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Luovuuden lähteillä

E

räs vuoden 2016 nobelisteista on muusikko ja runoilija Robert Allen Zimmerman eli Bob Dylan.

Hän kääntyi kristinuskoon 1979 ja julkaisi vuosina
1979-1982 hengellistä musiikkia. Hän sai 1980 Grammy-palkinnon kappaleestaan ’Gotta Serve Somebody’, joka on levyllä ’Slow Train Coming’ ’(1979).
Levyllä oleva kappale ‘Man Gave Names To All The
Animals’ viittaa Raamatun alkulehdille:
Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki
villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne
ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän
kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai
sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui. Näin
ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille,
kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. (...)
1. Moos. 2:19-20
Dylanin valitsema teksti on merkittävä ihmisen asemaan ja olemukseen liittyen. Se luotaa ihmisen luovuuden syvää merkitystä.
Kun Jumala luo, hän tekee sanallaan näkyvää ja olevaa tyhjästä. Kun ihminen luo, hän tekee Jumalan
persoonallisuudessa, ympäröivässä luonnossa ja elämässä antamista aineksista.

Nimi kuvaa kantajansa syvää olemusta ja perusluonnetta. Nimen sisällöksi kertyy vähitellen koko elämän
historia. Raamatun henkilöt saattoivat nimetä lapsensa Jumalan johdatukseen ja lahjoihin liittyen kuten
Job. Lapset saavat jo nimissään vanhempiensa elämän perintöä.
Jumalaa kuvaavat Hänen Raamatussa esiintyvät nimensä. Eräs niistä on ”Minä olen”. Ylistys on rukousta, jossa kunnioitetaan Jumalan olemusta ja nimeä.
Monet eri alojen taiteilijat saivat tehtäväksi rakentaa
vanhan liiton temppeliä. He jättivät teoksensa hyväksyttäväksi. Työn olennainen ominaisuus oli tuoda kunniaa Jumalalle.
Kunnian antaminen Jumalalle sisältyy myös enkeleiden sanomaan jouluevankeliumissa:
”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan
päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan
hänellä on hyvä tahto.” Luukas 2:14
Antero Polso
Puheenvuoro Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön
apurahojen jakotilaisuudessa 2016

kenialainen ’injili family choir’ laulaa luomisesta musiikkivideolla ’le grand pouvoir’.
msanii records, kenia

2016.
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100

Kristillinen Taideseura ry
täyttää 100 vuotta

K

ristillinen Taideseura täyttää 100 vuotta
kahden vuoden päästä ja sen kunniaksi
olemme valmistelemassa juhlakirjaa, jonka virallinen julkaisu tapahtuu 10.1.2019. Juhlakirjan
sisältö koostuu 18 artikkelista, joiden 20 kirjoittajaa
edustavat monipuolisesti tieteen ja taiteen eri aloja.

Juhlakirjan artikkeleissa käsitellään kristillisen taiteen
monia ilmenemismuotoja; kattauksessa on kuvataidetta, kirkkoarkkitehtuuria, kirkkotekstiilejä, kirkollista
esineistöä, musiikkia sekä elokuvaa, kristillistä tanssia
ja kirkon ja teatterin yhteistä historiaa.
Mukana on myös artikkeleita, joissa käsitellään Kristillisen Taideseuran historiaa ja vaiheita. Yhtenä esimerkkinä haluan mainita Kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammiston artikkelin,
jossa hän käsittelee kirkollisen taiteen ja esineistön
merkitystä sekä seurakunnille että paikkakuntalaisten
identiteetin rakentumiselle.
Hänen tutkimuksensa antaa taiteelle saman tavoitteen
kuin Kristillisen Taideseuran säännöt viitatessaan valistustehtävään. Säännöissämme tätä tehtävää määritellään seuraavasti:
”…….kristinuskon hengessä ja suomalaisuuden
pohjalla toimien herättää taideharrastusta ja edistää
kristillisen taiteen leviämistä ja tunnetuksi tekemistä
maassamme”.
Seuran toteuttaessa tehtäväänsä se on ollut merkittävä kulttuurivaikuttaja kansan keskuudessa.
Juhlakirja ei koostu vain mielenkiintoisista tekstiosuuksista vaan tarkoituksemme on julkaista myös
aiheisiin liittyvää korkeatasoista kuvamateriaalia. Toivomme, että taideseuran juhlakirjan ei tarjoa vain tietoa kristillisestä taiteesta, vaan sen katseleminen tuottaa lukijalle myös taide-elämyksiä.
Kirjan sisältö koostuu seuraavista artikkeleista:
Sari Dhima, TT, kirkkotaiteen ja arkkitehtuurin dosentti - Alttaritila kirkkotaiteen haasteena
4
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Jorma Juden, liikennelentäjä, valokuvaaja - Kirkkotilan lasimaalaukset Suomessa
Arto Kuorikoski, TT, Goottilaisen kirkkoarkkitehtuurin henkinen merkitys
Sisko Yli-Martimo, TaT, FT, Uusi ihminen keskellämme. Lennart Segerstrålen freskotaiteen tematiikkaa
Arto Seppänen, TT, OTT ja Raija Seppänen, TtT, KT
- Kirkkoarkkitehtuuri ja kirkkojen kaunistus Utsjoella
- yhteydet Kristilliseen Taideseuraan
Päikki Priha, professori emerita - Kristillinen Taideseura ja kirkkotekstiilit.
Åsa Ringbom, professor - Kyrkokonst på Åland under
det förra seklet (Julkaisemme artikkelin ruotsinkielisenä, haluamme antaa sijan maamme ruotsinkieliselle
kulttuuripanokselle.)
Saana Tammisto, FM, kulttuuriperintöasiantuntija
”Kirkollisen taiteen ja esineistön merkitys seurakunnille ja paikkakuntalaisten identiteetin rakentumiselle”
Eeva Tikka, pastori ja Kari Tikka, säveltäjä, kapellimestari - Prima intenzione - luovuuden esiin purkautuminen nykyajassa
Päivi Huuhtanen-Somero, FT- Helminauha – Hilja Haahdesta Rakel Liehuun. Hän keskittyy viiteen
edustavaan naisrunoilijaan, joita ovat Hilja Haahti,
Saima Harmaja, Helvi Juvonen, Anna-Maija Raittila
ja Rakel Liehu.
Heikki Kirjavainen, TT, professori emeritus - Länsimainen ihmiskuva teatterin ja kirkon historiassa.
Matti Myllykoski, TT - Elokuvan ja sekularisaation
väline suhde sekä ajan ja arvojen muutos länsimaisessa kulttuurissa
Titta Sevanto, tanssija, koreografi - Hetkiä valossa
– nykyajan kristillinen tanssi

Irja Aro-Heinilä, TT, opettaja, pastori - Kristillinen Taideseura muutoksessa1950-2019

karjaan kirkon teos (yllä) on gunnar forsströmin
vuodelta

1948 ja siikajoen kirkon teos (alla osa
1958.

maalauksesta) hilkka toivolan vuodelta

molemmat on toteuttanut s.wuorion lasimaalaamo.

