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Lähes sata vuotta kulttuurityötä 
Martta Juuti 

M
ikä sai kirjailija Hilja Haahden ystävineen perustamaan Kristillisen taideseuran 1919, johtotähtenä 'kol 
misointu' kristillisyys, taide ja suomalaisuus ? Ehkä ajan yleinen toiveikkuus. Kansallisvaltioiden mie
lekkyys oli huomattu 1800-luvulla. Filosofi Hegel painotti yksilöön satsaamista. J. W. Snellman ajatteli 
suunnilleen näin: 'Vain vaiistuneet kehityskykyiset yksilöt voivat luoda sisäisesti vahvan, kehityskykyi 
sen valtion .' limassa leijui utopistinen haave ihmiskunnan jalostumisesta. 

Pieni Suomi lähti itsenäistyttyään lähes kehitysmaatasolta. Kuitenkin se pystyi selviytymään jo 
toisen maailmansodan kolhuista elinkelpoisena. Suotuisa kehitys on jatkunut jopa siinä määrin, että 
tänään meidät monissa asioissa noteerataan esimerkillisiksi. Virallisten tahojen lisäksi kiitos kuuluu va
paaehtoiselle järjestötoiminnai Ie, onhan Suomi yhdistysten lukuisuudesta kuuluisa. Kristillinen taide
seura on ollut tasokkaasti mukana. Paikallisyhdistyksiä on tänään viisi , aiemmin huomattavasti enem
mänkin, kunkin seudun kyvykkäimmät henkilöt toiminnan kärjessä. Olisi kattavan historiikin paikka. 

Olemme vastikään täyttäneet pitkäaikaisen toiveen: perustaneet Kristillisen taidesäätiön, mikä 
käytännössä tarkoittaa näkyvämpää apurahojen jakamista taiteilijoille. Toki aiemminkin on Hilja Haah
den ja miehensä kirkkomuusikko Ilmari Krohnin tekijänoikeuskorvauksia jaettu Tieteen ja taiteen kris
tillisen tukisäätiön kautta. Oman säätiön perustamista vauhditti EU :n lainsäädäntö: korvauksien mää
räytymisaika piteni 70 vuoteen. Haahti kuoli vuonne 1966 määräten testamentissaan puolet taiteensa 
tuotoista Kristilliselle taideseuralle. Säätiön olemassaolo luo tiettyä jatkuvuutta. 

Olemme nöyriä ja ylpeitä saadessamme jatkaa kulttuurityötä niin yhdistyksen kuin säätiön puitteis
sa. Tietenkin paikallisyhdistykset jatkavat myös ja uusia toivottavasti syntyy. Se on juuri sitä ihmistä ja 
yhteiskuntaa jalostavaa toimintaa, jota kirjailija Hilja Haahti lähes 100 vuotta sitten tarkoitti . 

Kuka? Mitä? Milloin? Miten? 

Elokuva-arvostelun taustaa 

E
lokuva-arvostelija vastaa näihin kysymyksiin, mutta jättää myös 
paljon kertomatta. Toimin Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän 
tuottaman Kinoteekki - ohjelman toimittajana. Arvostelen Kino
teekissa viikoittain uutuuselokuvia, lähinnä niitä, jotka saavat 
ensi-iltansa Turussa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen 
katsonut ammatissani satoja elokuvia ja voin rehellisesti sanoa, 
ettei vieläkään kyllästytä. Välillä työ on sijaiskärsijän hommaa, 
mutta sekin kuuluu asiaan. Kriitikko antaa tietoa elokuvasta, ker
too mielipiteensä perustellusti ja koettaa olla kannustava. Hän ei 
saa kertoa liikaa: luin kerran elokuva-arvostelun, joka päättyi sa
noihin: "Filmin lopussa jännitys tiivistyy kun Yhdysvallat voittaa 
Neuvostoliiton jääkiekossa luvuin 9-8.!" 
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Konsertti (Le Concert). 
Ohjaus Radu Mihaileanu, 
Ranska 2009. 

Kovatsanat 
Virolaisen kapellimestari Eri Klasin mukaan kriitikon tehtävä on vaikea, sillä kovat sanat voivat latistaa 
taitelijan. Vaikka hän puhuu muusikosta, niin aivan yhtä hyvin voisi olla kyseessä nuori ohjaaja. Olen 
samaa mieltä. Kannustuksella - niin aliarvostettua kuin se onkin - saadaan enemmän aikaan. Elokuva 
on mielestäni kaikkein voimakkaimmin ihmiseen vaikuttava taidemuoto. Pier Paolo Pasolinin ohjaama 
Matteuksen evankeliumi, jonka näin 13-vuotiaana, suorastaan räjäytti tajuntani. Halusin kertoa siitä 
kaikille tutuilleni. Mietin elokuvaa päiväkausia ja hain syitä sen erikoisuudelle, halusin tietää miksi se sai 
minut tuntemaan niin voimakkaasti. En tiennyt alkaneeni jo silloin tehdä kriitikon töitä . 

Kirjailija kirjoittaa itsestään 

Jokainen kirjailija kirjoittaa loppujen lopuksi aina itsestään, sanotaan, ja sama pätee kriitikoihin. Emme 
ole kaikkitietäviä emmekä omaa ylempää ymmärrystä, vaikka sitä kovasti haluaisimmekin. Meillä on 
vain enemmän kiinnostusta ja kokemusta elokuvien katsomisessa. Jokainen arvostelija kirjoittaa oman 
arvomaailmansa kautta, täysin subjektiivisesti. Minun kirjoittamani kritiikit muodostuvat kristityn, 
keski -ikäisen naisen maailmasta. Tajusin tämän terävästi istuessani muutama vuosi sitten elokuvate
atterin pimeässä salissa seuraamassa (huipputylsää) autoilun maailmaan sijoittuvaa kaahailufilmiä, ja 
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huokailin äänekkäästi. Vieressäni istui nuori arvostelija, joka tunsi joka suuntaan huokuvan tyytymättö
myyteni. Hän kumartui puoleeni ja kuiskasi: " Muista ettei tämä elokuva ole tehty sinulle, vaan minun 
sukupolvelleni!" Se oli totta ja havahdutti minut avartamaan arvostelujani. Ennen arvostelijan uraa en 
ymmärtänyt tiukkoja elokuva kriitikoita. Heidän kirjoituksensa olivat enimmäkseen kyynisen kyllästy
neitä, ja he kehuivat vain sellaisia elokuvia, joita minua ei huvittanut katsoa: mustavalkoisia, vakavia 
taide-elokuvia, joissa vähintään yksi ihminen kuoli keuhkotautiin. 

Sydämellä tehdyt elokuvat 

Vain elokuvia katsomalla oppii niistä ja satoja katsomalla tietää, että niissä on harvoin uusia ideoita, 
näkemystä tai syvää viisautta. Siksi ne erikoiset ja originellimmat elokuvat alkavat kiinnostaa kriiti
koita vastustamattomasti. Vain sydämellä tehdyt ja jotain todellista elämästä kertovat elokuvat jäävät 
mieleen. Parhaissa niistä on aina mukana heijastus Jumalasta, vaikka tekijä ei sitä edes niin nimeäisi. 
Filmihulluksi jo pienenä itseni tunteneena olen kokenut ristiriitaa intohimojeni ja kristillisyyteni välillä. 
Kun minut sitten aikuisena johdatettiin elokuva-arvostelijan pestiin tehdessäni vapaaehtoistöitä Radio 
Deille, niin tajusin jotain uutta Jumalasta: Hän on kiinnostunut elokuvista! Oscar Wilde sanoi, että krii
tikon tehtävä on muuttaa kauneutta toiseen muotoon. Jos onnistun siinä, olen saavuttanut tavoitteeni. 

