnistelussaan on myös sitä, mistä Mika Waltari

vastaansanomattomasti sanoo : kaunis turhuus. Jopa karnevalismilla on luvallinen sijansa kulttuurielämässä. Mutta kun on kyse
kirkon taiteesta , taiteesta jumalanpalveluksen yhteydessä, kuvateologiasta, siinä kysytään sielun pelastusta, ei vain kirkon kaunistamista. Yhä tärkeämmäksi on minulle
ajan mittaan tullut, miten ilmaista kuvataiteen keinoin luterilaisuuden perusluonne,
sen luovuttamaton eksistentiaalinen elämänkäsitys? Mitä on luterilainen kirkkotaide? En tiedä, onko kysymyksenasettelu
väärä niin , että olen tehnyt vastaamisen itselleni ylivoimaiseksi , vai onko siihen ylipäänsä mahdoton vastata. Joka tapauksessa kysymys on kodallani edelleen auki.

Kuva kuin sana
Mutta esimerkiksi kirkon kuvataiteen näyttely VESI vuonna 1990 oli ilmeisesti eräs
pään avaus mahdolliselle kehitykselle. Meillä on merkkejä siitä, että kun kohtaamme
toisiamme, kun tehdään työtä yhdessä, tutkitaan , keskustellaan , yritetään ylittää tämän onnettomasti silpoutuneen kulttuurimme aitauksia, vastauksia tulee löytymään.
Taiteilijoita on , jotka eivät vierasta ajatusta
uskon salaisuuksien kuvaamisesta. Taustalla tässä kummittelee suuri kysymys esittävän taiteen oikeutuksesta. Seurakunnissa
puolestaan aletaan oivaltaa visuaalisuuden
merkitys. Aletaan nähdä, että kuva ei ole
vain pinnallista pintaa , vaan menee yhtä
syvälle kuin sanakin , Lutherin ajatuksen
mukaisesti : alttarin ristiinnaulitun kuva sanoo saman kuin pitkäperjantain saarna,
Madonna ja lapsi on kuva Sanan lihaksi tulemisesta.

• • • • • • • • • • • • •
Tauno Saranto
Puheenvuoro Kirkon kulttuuripalkinnon
luovutustilaisuudessa 30.11.1999

Tieteen ja taiteen
kristillinen tukisäätiö 1999

-------

TUNTEITA,
KIRJOJA JA
NUKKETEATTERIA

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö on
jakanut vuoden 1999 apurahat. Apurahoina
jaettiin kaiken kaikkiaan 70.000 mk.
Yhteensä jaettiin seitsemän 10.000
markan apurahaa. Apurahan saivat väitöskirjatöihin: TM Antti Elenius: Lutherin käsitys tunteista, pastori Juha Malmisalo: Kirkkotaideteokset Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa vuosina 1960-1999 , TL
Jaakko Mäkelä , Thaimaan riippumattomien kirkkojen historiasta ja teologisesta ajattelusta, TM Anja Nurminen: Suomen Lähetysseuran työstä Pakistanissa, TL Kaisa
Nikkilä: Kiinalaisen kontekstin vaikutus Toivo Koskikallion teologiaan. Lisäksi apurahat
myönnettiin kirjailija Harri Istvan Mäelle
nuorisokirjan kirjoittamiseen sekä Nukketeatteri Valkovillalie esityksen valmistamiseen.
Apurahat luovuttivat säätiön puheenjohtaja, professori Seikko Eskola ja asiamies,
kulttuuritoimenjohtaja Seppo Koistinen .

KIRJAILIJA
H1LJA HAAHTI
USKOLLINEN
KUTSUMUKSESSAAN

Hilja Haahden kiehtova elämä
avautuu lukijalle laajana ja
monivaiheisena kirjailijan
pitämissä päiväkirjoissa sekä
hänen julkaistussa tuotannossaan.

--------

Haahtea on tutkittu hyvin vähän , vaikka hänen merkityksensä omana aikanaan kansan kasvattajana ja kotien kirjailijana oli tunnustettu .
Kirjailija Hilja Haahden (1874-1966)
elämä on paikka paikoin kuin suoraan sadusta. Isän kuoleman jälkeen äiti eli lapsensa kanssa niukkuudessa. Äidin sisarelta
saatu perintö avasi kuitenkin opiskelun ovet
myös tytölle , ja kun unelmien prinssi YrjöSakari Yrjö-Koskinen solmi avioliiton Haahden äidin kanssa, elämä muuttui kertaheitolla. Haahden nuoruus Helsingissä muodostui voimakkaaksi etsinnäksi Theodolinda ja Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen kulttuurikodin antamien fennomaanisten arvojen ja
kristillisen ylioppilasliikkeen myötä tulleiden
uskonnollisten vaatimusten välillä. Haahden
halu isänmaan palvelemiseen ja myös sen
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vähäosaisten auttamiseen osoittautui porvarilliseen elämänpiiriin tottuneelle ongelmalliseksi.

Ratkaisu
Haahden opiskelu Helsingin yliopistossa loi
pohjaa kirjailijan uralle, joka näytti mahdolliselta jo hänen varhaisessa lapsuudessaan
vanhempien antaman mallin vuoksi . Hän oli
tottunut pitämään itsestäänselvyytenä luovuutta ja taiteita . Anna Liliuksen vapaakirkollinen vaikutus ja John R. Mottin markkinoima ratkaisukeskeinen pyhityskristillisyys
veivät Haahden syvään kriisiin , joka laukesi 1899 uskonnolliseen ratkaisuun , "ehdoitta Jumalalle antautumiseen". Haahden kohdalla ratkaisu ei merkinnyt lähtöä ulkolähetystyöhön , minkä hän koki voimakkaimmaksi Jumalalle antautumisen muodoksi , vaan
pysyttelemistä kotimaassa sekä oman kirjailijankutsumuksensa alistamista uskonnolliselle perusmotivaatiolle. Kaikki taiteet
tuli "pyhittää Herran käyttöön".
Sivistyneistöön kuuluvana ja yhteiskunnallisesti etuoikeutettuna sekä nuorten
opettajana Haahti alkoi äitinsä Theodolinda Hahnssonin tavoin kirjoittaa kirjoja kansalle. Hän valisti lukijoita erityisesti lähetystyöstä ja sen tärkeydestä kolmella ensimmäisellä romaanillaan Helvi (1900) , Israelin tyttäret (1903) ja Meren säveliä (1905) .
Korkeat eettiset ihanteet nousivat kirjojen
tunnusmerkeiksi , ja kirjailijaa alettiin kutsua
"kotien kirjailijaksi".
Kriitikot eivät hyväksyneet Haahtea kaunokirjailijoiden joukkoon. Tämä ristiriita yhdessä kirkon silloisen taiteenvastaisuuden
kanssa pani nuoren kirjailijan perustamaan
1903 kristillisen taideliiton , joka sai nimekseen Kolmisointu . Taideliitto etsi taiteilijan
oikeutta ja mahdollisuutta olla uskova taiteilija muiden taiteilijoiden joukossa.
Samalla se puolusti taiteen oikeutusta
kristityn ihmisen elämässä. Kun Kolmisointu alkoi menettää merkitystään alkuperäi-

