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PAHAN
OLEMASSAOLO

Elokuva, Lars von Trierin Breaking
the Waves, pakotti katsojan katsomaan
maailmassamme vallitsevaa pahaa tavalla,
jonka vain taide voi tehdä. Se toi pahan elämyksellisesti konkreettiseksi. Taiteen osana
on aina ollut tuoda esiin hyvän ja pahan
olemassaoloa ja niiden välistä ristiriitaa.
Mainitsemassani elokuvassa, kuten usein
myös taiteessa muulloinkin ahdistavuus
syntyy siitä, että pahajuhlii voittoaan. Ihmisten raadollisuus jää. Se hyväkin , joka löytyy,
on vain voittajan kostavaa pahaa. Todellisen
hyvän voitto pahasta jää ilmentymättä.
En ole lapsekas. En usko , että paha

Katsoin elokuvan,
jo toistamiseen.

Ensimmäisen kerran elokuvateatterissa ja
toisen kotini televisiosta.
Filmi oli kiitetty, eikä suotta. Henkilöohjaus oli taidokas . Näyttelijät, sivuosien
tekijöitä myöden elivät roolinsa tosiksi. Kuvaus oli mestarityötä. Silmä lepäsi upeissa
maisemakuvissa. Musiikki myötäili elokuvan
tunnelmia. Elokuva oli yksi taidokkaimmista
ja taiteellisilta ansioiltaan parhaimmista koskaan näkemistäni. Ja kuitenkin elokuva ahdistaa minua toisenkin katsomisen jälkeen.
Elokuvassa on alkumetreistä lähtien sävy,
joka luo pelon ja ahdistuksen tunteen. Se
on läsnäoleva paha.
Elokuvan paha erottaa aviopuolisot
ulkopuolisten välttämättömäksi arvioiman
pakkohoidon keinoin. Se tuomitsee nuoren naisen yhteisönsä ulkopuolelle toisten
halveksimaksi ihmiseksi , jota lapsetkin
saavat pilkata. Se mahdollistaa kohtuuttoman väkivallan . Se ulottuu kuolemankin yli
kieltäessään asianmukaisen hautauksen
elokuvan uhrilta.
Elokuva tuo esiin myös sen pahan , joka
on vaikeinta tunnistaa , pahan , joka verhoutuu rakkauteen. Elokuvassa se vaatii
naista toimimaan eettisten arvojensa vastaisesti ja syöksee hänet lopulta kuolemaan .

Breaking the Wawes, Bess (Emily Watson) ja Dodo (Katrin Cartlidge)

häviää, jos taide kuvaa näin tapahtuvan.
Mutta uskon, että taiteen tehtävä on kertoa,
että todellisen pahan rinnalla on vastavoima
todellinen Hyvä, joka kerran tuo rauhan ihmisille ja lopettaa pahan vallan.
Pohtiessamme kristillisen taiteen erityispiirteitä, yksi niistä on kannanotto hyvän
voitosta ja Jumalan voimasta pahan maailmassa. Armahdusta ja pienessäkin voimaa
julistava taide rohkaisee monikasvoisen
pahan keskellä eläviä ihmisiä.
lloitsemme , että joukkoomme on liittynyt Lounais-Suomen paikallisyhdistys ,
tuomaan taiteen keinoin valoa ja rohkeutta
maailmaamme.
Tuula Setälä
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OMANTUNNON
SEURAAJIA

ta joutui ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaalla
1720-luvulla kärhämään kirkon kanssa.

Omantunnon ääni

Antti Tuurin teos Ullan kirja kertoo 1700-luvulla omille uskonnollisille teilleen Pohjanmaalta
lähteneiden Eerikinpoikien
lahkon matkasta luvattuun maahan.