Venla Kuparinen TK, kirjan ilmestyttyä TM - Ars Magna Kristillisen Taideseuran tulkkina
Liisa Väisänen, taidefilosofian tohtori -Kirkkoherra
Tauno Sarantolan käsitys taiteen mahdollisuuksista
osana pyhän kokemusta”. Sarantola toimi Kristillisen
Taideseuran puheenjohtajana vuosien 1969-1987 aikana.
Veijo Muroke, arkkitehti, lasitaiteilija - Kristillinen taide 2010-luvulla - Kastemaljan muotoilukilpailu ja John
the Baptist oratorio.
Eliisa Isoniemi, TM, TaM, taidegraafikko - Armon kuvat – kuvataidetyöpajojen antia.
Juhlakirjan sisältöä kootessamme on johtotähtenämme ollut ajatus, että Kristillisen Taideseuran jatkuminen 100 vuotta todistaa sen nykyaikaan ulottuvaa
merkitystä Suomen kirkolle ja kulttuurille mutta myös
koko yhteiskuntaan.
Kristillistä Taideseuraa voi onnitella kirjassa julkaistavassa tabula gratulatoriassa. Maksamalla 30 € seuran
tilille saa nimensä onnittelijoiden luetteloon ja sen lisäksi saa juhlakirjan. Kirjan toimittaminen alkaa vuoden 2018 alussa ja myös tabula gratulatorian pitäisi olla koossa siihen mennessä. Seuran tilinumero:
FI331745 3000 032732. Viestikenttään merkintä:
”Onnittelu”
Kirjan lähettämistä varten voitte ilmoittaa osoitteenne
juhlakirjan toimittajalle. Yhteystiedot:
Irja Aro-Heinilä
Huhtakarintie 24
21180 Livonsaari
irja.aro-heinila(a)artboxirja.net
Ansa Kirjavainen
toimitustyöryhmän jäsen
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säveltäjä heikki sarmannon seurassa jarmo mäkinen (herodes) ja maria lund (herodias).
kuva: olga poppius

/ studio skaala

oy.

Uudistuva suomalainen oratorio —
Heikki Sarmannon John the Baptist
Totuus, oikeus, vapaus ja historia, mitä ne
ovat tässä ja nyt — ja aina. Sitä kysyvät John
the Baptist -oratorion henkilöt kukin omista
lähtökohdistaan.

J

ohannes Kastajan, edelläkävijän, osa on tragedia, joka toistuu vuosisadasta toiseen. Yhä
uudestaan tarvitaan Jordanin vettä pesemään pois
erehdykset. Anteeksiannossa on uuden alku ja armoon kätkeytyvästä oivalluksesta kasvaa usko. Mitä
kaikkea yhteen oratorioon mahtuukaan!
Suomalainen oratorio on tullut 100 vuoden ikään. Ensimmäisen suomalaisen oratorion Ikiaartehet kantaesitys oli 1914 vasta valmistuneessa Kallion kirkossa
säveltäjänä Ilmari Krohn, libretistinä Hilja Haahti,
molemmat myöhemmin Kristillisen taideseuran perustajia. Vaikutteita oli saatu Roomassa armenialaisesta liturgiasta. Johanneksen kirkossa 11.11.2016
kantaesitetyn Heikki Sarmannon John the Baptist
-oratorion juuret on New Yorkissa ja maailmanmusiikissa. Kaksinäytöksisessä oratoriossa on 37 laulua, vaikuttavia aarioita, herkkiä duettoja, dramaattisia joukkokohtauksia ja finaalin mahtava loppukuoro.
6
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Lähi-idän musiikillinen perinne ja blues, afrobeat, etno ja jazz kuljettavat draamaa. Tapahtumat sijoittuvat
kuohuvaan Herodes Antipaan Galileaan ja Pereaan.
Oratorio ajankohtaisia aiheita peilaavana ja kantaa
ottavana musiikkidraaman muotona pystyy tuoreella ja yllättävällä tavalla yhdistelemään kristillisiä teemoja ja vanhoja tekstejä nykymusiikkiin. Kim Richin
englanninkielinen libretto on rytmistä, soinnuttelevaa, nokkelaa ja osuvaa. ”What is history? Smoke
and mystery…” laulaa Ville Mäkinen Josefuksena,
aikansa tunnettuna historioitsijana, joka on valmis
hyvästä maksusta tekemään kuuluisan kenestä hyvänsä. Jarmo Mäkinen tekee jylhän roolin vallassa
tasapainoilevana Herodeksena. Maria Lund laulaa
julki erotiikkansa juonittelevana Herodiaana. Mikko
Jokinen Judas Iskariotina, jota raamatussa ei esiinny Johannes Kastajan yhteydessä, saa oratoriossa
ketun ja vallan pohtijan roolin. ”Who should I follow?
/ A prophet? / A savior? / A river? / Myself?” mikä Johannes on, kenen profetia on totta, mihin kannattaa
uskoa?
Oratorion herkimpiä tulkintoja on Anastasia Trizna
Salomen ja Heidi Iisalon orjattaren duetto Laulujen

laulusta, jossa nuoret neidot laulavat rakkauden kaipuusta ”As the apple tree / among all the trees of the
wood, / so shall my beloved be…” Salome kaipaa
vapautta Herodeksen hovista, omaa elämää ja oikeaa työtä, mahdollisesti Johanneksen kastetta, mutta
tulee aiheuttaneeksi Johanneksen kuoleman. Henri Tikkanen Johannes Kastajana tekee vakuuttavan
roolin julistajana, ”yksinäisyydestä nousee huutavan
ääni, joka asettuu itsekkyyttä, tekopyhyyttä ja petollisuutta vastaan, puhuu totuuden vallan haltijoille ja
näyttää tien parempaan itseemme” luonnehtii libretisti
Kim Rich Johannes Kastajaa. Johannes on liian hyvä
”…too good to be true, / too outspoken, too bold, / like
a wildfire /- -/ a true man of God / and he’s got to go”
esittää Olli Tikkanen ylipappi Hannaksena Suuren
neuvoston näkemyksen. Libreton henkilöistä kukaan
ei ole pelkästään paha tai hyvä. Jokainen etsii omaa
oikeaa tietä, erehtyy tavallaan ja elää armon varassa.
Oratorio on soittimille, laulusolisteille ja kuorolle tehty sävelteos. John the Baptist -oratorion esitykseen
osallistui 11 muusikon orkesteri, 9 solistia ja 18 laulajan kuoro. Oratorion kapellimestarina toimi Rauno
Tikkanen, ohjaajana Veera Airas ja kuorona kansainvälisestikin tunnettu Kuopion nuorisokuoro Jussi Mattilan johdolla. Vanhoista jazz-idoleista orkesterissa soittivat Juhani Aaltonen tenorisaksofonia
ja huilua, Pentti Lahti alttosaksofonia ja klarinettia,
Heikki Sarmanto koskettimia. Kuopion nuorisokuoro
lauloi eri rooleissa välillä pyhiinvaeltajina, väkijoukkona, seuraajina, kirjureina tai korkeimman neuvoston
ylipappeina.
johanneksen rukous “sillä silmäni ovat nähneet,
/ mitä jumala kauttani ennusti. / ei epätoivo, ei
kuolema / enää koskaan yllä minuun / sinun siipiesi
suojassa…”