Pieni paratiisi täynnä 

vapautta ja lepoa 
MarjaMeura 

Väliotsikot Henri Matisse 

R
anskalainen Henri Matisse (1869 - 1954) oli 1900-luvun huomattavimpia taiteilijoita ystävänsä Pablo 
Picasson ohella. Hän loi vuosisadan alussa fauvistisen suuntauksen, jossa tärkeää olivat puhdas väri ja 
leveät, iskevät siveltimenvedot. Suuntauksen edustajia kutsuttiin nimellä Les fauves eli Pedot. Matisse 
matkusti paljon ympäri maailmaa ja imi vaikutteita erilaisista kulttuureista. Hän kiinnostui pointillismis
ta, kubismista ja itämaisesta taiteesta, mutta säilyi voimakkaana ekspressionistina, jolle oli ominaista 
vahvat värit ja koristeellisuus. Mielenkiintoinen on suuren koloristin kuuluisa lausahdus: "Kullakin värillä 
on oma harmaansa:' 

"En valinnut tätä työtä, vaan pikemminkin kohtalo valitsi minut tähän työhön 
elämänpolkuni loppuvaiheessa:' 

Suuren osan elämästään Matisse asui Etelä-Ranskassa, koska oli mieltynyt Välimeren värimaa
ilmaan. Taiteilija vietti elämänsä viimeiset 37 vuotta Nizzassa, missä on nykyään arvostettu Musee 
Matisse. Toisen maailmansodan jälkeen vanha ja sairas taiteilija kokosi vielä voimansa ja suunnitteli lä
heiseen Veneen kaupunkiin kappelin dominikaaninunnille, joista yksi toimi hänen sairaanhoitajanaan. 

Rosaire-kappelista tuli Matissen taiteilijatyön synteesi. Hän teki arkkitehtisuunnittelun ja koristelu
työt, vaikka oli työn loppuvaiheessa 80-vuotias ja halvaantunut. Pieni valkea kappeli sijaitsee rinteessä . 
Sen pituus on 15m ja leveys 6 m. Matisse käytti koristelussa vain kolmea väriä: auringon keltaista, kas
villisuutta kuvaavaa vihreää ja Välimeren sinistä, taivaan kuningattaren väriä. 

s 

Keltainen kirkkotekstiilisarja, 
Henri Matisse 1950-1952, 
Chapelle du Rosaire, 
Vence, Ranska. 



Kristuksen kärsimystie ja palmuikkkunat, Henri Matisse 1950-1952, Chapelle du Rosaire, Vence, Ranska. 

"Tärkein päämääräni kappelissa oli löytää tasapaino valopintojen ja värin ja 
toisaalta valkeilla seinillä olevien mustien piirrosten välillä:' 
Kappelin värikylläiset lasi-ikkunat heijastavat valoa, joka hehkuu ja heijastuu vuodenaikojen ja vuoro
kauden aikojen mukaan. Alttarin takana olevan ikkunan nimi on Elämän puu. Matisse käyttää aiheena 
kaktusta, koska se kasvaa erämaassakin. Kahdessa muussa ikkunassa on palmu-aihe. 

Valkeilla seinillä on kookkaat mustat piirrokset, joista yksi esittää pyhää Dominicusta ja toinen 
madonnaaja lasta luonnon kukkien keskellä. Piirroksessa Maria ojentaa Jeesus-lapsen kohti maail
maa. Takaseinällä on neljäntoista kuvan sarja Kristuksen kärsimystiestä. Alttari muodostuu kolmesta 
kivipaadesta, joiden väri muistuttaa ehtoollisleivästä. Kynttiläjaloissa on vuokon kukan kuvio. Ovessa 
näkyy geometrisen marokkolaisen taiteen vaikutus. 

"Haluan, että kappelissani kävijät kokevat puhdistuvansa ja vapautuvansa taa
koistaan:' 
Matisse suunnitteli pienintä yksityiskohtaa myöten kappelin esineet ja myös kirkkotekstiilit sekä pap
pien värikkäät kasukat. Paavin pyynnöstä nunnat tekivät kasukoista kopiot, ja ne ovat nähtävissä Vati
kaanin museossa. Jopa kappelin sinivalkea ulkokatto on taiteilijan käsialaa, samoin korkealle kohoava 
risti kelloineen. Kappeli valmistui vuonna 1951 kolmen työvuoden jälkeen. Matisse oli silloin jo pyörä
tuolissa, mutta hän totesi ennen kuolemaansa, että Chapelle du Saint-Marie du Rosaire on hänen 
mestariteoksensa. 
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Sano vähällä paljon 
SimoS.Salo 

V
uonna 2010 tuli Mikkelissä joulun kynnykselle uusi ohjelmatyyppi Kauneimmat joulurunot ja laulut. Ti
laisuus järjestettiin Mikkelin Lausujien ohjaajan Timo Heimosen aloitteesta tuomiokirkossa. Mukana oli 
kuutisensataa osanottajaa. Vajaata vuotta myöhemmin samassa rakennuksessa pidettiin toisenlainen 
runotapahtuma. Tuomiokirkon kryptassa osaksi sama lausujajoukko esitti Sirakin, Viisauden kirjan ja 
Sananlaskujen aineistoa. Otsikkona oli 'Viisaus huutaa kaduilla: Veikko Happosen ohjaama esitys alkoi 
harvinaisella tulkinnalla Sananlaskujen luomiskertomukseksikin sanotusta jaksosta. Sitä esittäessään 
Leila Hotti lausui ja ilakoi lapsen lailla. 

Krypta on entinen polttoainevarasto. Nykyään siinä juhlitaan kasteita ja avioliittoon vihkimisiä, 
pidetään seuroja, nuorison kartsakirkkoja ja muita tilaisuuksia . fåmä oli ensimmäinen kerta, kun näin 
siinä tilassa käytettävän ääni- ja valotehosteita. Äänimaailmasta vastasi Juuso Lavonen, valojen ja tek
niikan suunnittelusta Miira Ripatti. Ohjelmalehtisen kannen kuvaksi oli Taru Parvin valinnut geologisen 
kartan 2000 metrin syvyydestä. 

Lausujat, mainittujen lisäksi Markku Halttunen, Marja-Liisa Happonen ja Iiris Kääriäinen, edustivat 
paikallista kärkijoukkoa. Rippikoulupastori Mikko Miettisen luuttuimprovisaatiot muodostivat kokonai 
suutta onnistuneesti kannatelleen osan. Nyt, kun Sirakin kirjasta ja muista Vanhan testamentin apo
kryfikirjoista on käytettävissä tuoreet suomennokset, tällainen esitys lisää kiinnostusta niitä kohtaan. 
Sisällön osalta jäi kuulijalle kahtalainen mieli. Toisaalta oli häkellyttävää kohdata muutamien vanhojen 
tekstikohtien aikasidonnaisuus ja nurinkuriset kasvatukselliset kehotukset. Toisaalta tuli vastaan suu
ria, arvoltaan pysyviä viisauksia ja jopa ahaa-elämyksiä.Yksi tällainen koski taiteen mittapuuta 'Less is 
more: Nyt se kuultiin muodossa: 'Sano vähällä paljon: 

Viisaus huutaa kadulla-illan esiintyjät Leila Hotti, Veikko Happonen, Markku Halttunen, Marja-Liisa Happonen, 
Iiris Kääriäinen sekä Mikko Miettinen, luuttu. 
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Kristillistä taide- ja kulttuuritoimintaa Euroopassa 

Christian Artists Seminar 2012 

Leen Ia Riviere puhuu Christian 
Artists Seminarissa 2011. 

Haastattelija Arto Vuorela 
Christian Artists Finland CAF ry 

L 
een La Riviere, millaisia toimintoja Continental Art Centre järjestää ? Millaisia 
haasteita ja saavutuksia työhön liittyy? 
Continental Art Centre Rotterdamissa on kulttuurikeskus, jolla on teatteri -, studio-, kappeli -, baari - ja 
toimistotilat. Se kuuluu kristilliselle taiteiden ja kulttuurin ammattiliitolle (CNV Kunstenbond, www. 
cnvkunstenbond.nl). 