Sarjan aloitussanat lausuttiin , kun Kauhavalla alkunsa saanut Antti Tuuri oli puhumassa teoksistaan Vähänkyrön kirjastossa.
Maakunnan elämänmuodon Pohjanmaasarjaan tallentaneen miehen kotiseutumaka
ei mennyt hukkaan.
Kirjastonhoitaja kertoi hänelle Pohjanmaan mystikoista, omalaatuisista lahkolaisista, jotka käänsivät, kopioivat ja sitoivat
valtakirkon karsastamia hengellisiä kirjoja
aikana, jolloin useimmat suomalaiset eivät
tunteneet vieraita kieliä saati ajatuksia.
Kirjailija kiinnostui ajat sitten unohdetuista uskovaisista, sopuisista ja rauhallisista maan hiljaisista, jotka eivät tiettävästi
riidelleet kenenkään kanssa.
Tutkimuksissaan hän törmäsi Eerikinpoikiin , veljeksiin , joiden johtama seurakun-
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Useissa uskonnollisissa liikkeissä alkoi
1600-luvun loppupuolelta lähtien herätä
"omantunnon ääni ".
- Sen seuraajat sanoivat, etteivät he
enää tarvitse pappeja. He uskoivat Raamatun sanaan kirjaimellisesti.
Ajat sitten unohdetut "omantunnon
äänen herätykset" alkoivat Pohjanmaalla,
sata vuotta Keski-Euroopan vastaavien herätysten jälkeen. Eurooppalaiset vaikutteet
rantautuivat maahamme lännestä.
- Nämä liikkeet eivät kutsuneet itseään
radikaalipietisteiksi , vaikka ne pyrkivätkin
alkuseurakunnalliseen tilaan.
- Eerikinpojat olivat radikaalipietistien
tapaan lapsikastetta vastaan. Jaakko Eerikinpojan lapsi haettiin väkivalloin kodistaan,
vietiin kirkkoon ja kastettiin lisakiksi- nimeä
ei kysytty vanhemmilta. Kirkon miehet tulivat
väkisin sisään ikkunasta. Se oli vauhdikas
tapahtuma, arvioi Antti Tuuri.

Antti Tuuri

Eerikin pojat tarjosivat lapsikasteen tilalle Raamatusta löytämäänsä "jalkojenpesun
sakramenttia".
-Jaakko Eerikinpoika vaati valistuksen
ajan pönäköiltä papeilta jalkojenpesua ,
mihin he eivät olisi voineet tietenkään mitenkään alentua .. .

Vapauden vaatimus
Antti Tuuri tutki kirjasarjaansa varten kolmea
valtakirkon mahtiasemaa uhannutta uskonnollista vaikuttajaa: Eerikinpoikia, Jaakko
Kärsämäkeä ja Jaakko Wallenbergiä.
Kouvolan käräjäoikeudessa ja Turun hovioikeudessa vuonna 1733 kysyttiin , miten
harhaoppisia Eerikinpojat opetuslapsineen
olivat. Tuomio oli tyly: maastakarkoitus.
Joukko etsi paikkaa, missä se voisi toteuttaa uskoaan , Tukholmasta, Tanskasta, Altonasta, ja Hollannista, Rein-jokea seilaten .
Kaikkialla heitä syytettiin kerettiläisiksi .
Kahdentoista raskaan ja värikkään
pyhiinvaellusvuoden jälkeen piskuinen lauma palasi Suomeen . Tuomioita pelkäävät
Eerikinpoikien seuraajat koettivat elellä
hissukseen. Syytä olikin . Jaakko Kärsämäki
tuomittiin vuonna 1760 pitkään vankilatuomioon ja Jaakko Wallenberg kuolemaan
vuonna 1798.
1800-luvulla oikeuden eteen joutuneet ja
sakkoja saaneet körttiläiset pääsivät heihin
verrattuna kuin koira veräjästä.
Kirjailijan sympatiat ovat valtakirkon
tuomitsemien ja ulos sulkemien uskovaisten puolella.
- Heitä kohdeltiin kovakouraisesti ja
tuomittiin vääristellyinkin perustein , vaikka
he pyrkivät vain sisäiseen valoon ja kristinuskon vilpittömään noudattamiseen.
- Pohjalaisissa on aina elänyt itsemääräämisoikeuden ja vapauden vaatimus
Nuijasodasta ja häjyistä lähtien. Se on
purkautunut sekä positiivisesti että nega-

tiivisesti, sanoo pohjalaisuuden teoksissaan myyttisiin mittoihin nostanut mies.

