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SATUTTAA JA VÄLITTÄÄ 

"Saarnaajan sanat satuUivat 
minua." Puhuja haluaa sanoa, 
että saarnaajan sanat saivat 
hänet ajattelemaan 
kuulemaansa. 

Kuka ties kuulijan mieli rauhoittui , anteeksi
anto tuntui todelliselta tai kuka ties vaikka 
omatunto alkoi vaatia selvittämään selvittä
mättömiä. 

"Sinun sanasi satuttivat minua." Kuulija 
oli pahoittanut mielensä epäoikeudenmu
kaisten , ankarien sanojen vuoksi. 

Kummassakin tapauksessa sama verbi 
joskin eri merkityksessä. 

Suhde ja asiakassuhde 
"Älä välitä, anna Nurmisen välittää." Muu
taman vuoden takaisessa huolintaliikkeen 
iskulauseessa mainostoimittaja käytti ove
lasti hyväkseen välittää-verbin kahta toisis
taan poikkeavaa merkitystä; murehtia, olla 
huolissaan ja siirtää, kuljettaa asioita, ihmi
siä, tietoa paikasta toiseen vastaanottajalta 
toiselle. 

Välittää-verbillä on myös merkitys olla 
kiinnostunut. 

Tämän ajan yhteiskunta ja sen jäsenet 
ovat erinomaisen tarkoin omaksuneet elä
mänsä ohjenuoraksi iskulauseen: "Älä vä
litä, anna Nurmisen välittää." Olemme ins
titutionaalistaneet välittämisen , kiinnostuk
sen ihmisestä. Meillä on päiväkodit, päivä
toimintapaikat, koulut, iltapäiväkerhot- keh
dosta hautaan meistä välittää instituutio. 
Koska maksamme tästä tavasta välittää lä
himmäisestä ja läheisestä veromme ja muut 
ulostekomme, meidän itsemme ei tarvitse 
välittää, olla kiinnostunut eikä myöskään 

suorittaa välittämiseen kuuluvaa palvelu
tehtävää. 

Tässä yhteiskunnallistuneen välittämi
sen maailmassa ihminen voi yhä huonom
min. Hän ei koe Iaitastunutta välittämistä riit
täväksi ainakaan tunne- ja sosiaalisissa 
suhteissa. Välittämistä on , mutta se on vir
ka-aikaan sidottua ja tunneköyhää. Palve
lutehtävää suorittava on ammattilainen , jon
ka keskeinen ajatus on pitää asiakassuhde 
tunneilmastoltaan neutraalina, korkeatasoi
siin tehtäväsuorituksiin perustuvana. Näis
sä suhteissa harvemmin sanotaan satut
tavia sanoja, sanoja, jotka pysähdyttävät 
murehtivan , arkielämänsä puutteista välit
tävän , ahdistuneen ihmisen kuulemaan: 
"Minusta välitetään. Olen yksi joukosta, jos
sa minut halutaan kohdata yksilönä." 

Välittäminen satuttaa 
Tapoja sanoa satuttavia, puhuttelivia sa
noja, ilmaista välittämisensä, kiinnostuk
sensa toisesta ihmisestä on lukuisia. Ihmi
set menneinä vuosisatoina ovat osanneet 
niitä luoda ja käyttää. Monet esivanhem
pien käyttämät keinot ovat esim. ihailemi
amme taideteoksia. Onhan esim. Gruene
waldin alttaritaulu lsenheimin luostarikir
kossa alkujaan terapeuttiseksi teokseksi 
tarkoitettu . Taiteella on tämän päivän ihmi
senkin sisimpään mahdollisuudet vaikuttaa. 
Satuttavien sanojen rinnalle on syytä yhä 
useammin nostaa myös satuttavat sävelet, 
siveltimen vedot. Niissä kuuluu , soi ja nä
kyy tekijänsä pyrkimys välittää itsestään, lä
heisistään ja yhteisöstään. 

Meidän yhteinen tehtävämme ja mah
dollisuutemme on olla osana ihmisestä ja 
yhteiskunnasta välittävien sattuvien sanojen 
lausujien joukkoa. 

Tuula Setälä 
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ARJEN 
ALKEMISTI 

Kuvasarjallani tuon esille 
herkkiä, vahvoja ja 
tasapainoisia perhesuhteita 
sekä nostan perheen arkiset 
hetket tärkeiksi ja 
merkityksellisiksi 
tapahtumiksi. 

Kuvamateriaalina käytän omiani sekä tut
tavieni albumimateriaalia 'Arjen Alkemisti ' 
teeman tiimoilta. Rauhoitan yksityisiä arki
sia hetkiä, teen kuvatuista hetkistä vielä in
tensiivisempiä ympäröimällä kuvatut koh
teet kullalla. Kullattuja henkilökuvia rinnas
tan arkisiin esinekuviin sekä studiossa kul
latuista esineistä otettuihin kuviin. 

Kultaamisen keinoin korostan jokaisen 
hetken merkittävyyttä, jokaisen ihmisen ar
vokkuutta sekä jokaisen ihmissuhteen tär
keyttä. 

Teknisesti sekä ajatuksellisesti 'Arjen 
Alkemisti ' on jatkoa 'Unen lahja' kokonai
suudelleni (1996-2000) , jossa ympäröin 
merkittävät tapahtumat parafiinilla, kyntti
län osasella. Aiheeltaan 'Unen lahja' käsit
teli naisen henkistä kasvua ja eheytymistä, 
kun taas 'Arjen Alkemisti ' käsittelee perheen 
henkistä kasvua ja eheytymistä. 

Parafiinia sekä kultaa on käytetty kautta 
aikojen maalaustaiteessa sekä veistotai
teessa, valokuvien yhteydessä en tiedä nii
tä aiemmin kenenkään käyttäneen . 

Isän rooli vahvistuu 
Yhteiskunnassamme on meneillään syväl
linen muutos perhekäsitteen suhteen. Isän 
rooli on vahvistumassa lapsen toisena to
dellisena läsnäolevana huoltajana jokapäi
väisessä arjessa. 

4 

Psykologia korostaa äiti-lapsi suhteen 
tärkeyttä , varsinkin lapsen ensimmäisinä 
elinvuosina. Psykologia on pullollaan käsit
teitä kuten : lapsi tuntee olevansa yhtä äidin 
kanssa, lapsi ymmärtää olevansa erillinen 
yksilö , ei enää osa äitiä .. . mikä on ihan ym
märrettävää, jos lapsella ei ole vahvaa isä
käsitystä , jatkuvaa arkista, läsnäolevaa 
isää. 