Keskusta on käytetty monen kulttuuri-ilmiön luomiseen ja uudistamiseen. Vanhin niistä on Con
tinental Singers -kuorotoiminta (www.continentals.nl), jolla on Euroopassa 25 esiintyvää ryhmää. 
Christian Ar-tists Seminar eli CA käynnistettiin 1980-1981 (www.christianartists.org) . Perustimme Con
tinental Sound Music -kustantamon, kristillisen Signs- kulttuurilehden sekä ammattiliiton. Viimeisin on 
School of rock (www.school-of-rock.ni) . 

Miten näet näiden järjestöjen roolin Hollannissa nykyään, käytännössä ja innoitta
jana? 

Ammattiliitto on tietenkin erittäin käytännöllinen. Mutta pyrimme innostamaan myös raamatullisesta 
näkökulmasta ja se toimii varsin hyvin. 

Miten kuvailisit Christian Artists Seminareja ja niiden tarkoitusta nykyään? 

Seminaarien tarkoitus on rohkaista nuorimpien sukupolvien lahjakkuutta. Toiseksi selkiyttää taiteilijoi
den henkilökohtaista toimintaa. Monilla kristityillä taiteilijoilla ei ole selvää käsitystä kansallisista ja 
eurooppalaisista asetuksista, valtion säännöistä, verotuksesta tai muista taide- ja kulttuurielämään 
liitty-vistä alueista. Kolmas tehtävä on edistää taiteita kristittyjen keskuudessa ja reaalimaailmassa. Ja 
viimek-si parantaa kristittyjen taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa. 

Paljonko seminaareissa on osallistujia? 

Vuonna 2011 osallistujia oli noin 130. Nyt voimme jälleen kasvaa . Ammattiliitossamme on noin 2.500 
jäsentä Hollannin eri taidealoilta. 

Mediataiteet korostuvat seminaareissa jatkossa hieman. Kuinka estää kristillisen 
taideme-dian pirstoutuminen valtavirrasta erilliseksi ilmiöksi, joka ei kohtaisi 
uutta yleisöä? 
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Taiteenalat kehittyvät siihen suuntaan, että sille syntyy yhteyksiä uuden median kanssa. Siispä autam
me kehittämään musiikki-uusmediaa, tanssi-uusmediaa, kuvata ide-uusmediaa jne. Jatkamme eri tai
teenalojen opetusta ja autamme kristittyjä taiteilijoita käyttämään uutta mediaa . 

Eristäytyminen tapahtuu vain, jos kristityt taitei lijat päättävät työskennellä ainoastaan perinteisten 
mediakanavien kautta. Seuraavaksi kuka vain voi pystyttää vaikkapa oman radio- tai TV-aseman ver
kossa streaming-tekniikan avulla. Tämä on merkittävä muutos: median demokratisoituminen. 

Kuinka helposti kristinusko selviytyy taikka menettää identiteettinsä monikult
tuurisuu-teen rohkaisevassa ympäristössä? 
Ei mitään ongelmaa. Todelliseksi (uudestisyntyneeksi) kristityksi tulemista tapahtuu kaikissa kulttuu
reissa, eikä sillä ole mitään tekemistä länsimaisen elämäntavan kanssa, josta on tullut niin anti-ilo
sanomaa, sillä monelle se edustaa va in ahneutta, josta on tullut heidän jumalansa. .. Kristinusko ei 
ehdottomasti menetä identiteettiään. Pelkästään kotikaupungissani Rotterdamissa on yli 200 eri laista 
siirtolaisten kirkkoa . Joka kuukausi vierailen jossain uudessa. Se, mitä Jumala on tekemässä, on kiehto
vaa. 

Ajatteletko koskaan, että kristinuskoa ja sen sisältöä tulisi suojella, ja miten? 

En koskaan. Kristinusko ei ole joukko sääntöjä tai käytöstapoja. Siinä on kyse Elävän Jumalan julkitu
losta - hänen, joka näyttää todell isessa henkiiässä Jeesuksessa Kristuksessa kuka Hän on, ja mikä 
elä-män tarkoitus on. Hän haastaa meitä tulemaan opetuslapsiksi, ei heittämään halpoja iskulauseita 
kenen-kään kasvoille. 

Mikä on muuttunut seminaareissanne tai kristillisellä taidekentällä Euroopassa 
kolmen viime vuosikymmenen aikana? Mitä tarpeita on esim. koulutuksessa? 

Vuonna 1981 alkanut ensimmäinen CA-kausi pidetti in De Bronissa. Jakso oli nuorisopainotteinen ja 
suuntautui etupäässä musiikkiin. Pääpaino oli koulutuksessa ja taiteiden hyväksymisessä kristittyjen 
kes-kuudessa . Sil loisen taustatilanteen vuoksi kasvaminen yli 2.000 vuosittaisen osallistujan tapahtu
maksi oli tarpeen. 
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Toinen vaihe alkoi 1994. Siirryimme SBI-konferenssikeskukseen. Kannustettiin laatuun ja siihen että 
ymmärrettiin tehtävämme ja toimintatavat todellisessa (sekulaarissa) maailmassa. 

Vuonna 2011 siirryimme jälleen uuteen jaksoon, kun olimme löytäneet loistavan kurssikeskuksen 
Sak-san puolella: KSI, Bad Honnef. Nyt käsittelemme taiteiden sopeutumista uuteen mediaan sekä eri
laisten kriisien vaikutuksia taiteisiin ja elämään. 

CA-toiminnan ansiosta monia on perustettu monia paikallisia ryhmiä, verkkosivut www.christi 
anartists-network.org. Ne pitävät kukin omia seminaarejaanjajärjestävät toimintaa. 

Onko sinulla mielessä rukousaiheita? 

Vaimoni Ria ja minä aloitamme joka aamun rukoushetkellä tuntemiemme ihmisten puolesta ja tilantei
den puolesta, joista olemme tietoisia organisaatiossa tai muualla. Lisäksi on henkilökohtaisempia ruko
uksia. Keskeisiä rukousaiheitamme on, että taiteilijoiden perhe-elämä eri puolilla Eurooppaa ei menisi 
rikki . Kriisin aiheuttamasta paineesta on tullut valtava. 

Toimistonne on nyt hoitanut CAcseminaareja 31 kertaa. Kuinka paljon asiat ovat 
vielä Ia Rivieren perheen vastuulla? Miten käy kun vetäydyt eläkkeelle? 

Olen jo eläkkeellä. Jatkan vielä CA:n kansainvälisessä toiminnassa. Ammattiliitossa jatkan vielä aina
kin kaksi vuotta. Poikani Magiel hoitaa varsinaista johtamista ja kaikkia käytännön asioita. Tehtäviä on 
paljon. 

Miten olette saaneet EU-tukea seminaareille? Olisiko vastaava mahdollista muissa 
maissa? 

Olemme ainoa kristillinen taide- ja kulttuurijärjestö jolla on sosiaalinen tehtävä, sillä meillä on ammatti
liiton asema. Mutta mikä vain järjestö voi hyödyntää kulttuurin EU-tukiohjelmia. Kaikki tieto on saa
taviita EU:n verkkosivuilta tai paikallistoimistosta. 

Olette liittäneet sosiaalisia näkökohtia kuten työllisyyden CA-seminaareihin 
laadukkai-den alustusten kautta. Kuinka hyvin nämä teemat ja taide sopivat 
yhteen? Onko muita teemoja, joita haluatte käsitellä kristillisten taideseminaari
en yhteydessä? 
Tämä on oleellista CA-seminaarien tulevaisuuden ja ammattiliiton kannalta. Kuuntelemisen, perustelu
jen ja keskustelujen jälkeen osallistujat huomaavat, että tämä liittyy heidän henkilökohtaiseen hyvin
vointiinsa, elämäänsä ja luovuuteensa. 

Joka joulukuussa osallistun suunnittelukokoukseen, jossa 80 sosiaalialan järjestöjen, oppilaitosten 
ja poli-tiikan avainhenkilöä tutkii EU:n sosiaalialan asialistaa. Vuositeemamme lähtevät tästä. Vuonna 
2012 teema on kriisi sekä sen vaikutukset työhön ja perhe-elämään. 