John the Baptist -oratorio juhlisti Johanneksenkirkon
125-vuotista taivalta. Kantaesitystä seurasi 500 kuulijaa. Kantaesityksen jälkeen John the Baptist -oratorio esitetään Oulussa, Turussa, Tampereella, Porin Areenalla, Lahdessa ja Kuopiossa mahdollisesti
myös ulkomailla.
Veijo Muroke
John the Baptist -oratorio on kansalaisten lahja
omalle merkkivuottaan viettävälle evankelis-luterilaiselle kirkolle ja jokaiselle oratorion kokijalle. Oratorio
on Kristillisen taidesäätiön tuotantoa.

Jordanin virta — finaali
Salome:
Jordan virtaa vaan.
Tässä seisomme rannallasi.
Puhdista meidät taas.
Virtaa Jordan yli verhottujen sielujemme.
Herodes, Herodias, Salome, Talitha,
Hannas, Juudas, Josefus, Septimus ja kuoro:
Oi, mahtava Jordanin virta
Nehar ha yarden.
Minne matkamme, minne tiemme...
luotamme joen sen tietävän.
Armossa virtaa yli verhottujen sielujemme.
Vapaana surusta ja synnistä,
anna uuden elämän alkaa,
sisimmästäsi pulputtaen.
Ponnistelemme syvällä,
Jordan, sinun virtasi kantaa meidät
Jumalan armon turviin.
kertaus
Hän näytti meille elämän virran.
Hän sanoi sen pesevän pelkomme pois.
Hän sanoi toivoa olevan kaikille.
Johannes Kastaja:
“Hän on se, joka on tuleva,
joka on tuleva, se, joka on tuleva.”

john the babtist -oratorion esitykset
su 5.2.2017 klo 18.00 Oulun tuomiokirkko
su 12.2.2017 klo 19.00 Turun tuomiokirkko
su 4.6. 2017 klo 18.00 Tampereen tuomiokirkko
ke 12.7.2017 klo 19.00 Keski-Porin kirkko
la 11.11.2017 klo 18.00 Lahden Ristinkirkko
la 18.11.2017 klo 18.00 Kuopion tuomiokirkko
su 19.11.2017 klo 15.00 Kuopion tuomiokirkko
Lisää oratoriosta: baptistblog.fi
Ars Magna 2017
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Taideapuraha Luther-näytelmälle
Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö myönsi Kristillisen
taidesäätiön taideapurahan 2017 Seinäjoen Kristillisen
Teatteriyhdistyksen Luther-näytelmälle.

taideyhdistyksen tuotantoja: isä camillo (yllä) ja

viimeiset kiusaukset (vier.)

N

äytelmä omistetaan 100-vuotiaalle Suomelle ja esitetään reformaation juhlavuoden kunniaksi. Tekeillä on Seinäjoen Kristillinen
Teatteriyhdistys Kristyn tähän asti mittavin produktio ja järjestyksessä 11. näytelmämme. Ensi-ilta on
31.10.2017. Näytelmän on kirjoittanut Harri Raitis
ja sen ohjaa Timo Kankainen. Pukusuunnittelusta vastaa Armi Ahovaara ja koreografiasta Hanna
Korhonen.
Kristillinen Teatteriyhdistys ry on perustettu vuonna
1998. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. Yhdistyksen tarkoituksena on julistaa evankeliumia ja pitää esillä kristillisiä arvoja teatterin ja muun esittävän
taiteen keinoja hyväksi käyttäen. Yhdistyksen säännöllisen toiminnan rungon muodostavat näytelmät.
Olemme valmistaneet useita eri tyylisuuntien näytelmiä vuodesta 1996, joihin voit tutustua tarkemmin
Kristyn kotisivuilla www.kristy.fi. Sieltä löydät myös
yhteystietomme. Kaikessa toiminnassaan yhteiskristillinen Kristillinen Teatteriyhdistys ry haluaa korottaa
Vapahtajaamme Jeesusta ja julistaa sitä pelastusta,
jonka Hän on meille ristinkuolemallaan valmistanut.
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on kristillisen sano8
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man julistaminen ja kristillisten arvojen esillä pitäminen. Samalla yhdistys haluaa tehdä hyvää teatteria.
Esitysten korkea laatu on teatterimme intohimo ja sen
eteen näyttelijät ovat valmiita ponnistelemaan.
Vuosien aikana yhdistyksen produktioissa on esiintynyt kymmeniä ihmisiä eri seurakunnista. Tukitoiminnoissa, lipunmyynnissä, kahviossa ja muissa
tehtävissä on niin ikään ollut kymmeniä Kristillisen
teatteriyhdistyksen tukijoita.
Olemme pääasiassa vapaaehtoistyöntekijöinä pystyneet toimimaan myös taloudellisesti varsin omavaraisesti, vain pariin näytelmään olemme hakeneet ja
saaneet apurahatukea. Siunaavat kiitokset Tieteen
ja Taiteen kristilliselle tukisäätiölle ja Kristilliselle taideseuralle 7.12.2016 myönnetystä kannustusapurahasta Luther-näytelmää varten. Kristillinen Teatteriyhdistys on pyrkinyt myös näytäntökauden lopuksi
lahjoittamaan jollekin järjestölle tai toimijalle osan
näytelmän tuotosta. Kohteet löytyvät Kristyn nettisivuilta, kunkin näytelmän kohdalta. Kiitos katsojille, että olemme väin voineet tehdä. Paavo Ruotsalaisen sanoin: ”Kyllä on Jumala siunannut!”
Luther-näytelmän ensi-ilta on 31.10.2017 - tasan 500

vuotta Lutherin teesien naulaamisen jälkeen. Muut yhdeksän esitystä ovat marraskuun viikonloppuina. Valmistaudumme lisäesityksiin (noin viiteen) vuoden
2018 puolella. Lipunmyynti kristy.lippu@gmail.com
tai 050 3396989.