Miehen ja naisen paikka 
Lapsen ollessa pieni äiti elää usein kodin 
sisäpuolella lapsen ja perheen vuoksi , isä 
kodin ulkopuolella. Vasta kun mies ottaa 
paikkansa ja nainen luovuttaa valta-ase
maansa suhteessa lapseen ja kotiin , yhteis
kunta todella tasa-arvoistuu . Tällöin per
heellisen naisen mahdollisuudet kehittyä 
kokonaisena, monipuolisena ihmisenä ovat 
tasavertaiset perheellisen miehen kanssa. 
Sukupuolisen tasa-arvoisuuden todellinen 
kamppailu käydäänkin perheen sisällä, ar
kisissa hetkissä, kotioloissa. Onko tulevai
suuden aikuisille tasa-arvo jo itsestään sel
vä käsite? 

Kuvillani en halua tuoda esille koko per
hekäsitteen problematiikkaa, vaan haluan 
antaa siihen yhden vastauksen . 

Näyttelykokonaisuus sisältää kokonai
suudessaan noin 20 teosta. 

Näyttelykokonaisuuden yhteydessä on 
kultapalikkainstallaatio n. 500 kullattua pa
likkaa, joista näyttelyvieras voi rakennella 
kestäviä tai hajoavia rakennelmia , instal
laatio materiaalia käytetään videossa, joka 
esillä myös Varkaudessa. Kokonaisuuden 
yhteydessä myös performansi . 

Arjen Alkemistiin voi tutustua Kuo
piossa 11.1.-3.2.2002, Valokuvataiteen 
museossa Helsingissä 21 .2.-26.5.2002 
ja Varkauden taidemuseossa 29.8 .-3.11. 
2002. 

Jaana Partanen 

Kirjoittaja on taiteen maisteri ja tieteen 
ja taiteen kristillisen tukisäätiön 
vuoden 2001 apurahan saaja. 
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ISAN HOMMA 

En halua sanoa että isä olisi 
missään vaiheessa tärkeämpi 
kuin toisessa, isä on tärkeä 
jatkuvasti, toteaa 
Kuopion perheasiain 
neuvottelukeskuksen 
johtaja Hannu Innanen. 

Pienelle vauvalle isä on tärkeä läheisyyden 
ja hoivan antajana, leikki-iässä isä johdat
taa elämään ja lapsen varttuessa huolehtii 
turvallisuudesta. 

Isä rajanvetäjänä 
Jo uhmaiässä parin vuoden vanhana lapsi 
kohtaa isän perinteisesti tärkeimmän teh
tävän , rajojen asettamisen. Uhmaiän jäi-

keen rajojen asettaminen tulee uudestaan 
ja uudestaan eteen , murrosikä mukaan lu
kien . 

Lapsi tarvitsee jatkuvasti vertautumis
kohdetta, miehen mallia. Lapsen irroittau
tuessa varhaisesta symbioottisesta suh
teestaan äidistä isä on tarpeen . Kun lapsi 
oidipaalivaiheessa 5- 6 -vuotiaana etsii 
omaa identiteettiään, miehen läsnäolo on 
erityisen tärkeää, samoin murrosiän itse
näistymisvaiheessa. 

Isä pätkätyöläisenä 
Uhkana näyttäytyy kaikki se, mikä vie isiä 
lasten luota - ajankäytössä, henkisesti tai 
tunne-elämässä. Lapsen kannalta on yhtä 
paha, panostaako isä työhönsä vai viihty
vyyteensä, jos lapsi jää sivuun . Lyhytjän
teinen pätkätyössä paikan lunastaminen tai 
omissa ihmissuhteissa jatkuvan tyydytyk
sen hakeminen uhkaavat vanhemmuutta. 

Ulla Remes 
Kirkko ja Koti 



KORVAAMATON 
LUONNONVARA 

Lastenpsykiatri Anna Tuliharju, 
miksi perheen tavallinen arki 
on tärkeää? 

Lapsen henkinen kehitys vaatii jatkuvuut
ta, pysyvyyttä. Pienen lapsen kehityksessä 
ensisijainen merkitys on kiintymyssuhteel
la, joka syntyy ensimmäiseksi äitiin , laajen
tuen siitä isään ja sisaruksiin. 

Yksivuotias lapsi ei pysty pitämään mie
lessään muistikuvaa äidistä tai isästä kah
deksan tai kymmenen tunnin hoitopäivän 
aikaa, vasta kolme-neljävuotias kykenee 
säilyttämään mielikuvan poissaolevasta 
vanhemmasta. Omat vanhemmat ovat yk
sinkertaisesti lapselle korvaamattomia, lap
si tarvitsee molempia vanhempiaan . 

Lapsi ei pysty pitämään itseään arvok
kaana jos vanhemmalla ei ole hänelle aikaa. 
Lasta ei voi arvostaa ellei näe itseään ja 
vanhemmuutensa arvoa korvaamattomana. 
Sitä eivät voi korvata harrastukset, kaverit 
tai tavara. 

Ulla Remes 
Kirkko ja Koti 

Perhettä pohtivat pastori Jaana Marja
nen, johtaja Hannu Innanen ja lasten
psykiatri Anna Tuli harja. 

eeeeeeee 
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PYHAN AARELLA 
KAUTTA AIKOJEN 

Tutustuminen suomalaiseen 
muinaisuskoon ja toisaalta 
laajenevaan maaliistumiseen 
on johtanut pohtimaan 
hengellisten 
asioiden merkitystä 
elämässämme. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mitä me pidämme pyhänä? Missä määrin 
hengellisellä elämällä on ohjeeilista arvoa 
yhteiskuntamme toiminnassa , kuten lain
säädännössä, hallinnoissa ja oikeuden käy
tössä? Tämän päivän korkeakulttuuri ei pidä 
pyhänä edes sitä, mitä pyyntikulttuurin al
kuasteellla vuosituhansia sitten kuului elä
män perusarvoihin , kaikkialla toimivaa hen
kistä voimaa. 