Mikä innosti aloittamaan CA-seminaarit? 

Cam Floria käynnisti seminaarit USA:ssa ja Jumala käytti niitä. Päätimme, että omaksumme parhaat 
ideat ja luomme eurooppalaisen seminaarin . Valmistelun aluksi kirjoitan kunkin vuoden seminaarin 
teemasta lyhyen raamatuntutkistelun . 

Jos joku haluaa tulla seuraavaan Christian Artists Seminariin, mitä se edellyttää? 
Miten verkostoitua kristittynä taiteilijana? 

Kaikki tarvittava löytyy verkosta sivuilta www.christianartists.org. Seminaarissa on kristittyjä taiteili
joita noin 25 maasta. On hyvä mahdollisuus ihmisten ja kulttuurien kohtaamiseen. Paras tapa verkostoi
tua on henkilökohtaisesti. Siinä on hyvä syy tulla CA-seminaariin. 
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lmagine Live 2011 

Taiteilijat ovat seurakunnan 
. 

voimavara 

Titta Tunkkari 

V
uonna 2010 kaksipäiväinen lmgine-seminaari kokosi 200 osallistujaa ryhmäkeskustelujen, luentojen ja 
taideohjelman äärelle. Tapahtuman palautteen perusteella yhteistyö koettiin mielekkäänä ja tapahtu
ma sai jatkoa. Huhtikuussa 2011 Agricolan kirkossa järjestettiin lmagine Live -ilta. 

lmagine Live antoi monipuolisen katsauksen kristillisten taiteiden kentälle. Saksofonisti, säveltäjä 
ja sovittaja Antti Vuoren ja harmonikkataiteilija Tuuli Saarnion Duo D'Accord tarjoili herkkiä ja intensii-
visiä pariisilaistunnelmia. Lisää musiikillisia elämyksiä iltaan toi Pekka Nymanin, Tiro Rohkimaisen ja 
Make Perttilän kokoonpano Shekere solistinaan Maria Laakso. SRO:n musiikkilinjan nuoret esittivät mu
kaansatempaavia kansanmusiikkisovituksia Mikko Nikulan johdolla. Näyttämötaidetta edustivat tans
siryhmä Xaris Finland ja Xaris Finlandin harjoittelijaryhmä sekä teatteri Kumbe, joka kirvoitti yleisössä 
ansaitut naurut heittäytymällä improvisaatioon. 

lmagine Live -iltaa rytmittivät Agricolan kirkon suurelle videokankaalle heijastetut koosteet suo
malaisten kuvataiteilijoiden teoksista. Töiden lomassa saatiin lukea taiteilijoiden ajatuksia maalauksista 
ja niiden taustoista. illan aikana nähtiin Elena Hopsun, Heli Vihersaaren, Natalia Tamerin, Sirpa Paakka
sen, Veijo Murokkeen, Annukka Laineen ja Marja-Leena Määttäiän töitä. 

Puhujavieraana lmagine Live -illassa oli taiteiljapastori Jim Mills. Hän on eurooppalaisen Creative 
Arts Europen perustaja ja lmagine-tapahtumien isä . Millsin viestin ytimessä oli toive siitä, että taiteilijat 
löytäisivät entistä tiiviimmin paikkansa seurakunnissa ja että seurakunnat tiedostaisivat taiteilijat voi 
mavarana kohdatessa tämän päivän ihmisiä. 

lmagine-tapahtumien tavoitteena on luoda foorumi rakentava IIe ja yhteyttä vahvistavalle dialo
gille seurakuntien, järjestöjen ja kristittyjen taiteilijoiden välille. Yhteistyössä mukana ovat olleet mm. 
Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta 1 Agricola, Suomen Lähetysseura, Creative Arts Europe Finland, Kris
tillinen taideseura, Christian Artists Finland CAF sekä monia muita. 

Psalmi 100, Elena Hopsu 2003, öljy kankaalle. Psalmi 102, Elena Hopsu 2004, öljy kankaalle. 
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Mirozhan luostarin kirkko. 

I
täisen kirkon taide ja historia avautuivat matkalla Venäjälle toukokuussa 2011. Lahden kristillisen tai
deseuran järjestämälle linja-automatkalle osallistui yli 30 henkeä. Menomatkalla Itä-Viron Värskassa 
tutustuimme setukaisten lauluun ja tanssiin sekä kansallispukuihin. Naisten asuun kuuluu kupumainen 
rinta koru. Petserin munkkiluostari on pian rajan ylityksen jälkeen Venäjän puolella. Se on perustettu 
alun perin vehmaaseen notkoon, jonka hiekkakiviseinämään munkit ovat kaivaneet keljojaan ja hauta
kammioita. Hautakammioiden suulla hiekkakiviseinämän edessä nousee tummansininen kirkon fasadi 
ja sen neljä kupolia. Seinän takana avautuvat pitkät käytävät, joihin on haudattu tuhansia munkkeja. 
Opas kertoo, etteivät ruumiit haise tai lahoa paikan pyhyyden ja erityisen ilmaston vuoksi. Luostarialu
eeila rakennukset on maalattu kirkkain värein. Monet munkit ovat puutarhatöissä istuttaen käytävien 
varrelle kukkia tai hoitaen koristepuita . Keskeisillä paikoilla ovat igumenin vaaleanvihreä talo, 'trapesa' 
eli ruokasali ja kaivohuone. Luostarin muurien ulkopuolella munkit ajavat lehmälaumaa laitumelle. 

Maalari luostarissa 

Pihkovan kaupungissa tapaamme nuoren ikonimaalari Aleksander Vasiljevin 
työhuoneessaan Mirozhan luostarissa. Se on hiljattain palautettu kirkolle ja 
munkkeja on vasta seitsemän. Aleksander kertoo ikonimaalauksen tekniikas
ta ja näyttää maalaamiaan ikoneita, kuten Vladimirin Jumalanäitiä. Se kuuluu 
Hellyyden Jumalanäitien ryhmään, jolle on ominaista äidin ja lapsen hellyyttä 
kuvastavat asennot. Aleksanderin isä toi pojan kymmenen vanhana oppimaan 
maalausta munkeilta. Alkuun hän jauhoi kiveä värijauhoksi, mutta on nyt 
kehittynyt jo hyvin taitavaksi. Matka jatkuu Veiiki Novgorodiin ja sen moniin 
keskiaikaisiin kirkkoihin. Valkeiksi kalkitut kirkot ovat aikanaan olleet pienten 
kylien keskelle. Kylien hävittyä ne ovat jääneet laajenevan kaupungin keskelle. 
Vallihaudan ja muurien ympäröimässä Kremlissä on pääkirkko loistavine iko
nostaaseineen. 
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Ikonimaalari Mirozhan luostarista 
(portailla) ja tulkki. 
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Seurakunta Inkerinmaalla 
Paluumatkalla tutstumme myös luterilaisten historiaan lnkerinmaalla. Kupanitsan kirkossa pastori Alek
sandr Grigoriants kertoo, kuinka tässä kirkossa vihittiin käytöön Inkerinmaan lippu. Se on ollut tunteikas 
tilaisuus karkotukset kokeneille ja kotiin palanneille ihmisille. Pietarissa vietetään kaupungin syntymä
päivää ja lipuin koristellut kadut ovat täynnä kevätasuisia, eri -ikäisiä ihmisiä. Käymme Inkerin kirkon 
tuomiokirkossa, Pyhän Marian kirkossa, jonne on saatu hiljattain uudet urut suomalaisten tuella. Ne 
palvelevat paitsi seurakunnan jumalanpalveluksia myös Pietarin konserttielämää. Kiinnostavasta mat
kaohjelmasta vastasivat rehtori Arvi Rautio ja Pekka Kemppainen. Tulkkina ja oppaana toiminut Toivo 
Tupin kertoi historiasta ja puheenjohtaja Pekka Särkiö johti hartaushetkiä. 