------------------sessä muodossaan , Haahti järjesti 1919
kristilliset taidepäivät , joiden aikana hän
esitti uuden yhdistyksen perustamista. Kolmisointu muuttui Kristilliseksi taideseuraksi. Näiden järjestöllistä taustatukea antavien yhdistysten kautta Haahti verkostoutui laajasti niin Suomessa kuin muissakin
Pohjoismaissa vieden sanomaansa taiteiden , isänmaan ja uskon yhteenliittämisestä rakoilevaan yhteiskuntaan sekä kirkkoon.

Rakastunut Hilja Haahti
Kolmisoinnun kokouksissa Hilja Haahti tutustui säveltäjä Ilmari Krohniin . Kun Krohn
jäi leskeksi kevätpuolella 1905, säveltäjä ja
runoilija alkoivat saman vuoden syksyllä
etsiä yhteistä tietä elämälleen. Etsintä osoittautui erityisesti Haahden kohdalla vaikeaksi. Hän oli kaavaillut itselleen kirjailijan uraa
ja nyt näytti siltä, että Krohnin myötä hän
joutuisi jättämään kutsumustehtävänsä kirjailijana, sillä Krohnin kuusi lasta tulisivat ilman muuta hänen vastuulleen. Epäröinnin
ja vaihtelevien tunteiden välimaastossa
Haahti ehti kuitenkin rakastua syvästi
Krohniin , eikä voinut enää perääntyä rakkaudessaan , vaikka omasta mielestään
hänen olisi pitänyt.
Suhde joutui aika ajoin kovalle koetukselle Haahden ja Krohnin erilaisen rukouskäsityksen vuoksi. Krohn kirjoitti "suuressa
tuskassa Hiljan tähden " Haahden äidille
Theodolinda Yrjö-Koskiselle ja huudahti
loppuun : "Armias Jumala meitä pelastakoon!" Haahti puolestaan kuvasi omaa
epäröintiään ystävälleen Toini Voipiolle.
Kirjailija tunsi , että hänessä oli kyllä elämänvoimaa , mutta elämänilo puuttui . Hän
kuvasi elämäänsä taisteluksi , jossa kuohut
kävivät korkeina , jopa vuorenkorkuisina.
Haahti ei voinut kertakaikkiaan käsittää ,
miksi Krohn ei voinut hyväksyä hänen näkemystään rukouksesta . Syvää uskonelämää elävä kirjailija oli tottunut esiintymään ,
pitämään esitelmiä ja puheita , johtamaan

erilaisia kokouksia ja kertomaan mielipiteistään sekä rukoilemaan vapaasti yleisönkin
edessä.
Theodolinda Yrjö-Koskinen huolestui
tyttärestään. Hänen napakka kirjeensä Ilmari Krohnille ei antanut valinnan varaa. Ilmarin oli tultava keskustelemaan äidin
kanssa, vaikka suhde oli joutunut jonkinlaiseen välirikkoon ja väärinymmärrykseen.
Äiti kirjoitti : "Ken nuo/en on ampunut sydä meen, katsokoon ettei hän sitä jätä verta
vuotamaan koettamatta sitä lääkitä. Selvyyttä vaadin."
Ja Haahti itse kirjoitti runon:
Sun rauhasi anna mulle,
elon kohtalot kirkastain!
En pyytänyt tyyntä tietä,
sun tahtosi tietä vain.
Isän silmä, sä hellin, valvo,
Isän rakkaus, johda, vie!
Koti taivahan kaukaa siintää,
Kotipolku on armon tie.

Äidin napakan kirjeen jälkeisenä päivänä kaikki selveni , ja "Jumala antoi meidät
toisillemme takaisin". Koska kihlaus oli
aluksi salainen , perääntymismahdollisuus
olisi teoriassa vielä ollut, mutta käytännössä mahdotonta, vaikka ristiriidat yllättivät
kerta toisensa jälkeen.

Kihlaus
Pari lähti etsimään itselleen asuntoa, minkä
he löysivät nopeasti Tähtitorninkatu neljästä
tammikuun puolenvälin jälkeen 1906. Haahti
iloitsi , että kirjailija Helmi Setälä , Ilmari
Krohnin sisar, oli käynyt heillä ja ollut mielissään veljensä kihlauksesta. Haahti alkoi
haaveilla kodin sisustamisesta ja ajasta jolloin voisi muuttaa Ilmarin ja lasten kanssa
uuteen kotiin. Morsiustyökseen Haahti päätti
käydä laulutunneilla kolme kertaa viikossa.
Vähän myöhemmin hän oli kuitenkin jo ka-