Pyhä luonto 
Jo animistisen pyyntikulttuurin uskon piiris
sä, jossa jokaisessa elävässä olennossa oli 
henki , pidettiin tätä pyhänä. Täten oli riista
eläimen saalis lunastettava siltä uhrilla. To
temistinen käsitys tarkoitti ihmisen pol
veutumista riistaeläimestä, meillä yleensä 
karhusta tai hirvestä, tundralla porosta. Sik
si tätä kunnioitettiin. Henkimaailman voimat 
hallitseva shamaani , noita. Käytti hyväkseen 
sen toimintaa ja oli siitä syystä itse kunnioi
tuksen kohde. 

Pyhät vainajat 
Viljelykulttuurissa maan raivauksen ja elo
mullan kasvattamisen hedelmälliseksi ruo-
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kamullaksi suoritti ihmistyö. Suvun haltija 
edusti vainajan persoonallisuutta ja suojeli 
ihmisten elämää. Viljelty maa kuului esi-isil
le, vainajien hautaus siihen pyhitti perintö
maan. Sadosta annetut uhrit yhdistivät su
vun elossa olevat jäsenet vainajiin ja täten 
sai alkunsa vainajainpalvonta. Ihmisen oma 
hengenvoima ja hänen sanansa mahti pe
rustui asiain synnyn tuntemukseen , joka il
meni mm. syntyloitsuissa. Tietäjä hallitsi sa
nan voimalla uskonelämää ja oli selvännä
kijä. Toinen uskon muoto oli hedelmälli
syyskultti , joka uhreineen kuului naisten teh
täviin. Itse elämän synty ja sen säilyminen 
oli palvonnan kohde. Ihminen itse ja hänen 
henkinen voimansa oli pyhänä pitämisen 
kohde. 

Pyhävilja 
Suuri ekokatastrofi ja nälkäaika koitti epä
edullisten ilmastonmuutosten vuoksi Suo
messa viimeisellä esikristillisellä vuositu
hannella 600 e. Kr.- 50 j. Kr. Peltoviljely lop
pui maassamme lähes kokonaan. Suuren 
väestökadon ja maastamuuton vuoksi on 
laskettu maamme väestön huvenneen vain 
n. 4000 henkeen. Kaikesta huolimatta elä
mä jatkui , ilmasto muuttui jälleen lämpi
mämmäksi ja maa alkoi tuottaa runsaam
man sadon. Inhimilliset toimenpiteet, jot
ka auttoivat selviämään hengissä, tulivat py
hänä pitämisen kohteiksi ja saivat uskon
nollisen sisällön. Tässä on palattava muu
toksen yksityiskohtiin seurausten ymmär
tämiseksi. - Jo pyyntikulttuurin animismi 
merkitsi elämässä asuvan hengen kunnioit
tamista. Nyt viljelyskulttuurin luova henki loi 
mahdollisuudet elämän jatkumiselle. En
simmäisiä kriisin ratkaisuja oli uuden kak
sivuotisen viljalajin kaskirukiin käyttöönotto
noin v. 600 tienoilla ennen ajanlaskumme 
alkua. Sen viljely onnistui vaikeissakin olo
suhteissa aina. Uusi vilja sai myös oman ju
malansa. - Kevätviljaakin opittiin jalosta
maan valikoimaila lyhyemmän kasvukauden 
omaavaa siementä. Puolentoista vuositu
hannen kuluessa lyheni Euroopassa 120 
vrk:n kasvukausi meillä 90 vrk:ksi. 
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Lämpö ja elämä 
Suomalainen savupirtti on kuulunut itäisen 
suomensukuisten kansojen alueella tär
keään kulttuuriperinteeseen , joka on tehnyt 
mahdolliseksi suomalaisten eurooppalai
sen , jopa maailmanhistoriallisesti tärkeän 
pysyvän asutuksen talvea ja kuolemaa 
vasten, metsärajalle asti. Meille se saa
puu historiallisten todisteiden mukaan heti 
500-luvulla. Vaakasuorista hirsistä lama
salvettu pysyvä kiukaalla lämmitettävä pirt
ti oli ensinnäkin asunto perheen suoja ja 
elämän säilyttäjänä pyhittämisen kohde. 
Sen tärkein tehtävä oli saunan osassa säi
lyttää vilja kuivana ja pakkasenkestävänä, 
sen varastoiminen asumiskauden pidentä
jänä ja asutuksen laajentajana. Riihenä se 
mahdollisti viljan puinnin sisätiloissa, jossa 
puitu vilja samalla "peitattiin" kestäen va
rastoituna aina 40° pakkasen. Keskeisenä 
elämän säilyttäjänä savupirtti pyhitti jokapäi
väisen elämän ja tuli vainajainpalvonnan 
pääsisällöksi. Hyvän sadon ja karjan tuoton 
siunaus johti hedelmällisyyskultin voimis
tumiseen uhreineen ja kulttimenoineen. 
Tämä uskon muoto oli naisten hoidossa ja 
pyhitti samalla itse perhe-elämän. Hautaus
menot muuttuivat, vainajat kätkettiin pol
tettuina kyläkalmistoihin itse asutuksen lä
heisyyteen, missä uhrimenot yhteyttä il
mentävine muistoaterioineen tapahtuivat. 

Hauta ja sielu 
Inhimillinen tieto ja taito perustui sanan 
ja kaiken kehityksen synnyn tuntemuk
seen. Syntyloitsuissa ilmeni tämä toinen py
hityksen kohde. Tämän kriisiajan pyhityksen 
muodot kestivät sitkeästi kristinuskon saa
pumisen jälkeen syntyneessä sekauskon
nossa aina historialliseen aikaan asti , uu
den ajan taitteeseen. 

Kristinusko, jonka ensi airueet ilmestyi
vät jo myöhäisemmällä roomalaisella rau
takaudella, 300-luvulla j. Kr. toi aivan uuden 
pyhyyden kohteen, ainoan Luoja-jumalan. 
Käsitys kuolemanjälkeisen elämän luon
teesta merkitsi siirtymistä vainajan välittä-



mästä maallisen elämän siunauksesta ky
läkalmistoissa kirkon välittämään siunauk
seen, jota vainajat odottivat ylösnousemuk
sen aamuna kirkon vieressä olevissa kes
kitetyissä kalmistoissa. Sielun kuolematto
muudesta tuli kolmas aste hengen pyhit
tämisessä, ja se muuttaa myös hautaus
tavat. Kuoleman jälkeisen elämän tarpeita 
palvelleet esineelliset hauta-annit päätty
vät ja polttohautauksesta siirrytään esi
neettömään ruumiishautaukseen. Suomes
sa ruumishautauksen käyttö on merkki 
kristillisestä vaikutuksesta ja myös jär
jestetystä orgasasation yhityksestä. 