Ennustamaton sarjakuva 
Satu Eronen 

0 
Ien Satu Eronen, helsinkiläinen sarjakuvapiirtäjä ja Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön myöntämän 
Kristillisen taideseuran taideapurahan 2011 saaja. Omien projektieni lisäksi teen sarjakuvaa kristilliseen 
nuortenlehti Nuottaanja toimin kuvablogistina seurakuntalainen.fi-verkkosivustolla. Ensimmäinen ku
vistani tehty albumi, 'Kodittoman kuvapäiväkirja; ilmestyy keväällä 2012. 

Sarjakuvan tekemisen ohella suoritan valtiotieteen maisterin tutkintoa Helsingin yliopistossa. So
siologin katse ja uteliaisuus yhdistettynä sarjakuvaan on osoittautunut varsin toimivaksi liitoksi. Alun-
perin olenkin kiinnostunut sarjakuvan tekemisestä nimenomaan siksi, että tekstin ja kuvan kohdatessa 
tapahtuu jotain hyvin jännittävää, jota ei tekijäkään osaa ennustaa. Yhä edelleen kuvan tekeminen on 
minulle seikkailu. 

Kristillisen taideseuran apurahan turvin aloitan raamatunteksteihin nojaavan blogiprojektin, jonka 
aikana vuoden jokaiselle päivälle kuvitetaan yksi jae. Tarkoitus on nostaa esille sellaisia kohtia, jotka 
eivät tavallisesti pääse hartauskirjoihin, mutta jotka kuvitettuina voisivat puhutella lukijaa. Blogissa on 
myös mahdollisuus kenen tahansa ehdottaa omaa raamatun kohtaa, joka on jostain syystä tullut itselle 
tärkeäksi. 

Lämpimästi tervetuloa biogin lukijaksi osoitteessa www.pahanpaivanvaralle.wordpress.com. 

Satu Eronen, TTKT.-n Kristillisen taideseuran taideapurahan 2011 saaja. 'lenise;; Satu Eronen 2011 
,., --.. . 
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Hengellinen ruusu ja 
nöyryyden orvokki 
sekä muita Neitsyt Marian kukkia 

MarjaMeura 

U
sko on aina käyttänyt vertauskuvia. Luonto on runsas vertauskuvien lähde, ja niinpä katolisen kirkon 
Maria-symboliikassa kasvien asema on keskeinen. 

Kukkien kuningatar ja laakson liljat 

Neitsyt Mariaan on yhdistetty useita kasveja, joilla kuvataan hänen äitiyttään, kärsimyksiään ja ilojaan 
sekä hänen asemaansa taivaan kuningattarena. Keskiajan taiteessa Maria esitettiin usein puutarhassa, 
jonka kukat ja puut kuvasivat häntä. Myös Marian elämästä kertovissa maalauksissa kasveilla on sym-
bolinen merkitys. 

Arvostetuin Marian kukista on ruusu, sillä taivaan kuningattarelle katsottiin sopivan parhaiten 
kukkien kuningatar. Neitsyt Mariaa on kutsuttu mystiseksi ja piikittömäksi ruusuksi, koska hän syntyi 
perisynnistä vapaana. Valkea ruusu kuvaa Marian neitsyyttä, punainen hänen rakkauttaan ja keltainen 
hänen taivaallista kirkkauttaan. 

Valkea Iiija symboloi Marian puhtautta ja neitsyyttä. Vanha legenda kertoo, että Joosef valitsi Ma
rian puolisokseen nähtyään hänet väkijoukossa Iiija kädessä . lso valkoliljaonkin saanut nimen madon
nanlilja. Muita valkeita Marian liljoja ovat kielo, kalla, amaryllis ja valkonarsissi. 

Taivaalliset värit 

Kirkkotaiteessa sinipukuinen Maria on taivaan kuningatar, ja siksi monet sinikukkaiset kasvit on liitet
ty häneen. Sinivuokko, iiris, ritarinkannus, ruiskukka, hyasintti ja salvia symboloivat kuninkaallisuutta. 
Keltainen väri kuvaa sisäistä puhtautta, ja siksi Marian nimikkoja ovat kehäkukka, voikukka, kultapiisku 
ja pieta ryrtti. 

Punainen on rakkauden ja myös äidinrakkauden väri. Ruusun lisäksi amaryllis, punavuokko, joulu
tähti, miekka Iiija ja puna-apila ovat Marian äidinrakkauden vertauskuvia . Maria joutui kokemaan suurta 
tuskaa ja hänen kärsimyksiään kuvaavat särkynyt sydän, syklaami ja katkera. 

Joillakin kukilla saattaakin olla väristä riippuen monta eri merkitystä. Esimerkiksi hyasintteja on 
sinisiä, punaisia, valkoisia ja keltaisia. Sinisenä kukkivassa purasruohossa vierailevat mehiläiset, jotka 
ovat Neitsyt Marian nimikkoja, samoin kuin hunajakin. 

Maria kukkien kuvaamana 

Keskiajan luostareissa Mariaa kutsuttiin nöyryyden orvokiksi. Marian kai nosta luonteesta kertovat jas
miinin kukat sekä herttaiset bellikset eli tuhatkaunat Tosin erään legendan mukaan bellikset syntyivät 
kyynelistä, joita Maria vuodatti Egyptin pakomatkalla. 

Oliivipuu symboloi Marian lempeyttä ja tumma sypressi hurskautta. Morsianta kuvaava palmu on 
kirkkotaiteessa Marian puu. Myrtti on jo kauan ollut morsiamen kukka, niinpä Mariaa on kutsuttu Her
ran rakkaaksi myrtiksi. Laventeli taas kertoo, että Maria vietti esimerkillistä elämää. 

Kevään sipulikasvit kuten lumesta nouseva valkea lumikello kuvaavat Mariaa kristillisen toivon 
symbolina. Pientä kevätesikkoa kutsutaan monissa maissa Neitsyt Marian avainkimpuksi. Taivaan oveen 
on kolme avainta: yksi on Jumalalla, toinen Pietarilla ja kolmas Marialla. 
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Äiti ja parantaja 
Hedelmäpuiden kukat kuvaavat Marian äitiyttä. Runsassiemeniset hedelmät kuten viikunaja granaat
tiomena ovat hedelmällisyyden symboleja . Äitiydestä kertovat myös pähkinä ja kamomilla. Kirkkoisät 
kuvailivat Mariaa viiniköynnöksenä, josta kasvoi Jeesus, viinirypäle. Tästä taiteilijat saivat aiheen rypä
lemadonna-maalauksiin. 

Maria pystyy auttamaan toisia synnyttäjiä maustekasvien kuten mäkimeiramin avulla. Hänellä on 
muitakin parantavia voimia ja siksi hänen nimikkojaan ovat monet rohdos- ja maustekasvit kuten ros
mariini, fenkoli, minttu ja arnikki. 

Luonnonvarainen orkideamme maariankämmekkä on saanut nimensä juurimukuloiden muodosta: 
ne muistuttavat rukoilevia käsiä . Maariankämmekkä kertoo, että Neitsyt Maria rukoilee puolestamme. 

Marian sänkyheinät ja asusteet 

Erilaisia hyväntuoksuisia maarianheiniä myytiin ennen hajusteiksi ruokapöytään, kotien sisätiloihin ja 
häävuoteisiin. Kansa kutsui niitä Marian sänkyruohoiksi ja Neitsyt Marian sänkyoljiksi. 

Myös keltamataraa kutsuttiin Marian sänkyheinäksi, kukkiihan tuoksuva matara juuri Marian päi
vän 2.7. tienoilla. Legenda kertoo, että Maria pani Jeesuksen seimeen keltamataraa, koska aasit eivät 
syö sitä. Poimulehti on monissa maissa saanut nimen Marian päällysviitta. Kookas keltainen tulikukka 
on Marian kynttilä ja ketoneilikkaa on kutsuttu Marian kengännauhaksi. 

Saksan nunnaluostareissa kuvattiin jo 1300-luvulla Neitsyt Maria yllään viljantähkin koristeltu viit
ta. Tähkäpuku kertoo, että Maria on pyhä pelto, joka kasvoi kylvämättä viljan eli Kristuksen, elämän 
leivän. Mansikkatertuin koristeltu Marian puku viittaa vanhurskauteen ja nuhteettomuuteen. 