Kristyn hallituksen ja Luther-produktioon osallistujien
puolesta
elina.kalliovalkama@outlook.com

Elina Kalliovalkama

Apurahoja kuvataiteeseen ja
näyttämötaiteeseen

kuvassa vasemmalta tieteen ja taiteen kristillisen

tukisäätiön puheenjohtaja antero polso, apurahan
saajat saara santala, pauliina nyqvist, elina

kalliovalkama ja säätiön varapuheenjohtaja riikka
reina. kuva: jaakko rusama.

T

ieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö (TTKT)
on 7.12.2016 myöntänyt kaksi kannustusapu-

riyhdistys on toiminut jo parinkymmenen vuoden ajan.
Teatteriyhdistyksen apuraha on Kristillisen taidesäätiön taideapuraha.

Turkulaisen taidehistorioitsijan, filosofian maisteri
Pauliina Nyqvistin ja graafisen suunnittelun opiskelijan Saara Santalan ylläpitämä ”Aarreaitta.net”-sivusto
(www.aarreaitta.net) esittelee kristillistä kuvataidetta
hyödyntäen modernia tutkimusta. Sivusto toimii hyödyllisenä materiaalipankkina seurakuntien ja koulujen opetuskäytössä ja mukana on myös hartaudellista ainesta.

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö tukee keskimäärin vuosittain kannustusapurahoilla tieteellistä,
erityisesti teologista, tutkimusta ja kristilliseen elämänkatsomukseen perustuvaa taidetta.

rahaa.

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö
www.ttkt.fi

Seinäjoella toimiva Kristillinen teatteriyhdistys (www.
kristy.fi) toteuttaa reformaation merkkivuoden aikana
vapaaehtoisvoimin kymmenen esitystä Harri Raittiin
kirjoittamasta näytelmästä ”Luther”. Kristillinen teatteArs Magna 2017
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Armon virran taiteilija ja ajattelija

A

imo Vähäkainu (s. 1938) on veteliläinen
kuvataiteilija ja mestariveistäjä, joka tekee
taidetta puusta ja metallista. Hän on toiminut myös
puutaiteen veistämisen opettajana.
Karingasniemen kappelin alttariteoksen lisäksi Vähäkainun alttariteoksia on valmistunut ympäri maailmaa:
esim. Venäjälle Vitelen kirkkoon, Kanadaan kiinalaisten luterilaiseen kirkkoon Vancouveriin, Turkin Istanbuliin suomalaisten Lähetyskirkkoon ja SLEY:n Ohtakarin leirikeskuksen kappeliin Lohtajalle.
Lisäksi taiteilija on tehnyt useita muita pienimuotoisia
hengellisiä teoksia seurakuntiin ja yksityisille sekä
muistomerkkejä ulkotiloihin.

Ajatuksia kristillisestä taiteesta
- Olemme vaimoni kanssa työskennelleet vuosia hengellisen taiteen parissa. Tämän päivän kirkkotaide ei
ole samaa kuin se oli Bachin aikana. Kuten hengellinen musiikkikin, niin myös kristillinen kuvataide muuttuu. Hengellinen taide on siirtynyt osittain realistisesta kuvasta symboliseen kuvaan, väittää kuvataiteilija
Aimo Vähäkainu.
- Jumalan Sana inspiroi meitä, jolloin taideteos tehdään Pyhän Hengen inspiroimana ja siksi se julistaa
Sanaa ja Jumalan valtakuntaa aina kohdatessaan katsojan. Kuva täydentää Sanaa.
- Olemme havainneet, miten kuva puhuttelee syvällisesti katsojaa ja saa hänessä aikaan hengellisen
elämyksen. Kuva jatkaa puhutteluaan jälkeenpäinkin,
se ei vaikene koskaan.
- Jos kuva on ilmaisuvoimainen ja puhutteleva, sen
sanoma tekee katsojaan oman vaikutuksensa ja tuo
näkymätöntä Jumalan valtakuntaa näkyväksi. Yhdessä Sana ja kuva vaikuttavat syvällisesti ihmisen
tunne-elämään ja saavat hänet näin pysähtymään ja
ajattelemaan elämää syvällisemmin, pohtii taiteilija
Vähäkainu.

Armon virta - Utsjoen alttariteos
Utsjoen Karigasniemen kappelissa on Aimo Vähäkainun v. 2015 tekemä korkea, vaikuttavan kaunis
alttarityö Armon virta. Teokseen on käytetty terästä,
10
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karigasniemen alttariteos ja aimo vähäkainu.
kuva: matti kangas

aimo vähäkainu
kädessään

kastemalja.
kuva: päivi
karjalainen

kuparia ja messinkiä. Se koskettaa ja hiljentää meidät
kristillisen sanoman äärelle.

kuvaa Jumalan Sanan säilyttämistä ja viemistä sellaisenaan eteenpäin. Siinä lukee:

Armon virta -niminen teos on täynnä kristillistä symboliikkaa ja sen tekijä - taiteilija Aimo Vähäkainu - kertoo
teoksen symboleista näin:

- Kirjoitettu on…

Risti elämän tunnusmerkkinä
- Risti on kaiken keskuksena. Se mielletään usein
kuvaamaan kuolemaa, mutta oikeastaan se on elämän merkki. Ristillä Jeesus kärsi, kuoli ja näin avasi
meille tien ikuiseen elämään.
Kasteen armo
- Alhaalla on myös kastemalja. Olemme kasteen ja
uskon kautta liitetyt elämän suureen armon virtaan.
Kristus, toivon tähti
- Siirrymme teoksessa ylöspäin, tähteen. Tähdessä on
kuvattu Jeesuksen kasvot, hänen joka sanoo:
- Minä Jeesus olen se kirkas
Kointähti.
Kuin Kointähti taivahalla, loistaa Kristus valollansa:
”On kirkas aamutähti,
nyt taivaalle tänne syttynyt
ja tullut
toivokseni.
Hän pyhä poika Daavidin,
on kuninkaani korkehin
ja ainut autuuteni.
Jeesus Kristus
armoasi, totuuttasi
meille loistat, lohdutat
ja murheen poistat.”
Sanan viesti

Luterilaiset oppi-isämme ovat opettaneet:
- Lue niin kuin Raamattuun on kirjoitettu,
usko niin kuin on kirjoitettu,
niin saat niin kuin on kirjoitettu.
Tunturivirran monimuotoisuus:
- Tunturissa virtaa armon virta keskellä teosta. Sen sivuille on kuvattu elämän epätasaisuutta, rosoisuutta ja
monimuotoisuutta. Meillä kaikilla ovat omat elämämme vaiheet, tehtävät ja reitit - niin kuin tunturipurolla.
Vapaina kuin taivaan linnut
- Teoksen yllä lentävät taivaan linnut vapaina tunturin
yllä, sillä vapauteen Kristus vapautti meidät. Saamme olla Kristuksessa vapaita niin kuin tunturissa lentävät linnut.
Alas asti laskeutuva armo
- Armo laskeutuu alas kuin teoksen virtakin: Kristuksen ristintyön kautta me olemme osalliset armon virran puhdistavasta voimasta, joka pesee meidät puhtaiksi.
Armosta te olette pelastetut
uskon kautta Jeesukseen Kristukseen”.
Taiteilija Aimo Vähäkainulla on kauniiseen teokseensa yksi toive:
- Saakoon tämä alttariteos aina olla julistamassa Jumalan suurta armoa.
Anna Rissanen