Sovitus ja pyhyys 
Länsimaisen kristinuskon pyhyyden histo
riassa vuosi 381 j. Kr. jolloin kristinusko hy
väksyttiin ainoaksi oikeaksi valtionuskoksi 
on tärkeä uuden aikakauden alku. Tämä 
ajanjakso jatkuu vielä meidän päiviimme 
asti. Pyhyys tunnustetaan alkuperältään ja 
sisällöltään jumalalliseksi . Luonnon ja sa
nan luova, siunausta ja elämää ylläpitävä 
voima eivät ole enää pyhyyden pohjana. 
Jumalan anteeksiantamus ja uutta luova 
voima Kristuksen sovitustyössä Hänen 
ylösnousemuksensa kautta ja Pyhän Hen
gen välittämänä tulee uuden pyhyyden si-
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sällöksi. Samalla ihminen pääsee osalli
seksi itse julmaluuden olemuksesta, ihmi
sen henki Jumalan hengestä. "Minä olen 
teissä ja te olette minussa." Uudestisynty
nyt ihminen on pyhyyden vaikutuksen alai
nen ja sen levittäjä maailmaan. "Menkää 
kaikkeen maailmaan". Pyhyys siirtyy ihmi
seen kasteen yhteydessä ja voi vaikuttaa 
myös esineellisyyden , pyhäinjäännösten 
välityksellä. Kirkon viran valta perustuu sii
hen, että hän on Kristuksen edustaja ja hä
nen pyhyytensä välittäjä maan päällä. Py
hyys välittyy sukupolvelta toiselle apostoli
sen siunauksen kautta aikojen loppuun asti . 
Pyhimyksillä on Neitsyt Maariasta alkaen 
esirukoustehtävä, samoin jokaisella seura
kunnan jäsenellä. Pyhyyden välittyminen 
toimii jumalanpalveluksessa, jossa ihmistä 
uudestisynnyttävä voima välittyy Sanan ja 
ehtoollisen välityksellä. Sanan pyhittävä voi
ma vaikuttaa myös yksityisen hartauden 
kautta. "missä kaksi tai kolme sitä rukouk
sessa pyytää". Myös anteeksiantamuksen 
pyhyys voidaan kokea yksityisesti ripissä: 
Jokapäiväisen elämän henkivoimien käyttö 
tai ihmisen hengen ja sanan luova pyhyys 
Jumalan vaikuttamana ilmenee siinä, että 
Jumala ohjaa - usein salatusti - ihmiskoh
taloita ja hänen valintojaan , selvästi varje
lee pahalta ja siunaa menestyksellä. 

Kieli ja kirja 
Keskiajan yhteiskunnan erityisesti pyhyy
den kokeneen papillisen säädyn tai luosta
rilaitoksen suorittama jumalanpalvelus jäi 
tavalliselle maallikolle vieraaksi . Se oli täs
tä syystä vielä "pakanuuden" asteella. Vas
ta raamatun , pyhien kirjojen ja jumalanpal
veluksen kääntäminen latinasta kansan 
kielelle ja kirjapainotaidon levittämä kirjalli
suus avasi uuden ajan alusta 1500-luvulta 
lähtien pyhät kirjoitukset kansalle. Pappis
säädyn hallitsemasta laitoskirkosta tuli siten 
kansankirkko, joka vähitellen lukutaitoa le
vittämällä laajensi Jumalan Sanan pyhyyttä 
seurakuntaan. 

Osmo Korosuo 
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AHAVAN KULMAKIVET 

Ahava on Mia Simanaisen 
1999 kokoama yhtye, joka 
soi pääasiassa hänen omia 
sävellyksiään ja säkeitään; 
mukana on musiikkia myös 
Kari Ikoselta. Ahava 
esittää jazz- ja 
kansanmusiikkivaikutteisia 
lauluja ja improvisaatioita. 

Ahavassa jokaisella instrumentilla on oma 
solistinen tilansa. Musiikissa yhdistellään 
esim. yksinkertaisia ja selkeitä melodisia ai
heita kokeilevampaan ja dissonoivampaan 
harmoniaan. Erilaisista tyylivaikutteista ku
toutuu laulullista, ryhdikästä ja eleganttia 
suomalaista musiikkia. Sävellykset toimivat 
kehyksinä improvisaatioille, jotka muok
kautuvat vapaasti vuorovaikutuksesta ti
laan , aikaan ja yleisöön . Kuulija voi aistia 
tunnelmia viileästä lämpimään; ahdingosta 
riemuun. 

Kirkko soikoon 2002 

PSALMIT 
'Kirkko soikoon' festivaal illa 17.3.2002 
kantaesitettävässä Ahavan 'Psalmit' -kon
sertissa kuullaan mm. Mia Simanaisen sä
vellyksiä runoilija , teologian maisteri Miira 
Sippolan muokkaamiin psalmiteksteihin. 
Ahavan sävy syntyy sen instrumentaation 
lisäksi monenlaisten musiikkityylien sulautu
misesta; mm. kansanmusiikinomaisuus ja 
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Teksteillä ja runoilla on hienovarainen 
yhteys suomalaiseen kansanperinteeseen , 
vanhanajan tarinankerrontaan ja luonnon
mystiikkaan. Samankaltaisiin tunnelmiin 
tähdätään myös ruotsin- ja englanninkielel
lä. Tekstiaiheet ovat usein vertauskuvallisia; 
ajattomia vaikutelmia satujen ja tarinoiden 
väli maastosta. 

Musiikin suurista dynaamisista vaihte
luista johtuen Ahava esiintyy mieluiten hil
jaisessa, ilmapiiriitään puhtaassa tilassa. 
Musiikki sopii hyvin yhdisteltäväksi muun 
katseltavan ja koettavan kanssa (esim. tai
denäyttelyt, tanssi- ja runoesitykset). 

Ahavan ensilevy (Ahava, FRCD-7) jul
kistettiin konsertissa Tukholman Suomi-ins
tituutissa 8.11.2001 ja Helsingissä Jumo 
Jazzclubilla 13.11.2001. 

Ahava 
Mia Simanainen 

email: mia.simanainen @ siba.fi 

jazzmusiikista kumpuava spontaanius ja 
improvisointitaito ovat vahvasti läsnä. 