Marian puutarhat 

Katolisissa maissa Mariaan liittyvä kasviperinne elää edelleenkin. Monet kasvattavat puutarhoissaan 
Marian kukkia. Tietoja kasvien symboliikasta on runsaasti. Uskonpuhdistus kitki tehokkaasti tämän pe
rinteen. Jopa Mariaan viittaavat kasvien nimetkin muutettiin. 

Luterilaista kirkkoa kutsutaan Sanan kirkoksi. Kuitenkin kuvien kieli kirkoissamme kuihtui vasta 
1800-luvun alussa. Katolisuuden pelko edesauttoi asiaa. Sanattomat viestit puhuttelevatomalla taval
laan. Kun katselemme kedon kukkia sekä puutarhojen ja puistojen väriloistoa, voimme uudella tavalla 
muistella Marian elämää. 

15 



Näistä puhutaan merkkien ja 
kuvien avulla ... 

Ansa ja Heikki Kirjavainen 

Liisa Väisänen: Kristilliset symbolit. Ikkuna pyhään. Helsinki: 
Kirjapaja 2011, 207 sivua. 

0 
pastaessaan lukuisia kulttuurimatkoja filosofian tohtori Liisa Väisänen, uskonnolliseen taiteeseen eri 
koistunut taidefilosofi, vakuuttui, että katsoja löytää kristillisestä kuvataiteesta enemmän, jos ymmär
tää pyhien kuvien sisältämien symbolien merkityksiä. Väisäsen kirja Kristilliset symbolit on vastaus 
matkailijoiden loputtomiin kysymyksiin kirkkoihin, museoesineisiin, maalauksiin ja veistoksiin liittyvis
tä merkeistä ja vertauskuvista . Kirjan tarkoituksena on olla eräänlainen sanakirja tai aapinen kristillisten 
symbolien kiehtovaan maailmaan. Samalla se johdattaa osaltaan eurooppalaiseen kulttuuri perintöön. 

Symboli ja kieli 

Kirjan alussa tekijä keskustelee lyhyesti, mutta kirjan tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, itse symbolin 
käsitteestä. Tekijä selostaa ensin symbolien käytön alkuperää ja juuria sakraalitaiteessa. Tekijän ajatuk
sena on, että symbolit ovat jo alusta alkaen olleet keino laajentaa erityisesti kristillisen ajatusmaailman 
ymmärrettävyyttä puhtaasti kielellistä kommunikaatiota laajemmaksi. Sen vuoksi kristillisessä kuva
taidesymboliikassa ajateltiin, että jokin tietty maallinen asia saa tehtäväkseen viitata johonkin juma
lalliseen ilmiöön, tapahtumaan tai totuuteen. Symbolit auttoivat tavoittelemaan arkisesta totuudesta 
syvemmän ulottuvuuden. 

Tåmä on kiinnostavaa erityisesti siksi, että asioiden tunnistamisesta luonnollista olemustaan sy
vemmiksi tuli itse asiassa länsimaisen aatehistorian keskeinen kehitystekijä . Juuri tähän tekijään liitetyt 
ajatukset irrottivat vähitellen kuvataiteen platonisesta jäljittelyn ideasta ja alkoivat sitten myöhäiskes
kiajalla motivoida sekä luovaa kuvittelua taiteessa että kokemusperäistä luonnon kirjan "lukemista" 
tieteen alueella. 

Kirjan rakenteellisena ratkaisuna on seurailla länsimaisen kulttuurihistorian kahdeksaa murroskoh
taa alkaen varhaiskristillisestä ajasta ja päätyen nykyaikaan. Kutakin ajanjaksoa esitellään suppeahkon 
aate- ja kulttuurihistoriallisen kuvauksen avulla. Ratkaisua voi pitää oivallisena eikä vähiten siksi, että 
kuvauksen suppeudesta huolimatta tekijä onnistuu yleensä hyvin luonnehtimaan symbolien liittymisen 
kuhunkin aikakauteen. Kunkin aikakauden tyypilliset symbolit selostetaan sitten peräkkäin. Kirjan ha
kemistossa symbolit on ryhmitelty seuraavasti: kasvit, eläimet, myyttiset oliot, eleet ja ilmeet, kristilli
set merkit, värit, asiat ja esineet, pyhimykset ja pyhät ihmiset. 

Kala ja risti 

Jokaisesta ryhmästä löytyy kymmeniä esimerkkejä. Kala tunnetaan ensimmäisenä symbolina kristit
tyjen keskuudessa. Ehkä monelle on yllätys, että meille niin keskeinen risti yleistyi symbolina vasta 
400-luvulta alkaen. Lammas muistuttaa meitä Vapahtajan uhrista, leijona on ketun ohella yksi käyte
tyimmistä kristillisistä eläinsymboleista. Se symboloi kuninkuutta ja majesteettisuuta. Simpukka viit
taa pyhään Jaakobiin, mutta se on myös Neitsyt Marian symboli. Yllättävimpiä nykyaikana esiintyviä 
kristillisiä symboleja on esimerkiksi EU:n lippu. Sen sininen taustaväri on Neitsyt Marian tunnusväri ja 
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lipun tähdet kuvaavat hänen synnittämän sikiämisensä sädekehää. Öljy-yhtiö Shellin merkki, kampa
simpukka, on myös Pyhän Jaakobin merkki. Simpukan avulla pyhiinvaeltajat löytävät Jaakobin hau
dalle Santiago de Compostelaan. 

Kirjassa on yli 80 valokuvaa vanhoista, kristillistä sisältöä ilmaisevista italialaisista taideteoksista. 
Monet kuvat on otettu Genovan kirkoista ja museoissa, mutta onpa tekijä käynyt kuvaamassa myös 
Bahrin luostarin kirkossa Etiopiassa. 

Jonkin verran teoksen kattavuutta supistaa se, että tekijä on käyttänyt lähinnä italialaista materi
aalia ja kirjallisuutta. Italialaisen materiaalin käyttöä voi perustella tarkoituksenmukaisuussyillä, mutta 
unohtaa ei sovi, että kristillisestä symboliikasta on olemassa laajaa tutkimustietoa koskien esimerkiksi 
Etiopian lalibelan kirkkoja tai muun muassa Armenian ja Syyrian kirkkoja. 

Teoksessa on suhteellisen käyttökelpoinen hakemisto, joka antaa esimerkiksi kaikki sivunumerot, 
joista löytyy tietoja etsittävästä symbolista. Teoshakemistosta selviää taiteilijan nimi, teoksen nimi ja 
sijainti. Taideteos on sijoitettu kirjaan aina syntyhistoriansa aikakauteen, jolloin niiden avulla selviää 
valaisevasti kristillisen symbolikielen kehitys. Kuvatekstit ovat suhteellisen pitkiä ja perusteellisia. Niissä 
selostetaan taideteoksessa kerrottua tarinaa, kuvaan sisältyviä symboleita ja niiden merkitystä teoksen 
sanoman tulkitsemiselle. Lukujen alkuun sijoitetut piirrokset symboleista on piirtänyt Iiris Kallunki; 
piirrokset eläväittävät osaltaan teosta. 

Kristilliset symbolit on mielenkiintoinen, innostava ja kaunis taidekirja. Paitsi että kirja esittelee 
kristillisiä symboleita suhteellisen kattavasti ja elävästi, siinä osataan myös liittää symboleja ei vain teo
logisiin, vaan myös moniin eettisiin ja kulttuurihistoriallisiin yhteyksiin . Muun muassa jaksot hyveistä ja 
paheista ovattästä oivallisena osoituksena. Ehkä moni haluaa kirjan luettuaan lähteä jälleen koluamaan 
Euroopan kirkkoja ja museoita tämän uuden symbolisanakirjan opastamana. 