9

-------------------pioita hankkimassa. Laulutunnit eivät yksin
riittäneetkään myötäjäisiksi.
Haahden ja Krohnin kihlaus julkaistiin
maaliskuussa 1906. Haahti selosti tätä tapahtumaa Voipialie seuraavasti:
Eipä ole sinulta kirjettä kuulunut, ei kuukauteen ainakaan. Pedagogiikkako sinut on
niellyt vai arveletko kuten Lauri veljesi, että
' Toini parka nyt menetti ystävänsä'? Kiitos
'Voipioitten ruususta ', joka ensimmäisenä
saapui onnittelemaan, sen jälkeen kun sormus oli pantu sormeeni. Sittepä niitä tuli
kukkia, 25 lähetystä kaikkiaan! Ja vieraita
ja kirjeitä ja kortteja - niin tiedätkö, on aivan kuin suuri, lämmin rakkauden aalto
ympäröisi llmaria ja minua joka puolelta, Jumalan siunauksen suloista esimakua
kaikki."
Pian kihlajaisten jälkeen tehdyltä matkaltaan Viipuriin Krohn kirjoitti : "Kysyt, olenko Sinua muistanut. - Kysyt! " Haahti tuntui
Ilmari Krohnista suunnattoman suurelta Jumalan lahjalta. Myös Krohnin lapset olivat
alkaneet odottaa Haahtea uudeksi äidikseen . Rakastunutta morsianta kosketti esi merkiksi se miten , pieni Erkki Krohn hiipi
hänen luokseen kuiskuttamaan korvaan ,
tulisiko hän heille "mammaksi". Lasten touhut alkoivat saada sijaa kirjeissä ja päiväkirjassa.
Haahti alkoi vähitellen irtautua tehtävistään kod in ulkopuolella. Hän totesi haikein
mielin , ettei voinut enää mennä muun muassa suomenkielisen NNKY:n perustamistilaisuuteen , vaan hänen oli jätettävä tehtävät muille. Koulutyön jättäminen tuntui myös
raskaalta , mutta hän toivoi , että voisi omalla tulellaan innostaa ja sytyttää llmaria niin
kuin oppilaitaan koulussa. Ilmari taas taltuttaisi häntä. Haahti oli omasta mielestään
tulinen , Krohn puolestaan lempeä.

Rukous
Tähän mennessä Haahti oli maininnut vain
ylimalkaisesti erilaisesta rukouskäsitykses10

tä kihlautuneiden välillä, mutta lopulta hän
huomasi , miten hän oli antanut rakkauden ,
joka ei kysynyt mitään , viedä hänet "hyökyaallokkoon " - yhdistää hänet Ilmari Krohniin , vaikka Krohnin uskonkäsitys esti häntä
omaksumasta eräitä aatteita , jotka taas
Haahdelle olivat vakaumuksen kysymyksiä.
Krohnin mielestä naisen tuli vaieta rukouksessa. Haahti epäili , ettei tällaisesta voisi
syntyä sopusointua avioliitossa . Vähän
myöhäisempi käynti Krohnin Katolis-apostolisessa kirkossa sai hänet kuvaamaan itsensä vieraaksi syrjästäkatsojaksi , joka ainoastaan apostolisen siunauksen aikana
sulhasensa viereen polvistuessaan koki
yhteyttä. Jälleen kerran hän päätyi ajatukseen , että lopulta Jumala kääntää kaiken
parhain päin .

Ristiriidat kuitenkin jatkuivat, sillä ne
koskettivat tärkeintä aluetta Hilja Haahden
elämässä, vuoden 1899 syksyn uskonnollisen ratkaisun suurta näkyä. Myös Haahden
äiti pettyi Krohnin suhteen. Hän oli luullut,
että olisi voinut turvallisesti antaa "maallisen aarteensa " Ilmarin käsiin , mutta nyt
näyttikin siltä, että suuri juopa uskonelämän
alueella tulisi erottamaan nämä kaksi toisistaan . Ilmari Krohnin kanta rukoilemiseen
tuntui Theodolinda Yrjö-Koskisesta hyvin
vanhatestamentilliselta. Hänen mielestään
rukouksessa ei Kristuksen sovituskuoleman jälkeen tarvittu välittäjää. "Vapahtaja
ei anna suurempaa arvoa miehelle kuin
naiselle. " Yrjö-Koskinen ihmetteli Krohnin
"lahkoa", joka piti pappeja muka muita parempina ihmisinä. Äiti oli hyvin huolissaan ,
sillä hän tiesi , että eroavaisuudet uskonelämän alueella tulisivat vaikuttamaan pitkälle
aviopuolisoiden elämässä. Hänen mielestään Ilmarin olisi tullut kertoa osallisuudestaan Katolis-apostoliseen kirkkoon ja sen
uskonkäsityksistä jo ennen kuin Haahti ehti
rakastua häneen. Äidin mielestä liitosta ei
tietysti silloin olisi syntynyt mitään , mutta nyt
kihlauksen purkamista ei voinut enää aja-

---------

tella. Ero koituisi hänen tyttärelleen kuolemaksi.

Kotkat
Haahti alkoi vähitellen tajuta, ettei voinut
muuttaa Ilmari Krohnin uskonkäsitystä
omaan suuntaansa: "Niin mekin olemme
kaksi ihmistä, samanlaisia ja erilaisia -ja
meillä on kaksin käsin annettavaa toisillemme ja vastaanotettavaa. Minulla on suuria
unelmia- unelmia hänelle " Haahti toivoi itselleen "kotkan henkeä" , mikä tarkoitti rohkeutta ja uljuutta elämän tulevissa vaiheissa. Haahti kirjoitti parhaillaan neljättä romaaniaan Kotkat ja käsitteli kirjeissään
usein kyseistä aihetta elämän rohkeudesta
sekä riippumattomuudesta . Kirjaansa
Haahti kirjoitti sisäiset ristiriitansa , joita hän
kosketteli myös päiväkirjassaan ja kirjeissään. Ilmari Krohn puolestaan kirjoitti: "Todella hengelliset asiat ovat aina sitä laatua,
ettei niitä ole mahdollista pienimmälläkään
pakotukseen vivahtavalla menettelyllä edistää, vaikka olisi kysymyksessä kallein henkilö maan päällä ja vaikka kuinkakin sydän
halajaisi jakaa hänen kanssansa kaikkea
aartehistostansa."
Jatkuvista uskonelämään liittyvistä ristiriidoista huolimatta pari vihittiin elokuussa
1906. He luottivat kihlasormukseen kaiverrettuun Saarnaajan kirjan lupaukseen .
"Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi ja asettanut iäti jatkumaan. Mutta ihminen ei käsitä Jumalan tekoja. Ei niiden
alkua eikä loppua. " Saarnaaja 3:11

•••• •••••••••••••• •• • •••
Irja Aro-Heinilä
Morogoro, Tansania

Keskustelun,
vallankäytön
ja luovan toiminnan
kenttänä

KIRKKOTAIDE
Tutkimukseni tarkoituksena on
kuvata ja jäsentää
käsitteellisesti kirkkotaidetta
synnyttävää ja ylläpitäviä
diskursseja Suomen EvankelisLuterilaisen Kirkon seurakunnissa vuosina 1960-2000.