- Ylempänä teoksesta löytyy myös kirjakäärö, joka
Ars Magna 2017
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Kristus meidän keskellämme

Paikallispiirteitä
Pohjois-Norjan
jälleenrakennuskauden
kirkkotaiteessa

T

oinen maailmansota 1939–1945 vaati käsittämättömän paljon uhreja, yli 60 miljoonaa.
Myös aineelliset menetykset olivat valtavat.
Skandinaviassa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan
joillakin seuduilla poltetun maan taktiikasta seurannut tuho oli lähes totaalinen.
Vetäytyessään syksyllä 1944 Suomesta Norjan puolelle saksalaiset joukot hävittivät teitä, siltoja ja rakennuksia kouluja, sairaaloita ja kirkkoja myöten. Pohjois-Norjassa Ruijan, Tromssan ja Nordlandin alueilta
tuhottiin useita kymmeniä kirkkoja ja kappeleita.
Useimpien menetettyjen kirkkojen paikalle nousi uusi pyhäkkö 1951–1965. Se saatettiin pystyttää myös
muualle kuin entiselle paikalle. Norjassa jälleenrakennukseen velvoittaa jo kirkkolaki, jonka mukaan
on rakennettava uusi kirkko, jos entinen on täysin
tuhoutunut.

Viitteitä luontoon, kulttuuriin ja
menneisyyteen

Uusista kirkoista tuli yleensä jyrkkälappeisia ”kotakirkkoja”, joiden tyyliä kutsutaan myös 60-luvun kirkkofunkikseksi. Koska sodassa menetetyt kirkot olivat enim12
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pyhä ehtoollinen pohjoisessa valossa.
jardar lunden alttaritaulu ledensbyn
kirkossa.

axel revoldin grönlantilaisaiheinen
alttarimaalaus harstadin kirkossa.

mäkseen 1800-luvun palonarkoja puukirkkoja, lähes
kaikki uudet rakennettiin kivestä, tiilestä tai betonista.
Monien kirkkojen täydellinen tuho oli hävittänyt myös
niiden alttarikuvat, ellei niitä ollut onnistuttu pelastamaan sodan jaloista. Uusien kirkkojen koristelu tarjosi
taiteilijoille runsaasti työtilaisuuksia ja monet erikoistuivatkin noina vuosina juuri kirkkotaiteeseen.
Modernina piirteenä alttari- tai muihin kirkkoa koristaviin kuviin saattoi tulla paikallisaiheita, joilla raamatullinen aihe – nykytermiä käyttääkseni – kotoutettiin. Ne voivat viitata luontoon, kulttuuriin,
historiaan, yksittäisiin henkilöihin, taiteilijaan itseensäkin. Ne saattavat näkyä taiteellisena vaikutelmana
ja jälleenrakennusaiheina. Paikallissävytteistä kirkkotaidetta on Pohjois-Norjassa muun muassa Harstadin,
Lebesbyn, Hammerfestin ja Vesisaaren kirkoissa sekä
Narvikin siunauskappelissa.

Narvik, Harstad ja Lebesby
Taidemaalari Axel Revold tunnetaan erityisesti Ber-

genin pörssin ja Oslon raatihuoneen freskoista. Hän
maalasi useita alttaritauluja, joista Pohjois-Norjassa
on muun muassa Narvikin siunauskappelissa ja
Harstadin kirkossa. Revoldille pohjoinen miljöö oli
tuttu, sillä hän asui nuoruudessaan Narvikissa.
Narvikin siunauskappelista käytetään nimeä Rauhankappeli (Fredskapellet). Nimi joutuu sen ympärillä leviävästä hautausmaasta, johon on haudattu muun
muassa saksalaisia, ranskalaisia, puolalaisia ja englantilaisia sotilaita sekä siviiliuhreja. Revoldin kookas
alttarimaalaus Kristus valtaistuimella ja opetuslapset
(1957) kuvaa sekä taivaallista että pohjoista näkymää.
Ylhäällä istuu Kristus auringonkehässä, alempana opetuslasten taustana ovat lumihuippuiset vuoret. Enkeleitä leijuu alhaalla näkyvän tunturi- ja vuorimaiseman yllä. Se muistuttaa suuresti maisemaa,
joka avautuu Rauhankappelin hautausmaalta kohti
kaupunkia. Sama näkymä hallitsee myös Revoldin
kuuluisaa maalausta Narvik 1940 (1945), joka esittää palavaa kaupunkia, uppoavia laivoja ja sotaa pakenevia ihmisiä.
Vuonna 1958 Revold maalasi Harstadin kirkon alttaaxel revoldin alttarimaalaus narvikin
fredskapelletissa.

riteoksen Vuorisaarna ja Hans Egede. Heleänvärinen
maalaus sijaitsee kuorissa takaseinän ikkunan yläpuolella olevassa päätykolmiossa. Se jakautuu kahteen osaan. Ylempi esittää Kristusta pitämässä vuorisaarnaa. Alempaan osaan on kuvattu Hans Egede
saarnaamassa grönlantilaisille arktisessa lumimaisemassa revontulien alla. Egede, jota on kutsuttu grönlantilaisten apostoliksi, oli syntynyt Harstadissa vuonna 1686.
Taidemaalari Jardar Lunde oli Revoldin työtoverina
koristelemassa Harstadin kirkkoa, jonne hän teki kaksi
lasimaalausta. Revoldin vaikutusta lienee siinä, että
myöhemmin Lunde sijoitti Lebesbyn kirkon alttarimaalauksen Pyhä ehtoollinen (1962) keskeisen tapahtuman pohjoiseen ympäristöön ja teki henkilöhahmoista
enemmän vaaleita viikinkityyppejä kuin tummia seemiläisiä.
Kristus ja opetuslapset istuvat värikkäissä asuissaan
pöydän ääressä. Takana näkyy meri, vasemmassa
reunassa on korkeita kallioita ja pari punapurjeista
kalastusalusta, mikä viittaa paikalliseen elinkeinoon
mutta voi myös vihjata taiteilija Lunden vuosista merimiehenä. Oikeaan reunaan on kuvattu Lebesbyn
kunnassa sijaitseva Kjøllefjordin kirkko, joka oli ensimmäinen Ruijaan valmistunut jälleenrakennuskirkko (1951).