Konserttikokonaisuus edustaakin tyylil
lisesti Ahavaa, musiikki virtaa vuorovaikut
teisesti tunnelmasta toiseen, niinkuin vir
taavat ajatuksetkin musiikin siivillä kuulijan 
tajuntaan. Musiikki tarjoaa kuulijalle mahdol
lisuuden omakohtaiseen mietiskelyyn, tut
kiskeluun ja virkistäytymiseen. Sävellykset, 
kaunis suomen kieli ja improvisaatiojaksot 
kutsuvat mukaan matkalle. 

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisää
tiö on myöntänyt Kristillisen taideseuran 
musiikkiapurahan 2001 Mia Simanaiselle ja 
Ahava-yhtyeelle. 



Laulajatar Mia Simanaiselle (s. 1970) Aha
va on tila, jossa musiikilliset ja äänelliset 
ideat muotoutuvat ja kirkastuvat. Se on 
kauan kaivattu ja etsitty summa; instrumen
taatio, musiikki, tekstit ja äänenkäytön eri il
meet ovat muokkautuneet sävyisäksi koko
naisuudeksi , josta rajat on häivytetty. Mia 
valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Aka
temian jazzmusiikin osastolta v. 2000. Aha
van lisäksi hän työskentelee yhtyeissä ja 
projekteissa, joiden tyylilliset vaikutteet tu
levat etupäässä jazzista, kansanmusiikista 
ja klassisesta musiikista (mm. erialaiset so
listi- ja äänivierailut lauluyhtye JimJam
MurMur, englantilainen projekti Adiemus). 
Tyylillisesti ominta musiikkia edustaa luon
nollisesti Ahava, joka on hänelle sisäisen 
mielenmaiseman heijastus; sydämen ja sie
lun kuvajaisia. 

Ahavan lisäksi saksofonisti/säveltäjä 
Kari "Sonny" Heinilän (s. 1966) soittoa ja 
sävellyksiä on kuultavissa mm. Sonny Hei
nilä Trion ensilevyllä 'Tribus' (silence-0003). 
Soittamisen ja säveltämisen ohella Sonny 

vierailee usein myös UMO:n kapellimesta
rina. 

Tilannetajuinen ja energinen pianisti/ 
säveltäjä Kari Ikonen (s. 1973) on kekse
liäs sointivärien luoja. Siitä hänet palkittiin
kin Yhdysvaltain Jazz Composers Allian
ce'n järjestämässä Julius Hemphill-sä
vellyskilpailussa v. 2000. Karin sävellyksiä 
ja soittoa voi Ahavan lisäksi kuulla hänen 
'Karikko'-yhtyeensä ensilevyllä (FRCD-5) 
sekä yhtyeissä Gnomus, Mr Fonebone ja 
Quartet Coyote. 

Rumpali Mika Kallio (s. 1974) lyö toisin. 
Erikoisen soivan ja puhuttelevan tyylinsä sii
vittämänä hän saavutti 2. sijan Monacon 
'Jazz Soloist Competition' kilpailussa v. 
1999. Mikan soittoa voi Ahavan lisäksi kuul
la myös yhtyeissä ja levyillä Nuijamiehet, 
Gnomus, Gourmet ja Samuli Mikkonen 
Trio. 

Yhtyeeseen ja sen musiikkinäytteisiin 
voi tutustua verkkosivuilla 
www. fiaskorecords.com 
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KERRO, KERRO 
PAKANUUDEN KUVASTIN 

Tutkimusaiheen valinta selittyy 
usein varsin henkilökohtaisilla 
syillä. 

Elin suuren osan lapsuuttani kuvitteellises
sa Afrikassa , Tarzanin ja eurooppalaisten 
tutkimusmatkailijoiden kiehtovalla mante
reella. Jossain samalla suunnalla sijaitsi 
myös Ambomaa, jossa vanhempani olivat 
vuosia töissä ja josta he palasivat Suomeen 
pian sen jälkeen kun perheeseen syntyi vii
des poika, minä. Olen siis lähetyslapsi , ku
ten tuo veretseisauttava termi kuuluu . Kir
joista ahmimani seikkailujen Afrikka ja per
heeni muisteluissa ja ylivalottuneissa diaku
vissa kultahohteen saanut Ambomaa poik
kesivat suuresti toisistaan. Tarzan ei olisi 
sopinut nauravaisen ja laulavaisen am
boseurakunnan sekaan , mutta hellekypä
rään ja khakisortseihin sonnustautunut suo
malainen lähetyssaarnaaja sopi sitäkin pa
remmin . 

Muista meihin 
Suomalainen lähetystyö ja siitä kertova kir
jallisuus ovat toki aivan oma tarinansa, eikä 
suomalaisten tekoja ja vaikutusta Ambo
maalla pidä niputtaa yhteen imperialististen 
hankkeiden kanssa. Vertailu on kylläkin mie
lenkiintoista ja paljastavaakin . Suomen Lä
hetysseuran "seikkailut" Ambomaalla ovat 
kaiken kaikkiaan ainutlaatuinen kertomus, 
eikä sitä ole vielä kerrottu kokonaan viime 
vuosina ilmestyneistä erinomaisista lähetys
historiallisista tutkimuksista huolimatta. 
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Vuonna 1870 aloitettu ja yhä jatkuva lä
hetystyö nykyisen Namibian pohjoisosissa 
tarjoaa mitä otollisimman esimerkin pitkä
kestoisesta kentaktista meistä mahdolli
simman kaukana sijaitsevan kulttuuripiirin 
kanssa. Ambomaan ja Suomen välisten 
suhteiden tutkimus valaisee myös yleisem
min sitä , miten me olemme nähneet muut. 
Ambomaa on suomalaisten oma "toinen", 
meidän muu. 

Kirjallisuus kansan kuvana 
Mitä me ylipäänsä tiedämme niistä kulttuu
risista ja sosiaalisista käytännäistä ja ajat
telutavoista, joita lähetystyössä on kutsuttu 
pakanuudeksi? Postkoloniaalisessa teorias
sa on kiinnitetty huomio siihen tietoon, jota 
länsimaissa on jo vuosisatojen ajan tuotet
tu ja esitetty ei-länsimaisista kulttuureista. 
Länsimaiset puhe- ja kirjoitustavat eli dis
kurssit ovat olleet tuottamassa tietynlaisia 
käsityksiä meille vieraista kansoista. Kolo
nialistinen diskurssi rakentuu ja manifestoi
tuu erilaisissa siirtomaateksteissä, yhtä lail
la niin hallintomiesten raporteissa, tutkimuk
sissa, matkakirjoissa kuin kaunokirjallisuu
dessakin. Kirjallisuus on ollut merkittävä te
kijä siinä, millaiseksi me ajattelemme esi
merkiksi afrikkalaiset. 