--------

Tutkimuskohteiksi on valittu jumalanpalveluskäyttöön vihityissä kirkkotiloissa olevat
taideteokset poislukien paramentit ja erilaiset taidekäsityöt

Tutkimustehtävää toteutetaan ensivaiheessa luetteloimaila kohteena olevan aikajakson aikana syntyneitä jumalanpalveluskäyttöön vihityissä kirkkotiloissa olevia taideteoksia sekä tyypittelemällä niitä perustavien
kvaliteettien- ajan , tilan , teknisen toteutuksen ja teoksen synnyttäneiden diskurssien
-mukaan. Toisessa vaiheessa pyritään tarkemman arkisto- , haastattelu- ja lehdistötutkimuksen keinoin kuvaamaan niitä kirkollisyhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka ovat
luomassa ja ylläpitämässä teoksia kirkkotaiteena, sekä hahmottamaan kirkollisen
elämän ja taide-elämän kenttien välisiä vuo11

rovaikutuksia ja jännitteitä. Näkökulmaksi
valitaan erityisesti agenttien asemien ja toiminnan kuvaaminen.

Aika ja paikka
Työn lähtökohtana on ensivaiheessa Jyväskylän Yliopiston taidehistorian laitoksen kirkkotaidetiedosto , jota täydennetään
ja ajanmukaistetaan keräten lisää tietoa.
Toisessa vaiheessa aineisto koostuu hallinnollisten elinten pöytäkirjoista, lehtikirjoituksista ja haastatteluista. Teoksia myös valokuvataan. Koska tutkimuksen piirissä olevien kirkkotaideteosten lukumäärä (tässä vaiheessa noin 200 teosta tai teossarjaa) on
yksityiskohtaisen analyysin kannalta kohtuuttoman laaja, sovelletaan tutkimuksessa
rajaavia kriteerejä siten , ettei aineiston kuvaavuutta heikennetä. Yksityiskohtaiseen
analyysiin valitaan kirkkotaideteoksia ajan ,
paikan ja tärkeimpien hankintaprosessien
mukaan tyypiteilen saturaation saavuttamiseksi . Näin kuvaavat erityistapaukset eivät
rajaudu tutkimuksen ulkopuolelle.

Arvot ja tulkinta
Analyysin teoreettisen taustan muodostaa
Pierre Bourdieaun taidekenttäteoria. Bourdieaun käsitteellistämät autonomiset symbolisen vallan kentät sekä hänen teoriansa
kulttuurin kokemisen yhteiskunnallissosiaalisesta kerrostuneisuudesta antavat pohjan
aineiston analyysille. Teoriaa sovelletaan
kriittisesti ottaen huomioon tutkittavan aineiston ominaispiirteet. Tutkimusote on kontekstuaalinen , taiteen sosiologinen ja huomiota kiinnitetään taiteelle annettuihin merkityksiin ja tehtäviin niissä symbolisen vallan kentissä, jotka leikkaavat kirkon toiminnassa, sekä niihin symbolisen vallankäytön
muotoihin , joista käsin teoksia arvotetaan
ja tulkitaan .
Tutkittava aikajakso rajautuu kuusikymmentäluvun taiteellisen ja rakennustaiteellisen murroksen ajasta vuosituhannen vaihteeseen. Näin viimeisen neljänkymmenen
vuoden aikana tapahtuneet muutokset
12

- organisaatioiden ja hallinnollisten rakenteiden kehitys sekä kentissä mahdollisesti
ilmenneet murrokset, jatkuvuus ja säilyttävyys -voidaan havainnoida ja kuvata.
Tutkimus sijoittuu yleisen käytännön
teologian alaan . Tutkimussuunnitelman läpivieminen edellyttää jatko-opintoja, joihin
kuuluvat teologisten aineiden ohessa taidehistorian tukiaineopinnot Jyväskylän Yliopistossa.

• • • • • • • • • • • • • •
Juha Malmisalo
Kirjoittaja on tieteen ja taiteen kristillisen
tukisäätiön apurahan saaja 1999

Lutherin käsitys tunteista

ILOA VAKAVIN
KASVOIN
Lutherin käsitys tunteista
innostaa pohtimaan tuon
tunnerikasta elämää eläneen
munkin sielunelämää.

Voiko kuivakkaalta ja eleettämäitä vaikuttavan luterilaisuuden teologisiin taustoihin ylipäätään liittyä edes ajatusta tunteista. Lutherin teologiassa tunteet ovat kuitenkin aivan ydinkysymyksiä.

Luther aikansa ajattelijana
Antiikista lähtien jokainen itseänsä kunnioittava filosofi tai teologi muotoili oman näkemyksensä tunteista ja niiden merkityksestä eri elämänalueilla . Näin teki myös
Luther. Hänen teoreettinen käsityksensä
perustui keskiajalla yleisiin ja normaaleina
pidettyihin ajattelutapoihin , mutta tunteille
annettu teologinen merkitys poikkesi jonkin
verran valtauomasta. Mielenkiintoista on se,
että nämä hieman poikkeavatkin näkemykset näyttävät perustuvan teologisesti usein
vastustajina pidettyjen tahojen käsityksiin .
Varsinkin näinä aikoina , kun katolinen ja
luterilainen kirkko on etsinyt yhteistä pohjaa vanhurskauttamiskäsitykselleen , on
mielenkiintoista lukea ennen Lutheria kirjoitettuja tunnekeskusteluihin liittyviä tekstejä,
joissa esitellään myöhemmin Lutherin ni-

missä kulkeneita synti- ja armo-opillisia käsityksiä.
Toinen esille tuleva kii nnostava ja tähän
asti puutteellisesti tutkittu kysymys on , kuinka Lutherin tunnekäsityksiin suuresti vaikuttaneet antiikin tunnekeskustelut heijastuvat
hänen teologisiin näkemyksiinsä.