Hammerfest ja Vesisaari
Jardar Lunden päätöihin kuuluu Hammerfestin kirkon
koristelu lasimaalauksin ja mosaiikein 1960–1982.
Hänen teoksensa ovat kuorin päätykolmion näyttävää lasimaalausta Voittoisa Kristus myöten yleiskristillisiä. Sen sijaan paikallisviitteitä löytyy urkuparven
kaiteesta, joiden maalaukset ovat hammerfestilaisen
taiteilijaparin Eva ja Knut Arnesenin käsialaa.
Kaiteen yhteentoista peiliosaan on maalatut kuvat
esittävät Hammerfestin kuutta aikaisempaa kirkkoa
ja viittä henkilöhahmoa. Raamatullisia henkilöitä ovat
Kristus, Neitsyt Maria ja Pietari. Pohjoiseen historiaan
kytkeytyvät saamelaisten apostoli Thomas von Westen ja herätyssaarnaaja L. L. Laestadius.
Itä-Ruijassa Vesisaaren (Vadsø) jälleenrakennuskirkko Ishavskirke symboloi jo arkkitehtuurillaan pohjoisen läsnäoloa. Sen massiiviset kaksoistornit kertovat Jäämeren kohtalokkaista voimista. Niiden välistä
nousee vastapainona henkeä ja näkymätöntä symboloiva risti.
Kirkon kuoriin ja osin kirkkosalin puolelle levittäytyvän
Ars Magna 2017
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Eva ja Knut Arnesenin maalauskoristelua
Hammerfestin kirkon urkoparven kaiteessa.

monumentaalimaalauksen teki vuonna 1958 taiteilija Gretha Thiis. Maalauksen nimiksi on mainittu Ylösnoussut Kristus kunniassaan ja Ihana (suloinen) Kristus. Keskeisenä on soikean
mandorlan kehystämä Kristus, jonka taiteilija
halusi esittää kanssaihmisenämme, nuorena
jokamiehenä.
Maalauksen perusaihe on yleiskristillinen. Pohjoisen luontoon viittaa kuoria ja sen kirkkosalin puoleista osaa peittävä värikäs geometrinen
koristemaalaus, joka jatkuu kattoa pitkin aina
urkulehterillä olevaan ristiin saakka. Se kertoo
mahtavasta revontulinäytelmästä, joka heijastaa Kristuksen ylimaallista valoa.
Sisko Ylimartimo

K

gretha thiisin monumentaalimaalaus vesisaaren kirkossa.
kuvat: sisko ylimartimo.

Christian Artists Seminar
5.-10.8.2017

ansainvälisen taideseminaarin teema
tulee keskittymään siihen, miten löytää
töitä taiteilijoille näinä lisääntyvän työttömyyden aikoina ja tulevaisuudessa. Miten pitää
huolta itsestään ja kehittää itseään kaikissa elämänvaiheissa?

taidetyöpajoja, uutuutena luovat kokeilut. Älä jää paitsi! Seminaari siirtyy myös hieman uuteen paikkaan
Michaelsberg-vuorelle (rautatieaseman Siegburg/
Bonn vieressä): moderni konferenssikeskus vanhan
luostarin yhteydessä. Lisätietoja: http://christianartists.org/ tai 040 590 7208.

Mikä on juuri sinun kutsumuksesi, erityisosaamisesi
ja roolisi? Sekä teoreettinen että erittäin käytännöllinen seminaari sisältää 1,5 päivää alustuksia, kriisejä
läpikäyneiden taiteilijoiden kokemusten jakoa ja keskusteluryhmiä teemasta, ja kolme päivää yksilöllisiä

Noora Vuorela (24, tanssija) – olit kesällä 2016 CA
Seminaarissa ensi kertaa. Miten matkustus sujui?

14
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- Hyvin, itse lensin Frankfurtiin, josta jatkoin junalla. Jännitin erästä junanvaihtoa raiteelta 4 raiteelle

Kuva: Wikipedia
christian artists seminar järjestetään pyhän mikaelin luostarin
konferenssikeskuksessa siegburgissa.

105, mutta tämä olikin aivan vieressä, onneksi. Google Mapsin avulla kävelin 5 min. lähimmältä asemalta
seminaarikeskukseen, joka oli ihan hauska paikka.
Erityisruokavalioita ei oltu harmi kyllä kovin hyvin huomioitu, ja hankin kaupasta suurimman osan ruoista, se
oli edullisempaakin. Itse nukuin teltassani enkä keskuksessa. Viikon reissu seminaarimaksuineen, lentoineen ym. tuli maksamaan noin 600 - 700 e.
Olivatko työpajat sopivantasoisia sinulle?

liseen yhteistyöhön, seminaarista voi avautua hyviä
kontakteja. Itsekin lähden mielelläni uudestaan, jos
opiskelijana rahallisesti pystyn. Nuorille taiteilijoille/
alaa opiskeleville oli mahdollisuus ns. talent-arviointiin, missä ammattilaiset antoivat esityksistä ystävällistä palautetta ja suosituksia ilman mitään lokerointia. Tätä mahdollisuutta ei paljoakaan mainostettu,
mikä oli sääli.
Arto Vuorela

- Kyllä. Kaikissa työpajoissa oli sekaisin eri alojen eritasoisia edustajia, ja se toimi hyvin ja kaikki pystyivät
osallistumaan. Jotkut työpajat jäivät ajan lyhyyden takia (3 x 1,5 h) pintaraapaisuksi, sillä kunkin työpajan
aihepiiri oli laaja. Joidenkin vetäjien työpajoista ehti
kuitenkin saada paljonkin irti. Oli kiva, että vetäjinä oli
muitakin kuin tosi kokeneita taiteilijoita. Itse osallistuin
työpajoihin miimi, klovneria, organic coreography ja
mask work skills, ja sain niistä seminaarin päätyttyä
todistukset. Lisäksi olin mukana laulamassa eräässä
iltaohjelmassa.
Joka ilta oli siis iltakonsertteja, joissa taiteilijat esittäytyivät ja esiintyivät. Oli mukava huomata, että on
niin paljon lahjakkaita nuoria kristittyjä taiteilijoita. Yhteiskuntaan liittyviä luentoja oli alussa melko tiiviisti.
Mielenkiintoisia, mutteivät ehkä minulle niin merkityksellisiä kuin työpajat, joita oli sitten muina päivinä.
Miksi suosittelet CA-seminaareja muille?
- Jo pelkästään verkostoitumisen takia kannattaa lähteä, ja jos on minkäänlaista mielenkiintoa kansainvä-

haikeita lähtötunnelmia bad honnefin
asemalla. kuva: noora vaisto
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Taidelauantain antia Lahdessa 3.9.2016

Pyhän kosketus taiteessa
marian ilmestys fra angelico noin
vuonna

1431. kuva: wikipedia.org

amanuenssi tuija vertainen

T

aidelauantaita vietettiin Lahdessa 3.9., jolloin taidetapahtumia ja –tempauksia oli
runsaasti. Kristillisen taideseuran Lahden
paikallisyhdistys osallistui tapahtumaan yhteistyössä
Keski-Lahden seurakunnan kanssa. Ohjelmaan sisältyivät esitelmätilaisuus ”Pyhän kosketus taiteessa”
seurakuntasalissa ja taidenäyttely ”Jumalan kunnia
luonnossa” Ristinkirkon alakerrassa.