Omakuvan perusteet 
Pakanuuden käsitteessä tiivistyvät lähetys
diskurssin mukainen näkemys asioiden jär
jestyksestä, siitä mitä pidetään hyvänä ja 
mitä taas pahana, mihin tulisi pyrkiä ja mitä 
taas karttaa. Pakanuuden käsitteen purka
minen auttaa valaisemaan niitä käsityksiä, 
joihin suomalainen evankelisluterilainen 



FM Olli Löytty ja näyte vanhasta lähetys
kirjallisuudesta. 

6.LS 

maailmankuva perustuu . Näin tutkimukse
ni kohteena on pikemmin me suomalaiset 
kuin ne muut eli ambolaiset ja heidän kult
tuurinsa. Tutkin siis pakanuutta nimen
omaan sen suomalaisessa kontekstissa ja 
merkityksessä, ja kysyn , mitä Ambomaan 
nimeäminen pakanalliseksi kertoo meistä 
itsestämme. Oletuksenani on , että paka
nuus määrittää suomalaisuutta samalla 
tavoin kuin ero määrittää samuutta tai niin 
kuin musta valkoista . Jos siis olisin antro
pologi , niin tutkimuskohteenani oleva "hei
mo" ei olisi ambolaiset vaan suomalaiset 
lähetystyöntekijät 

Kulttuurieron synty 
Jäljitän siis tutkimuksessani tiettyä ajattelu
tapaa, johon perustuen maailma on jaettu 
sekä uskonnollisessa että kulttuurisessa 
mielessä eriarvoisiin alueisiin. En kuiten
kaan aio tyytyä siihen totuuteen , että lä
hetystyöntekijät ovat aina aikansa lapsia 
ja katselevat maailmaa kulloinkin vallalla 
olevien totuuksien läpi , vaan pyrin raivaa
maan tietä hieman syvemmälle länsimais
ten ja erityisesti suomalaisten ajattelumal
lien taakse. En aio kysyä ainoastaan mitä 
ja miksi vaan myös miten . Näintoivon pys
tyväni tekemään myös astetta yleisempiä 
johtopäätöksiä siitä, kuinka meille vieraita 
ihmisiä ja kulttuureja merkityksellistetään
kuinka ero tuotetaan . Lähestymistapaani 
voisikin luonnehtia ideologiakriittiseksi , el
lei käsite 'ideologia' olisi itsessään jo niin 
ideologisesti värittynyt. 

Jos jotakuta askarruttaa, kuinka kriitti
nen aion olla suomalaisten Ambomaalla 
tekemää lähetystyötä kohtaan , niin sanoja 
tarkoin punniten vastaan näin: minusta kriit
tisyyttä ei pidä ymmärtää vikojen vaan to
tuuden etsimiseksi . Ja siinähän sitä on sar
kaa kynnettäväksi! 

Ollilöytty 

Kirjoittaja on filosofian maisteri ja yksi Tie
teen ja taiteen kristillisen tukisäätiön vuoden 
2001 apurahan saajista. 
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Kristillinen symboliikka kirkkotekstiileissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
MUQDQ.T UUSIA, 
SISALTO KAUKAA 

Kirkkotekstiilit ovat ilmaus 
ihmisen pyrkimyksestä uhrata 
Jumalalle kauneinta, mitä 
kykenee saamaan aikaan. 

Niiden tarkoituksena on paitsi juhlistaa seu
rakunnan yhteen kokoontumista, myös ju
listaa ilosanomaa. Sen ne tekevät monin ta
voin. Niissä on syvällinen sisältö, jonka soi
si saavan huomiota. 

Seurakuntien kuvataidelainaamo Secco 
on koonnut kirkkotekstiilien pitkäaikaisen 
valmistajan , Suomen Käsityön Ystävien 
kanssa Kristillinen symboliikka kirkko
tekstiileissä -näyttelyn. Näyttely tutustut
taa moderneihin kirkkotekstiileihin, niiden 
valmistamiseen ja ennen kaikkea niiden 
rikkaaseen symboli kieleen. Samalla se joh
dattaa kristillisen perinteen ja jumalanpal
veluksen tuntemiseen. 

Näyttely esittelee Kotkan , Myyrmäen ja 
Tuiran kirkon moderneja kirkkotekstiilejä, 
painottuen erityisesti niiden väri- ja symbo
likielen avaamiseen. Näyttelykokonaisuu
teen kuuluu myös uusi kirkollinen juhlavaa
te, kastematto. Diasarja teksteineen selvit
tää kirkkotekstiilien historiaa ja vie katso
maan useita kirkkotiloja tekstiileineen. Ku
vataulut valaisevat uusien kirkkotekstiilien 
syntyprosessia luonnosvaiheesta valmii
seen tekstiiliin saakka. 

Kristillinen symboliikka kirkkotekstiileis
sä -näyttely tarjoaa paketin , jonka avulla voi 
syventyä monenlaisten ryhmien kanssa 
kristillisten perinteen ,symboliikan ja juma
lanpalveluksen opetteluun. Sitä voi hyö-
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dyntää mm. kerhojen , luentojen ja opinto
tilaisuuksien, kuten rippikoulujen opinto- ja 
virikemateriaalina. Sen rinnalle voi koota 
oman seurakunnan aarteista myös paikal
lisia tekstiilejä esittelevän kokonaisuuden. 
Kirkkotekstiilit ovat juhlavaa, viimeisteltyä 
tekstiilitaidetta, joka kiinnostaa käsityön har
rastajia kaikista aihepiireistä. 

Näyttely on tarkoitettu kiertämään seu
rakunnissa. Näyttelyssä esitellään kolmen 
kirkon kirkkotekstiilejä. Kotkasta punainen 
värisarja, Myyrmäen kirkosta musta ja Tui
ran kirkosta violetti. Kotkan kirkon punainen 
värisarja. Sen on suunnitellut tekstiilitaitei
lija suunnittelija Raija Rastas 1998. 