Fresko: Kristus valtaistuimel
laan. Pyhän Paavali Thebalai
sen luostarin kirkko, Egypti. 
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20 vuotta kristillistä taidetoimintaa 

Christian Artists Finland CAF 
Arto Vuorela 

''

Minä en juurikaan ole yhdistysihmisiä:' Näin saattaa todeta moni sellainen taiteilija, joka haluaa lähin
nä vain tehdä omaa taidettaan. Kuitenkin: taidetta olisi myös kiva saada käyttöön seurakunnissa tai 
missä vain muualla, ja myynnistä olisi syytä saada tuloja . Olisi myös joskus mukava saada tavata muita, 
nimittäin kristitty ei välttämättä saa taidepiireissä paljoa ymmärrystä, taikka taiteilija seurakunnissa. 
Käytännön vinkkejä apurahoista, taidon ylläpitämisestä ja muusta mahdollisuuksista myös kaivataan. 
Tämäntapaisten tarpeiden joka tapauksessa esiintyessä syntyi Christian Artists Finland CAF ry. 

CAF on kristittyjen taiteilijoiden perustama yhdistys. Se toimii linkkinä taiteilijoiden välillä ja tukee 
jäsentensä identiteettiä kristillisen elämänkatsomuksen mukaisesti. Lisäksi yhdistys haluaa edistää kris
tittyjen taiteilijoiden yhteistyötä seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa. Se markkinoi jäsenistö
ään myös sekulaarilla puolella sekä järjestämällä tapahtumia. 

Syntymisen taustalla oli, että suomalaisia kristittyjä muusikoita ja muita taiteilijoita oli käynyt 
Christian Artists Seminareissa (CA) Hollannissa mm. 80-luvulla. Jukka Leppilampi oli innoittajana Minun 
Käteni Soi (MKS) -nimisessä toiminnassa ilman rekisteröityä yhdistystä. Jukka käsitteli paljon kristityn 
taiteilijan identiteettiä, sitä onko "kristillinen taide" rajattavissa vai ei, ja muita relevantteja aiheita. Jär
jestettyihin seminaareihin tuli ulkomaisia vieraita. Vastaava jatkui ry:nä v:sta 1992. Vastaavia kristittyjen 
taiteilijoiden yhdistyksiä on eri puolilla maailmaa, ja tähän kansainväliseen perheeseen kuulumista yh
teiskristillinen CAF halusi korostaa valitsemalla englanninkielisen nimen. CAF ei pidä kirjaa jäsentensä 
kotiseurakunnasta. CAF on kuitenkin itsenäinen järjestö, eikä se missään vaiheessa ole ollut vain Hollan
nista koordinoidun seminaaritoiminnan edustaja Suomessa. 

Kristillisen taideseuran kanssa olisi voinut olla alun perinkin enemmän yhteistyötä. Koettiinko se 
kuvataidepainotteiseksi, vai mitä, kuitenkin katsottiin olevan kysyntää poikkitaiteelliselle ja kansain
väliselle toimijalle. Haluttiin myös tietoisesti ottaa mukaan taiteen harrastajia ja ystäviä. Jäsenyyttä ei 
rajattu ammattilaisiin, ja se olisikin vaikeaa. 

Onko CAF onnistunut tavoitteissaan? Kolmasti se on julkaissut jäsenesitteensä ja toimittanut sen 
eri kirkkokuntien kaikkiin seurakuntiin Suomessa. Lisäksi n. 150 hengen jäsenistöstäkään ei aina löydy 
aktiviteettia tai sopivaa henkilöä kaikkiin tarpeisiin. Nettisivut julkaistiin v. 1996, ja myös sitä kautta on 
syntynyt kontakteja. 

Yleisimpiä toiveita jäsenillä on saada tavata muita samanhenkisiä taiteilijoita. Merkittäviä yhtey
denpidon välineitä ovat olleet 3 - 4 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sekä harvakseltaan lähetettävät 
sähköpostiviestit Kotipaikkakunnallaan Helsingissä CAF on järjestänyt seminaarien lisäksi näyttelyitä. 
Turussa ja Tampereella on välillä ollut toimintaa. 

Kansainvälisellä saralla CAF on edistänyt joidenkin taiteilijoittensa esille pääsyä ulkomailla esim. 
CA-seminaareissa. Syyskokouksessa 2011 CAF on päättänyt hakea Kristillisen taideseuran yhdistysjä
seneksi. 

Puheenjohtaja Tapio Rantanen 040 583 9687, tapsarantanen@hotmail.com 
Jäsensihteeri Arto Vuorela p. 040 590 7208, arto.k.vuorela@gmail.com 
Christian Artists Finland CAF, PL 79, 00251 HELSINKI 
Sähköposti: hallitus@caf.fi 1 Nettisivut: www.caf.fi 

18 



Sarasvatin hiekkaa, Janne Kinnunen, Kira Riikonen, Jaakko Tohkanen ja Jukka-Pekka Mikkonen. 

Sarasvatin hiekkaa 

Kaipuu mahdollisiin maailmoihin 
Hanna Kirjavainen 

Kirjoittaja on kontiolahtelainen teatteriohjaaja ja 
Rospuutto-ryhmän taiteellinen johtaja 

N
äyttämöllä on kansanvalistusjoukko. He ovat juosseet esityspaikalle. Yhteinen hengitys pitää joukon ka
sassa. Villapaidat höyryten he alkavat kertoa. He kertovat tarinaa henkensä hädässä. Tuleville sukupol
ville. Jotta ihmiskunta oppisi, eikä koskaan enää hukkuisi veteen. He esittävät Risto Isomäen romaanista 
'Sarasvatin hiekkaa' tehtyä näytelmää. 
Rospuutto-ryhmän Sarasvatin hiekkaa - esitys on kiertänyt lokakuusta lähtien ympäri Suomea. Kiertu
een tavoitteena on viedä tietoa ilmastonmuutoksesta erilaisille yleisöille, hirvipeijaisista kansainvälisiin 
huippukokouksiin. 

Vedenpaisumus uhkaa 

Isomäen dystopiassa ihmiskuntaa uhkaa uusi vedenpaisumus kun valtavan jäälohkareen irtoaminen 
pohjoisella napajäällä aiheuttaa kohti Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaamatkaavan megatsunamin. Teos 
kysyy miten suhtautua tähän vedenpaisumukseen? 

Yksi Sarasvatin hiekan teemoista on siis tiedonvälitys. Turhautuneena siihen että vaikka maailmas
sa on kaikki tieteellinen tieto saatavilla 24/7/365 aika-avaruudessa, ihmiskunta on ilmastonmuutoksen 
torjunnassa hukkumassa omaan tyhmyyteensä. Esitys kysyy voiko tarinoiden turistu ja välitetty tieto 
saada aikaan muutosta ihmisen käyttäytymisessä paremmin kuin raportein, julkilausumin, dokumen
tein tai tieteellisin tekstein. 

Kielen ymmärtäminen 

Minua ovat alkaneet kiinnostaa neuropsykologiset tutkimukset siitä, kuinka vertauskuvallisen kielen 
ymmärtäminen eroaa aivotasolla kirjaimellisen kielen ymmärtämisestä. Jotkut tutkimukset väittävät 
että vertauskuvallisen kielen ymmärtäminen on lapsillamme jopa heikentynyt viime vuosikymmeninä. 

Samalla aikaamme hallitsee teknologisen ihmiskuvan, tietoyhteiskunnan ja informaatiotulvan 
aiheuttamat muutokset ihmisyydessä. Globaalit uhat tuntuvat pelottavasti suuremmilta kuin ihmis-
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vaade suosii rationaalista, pinnallista, loogisesti ja nopeasti omaksuttavissa olevaa, teknokraattista, 
matemaattiseen järkeen ja insinööritieteen kielioppiin nojaavaa kieltä ja sen käyttäjää. Onko niin että 
irrationaalisen tiedon, symbolien maailma, monimerkityksisten vertauskuvien, unien, ihmetekojen, 
mysteerien tai jonkinlainen syvä ymmärrys on kärsinyt tietoyhteiskunnan myötä infiaation? 