Kulttuuri ja tunneilmaisu
Kulttuurisesti on mielenkiintoista havaita
Lutherin suhtautuvan tunteisiin huomattavasti myönteisemmin kuin suomalaisen luterilaisuuden ilmeestä voisi olettaa . Tutkimuksen valmistuttua on ehkä mahdoll isuus

vastata kysymykseen , onko suomalaisen
kristillisyyden tunneilmastossa kyse enemmän kulttuurimme ja kielemme värittämästä luterilaisuudesta vai onko se mahdollisesti jopa seurausta jostain piirteestä Lutherin tunnekäsityksessä. Toisaalta luterilaisuuden kritisoiminen tunneköyhyydestä
sen perusteella, ettei tunneilmaisu tai tunnekieli ole paljoa esillä, osoittaa filosofianhistorian näkökulmasta melko erikoista näkökulmaa. Tällainen tunteiden havaittavuuden mukaan tapahtuva tunne-elämän ja
yleensä ihmisen arviointi yleistyi 1800- ja
1900-lukujen aikana ja hävisi taas vuosituhannen vaihteeseen mennessä ainakin filosofisesta keskustelusta. Toisin sanoen tutkimuksessa tulee esille myös se suomalaisessa kulttuurissa eläneelle päivän selvä
asia, että ihminen voi olla iloinen , vaikka
hän vakavin kasvoin ja kumarassa istuen
veisaisi hitaasti mollivoittoista virttä.
Tällaiset kulttuuriset kysymykset, eivät
ole kuitenkaan tutkimuksen varsinainen sisältö, mutta koska ne ovat kiinnostavia, niihin pitää yrittää vastata, kun varsinainen
teologian historiallinen ja filosofinen työ on
tehty.
Akateemisesti tutkimusta pidetään kiinnostavana siksi , että Lutherin mielenfilosofisia käsityksiä ei ylipäätään ole paljoa tarkasteltu. Ajankohtaisuutta ja merkittävyyttä
lisää vielä, että tunteisiin liittyvät kysymykset ovat tulleet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana varsinkin filosofisen keskustelun suosikkiaiheeksi ja parasta aikaa on
meilläkin valmistumassa tutkimuksia yleensä uskonnollisten tunteiden luonteesta.

••••••••••••••••••
Antti Elenius
Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen kristillisen
tukisäätiön apurahan saaja 1999
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ELINVOIMA
MURTUMJSEN
HETKELLA

Harri Istvan Mäki on ammatiltaan teatteriohjaaja ja toimii
Pirkanmaan kirjallisuuden
läänintaiteilijana. Hän on syntynyt Suomessa 1968 ja viettänyt
lapsuutensa Unkarissa. Mäeltä
ilmestyi 1999 esikoisteoksena
nuortenromaani Päivän saldo:
plus. Maaliskuussa ilmestyy
Mäen toinen romaani Perhoset
lentävät matalalla.

Nuortenromaanin Perhoset lentävät matalalla -kirja kertoo 13-vuotiaan Unto Koistisen siirtymäriitistä. Koistinen irrottautuu
ala-asteelta yläasteelle, jättää nukketeatterin harrastamisen , ajautuu voimistuvaan
konfliktiin yksinhuoltajaäitinsä ja lapsuuden
kolmikkoystäviensä kanssa. Samalla Koistinen löytää elämänsä rakkauden , sielunystävän reippaasta rinnakkaisluokan tytöstä,
jota kutsutaan Perhoseksi.
Päähenkilö ensirakastuu Perhoseen ja
joutuu samalla lapsuuden ystävänsä Heikin kanssa koulukiusaamisen uhriksi . Kiusaajakoimikon toiminta muuttuu rajummaksi loppua kohti ja päähenkilö yrittää löytää
sekä moraalisen että eettisesti oikean keinon antaa kiusaajilleen takaisin. Ratkaisun
löytämisessä häntä auttavat jo eläkkeellä
oleva ala-asteen opettaja Kyljys ja Perhonen , tyttö , jolta ei keinot lopu kesken .

Perhoset lentävät matalalla jatkaa samaa linjaa, jonka avasin esikoisromaanini
Päivän saldo: plus kohdalla. Kirjoissani on
päähenkilölle eettisesti vaikea tilanne, jonka korjaamiseen ihminen tarvitsee inhimillistä ja humaania kykyä nähdä sekä toinen
ihm inen että luonto sopusoinnussa keskenään ennen kuin onnistun ut ratkaisu löytyy.
Henki on vauhdikas, huumorin ja nuorten
kielen siivittämää. Rajut tapahtumat, ahdistuneetkin tunteet löytävät purkautumistiensä huumorissa.
Sata makeaa suudelmaa kertoo 15vuotiaasta hotellinjohtaja isän pojasta,
Aleksista , joka harrastaa ruoan laittaa,
unelmoi ruokareseptikirjan kirjoittamisesta
ja sairastuu diabetekseen. Aleksin äiti on
lähtenyt kauan sitten omille teilleen , isä ja
poika ovat toistensa parhaimmat ja pahimmat kaverit. Suhde on myrskyisä - välillä

isän ja pojan toimintaroolit muuttuvat päälaelleen . Yhdessä he ovatkin tottuneet jakamaan kaikki tunteet.
Aleksilla ei ole paljon ystäviä, nekin vähät ovat netin kautta löytyneet. Varsinainen
ymmärtäjä on hotellissa asuva, ala-astetta
käyvä, sivutyökseen ohjelmia koodaava tietokoneneron alku Sami. Hänen kanssaan
Aleksi osaa kommunikoida tasaveroisesti .
Aleksilla on vaikea äänenmurros, hän
on ujo ja syrjitty koululainen. Netin maailmassa hän uskaltaa kohdata ihmisiä suoremmin , jopa tyttöjäkin . Aleksia kiusaavat
luokkatilanteessa eniten demoniset Pia ja
Riku , joilta puuttuu kokonaan inhimillinen
kyky empatiaan . He ovat kuvankauniita,
menestyviä, opettajien lellimiä. Heidän ilonsa on julmuus.
Onneksi Aleksi kohtaa aloitekykyisen
kirjakauppiaan tyttärentyttären , Alinan. Al ina on avoin ja suorasukainen , tyttö, joka
myötäelää Aleksin kipuja ja auttaa Aleksia
näkemään elämässä, myös kaikkein pelottavimmallakin hetkellä, sairastumisessa
olemassaolon mielekkyyden ja ihmisen voiman jatkaa elämää murtuessaankin .
Sata makeaa suudelmaa nuortenromaanissa rikotaan kliseekuvia nimenomaan sairastumisen kautta. Diabetes vapauttaa ihmiset näkemään asian oleellisen
puolen: miksi ihminen on olemassa maailmassa toiselle ihmiselle. Rakastuessaan
päähenkilö osaa löytää tasapainon , suunnan elämäänsä.
Olen kirjoittanut Perhoset lentävät matalalla -romaanin valmiiksi , se on nyt matkalla kohti painokoneita ja kirjakauppoja,
Sata makeaa suudelmaa on kertaalleen
kirjoitettu ja kustannustoimittajan kanssa
aloitetaan käsikirjoituksen hiominen lopulliseen muotoonsa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Harri Istvan Mäki
Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen
kristillisen tukisäätiön apurahan
saaja 1999.