Kotkan kirkon kirkkotekstiileissä on pal
jon mereen liittyviä symboleja, jotka koros
tavat Kotkan kaupungin ja seurakunnan kiin
teää yhteyttä merenkulkuun. Uusgoottilai
sen kirkon arkkitehtuurin muodot ja sisus
tus antoivat vaikutteita tekstiilien suunnit
teluun. Esimerkiksi tekstiilien sommittelus
sa on yhtymäkohtia arkkitehtuurin pysty- ja 
vinolinjoihin. Siitä huolimatta ne ovat sel
keästi moderneja ja noudattavat tämän päi
vän muotokieltä. 

Alttarivaatteen kuva-aiheena ovat ka
lastusverkot ja meri merkki, joka on tyylitelty 
Kristus-monogrammi. Monogrammi muo
dostuu Kristus-nimen kreikkalaisista alku
kirjaimista X ja P. Alttarivaate viestii Kris
tuksesta , joka ohjaa suunnistamaan oikeaa 
väylää elämän karikoissa ja aallokoissa. 
Kalastaminen viittaa raamatun kohtaan , jos
sa Jeesus kutsuu Pietarin apostoliksi, ih
misten kalastajaksi (Luuk. 5:1 0). Verkko, 
nuotta kuvaa taivasten valtakuntaa, joka 
kokoaa kaikenlaisia ihmisiä (Matt. 13:47). 



Kastematto kotkan kirkkoon 1999, teks
tiilitaiteilija Raija Rastas. 

Saarnatuolin kirjaliinassa on ylhäältä 
alas laskeutuva kyyhkynen muistuttaen 
Pyhästä Hengestä, joka laskeutui kyyh
kysen muodossa Jeesuksen ylle hänen kas
teensa yhteydessä (Luuk. 3:22). Lukupul
petin kirjaliinassa olevat kaksitoista tähteä 
viittaavat kahteentoista apostoliin. 

Stolaa ja kalkkiliinaa kuvioi kala. Kala on 
jo varhain viitannut Kristukseen , koska sa
nojen Jeesus Kristus Jumalan Poika Va
pahtaja kreikankielisistä alkukirjaimista tu
lee kreikan sana ikthys, kala. 

Messukasukan symboleina on kala, vesi 
ja tasasakarainen X:n muotoinen risti eli An
dreaksen risti. 

Tekstiileissä esiintyvä sininen väri viittaa 
veteen , Pyhän Hengen virtaan , joka kum
puaa jokaisen uskovan sisimmästä (Joh 7: 
38). 

Raija Rastas valmistui 1980 Taideteolli
sesta korkeakoulusta tekstiilitaiteilijaksi. 
Työskenteli 1984-1991 Suomen Käsityön 
Ystävät Oy:ssä taide- ja sisustustekstiilien 
sekä kirkkotekstiilien suunnittelijana. Vuo
desta 1991 lähtien toiminut vapaana taitei
lijana. Suunnitellut laajoja kirkkotekstiiliko
konaisuuksia sekä uusiin että vanhoihin 
kirkkoihin , tekstiilitaideteoksia julkisiin tiloi
hin , sisustustekstiilejä sekä koruja. Teoksia 
ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyt
telyissä. Tärkeimpiä palkintoja Kankaan
pään seurakunnan kirkkotekstiilikutsukil
pailun ensimmäinen palkinto 1987. 

"Olen suunnitellut kirkkotekstiilejä 27 eri 
kohteeseen ja innostun aina uudelleen , kos
ka jokainen kirkko on luonteeltaan ja arkki
tehtuuriltaan erilainen. Haluan etsiä uuden
laista symboliikkaa, jota voin toteuttaa luo
villa kudonta- ja kirjontatekniikoilla. Tekstiili
teokseni kasvavat voimakkaista tunne- ja 
luontokokemuksistani. Haluan, että teokset 
pysäyttävät, auttavat hiljentymään ja löytä
mään uusia näkökulmia - unelmia, jotka 
kantavat eteenpäin." 

Pauliina Koponen 

Kirkkotekstiilinäyttelyyn 'Kristillinen sym
boliikka kirkkotekstiileissä' voi tutustua 
mm. Krsitillisen taideseuran vuosijuhlan 
17.3.2002 yhteydessä Kotkassa. 
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Eero 
Mikkonen 

Kristillisen taideseuran 
ansioitunut jäsen, Sortavalan 
maalaiskunnassa 26.4.1912 
syntynyt, pitkään eläkkeellä 
ollut rovasti Eero Mikkonen 
sai iäisyyskutsun 6.8.2001 
Mikkelissä. 

Hän valmistui ylioppilaaksi Mikkelin lyseos
ta 1932, suoritti teologisen tutkinnon 1937 
ja vihittiin papiksi seuraavana vuonna. Ra
vastin arvon hän sai vuonna 1964. 
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Eero Mikkonen toimi ylimääräisen pa
pin virassa Keski-Helsingin seurakun
nassa 1938.1947. Pappistyönsä ohella hän 
oli myös NMKY:n apulaissihteerinä 1938-
1941 sekä nuorisotyön sihteerinä 1945-
1947. Helsingistä Eero Mikkonen siirtyi 
Niittylahteen Pohjois-Karjalan opiston us
konnon ja humanististen aineiden opetta
jaksi . Työnsä ohella Eero Mikkonen toimi 
myös varuskuntapappina Ylämyllyn varus
kunnassa 1949-1956. Kokeneena, molem
mat sodat käyneenä rintamaupseerina ja 
sotilaspappina hänellä oli paljon annettavaa 
nuorille varusmiehille. Hän oli myös haluttu 
puhuja ympäristöseurakunnissa. Pyhäse
lässä ollessaan hän toimi nuorisolautakun
nassa 1945-1947. 

Silloisen Mikkelin maalaiskunnan Ota
van opiston , kansankorkeakoulun , kodin
hoitajakoulun ja kesäkurssien johtajaksi 
Eero Mikkonen tuli 1957. Hän jäi sairauden 
vuoksi eläkkeelle 1968. Hänet tunnettiin in
nokkaana ja humaanina johtajana niin op
pilaiden kuin opettajienkin keskuudessa. 
Suurten ikäluokkien takia Otavan opistolla 
järjestettiin mm. Mikkelin maalaiskunnan ja 
Kangasniemen koulujen jatkokursseja, joi
den suunnitteluun ja toteutukseen Eero 
Mikkonen osallistui innostuneesti ja tar
mokkaasti . 