Syvin olemus
Antti Tuuri pitää itseään kristittynä.
- Ei tällaista systeemiä kuin maapallo
ole pystytetty vain jotta ihminen oppisi
käyttämään kännykkää ja verkkopalveluja,
kirjailija kiteyttää.
Hän pitää kristinuskossa tärkeimpänä
Kristuksen kärsimyskuolemaa ja ylösnousemusta - "kaikki uskossa lähtee niistä".
Kristus otti pois maailman synnin .
- Mutta en minä täällä työhuoneellani
mitään kulttia harjoita. Uskoni on aika tavallista. Mietiskelen uskon asioita, ehkä
joskus rukoilenkin.
- Luulen , että suomalaiset ovat jo monien vuosien ajan vieraantuneet kirkosta,
koska kirkko ei enää oikein usko omaan
asiaansa. Ensin kirkossa valitetaan , ettei
tapahtumissa käy väkeä, ja sitten järjestetään viihteellisiä tilaisuuksia, joilla ei ole mitään tekemistä kirkon varsinaisen sanoman
kanssa. On järjetöntä, että ihmisiä yritetään
houkutella kirkkoon kepulikonsteilla. Kirkon
tulisi julistaa sanomaansa selvästi.
- Kirkon pitäisi antaa nykyihmisen järkeen käyvät, yksinkertaiset selitykset siitä,
miksi täällä eletään ja mitkä ovat kristinuskon perustotuudet. Suuri osa ihmisistä
ei enää usko , että on elämää kuoleman
jälkeen . Luulen , että he tulevat yllättymään
aika lailla heittäessään veivinsä, Tuuri
toteaa.
Luterilaisen kirkon perusvirhe on Tuurin
mielestä se, ettei kirkko käsitä, mikä on kristinuskon olemus: Jeesus tuli kumoamaan
juutalaisten lain omantunnon lailla. Samaan
pyrkivät hänestä myös Eerikinpojat.

Otteita kirjailijan haastattelusta
Janne Villa, Sana 12.12.2002
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KESKI-MAAN
PELASTAJA

velho Gandalf, kääpiö Gimli ja myöhemmin
kuninkaaksi paljastuva Aragorn.

Taru Sauronista
Kirjan koko jännite rakentuu tämän persoonallisen pahan olemassaololle. Valinta
Sauronin puolesta tai häntä vastaan määrittelee ihmisen- ja tietysti myös kirjan muiden
olentojen - koko elämän.
Tolkien on tarinoissaan kertonut senkin , miten Sauronista tuli tällainen. Hän oli
kristillisen perinteen Luciferin tavoin aluksi
korkealla taivaallisessa arvoasteikossa,

Taru sormusten herrasta on
kertomus Keski-Maan - kirjailija
J.R.R. Tolkienin luoman
mielikuvitusmaan - kohtalonvuosista.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paha Sauron yrittää tehdä kaikista maan
asukkaista orjiaan. Hän pystyy siihen ,
jos saa takaisin kadottamansa mahtisormuksen.
Sormus on hobitti Frodon hallussa. Hobittit ovat pienikasvuista ja mukavuudenhalusta väkeä, eivät sankariainesta. Frodon
tehtäväksi kuitenkin tulee viedä sormus
Sauronin hallitsemaila aluellaa sijaitsevan
Tuomiovuoren kraateriin. Se on ainoa tapa
tuhota sormus.
Tämän Sauron tietysti haluaa estää.
Frodo lähtee vaaralliselle matkalleen. Hänellä on kumppaneinaan muun muassa
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Frodo Reppuli- Keski-Maan pelastaja

mutta lankesi sitten viettelemään ihmiä
tottelemattomuuteen.