Mao rikristitty

ARMO KUTSUU ESIIN IHMISEN JA
KULTTUURIN OMINAISLAADUN
Uuden-Seelannin maori Monte
Ohia oli opetusministeriön
virkamies ja maorien
synkretistisen Ratana-kirkon
pappi. Hän kertoo:

Raamattua lukiessani huomioni kiintyi Efesolaiskirjeen kuudenteen lukuun, missä kuvataan hengellistä sota-asua.
Tunsin Herran sanovan: "Tee tästä hakka , maorien sotatanssi." Väitin vastaan:
"Herra, olen luopunut sotatansseista." Hän
vastasi: "Ne sotatanssit, joista olet luopunut, nostattavat esiin kuoleman , ylpeyden,
vihan ja kilpailuhengen , mutta tällä tanssii-

Ia kutsutaan Pyhää Henkeä." -Jumala antoi minulle sinä päivänä hakka-tanssin liikkeet.
Tämä tanssi oli Ohian ei-kristityille sukulaisille voimakas kokemus. Se oli avain
jonka avulla he ymmärsivät, että voi olla
edelleen maori vaikka on kristitty.
Alkuperäiskansakysymys on Monte
Ohialle tärkeä myös kristittynä. UudessaSeelannissa pidettiin 1996 maailman ensimmäinen alkuperäiskansojen kristillinen
maailmankonferenssi , johon tuli osanottajia aina Saamenmaasta saakka.
Etnisen heräämisen seurauksena alkuperäiskansat ovat alkaneet arvostaa juuriaan ja suhtautuvat kriittisesti Iänsirnaisena
pitämäänsä kristinuskoon. Joitakin kansoja
vieraan kulttuurin ehdoilla tarjoiltu evankeliumi ei ole koskaan päässyt saavuttamaan ,
ja kristittyjen määrä on jäänyt vähäiseksi.

Monte Ohia kutsuu "hengelliseksi kolonialismiksi " sitä, että alkuperäisväestö joutuu luopumaan omasta kulttuuri-identiteetistään ja sopeutumaan valtakulttuurin määrittelemään oikeaan tapaan palvoa Jumalaa.

Kulttuurissa avaimet
evankeliumi IIe
- Jumala on asettanut jokaiseen kulttuuriin avaimet evankeliumille. Kun lähetyssaarnaajat tulivat meidän maahamme, he
eivät tunnistaneet näitä avaimia ja kehottivat meitä luopumaan niistä, Linda Ohia selittää.
Entisenä Ratana-kirkon pappina Monte
Ohia tuntee myös synkretismin vaaran . Hän
ei halua tuoda maorikulttuuria kristinuskoon
vaan kristinuskon maorikulttuuriin .
- Kaikissa kulttuureissa meidän on kysyttävä kolme kysymystä: Mikä kulttuurissamme on hyvää? Mitä käytetään väärin ,
mutta minkä Jumala voi lunastaa itselleen?
Mikä on pahaa ja hylättävää?
Monte Ohia toivoo saavansa nähdä kulttuurien värittämiä jumalanpalveluksia.

SUOMEN HEIMO
KRISTINUSKON
RAJAMAILLA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

OSA II
Suomen seurakunnallinen
elämä oli alkuvaiheessaan
maallikkojohtoista. Aluksi
harvalukuinen johtava yhteiskunnan väestöosa, talonpoikaiset ylimyssuvut, laajeni nopeasti suomalaisten kanssa
avioitumalla varsinaiseksi yläluokaksi.

Kulttuurien värittämiä
jumalanpalveluksia
- Uskon , että Jumala haukottelee taivaassa, kun hän näkee, että amerikkalaista evankeliumia julistetaan kautta koko
maailman ja saa kuulla amerikkalaista ylistystä kaikkialla . Hän rakastaa monipuolisuutta ja iloitsee nähdessään amerikkalaisten lisäksi myös suomalaisten, saamelaisten ja maorien palvovan itselleen ominaisella tavalla.

••••••••••••••••••
Pekka Puurunen 1 Kotimaa 1
poiminnat AP

Se johti kaikkea maallista elämää: hallintoa,
oikeudenkäyttöä, elinkeinoelämää, taloutta,
puolustusta ja asutusta ja oli lisäksi kansanuskon harjoituksen ja "seurakunnan" johdossa. Tietäjäusko sai kristillisyydestä jatkuvasti uutta yksityiskohtaista uskon sisältöä. Barbaarikristillisyys oli suku-uskontoa.
Se ei pyrkinyt muuttamaan ympäröivää pakanallista uskonmaailmaa, se ei ollut ristiretkiajan roomalaiskatolisuuden tavoin "lähetystietoista" , kuten nyt sanoisimme, mutta piti toisaalta päättäväisesti kiinni omasta
vakaumuksestaan. Kainulaiset eivät lipsu17

neet hautajaistavoistaan siirtyäkseen ympäristössä vallitsevaan polttohautaukseen .

muksessa hämärin . llmeisesti hänet on ymmärretty kristillisten esineiden ja symboolien välittämän , pakanuuteen nähden ylivertaisen jumalallisen voiman henkilöitymänä.