Hänen iloinen karjalainen välittömyy
tensä heijastui niin arkielämässä kuin pu
heissakin . Eero Mikkosen harrastuksiin kuu
lui ennen kaikkea kirjallisuus, josta osoituk
sena hänen kodissaan oli näyttävä kirjasto. 
Vielä eläkepäivillään hän osallistui Rans
kassa kielikursseille. 

Kalastusmatkat Pyhäselälle ja myö
hemmin Puulavedelle niin kesällä kuin tal
vellakin olivat mieluisia Eerolie ei niinkään 
saalin vuoksi , vaan henkireikänä vaativalle 
työlle. 

Kristillinen taideseura oli myös Eero Mik
kosen sydäntä lähellä. Hän toimi innokkaasti 
vuosikaudet Mikkelin paikallisosaston jäse
nenä ja puheenjohtaja. Vuosina 1983-1986 
hän oli keskusjärjestön johdossa. Taideseu
ralaiset muistavat Eeron touhukkaana, in
nostavana ja kannustavana jäsenenä. 

Raimo Paasonen 



Kristillinen Taideseura ry 

---------------
VUOSIKOKOUS JA 
VUOSIJUHLA 
KOTKASSA 
17.3.2002 

10.00 Messu Kotkan kirkossa 
Saarna kirkkoherra Jarmo Uotila 

11 .30 Lounas Kotkan seurakuntakeskuksessa 

13.00 Vuosikokous Kotkan seurakuntakeskuksessa (vuosikokousedustajat) 

Kahvitarjoilu 

14.00 Vuosijuhla seurakuntakeskuksen juhlasalissa 
Ohjelmassa 
Tervehdyssanat Pertti Tenhovaara 
Lausuntaa Teijo Kuokka 
Yksinlaulua Saara Manninen 
"Valoa kohti " Maaria Leinonen 
Loppuhartaus Marjatta Vänskä 

Seurakuntakeskuksessa esillä kirkkotekstiilien näyttely. 
Ennakkoilmoittautumiset 05-228 3167/Marja-Liisa Huttunen. 

Tervetuloa 
Kotkaan 
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KRISTILLINEN TAIDESEURA LYHYESTI 

Kansalaissodan raskaat vaiheet olivat väis
tymässä ja oli aika lujittaa kansakunnan 
henkinen perusta. Seuran rekisteröintihake
mus oli jätetty käsiteltäväksi jo ennen 
maamme itsenäistymistä, mutta hakemus 
saatiin käsiteltyä vasta niin, että seurasta tuli 
ensimmäinen , itsenäisyyden aikana rekis
teröity yhdistys. 

Vuosisadan alkukymmeninä taideseu
raan lukeutui monia eri kristillisten piirien 
eturivin vaikuttajia ja sen vaikutuspiirissä 
oli kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Kris
tinusko oli länsimaissa yleensäkin tiedoste
tumpi yhteiskuntaelämän osa. 

Tärkeä tehtävä seuralla oli seurakuntien 
rohkaisemisessa ja ohjaamisessa taidete
osten sijoittamisessa kirkkoihin . Kuvataiteen 
käyttö kirkoissa ei ollut lainkaan yhtä luon-

-------
Li ittymistiedot 

Pyydän merkitsemään itseni Kris
tillinen taideseura ry:n paikallisyh
distyksen jäseneksi. Jäsenyyteen 
sisältyy Ars Magna-lehti 

Postita liittymiskaavake Kristilli
sen taideseuran yhdyshenkilölle. 

Tuula Setälä 
Pohjoinen Rautatienkatu 17 A 
001 00 Helsinki 
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Kristillisen Taideseuran perusti 
1919 kirjailija Hilja Haahti 
ystävineen. Seuran perustajien 
ajatuksissa oli kolmisoitu: taide, 
kristillisyys ja suomalaisuus. 

--------
Leena Leinonen 
Rajakatu 2 
15100 Lahti 

Osmo Viljakainen 
Porrassalmentie 24 C 
Neekeriharju 
50100 Mikkeli 

Tuija Kuokka 
Korkeavuorenkatu 20 C 31 
48100 Kotka 



tevasti selvää kuin myöhemmin. 
Hilja Haaden oma tuottelias kirjailijantyö 

kanavoitui myös hänen alullepanemiinsa, 
toimittami insa ja osin kirjoittamiinsa seuran 
juhlakirjoihin. Näitä julkaistiin seuran siirty
essä uudelle kymmenluvulle tai koosteena 
ajankohtaisista kulttuurin ja kristinuskon ky
symyksistä. 

Hilja Haahden vaikutus seuran toimin
taan oli keskeinen ja merkittävä aina hänen 
kuolemaansa vuonna 1966 saakka. 

Nykyisin seura julkaisee vuodesta 1975 
ilmestynyttä 'Ars Magna', suuri taide, vuo
sijulkaisua, Seuran paikallisia yhdistyksiä 
toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa ja 
Mikkelissä. Vuoden 1999 vuosijuhlan jär
jestää Helsingin yhdistys. 

Seura on Suomen kirkon seurakunta
toiminnan keskusliiton (SKSK) jäsen. Lu-

Nimi 

Osoite 

Ammatti 

Syntymäaika 

Päiväys Allekirjoitus 

keudumme myös vuonna 19781aajalla poh
jalla alkuunsa saaneen Tieteen ja taiteen 
kristillisen tukisäätiön perustajiin . 

Raamatun alkukertomukset antavat ih
miselle luonnon hall itsemisen ja vaalimisen 
tehtävät. Tähän työhön liittyy kulttuuri . 

Yksityisen kristityn elämän keskeiset 
asiat liittyvät jumalasuhteeseen. Kristityn 
maailmankuvaan kuuluu avoimuus hengel
liselle todellisuudelle myös taiteen alueella. 
Haluamme edistää tätä avoimuutta. 

Hyvä ystävä, olet tervetullut seuramme 
jäseneksi! Liittyminen käy oheidella lipuk
keella. Jäsenyyteen sisältyy kerran vuodes
sa ilmestyvä Ars Magna. Jäsenmaksun 
suuruus oli Helsingin yhdistyksessä kulu
neena vuonna 50 markkaa. Jäsenmaksu 
peritään postitse. 
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