Esitelmätilaisuus
Pyhän kosketus taiteessa
Esitelmän Marian ilmestys piti Lahden taidemuseon
amanuenssi Tuija Vertainen. Hän esitteli aiheen käsittelyä taiteessa keskiajalta lähtien eri vuosisatoina.
Neitsyt Maria kuvattiin useimmiten yksin omissa ajatuksissaan olevana ja lukemassa. Lähes kaikissa
maalauksissa hän oli sisätiloissa tai katoksen alla patiolla. Kauniisti pukeutuneena ja hiukset kammattuina,
näistä näimme muutamia poikkeuksia, kuten juuri heränneenä yöpaidassa hiukset kampaamatta. Marian
tunnusmerkkejä oli maalauksissa runsaasti mukana,
kuten sininen väri vaatteissa, kulta, aurinko ja kruunu.
16
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Viestintuojana oli voimakas, isosiipinen ihmisen kokoinen enkeli Gabriel. Maalauksissa oli myös elämiä
kuten kissa ja etana – eläimet tosin aina sivuosassa
ja eri maalauksissa.
Kristilliset aiheet olivat aikaisempina vuosisatoina hyvin suosittuja ja myös tunnetuimmat taiteilijat tekivät
tästä Marian ilmestyksestä omat versionsa kuten Sandro Botticelli ja Fra Angelico. 1400-1500 -luvuilla eläneen Leonardo da Vincin Uffizin galleriassa olevaa  
Marian ilmestys -maalausta pidetään hänen varhaisimpiin kuuluvana työnään.
Tuija Vertaisen mielenkiintoinen esitelmä oli tekniikan vastarinnasta huolimatta erittäin konkreettinen,
selkeä ja asiaa valaiseva. Marian ilmestys Raamatussa Luuk. 1:26-38.

Taidenäyttely
Jumalan kunnia luonnossa
Esitelmätilaisuuden jälkeen tutustuimme
yhdessä esittelyin Ristinkirkon näyttelyyn.
Mukana oli 11 taiteilijaa ja taiteentekijää
sekä runsaat 30 eri tekniikoin toteutettua
teosta. Paikka oli näyttelylle suorastaan
erinomainen, sillä kirkossa pidetään runsaasti tilaisuuksia. Näyttely oli esillä Ristinkirkossa 20.9.16 saakka.
Lahden yhdistyksen seuraava taidenäyttely
Ristinkirkon alakerrassa pidetään Lahden
MM-kisojen aikana 21.2.-6.3., jolloin kirkko on päivittäin klo 10-22 avoinna yleisölle.
Otsikkona Rakas Suomi – luonnollisesti.
esitelmätilaisuuden yleisöä
näyttelyn taiteilijat: eila blom-nieminen

• marja ilmavalta

Teksti ja kuvat: Kikka Miilus

• timo jakola • tina-maria jakola • leena kaartinen
• anneli kallio • olli korkala • kikka miilus • riitta niemistö
• petri pelkonen • helena vaari

Ars Magna 2017
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T

Älykästä viestintää

yöllistivät syksyn mittaan meikäläistä
miehen tasavuodet. Osallistuin täysillä.
Kokosin esimerkiksi ’infon’ eli miehen elämäkerran.
Jaoin lehdillekin. Eivät reagoineet mitenkään. Olin ihmeissäni.

Entä Hilja Haahden aikana? Hänhän kehitteli sen kuuluisan kolmisoinnun: kristillisyys – suomalaisuus – taide. Että Suomi kehittyisi vahvaksi valtioksi, lunastaisi
paikkansa kansakuntien joukossa. Että nimenomaan
sen nuoriso oppisi kantamaan vastuuta.

Pitkän aivotyön jälkeen oivalsin, ettei nykyinen viestintä tyydy tässä hetkessä olevaan: pitää pystyä tajuamaan seuraukset. Nähdä, miten esimerkiksi noin
100 ohjattua näytelmää on kehittänyt yleisöään, miten
vaikutus elää jatkossa.

Miten on oppi mennyt perille? Vastausta voi hakea
vaikkapa meistä, Kristillisestä taideseurasta. Lähes
100 vuotta se on jaksanut vaeltaa kooten ihmisiä tiedon ääreen, hyvään ja oikeaan pyrkimiseen. lyhyesti
sanoen: Suomi-nimisen maan rakastamiseen.

Tai miten yhdessä tekemämme nuorisotyö on auttanut
sen kunnan nuoria vahvaan, mielekkääseen elämään.
Jotain tällaista on älykäs viestintä tänään.

Kiitos, Hilja Haahti!
Martta Juuti

Kutsu sarjakuvien tekemiseen
petri pelkonen puhumassa taidelauantain
esitelmätilaisuudessa lahdessa.

A

rs Magnan uuden sarjakuvan tekijä,
Kristillisen taideseuran Lahden yhdistyksen hallituksen jäsen Petri Kristian Pelkonen kertoo työtään sarjakuvan parissa.
Perheeseen kuuluu vaimo Armi sekä tyttäret Paola
ja Bertta. Ammatiltani olen lähihoitaja ja olen työskennellyt lasten, nuorten, päihdeongelmaisten, vammaisten ja vanhusten parissa ja työt tällä saralla jatkuvat edelleen.
Uskoontuloni oli melkoinen seikkailu, mutta lyhyesti
sanottuna monet olivat vuodattaneet hartaita rukouksia puolestani Jumalalle, joka ei omiensa rukouksia
koskaan hylkää.

18
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Koen raamatullisten sarjakuvien tekemisen Jumalan
kutsuksi. Kokemukseni mukaan sarjakuva on erinomainen ja helposti ymmärrettävä tapa opettaa Raamattua. Raamattu on elämämme tärkein kirja ja tahdon sarjakuvillani tarjota kaikille helpon tavan lähestyä
Raamattua, kuitenkaan sanomasta tinkimättä.
Vielä aivan nuorena kristittynä sain valmiiksi Lampaiden selviytymisoppaan, jonka lahjoitin Päivä Oy:lle.
Tämä sarjakuva oli suoranainen Jumalan ihme, sillä
en todellakaan tuntenut Raamattua niin hyvin, että
olisin oman tietoni pohjalta voinut tehdä raamatullista sarjakuvaa, jonka jokaiselle kuvalle löytyy vastine
Raamatun jakeista.
Tämän jälkeen olen julkaissut useampia raamatullisia
sarjakuva-albumeita omakustanteena. Piirsin myös
strippisarjaa Nuotta-lehteen useamman vuoden ajan.
Petrin nettisivut www.lampaille.com
Petri Kristian Pelkonen