Keski-Maan pelastaja
Pahan uhkan luomaa taustaa vasten on
selvää, että Keski-Maa tarvitsee pelastajan.
Jonkun pitää ottaa sormuksen raskas taakka kannettavakseen ..
Frodo tietää tehtävän lähes mahdottomaksi , mutta yrittää silti. Moni yksityiskohta
hänen Tuomiovuorta kohti suuntautuvan
matkansa loppuosassa tuo mieleen Golgataa kohti ristiä kantavan Kristuksen
raskaan kohtalon .
Frodo ei kuitenkaan ole Kristuksen
tavoin täydellinen. Himo sormuksen omistamiseen saa hänestä viime hetkellä vallan .
Lopulta sormus kuitenkin putoaa kraateriin
ja tuhoutuu .

-------Kielentutkija ja
sadunkertoja

J.R.R. Tolkien (1892-1973 toimi Oxfordis
sa englannin kielen professorina.

Frodon ristintie
Voi perustellusti sanoa, että Frodon matkassa on piirteitä "ristin tiestä". Tunnettu
Tolkien-tutkija Tom Shippey toteaa laajemmin , että kirjassa on "viittauksia kristilliseen sanomaan".
Tolkien itse oli vakaumuksellinen katolilainen . Hän kommentoi kirjaansa ymmärtäjälleen runoilija W.H Audenille : "En halunnut
sopeuttaa sitä teologisiin kaavioihin , mutta
halusin kyllä, että se on sopusoinnussa
kristillisen ajattelun ja uskon kanssa.
Viittaukset avaavat tuoreita näkökulmia
tuttuihin kristillisiin oppeihin - kuten edellä
pahuudesta puhuttaessa kävi ilmi . Esimerkiksi sormuksen tuhon ja pitänperjantain
välillä vallitsee kiinnostava yhteys.

• • • • • • • • • • • • • • • •
Otteita Esko Miettisen artikkelista, Esselehti 2001

Hänen pääteoksensa Taru sormusten herrasta ilmestyi vuosina 1954-55. Suomeksi
se ilmestyi vuosina 1973-75 WSOY:n kustantamana. Muusta Tolkienin tuotannosta
WSOY on kustantanut muun muassa kirjat
Silmarillion (1979) ja Seppä ja Satumaa
(1983) sekä Roverandom (2001 ). Hobitteista kertova lastenkirja ilmestyi vuonna
1973 nimellä Lohikäärmevuori (Tammi) ja
vuonna 1983 nimellä Hobitti (WSOY) .

Ranskalainen näkemys
suomalaiseen
ki rkkoarkkite htu uri in.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

PYHYYS JA
ARKKITEHTUURI

Myyrmäen kirkko, Juha Leiviskä 1984

Pyhyys ja arkkitehtuuri -näyttely
aloitti Helsingin tuomiokirkon
kryptassa helmikuussa 2003.
Näyttey on suomalais-ranskalaisena yhteistyönä valmistunut suomalaisen kirkon pyhyyttä ja suomalaisen kirkkoarkkitehtuurin
läheistä yhteyttä eurooppalaiseen kirkkoarkkitehtuuriin kuvaava näyttely. Suomalainen kirkkoarkkitehtuuri on ilmaissut
kirkkorakennuksissaan ja -tiloissaan omaleimaista, koreilematontaja syvää pyhyyden
tuntoa. Tämä on herättänyt suurta kiinnostusta myös maamme rajojen ulkopuolella.
Näyttelymateriaalin on merkittäväitä osaltaan kuvannut ja eri lähteistä
koonnut professori Dominique Beaux
(L' Ecole d' Architecture de Languedoc-Roussillon/Montpellier, Ranska.)
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Näyttelyn tuottamisesta on vastannut
Kristillinen Kulttuuriliitto ry yhteistyössä
Kirkkopalvelujen kanssa. Muina yhteistyökumppaneina ja tukijoina ovat Helsingin
ev.lut. seurakuntayhtymä , Kirkkohallitus ,
Opetusministeriö ,
Ympäristöministeriö ,
Svenska Kulturfonden , Museovirasto, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA ja Teknillisen
korkeakoulun arkkitehtiosasto.

eeeeeeee1
Näyttely jatkaa kiertoa Suomessa 20032004 ja on esillä mm . Porvoossa, Rovaniemellä, Oulussa ja Kuopiossa. Vuoden
2004 toisella puoliskolla näyttely siirtyy
eräisiin Suomen kulttuuri-instituutteihin ja

LOUNAISSUOMEN
YHDISTYS
PERUSTETTU
Yhdistyksen perustava kokous
pidettiin 11 .1 0.2002 Loi maalla.