Kolminaisuus hahmottuu
Vainajien palvonnasta
hautaamiseen

Yksijumaluus ja kolminaisuus. Tietäjäusko
eli monien jumaluuksien ja haitiavoimien
keskellä. Mannermaalta siirtyi meillekin sikäläisen tietäjäuskon germaaniperäinen
käsitteistö ja sanasto. Jo Luoja-jumala oli
tuttu . Nykyajassa vaikuttava Ukko Ylimmäinen oli tietäjälle voimansa antava ylin jumaluus. Hänestä tuli aluksi kristinuskon
vastajumala , kuten skandinaavisesta tulen ,
ukkosen ja taistelun jumalasta Torista. Kris-

Kirkot. Pieniä puukirkkoja, tavallisten asumusten kokoisia rakennuksia tai ainakin niiden paikkoja tiedetään olleen jo ammoin
ensiksi Kalannin-Kokemän alueella, siis
kainulaisten ydinalueella. Niitä on pystytetty varmaan myös Suomenlahden rannan

tiilinen risti ja Torin vasara kilpailivat johtoasemasta jumalaisen suojelevan voiman
vertauskuvina. Idässä Ukon paikalle astui
varjaagikristillinen Elias-llia, hänkin tulen
jumaluus. - Kristus-hahmoa on kuvattu
useissa 900-1 000-luvun kaularisteissä.
Hän ja apostolit ymmärrettiin taisteleviksi
uskonsankareiksi, mikä oli germaanisten
kuningaskuntien areiolaisen "harhaopin"
vallitseva käsitys. Länsigoottien piispa Wulfila oli tosin kääntänyt raamatun kreikasta
goottien kielelle , mutta se ei palvellut frankkeja. Vaikka frankkien kuningas oli jo kastettu Rooman uskoon, ei heillä ollut kansankielistä kirjallisuutta eikä lukutaitoa opillisten käsitystensä tukena. - Pyhän Hengen rooli lienee ollut kolminaisuuden ole-

hämäläissatamiin friisien ja sitten muiden
kristittyjen idänpurjehtijoiden tarpeisiin. Kirkon merkitys niitä ympäröivän keskuskalmiston , siunatun maan pyhittäjänä tuli olemaan keskeinen. Piispallisen järjestyksen
vaatima keskitetty hautaus vainajain palvelukseen liittyvien kyläkalmistojen asemasta
aiheutti ehkä syvimmät erimielisyydet tietäjäuskon kanssa. Virallinen kirkko halusi irroittaa vainajat kotipalvonnasta järjestämällä keskiajalla "ulosveisuun" vainajan kotona. Mikael Agricola kuvaa sen vuoden 1547
kirkkokäsikirjassaan esihautajaisina "ennenkuin ruumis kodista ulos viedään". Kotona järjestettiin papin johdolla liturgia, jossa laulettiin latinaksi avoimen arkun ääressä ennen vainajan yhteiseen kirkkomaahan
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viemistä. Täten haluttiin varmistaa vainajan
autuus ja ylösnousemus, mutta myös irroittaa elävät sitkeänä jatkuneesta vainajain
palvonnasta. Kysymyksessä oli selvä "Kalevan papin " menojen kansankielisen "kalevalaisen liturgian " ja muistojuhlan vastatoimenpide. Tämä perinne tunnetaan vieläkin luterilaisessa muodossaan mm . KeskiPohjanmaalla.- Mahdollisesti jo ensimmäiset kirkot palvelivat alueellista seurakuntaa,
pakanallista asutuspitäjää, jonka puitteissa
sitten syntyi piispankirkon alueellinen seurakunta.

Kalevalaisen runomitan
messu
Muinaisruno kertoo Väinämöisen kirkkomatkasta:
Vaka vanha Väinämöinen
ajoi kirkkohon kivasti
yli muista ylpeistä
yli muista rohkeista
Rikkoihe reki runolta
jalas taittui laulajalta
kivisellä kirkkotiellä
paatisella portahalla.
Siinä raisut mahtimiehet ajavat kilpaa kirkkoon , jossa on siis ainakin perustukset ja
portaat kivestä. Barbaarikristillisyydellemme oli tunnusomaista , että ulkonaisista
muotomenoista huolimatta jatkui tietäjäkauden ylimyssukujen rehevä elämänmeno
ennallaan. - Itse jumalanpalveluksen rakenne oli mannermainen. Kansanruno mainitsee messun , joka oli ilmeisesti kalevalaisella runomitalla laulettu papin ja seurakunnan vuorolaulu . Mainitaan myös ilmeisesti
kansankielinen saarna ja rukous . Messun
resitatiivinen laulu korvasi lauletun loitsun.
Sen sanat ja myöhemmin 800-luvulla sävelmätkin olivat todistettavasti peräisin AlaSaksista , Hampuri-Bremenin hiippakunnan aivan alkuajoilta. Saarnassa korvasivat
Raamatun alkukertomukset kansanuskon
syntyloitsut ja Jeesuksen ihmeteot ylimysten lauletut sankariteot Rukouksissa siirryttiin pahojen henkien karkoitusloitsuista kir-

kolliseen eksorkismiin , demonien karkoitustraditioon. 900-1 000-luvuilta on todisteita luostareiden latinankielisistä sanakaavoista johdetuista rukouksista , sekä siunauksista että manauksista, jotka kansankielisinä syrjäyttivät tietäjä-uskon loitsut.

Väinämöisen väistyminen
Myös jumalanpalveluksen sakramentit tunnettiin. Väinämöisen väistymistä kuvaavassa runossa kerrotaan Marjatan lapsen kastamisesta. Kasteen suorittaa kotimaisen ylimyssuvun lapselle , Kalevaalle nimenomaan vierasmaalainen mies, Ukko ulkomainen. Tapahtuma kertoo korkeakirkollisen uskon tulosta itse barbaarikristillisyyden ydinalueelle, ilmeisesti myöhäisessä
vaiheessa, 1000-luvulla. Olihan silloin Suomelle nimetty oma lähetyspiispansa, Johannes. Mutta piispa Henrik ei ole aloittanut suomalaisten kastamista eikä perustanut maahamme kristillistä seurakuntaa. Ehtoollisesta ei tiettävästi ole mainintaa
muinaisrunossa. Se liittyy luontevasti pakanallisen vainajainpalvonnan muistoaterioihin . Palvonnan kohde vain vaihtuu tutusta
vainajasta kristinuskon jumaluuteen.
Kirkkovuosi. Kristinuskon suurten juhlien ja keskiajan lukuisten pyhimysten merkkipäivien tahdittama kirkkovuosijärjestelmämme on sekin alasaksilaista perua, tiettävästi vanhempaa kuin Hampuri-Bremenin
arkkihiippakunnan perinne. Pitihän maamme frankkilainen väestöosa jatkuvasti yllä
yhteyttään synnyinseutuunsa Keski-Euroopassa. Tietäjäkauden haltioiden ja erilaisen
"väen" hallitsema maaginen voima oli helppo siirtää ihmisten mielissä monien pyhimysten eli "santtien"- nimitys tulee latinasta: sanctus = pyhä - välittämäksi taivaaliiseksi voimaksi.