Todellisuuden lukuohjeita 

Postmoderni todellisuus on kirjaimellisuuden kulta-aikaa. Myyttinen todellisuus ja sen tiedonvälitys
keino, symboli, ei avaudu aikanamme monitulkintaiseksi totuusavaruudeksi, vaan jää kaksiulotteiseksi 
pinnaksi, koska meiltä puuttuvat lukuohjeet Kuva, joka kuvaa kuvaa tai kieli joka kertoo kielestä on 
amputoinut aivoiltamme kyvyn ymmärtää metaforista kieltä, kyvyn päästä läpi kuvien taakse. 
Saravatissa joukko ihmisiä on päättänyt alkaa juosta koska eivät usko enää teknologisen tiedonvälityk
sen tai kielen pelastavan ihmiskuntaa itseltään. He ovat päättäneet koskettaa ihmistä Risto Isomäen 
ilmastomuutosuhkakuvalla tulemaila iholle ja niin ettei se jätä kylmäksi vaan "avaisi mahdollisia maa
ilmoja". Esitys haluaa olla ikkuna tieteellisen kirjaimellisuuden tuolle puolen. Siinä esitetään ajatus että 
kykymme lukea myyttejä on ihmiskunnan selviytymisen kannalta oleellista. Varsinkin kun tieteen kirjai
meen tuijottaminen ei näytä aiheuttavan mitään muutosta. 

Mikä on ihminen! 

Aino-Kaarina Mäkisalo 
lausuntataiteilija, pappi 

Mikä on ihminen! - esityksen ohjaaja Kristillisen taideseuran vuosijuhlassa Kotkassa. 

A
vaat päivälehden, katsot tv-uutiset: jättieläkkeitä, EU-tukia miljardööreille, vanhusten heitteillejättöä, 
nuorten syrjäytymistä ja niin edelleen. Poliitikot viivyttelevät päätöksiä ja lupailevat. Mikään ei muutu! 
Avuton raivo valtaa sinut. Olisipa jotain, mitä voisi tehdä! Omatkin asiat ovat silloin tällöin elämän aal
loissa solmussa. 

Raamattu! Ne uskonasiat kyllä voi vielä sulattaa, mutta mitä tekemistä niillä on tavallisen keskivii
kon kanssa! 

Raamatun psalmit, viisauskirjallisuus ja profeetat ovat yllättävän ajankohtaisia. Suoraa puhetta 
yhteiskunnallisesta tilanteesta pari tuhatta vuotta sitten- ja tänään! Miten helpottavaa on antaa tulla 
rajua kritiikkiä ulos - Raamatusta. 

Ja ihminen, aina sama, löytää itsensä yhä uudestaan katse kohti Jumalaa. Asiat ovat isoja ja pieniä 
elämän mittaan, ne joista on puhuttava, valitettava, itkettävä ja pyydettävä apua. On helppoa samais
tua psalmien kirjoittajiin. Minähän niissä puhun! 

Jumalan puhetta harva kuulee tai malttaa jäädä kuuntelemaan. Koivujen lehdet Ie pattavat ja kui
kat järvellä ääntelevät meille Jumalan puhetta. Vanhan testamentin kirjoittajat eivät ole arkailleet tal 
lettaa Jumalan puhetta, niin inhimillistä suutuksissa oloa ja- ihmislapsen hellää kutsumista lähelleen. 

Lopulta sinä tyynnyt, ennemmin tai myöhemmin, kunnes taas aalto vie pauhaamaan. Ja on myös 
paikka ja aika levätä, olla hiljaa, katsoa sisimpäänsä, painaa päänsä ja nostaa se taas. 
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Kristi II isen taideseuran 

vuosikokous ja vuosijuhla 

Kotkassa Marianpäivänä 25.3.2012 

10.00 Messu Kotkan kirkossa 
Liturgi Maarit Alhosaari, saarna kirkkoherra Hannu Marttila ja kanttori Irina Lampen sekä 
kamarikuoro Kotka-Canto 

11.30 Kirkon esittely 

11.45 Ruokailu Kotkan seurakuntakeskuksessa 

12.30 Vuosikokous, kokoushuone 1 (toinen kerros), kokousedustajat 

12.30 Opastettu käynti Galleria Savarte Artissa sekä tutustuminen Keskuskadun veistoksiin 

13.45 Kahvitarjoilu 

14.30 Vuosijuhla seurakuntakeskuksen salissa 

Tervehdyssanat, Kotkan yhdistyksen puheenjohtaja, rovasti Varpu Sintonen 
Musiikkia, kanttori Jarmo Kaijansinkko ja yhtye 
Mikä on ihminen! monologin esittää Leena-Kaisa Kivioja 
Päätöshartaus, kirkkoherra Hannu Marttila 
Virsi 548 "Tule kanssani Herra Jeesus" 

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi! 
Kristillinen taideseura ry, Kotkan paikallisyhdistys 

Kotkan kirkko Kirkkokatu 26 
Kotkan seurakuntakeskus Mariankatu 14 
Galleria Savarte Art Kirkkokatu 13 
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Kristillinen taideseura (.11111\/ 
lyhyesti \__,i~L.J\ 

K
ristillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran kiinnostuksen kohde 
oli "kolmisointu" eli taide, kristillisyys ja suomalaisuus. Juuri itsenäistyneen maan yhdistysrekisterissä 
seura sai numeron 1. Seuraan lukeutui 1900-luvun alkupuoliskolla monia kristillisten piirien vaikuttajia 
ja maan kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Seuran eräs kiinnostuksen kohde oli kirkkojen taidehan
kintojen kehittäminen. Seuralla oli myös julkaisutoimintaa. Seuralla oli useita paikall isyhdistyksiä eri 
puolilla maata. 

Tällä hetkellä seuran toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen omissa paikallisyhdistyksissä, joita 
toimii Helsingissä, Kotkassa, Lahdessa, Loimaalla ja Mikkelissä. Seurat järjestävät retkiä, tutustumis
käyntejä, jäseniltoja ja matkoja. Vuodesta 1978 alkaen seura on julkaissut vuosijulkaisua 'Ars Magna; 
suuri taide. Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Seura lukeutuu vuonna 1978 laajalla pohjalla alkunsa 
saaneen Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön perustaji in. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tieteelli
seen tutkimukseen ja taiteelliseen työhön. Vuonna 2010 perustettiin seuran puitteissa Kristillinen taide
säätiö, jonka tarkoitus on kristinuskon hengessä tukea ja edistää taidekasvatusta ja taiteen tunnetuksi 
tekemistä. Seuralla on omat verkkosivut osoitteessa www. kristillinentaideseura.fi . 

Olet tervetullut seuramme jäseneksi. Ota yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen. Jäsenmaksu 
on noin 10-12 euroa vuodessa . Paikal lisyhdistykset tiedottavat toiminnastaan jäseni lle. Jäsenetuna saat 
Ars Magna -lehden. 

Liittymistiedot: 

Pyydän merkitsemään itseni Kristillisen taideseuran jäseneksi. 
Nimi: 

Osoite: 

Allekirjoitus: 
-------------------------------------------

Lähetetään Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle, yhteystiedot ohessa. d : 
. -------------- -- - - - -- ----------------------------- ------------- --- -------------- - -- , _------------- ~ 

Helsingin yhdistys 
Ansa Kirjava inen 
Pursimiehenkatu 20 A 6 
00150 Helsinki 
040 - 5435912 
ansa.outi@gmail.com 

Kotkan yhdistys 
Marja Me ura 
Satakielentie 10 
48230 Kotka 
040 - 7476534 
marja.meura@kymp.net 

Lahden yhdistys 
Mirja Salminen 
Vuorikatu 20 D 51 
15110 Lahti 
044-3002770 
mirjasalminen@phnet.fi 

Lounais-Suomen yhdistys 
Juhani Järvinen 
Vesiheinänkatu 4 as. 2 
20780 Kaarina 
050-320 2035 
alpojuhani.jarvinen@gmal.com 

23 

Mikkelin yhdistys 
Martta Juuti 
Kaituentie 39 E 78 
50160 Mikkeli 
0400-4 56 640 