Mukana olivat Juhani Järvinen koollekutsujana, Anita Heinonen, Erkki Kaskinen ,
Sirkka Nummila, Markku Pakkanen ja
Anita Repo.
Juhani Järvinen kertoi perustamisajatuksen lähteneen alkuun tarpeesta
saada uskonnollisen taiteen tekijöille
mahdollisuuksia teostensa esittämiseen
suurempana ryhmänä .
Asia oli lähtenyt liikkeelle Kristillinen
Taideseura ry:n puheenjohtajan Tuula
Setälän ehdotettua , että Turun seudulle
voitaisiin perustaa paikallisyhdistys aikaisemmin jo lopettaneen tilalle. Yhdistyksen
nimeksi otettiin Kristillinen Taideseura
ry:n Lounais-Suomen yhdistys ja sen
kotipaikaksi sovittiin Loimaan kaupunki
ja toiminta-alueeksi lounainen Suomi.
Yhdistyksen avajaisnäyttely pidettiin
Pyhäinpäivän viikonvaihteessa Alastaron
kirkon aulassa. Mukana oli 13 jäsentä, jot-

Juhani Järvinen

ka olivat asettaneet näytteille yhteensä yli
kolmekymmentä teosta.
Näytteilleasettajia olivat: Anita Heinonen , Juhani Järvinen , Erkki Kaskinen , Riina Kujala, Liisa Lehtonen , Auli
Linjama, Tuula Mikkola, Sirkka Nummila,
Markku Pakkanen , Hanna Rautavuori ,
Anita Repo , Taina Riitta ja Hannu Syrjälahti.
Juhani Järvinen

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

Kuvataiteilijain
arvonlisäverotus
muuttui

välitys ja maahantuonti muuttuivat myös
arvonlisäverollisiksi . Muutos merkitsee
sitä, että kuvataiteilijoista ja taidevälittäjistä
tulee arvonlisäverollisia, jos liikevaihto kalenterivuodessa ylittää 8500 euroa.

Kuvataiteilijain valmistaman taide-esineen
ensimyynnin verovapaus poistui 1.1.2003
alkaen ja myynti muuttui arvonlisäverolliseksi . Tekijän omistaman taide-esineen

Lisätietoja:
Verohallinnon valtakunnallisesta puhelinnumerosta 020 466 017 tai internet-osoitteesta http//www. vero.fi
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SATA
VUOTTA
KADOKSISSA

Kolmen alttaritaulun
konservointityö on saatu valmiiksi Kanta-Loimaan seurakunnassa.

Ristiinaulittu, Carl Fredrik Blom 1823

Alttaritaulut otettiin käyttöön adventtina
2002 Metsämaan ja Kanta-Loimaan kirkossa. Metsämaan kirkon uusi alttaritaulu
on Carl Fredrik Blomin 1823 maalaama
Ristiinnaulittu. Teokseen kuuluu myös
toinen maalaus, Ehtoollinen.
Taideteokset saatiin pelastetuksi viime
hetkellä. Monta mutkaa ja vaikeutta oli
selvitettävä ennen kuin konservoija pääsi
työhön käsiksi.
- Työn takana oli, että venäläinen
konservoija saattoi ryhtyä kunnostamaan
teoksia. Työtilaus pohjustettiin yhteisymmärryksessä maakuntamuseon ja Loimaan
työvoimatoimiston kanssa. Kotimaisin voimin olisimme saaneet kunnostetuksi ehkä
yhden pienen maalauksen, kirkkoherra
Oiva Alanen arvioi.
Maalaukset olivat ahdinkansa jäljiltä todella huonossa kunnossa. Ne oli jossakin
vaiheessa naulattu seinään ilman kehystä,
kääritty rullalle tai taiteltu kokoon ja lopulta
naulattu ilman kiilakehystä hirsiseinälle.
Maalaukset siveltiin ensiksi kalaliimalla
ja pintaan imeytettiin silkkipaperi. Muhkurainen kangas prässättiin silitysraudalla ja
pingotettiin kiinnitettynä uudelle kankaalle.