© Petri Pelkonen
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LUONTO
LUO
TAIDETTA

L

uonto on erinomainen taiteentekijä. Varsinkin talvella
kovat pakkaset saavat aikaan upeita
taideteoksia. Kylmien rakennusten
ikkunoihin muodostuu hienoja
kuurankukkia.
Pelloilla ruohonkorret saavat päälleen
kauniita lumikiteiden aikaansaamia
auringossa kimaltelevia jääkukkia.
Teksti ja kuvat: Erkki Kallio
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Kristillinen taideseura
pähkinänkuoressa

K

ristillinen taideseura on perustanut kirjailija
Hilja Haahti ystävineen Helsingissä vuonna
1919. Seuran jäsennumero Suomen yhdistysrekisterissä on 1.
Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on:
”... kristinuskon hengessä ja suomalaisuuden
pohjalta toimien herättää taideharrastusta ja edistää kristillisen taiteen levittämistä ja tunnetuksi
tekemistä maassamme”.
Seuran jäsenet ovat taiteista kiinnostuneita tai taiteita
harrastavia kristittyjä. Jäseniin kuuluu myös päätoimisia taiteilijoita. Seura on edistänyt keskustelua taiteesta ja taideharrastusta seurakunnissa, mm. kirkkojen
taidehankintoja sekä harjoittanut julkaisutoimintaa.

Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Seura on Tieteen ja Taiteen Kristillisen Tukisäätiön (TTKT) perustajajäsen, jonka kautta seura on myöntänyt useina
vuosina apurahoja taiteelliseen toimintaan. Vuonna
2011 Kristillinen taideseura perusti Kristillisen taidesäätiön, jonka tarkoituksena on kristinuskon hengessä tukea ja edistää taidekasvatusta, jakaa apurahoja taiteelliseen työskentelyyn ja tukea yhteistyössä
eri osapuolten kanssa toteutettavia taidehankkeita.
Kristillinen taideseura julkaisee vuosittain ilmestyvää
Ars Magna -lehteä. Kristillisen taideseuran verkkosivut ovat uudistuneet 2016. Sivujen uuden ilmeen on
suunnitellut muotoilija Juho Asikainen.

Tervetuloa Kristillisen taideseuran jäseneksi
Kiinnostaako sinua Kristillisen taideseuran toiminta?
Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä haluamaasi
paikallisyhdistykseen ja ilmoita yhteystietosi. Jäsen
saa kerran vuodessa ilmestyvän Ars Magna -lehden
ja paikallisyhdistyksen jäsentiedotteet, joista saa tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Kristillisen taideseuran

paikallisyhdistysten yhteystietoja

Helsingin yhdistys
Ansa Kirjavainen
Pursimiehenkatu 20 A 6
00150 Helsinki
040-5435912
ansa.outi@gmail.com
Lahden yhdistys
Mirja Salminen
Vuorikatu 20 D 51
15110 Lahti
044-3002770
mirjasalminen@phnet.fi
Lounais-Suomen yhdistys
Erkki Kallio
Ilolantie 6 as 11
32440 Alastaro
040-5236815
eki.kallio@suomi24.fi
Mikkelin yhdistys
Martta Juuti
Kaituentie 39 E 78
50160 Mikkeli
0400-456640
riitta.marttinen@suomi24.fi
Christian Artists Finland CAF ry
Arto Vuorela
Vanhatie 44
02880 Veikkola
040-5907208
arto.k.vuorela@gmail.com
Ars Magna 2017
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Kristillisen taideseuran vuosikokous
Mikkelissä 26.3.2017
Vuosijuhlapäivän ohjelma on seuraava:
10.00

Jumalanpalvelus
Tuomiokirkko, Ristimäenkatu 2

11.15

Lounas
Seurakuntakeskus,
Savilahdenkatu 20
Savilahti-sali

12.15

Kristillisen taideseuran
vuosikokous
Seurakuntakeskus,
Pirttiniemi-sali

mikkelin tuomiokirkko

Jäsenyhdistysten vuosikokousedustajat:
12.15

Tutustuminen Mikkelin taidemuseoon,
Ristimäenkatu 5 tai
Mikkelin valokuvakeskukseen,
Puistokatu 3. Opastus.

Muut juhlavieraat
13.30

Kahvitarjoilu
Seurakuntakeskus, Savilahti-sali

14.00

Konsertti
Seurakuntakeskus, Ristimäki-sali

Laulu-Siskot esittää Kaarlo Sarkian runoihin
sävellettyjä lauluja.
Solisti Juha Kotilainen, säestys Emma Hilander.
Sävellykset Pentti Halonen, kuoron johto Irja
Halonen. Konsertin kesto noin yksi tunti.
mikkelin seurakuntakeskus

Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittaudu paikallisyhdistyksesi kautta. Tiedustele
kimppakyytejä.
Kristillinen taideseura
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laulu-siskot

oopperalaulaja
juha kotilainen

S

Mikkelin erikoinen

e on tietenkin Irja Halosen Laulu-Siskot, jolle Pentti Halonen säveltää Kaarlo Sarkian
runoja. Kokonaisuus ei voi olla säväyttävämpi kuin
nykynuori, joka säntää maailman valloitukselle vastavoimista piittaamatta.
Perussuomalaistako? Ehkä. Ainakin hätkähdyttävän
aitoa. Vaadittiinko 1900-luvun alkuvuosikymmeninäkin sitoutumista määrättyyn muottiin? Ellet siihen heti
taipunut, hukassa olit. Jo äiti asetti Sarkian haasteen
eteen: ”Veres lämminnä hyrskysi, äiti, elokuun yönä.”
Ympäristötekijät tukivat: ”Lepäs täyttyvä syys kuin
Sallimus kaiken yllä”. Kaarlo Sarkia ei koskaan saanut tietää, kuka hänen isänsä oikeasti on.
Miehen ongelmista on siis kyse. Se oli siihen aikaan
huomattavasti kimurantimpaa kuin nykyisin. Siveyssäännöt olivat tiukat. Elämänmittaisia traumoja saattoi syntyä.

Halosen pariskunta on tehnyt musiikillista yhteistyötä
pitkään. Ammatiltaan he ovat opettajia, joiden työura
asettuu Keski-Savoon.
Sieltä on tarttunut matkaan konsertin solistikin: oopperalaulaja Juha Kotilainen.
Kuoro harjoittelee säännöllisesti ja kouluttaa itseään
jatkuvasti. Jokaisesta laulajasta pidetään äidillistä
huolta hänen terveytensä ja olosuhteensa huomioiden. Se sopii 100-vuotiaalle Suomelle kuin valettu.
Martta Juuti
Laulu-Siskot esiintyy Kristillisen taideseuran vuosijuhlassa Mikkelissä 2017.
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