••••••••••••••••••••••
Osmo Korosuo

Nukketeatteri Valkovilla
•••••••••••••••••••••
II

II

ETSI JA LOYDA
- Kaikki alkoi unelmastaunelmasta tehdä hyvää nukketeatteria- unelmasta tehdä
nukketeatteria tehtäväänsä
palkatulla, taiteellisesti
haasteellisiin tavoitteisiin
pyrkiväliä ryhmällä, kertoo
Taimi Siipilehto-Kuisma.
Tämän yhteisen unelman itsestään löysivät
Nukketeatteri Valkovillaa vuosia pyörittänyt
Minna Kallela ja Malmin seurakunnan varhaisnuorisotyössä nukketeatteria tehnyt
Taimi .
-Tätä unelmaa lähdimme vuonna 1998
ideoimaan , mitä se voisi olla, mitä se maksaisi , mistä löytäisimme lisävoimia ja mistä
löytyisi rahoittajat.
-Nyt olemme siinä pisteessä, että meillä on valmis ohjelma ala-asteiden viideskuudesluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Rahoittajiakin on löytynyt, niin että
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voimme vuoden 2000 aikana kiertää Helsingin seurakuntia ja kouluja kolmen hengen teatteriryhmällä - riippuen tietenkin siitä, tilaavatko seurakunnat meitä. Kolmantena henkilönä ryhmäämme kuuluu Kai
Sadinmaa.
"Etsi ja löydä" -ohjelma sisältää nukkeja tarinateatterin menetelmin toteutetun uskonnon oppitunnin viides-kuudesluokkalaisille. Oppitunnin pohjana on raamatunkertomus "Jeesus 12-vuotiaana temppelissä".
Oppitunnin alussa on lyhyt näytelmä
"Missä olet?" Siinä nykypäivän vanhemmat
sekä Raamatun ajan Joosef ja Maria kokevat saman hädän , heidän lapsensa on kadonnut.
Tarinateatteriasiassa esitetään nähdyn
pohjalta ja nuorten omasta kokemuksesta
esiinnousevia ongelma- ja selviytymistilanteita ja niihin liittyviä tunteita. Tarinateatterin avulla voidaan kohdata vaikeitakin kysymyksiä ja etsiä niihin yhdessä vastauksia.
Samaa ohjelmaa, joka esitetään koululuokai Ie tarjotaan myös vanhempainillan
ohjelmaksi. Sen tarkoituksena on vanhemmuuden tukeminen ja keskustelun herättäminen vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä ja kasvattajan tehtävästä.

Taimi Siipilehto-Kuisma
Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen kristillisen
tukisäätiön apurahan 1999 saaja.

Kristillisen taideseuran vuosijuhla

TERVETULOA MIKKELIIN
MARIAN PAIVANA
26.3.2000!
II

II

II

10.00

Jumalanpalvelus Mikkelin Tuomiokirkossa
Saarnaa piispa Voitto Huotari

11 .30

Lounas Seurakuntakeskuksessa

12.00

Kahvitarjoilu
Tutustuminen taidenäyttelyyn Seurakuntakeskuksen aulassa
Yhdistyksen omat taiteilijat

12.15

Vuosikokous (edustajat)

13.00

Vuosijuhla
Ohjelma
Lapsikuoro
Tervehdyssanat
Lausuntaa
Mikkeli- päämajakaupunki , esitelmä
Evl. Kalevi Salovaara
Musiikkiesitys
Dipl.laulaja, kanttori Päivi Karjalainen
Dir.mus. Matti-Veikko Kuusi
Huomionosoitukset
Sinun turvassasi kotimatkalle
Rovasti Eeva-Leena Kokko
Virsi

Jumalanpalveluksessa on liturgina rovasti Jaakko Korhonen
uruissa dir.mus. Matti-Veikko Kuusi
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KRISTILLINEN
TAIDESEURA
LYHYESTI

Kristillisen Taideseuran perusti
1919 kirjailija Hilja Haahti
ystävineen. Seuran perustajien
ajatuksissa oli kolmisoitu: 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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Liittymistiedot
Pyydän merkitsemään itseni Kristillinen taideseura ry:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteen
sisältyy Ars Magna-lehti

Aaro Juhanoja
Luhtikatu 3 C 34
15500 Lahti

Postita liittymiskaavake Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle.

Osmo Viljakainen
Porrassalmentie 24 C
Neekeriharju
50100 Mikkeli

Tuula Setälä
Pohjoinen Rautatienkatu 17 A
00100 Helsinki

Tuija Kuokka
Korkeavuorenkatu 20 C 31
48100 Kotka

Nimi
Osoite

Ammatti
Syntymäaika
Päiväys
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Allekirjoitus

eturivin vaikuttajia ja sen vaikutuspiirissä
oli kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Kristinusko oli länsimaissa yleensäkin tiedostetumpi yhteiskuntaelämän osa.
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 1999 vuosijuhlan järjestää Helsingin 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 oheidella lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kerran vuodessa ilmestyvä Ars Magna . Jäsenmaksun
suuruus oli Helsingin yhdistyksessä kuluneena vuonna 50 markkaa. Jäsenmaksu
peritään postitse.

e

MIKKELIN
KORKEUDELTA

Ensimmäinen tapaaminen
tammikuussa on takanapäin.
Kokoonnuimme Tuomiokirkkoon ehtoollishartauteen.

Kanslisti Seija Ollikainen kertoi Karjalaan
ja Inkerinmaalle suuntautuneista avustusmatkoistaan.
Helmikuussa kokoonnumme vuosikokoukseen ja kuulemme Martti Hautalan esityksen Sotainvalidien keskuudessa tapahtuvasta hengellisestä toiminnasta.
Maaliskuussa odotamme paljon vieraita Marianpäivänä Mikkeliin.
Huhtikuussa saamme mahdollisesti
Annukka Talvelan kertomaan kirjastaan:
"Aina on polku eessä".
Toukokuussa olemme lähdössä retkelle Aholansaareen. Tällä matkalla tutustumme myös Ortodoksiseen Kirkkomuseoon, Männistön Pyhän Johanneksen kirkkoon Kuopiossa ja Lapinlahden taidetiloihin .
Keräämme yhdessä ajatuksia ja toimimme voimiemme mukaan.
Olemme saaneet uusia jäseniä pitkäaikaisten, uskollisten ahertajien joukkoon.
Osmo Viljakainen
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