Ehtoollinen, Jonas Bergman 1752

- Kaikissa konservointivaiheissa joissa
voitiin , käytettiin alkuperäisiä seoksia ja
materiaaleja. Paikoin tauluista kuva oli
kokonaan kulunut pois ja näitä kohtia maalattiin uudelleen. Alttaritaulussa erityisesti
Kristuksen kasvot oliva vahingoittuneet ,
mutta konservaattori Anna Tsernjaeva on
mielestäni palauttanut alkuperäisen ilmeen
loistavasti , Alanen luonnehtii .

Kanta-Loimaan kirkon Sakaristosta 250
vuotta vanha Ehtoollismaalaus siirretään
kirkkosalin puolelle . Vanhan kirkon kaksiosaisen alttaritaulun on maalannut Jonas
Bergman 1752.
Maalaus löydettiin 1952, jolloin se oli ollut sata vuotta kadoksissa ja sitä ennen yhtä
pitkän ajan Loimaan kirkon alttaritauluna.

Loimaan lehti 30.11.2002

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CH TH·Y·S

Virheellinen kuvateksti
Esittelimme maaliskuussa 2002 Kotkan
kirkossa pidetyn kirkkotekstiilinäyttelyn
töitä Ars Magnan vuoden 2002 numerossa.
Jutun kuvateksti oli virheellinen.
Virheellinen kuvateksti sivulla 15 on
lehdessä muodossa: 'Kastematto Kotkan
kirkkoon 1999, tekstiilitaiteilija Raija Rastas.' Kuva esittää tekstiilitaiteilija Maiju Ahlgrenin työtä. Sekaannus johtuu toimituksen
virheestä. Valitamme virhettä.
Toimitus
11

TAIDESEURA
MIKKELISSA
70 VUOTTA
Kristillinen taideseura on rekisteröity Suomen yhdistysrekisteriin numerolla yksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että olemme vanhin
toimiva yhdistys sitten maamme itsenäistymisen. Monille on tuttua, että tämän yhdistyksen perusti aikoinaan kirjailija Hilja
Haahti yhdessä puolisonsa Ilmari Krohnin
ja muiden samoin ajattelevien aikalaistensa
kanssa.
Yhdistykseen kuulumattomilla saattaa
olla käsitys, että täytyy olla jonkinlainen
taiteilija voidakseen liittyä jäseneksi. Tämä
käsitys lienee jälleen paikallaan oikaista. Jäseneksi voi liittyä kaikki sellaiset henkilöt,
jotka pitävät mistä taiteenalasta tahansa ja
kunnioittavat kristillisiä arvoja. Ei siis tarvitse
olla mikään pensselinpyörittäjä tai kirkkokuorolainen tullakseen jäseneksi, riittää
kunhan pitää jostakin taiteenalasta.
Mikkelin paikallisosasto perustettiin silloisessa Peitsarin pappilassa 19.1. vuonna
1933. Kerho, jollaiseksi sitä silloin kutsuttiin,
oli perustettu jo 20-luvulla, mutta sen toiminta oli hiipunut. Vuoden 1932 syksyllä Hilja
Haahden vieraillessa Mikkelissä seuran
toimintaa alettiin viritellä uudelleen .
Ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi
valittiin pastori Antti Leinonen, varapuheenjohtajaksi rovastinna Tilda Lauha ja
sihteeriksi rouva Ester Nordström. Viimer

mainittu toimikin seuran sihteerinä lähes
kaksikymmentä vuotta. Jäsenmäärä oli
alussa 25 ja kokoukset pidettiin pääasiassa
jäsenten kodeissa ja ne aloitettiin yleensä
hartaushetkellä ja useimmiten niissä esitettiin joitakin musiikkiesityksiä sekä pidettiin
esitelmiä joko säveltäjistä tai kirjailijoista.
Myös monenlaista avustustoimintaa on
harjoitettu vuosien varrella. Sota-aikakaan
ei katkaissut yhdistyksen toimintaa. Jäsenmäärä oli suurimmillaan lähes sata. Tällä
hetkellä Mikkelin paikallisosastoon kuuluu
55 jäsentä.
Kokoonnumme nykyisinkin kerran kuukaudessa. Aloitamme kokouksemme yleensä päivähartaudella kirkossa, jonka jälkeen
nautimme kahvit Kryptassa ja kuuntelemme
jotakin esitelmää tai vastaavaa. Olemme
tehneet vuosittain joitakin retkiä, joista
erityisti on jäänyt mieleen Nilsiän Aholansaareen tekemämme matka muutama vuosi
sitten. Samalla matkalla kävimme Lapinlahdella tutustumassa Halosen taidemuseon
ja Lapinlahden museon taidenautintoihin .
Juvan puutaidenäyttelyssä olemme vierailleet useampaankin kertaan.
Olemme muutaman vuoden aikana
käyneet laulamassa kauneimpiajoululauluja
Peitsarin palvelutalossa. Siitä on muodostumassa perinne, joka virkistää sekä talon
asukkaita että meidän taideseuran jäseniä.
Kristillisen taideseuran Mikkelin paikallisosaston ansiokkaana puheenjohtajana on
toiminut sosiaalineuvos Osmo Viljakainen
useamman vuoden ajan. Hänelle on myönnetty järjestämme kultainen ansiomerkki.

Raimo Paasonen

TERVETULOA
M1KKELII N
Tervetuloa kristillisen taideseuran vuosijuhlaan ja samalla
Mikkelin paikallisosaston 70vuotisjuhlaan 23.3.2003
Mikkeliin.

10.00 Marianpäivän jumalanpalvelus tuomiokirkossa
11.30 Lounas seurakuntakeskuksessa pitkämatkalaisille ja juhlakahvit
12.15 Vuosikokous aulakahviossa (edustajat)
Lounaan ja kahvin jälkeen juhlayleisö voi tutustua taidenäyttelyyn
seurakuntakeskuksen tiloissa.
13.00 Vuosijuhla Ristimäkisalissa
• Musiikkia kanteleelia-taiteilija Elli Sonkkanen
• Tervehdyssanat
• Lausuntaa opettaja Martta Juuti aiheena: "Kristityn taiteilijan vastuu "
• Luontokuvaaja, lääkäri Martti Solismaa "Luojan suuria töitä. "
• Huomionosoitukset
• Tervehdykset
• Sinun turvassasi kotimatkalle- rovasti Eeva-Leena Kokko
• Päätösvirsi: "Maa on niin kaunis ... " Sanat Hilja Haahti
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Kristillinen taiideseura ry:n 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.
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

Kristillisen Taideseuran perusti 1919 kirjailija Hilja Haahti
ystävineen. Seuran perustajien
ajatuksissa oli kolmisoitu: taide,
kristillisyys ja suomalaisuus.

-···············Li ittymistiedot

Leena Leinonen
Rajakatu 2
15100 Lahti

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

Juhani Järvinen
Papinkuja 4 A 20
32200 Loimaa

Postita liittymiskaavake Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle.
Tuula Setälä
Pohjoinen Rautatienkatu 17 A
00100 Helsinki

Tuija Kuokka
Korkeavuorenkatu 20 C 31
48100 Kotka
Osmo Viljakainen
Porrassalmentie 24 C
Neekeriharju
50100 Mikkeli

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 2002 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 oheidella
lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kerran
vuodessa ilmestyvä Ars Magna . Jäsenmaksun suuruus oli Helsingin yhdistyksessä
kuluneena vuonna 10 euroas. Jäsenmaksu
peritään postitse.

Nimi
Osoite

Amatti
Syntymäaika
Päiväys

Allekirjoitus

