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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MONINAISUUS .. . ... 
HAMMENTAA, 
TAIDE 
EHEYTTAA 

Junassa, matkalla etelää n, mietin nykymenon pista leisuutta. "Aikuisuus kadoksissa, 
yksityisyys eksyksissä, globaalius vyöryy ylitsemme, miten käy eurooppalaisen kulttuuri
perinnön", kirkuvat otsikot. 

Nykyihmiseltä vaaditaan ihan liikaa : pitäis i pä
teä työssä, satsata perheeseen, tarkka illa ter
veyttään , olla perillä yhteiskunnan asioi sta. 
Minä hetkenä tahansa änkeytyy katugallup pee
siin tiukaten mielipidettä asiasta, johon et suu
rin surmin ole ehtinyt paneutua. Onko lupa ra 
jata, valikoida, eheytyä? 

Perillä kuvataidenäyttelyssä, vaellan hartaa
na, hiljaa. Niin tekevät muutkin. Vain pikkulap
sen ääntely rikkoo hiljaisuuden silloin t ällöin . 
Huoneitten seinille on ripustettu termejä ja vuo
silukuja: uusklassismi, kubismi, surrealismi . Kii-
tos, Opiskeluajan kuviksen lehtori, kun perehdy-
tit oppiiaasi näihin! Liitän teemat vuosilukuihin . 
Kelaan niiden aikaista historiaa, ihmisten elä-
mää. 

Syvimmin puhuttelevat toisen maailmanso
dan kuvat, vaikka kuuluisa Guernica ei olekaan 
läsnä. Miten nerokkaasti on vangittu kuviin kan
salaisten hätä! 

Illall a matkalla pohjoiseen, mietin ilmiötä 
laajemmin . Jokaisen sukupolven on taisteltava 
oma osuutensa ihmisyyden kehityksessä. Toisil
la se ta pahtu u sodan merkeissä, toisilla rauhan 
oloissa. 

Taide, min kä lajinen tahansa on voimavara 
selviytymiseen. Se pysä hdyttää, panee pohti
maan, antaa elämyksen. 

"Itsetunto tuo turvaa", lupaa eräs aikamme 
otsikoista. Olenko eheytymässä? 

Äkkiä käsitän: meidät ihmiset on singottu 
Tellus-planeetalle johonkin historialliseen aika- e e e e e e e e e e 1 
kauteen kysymättä, haluammeko juuri si ihen. 
Meidän on otettava vastuu tapahtumista tuona 
aikana, rakennettava yhteiskuntaa me ille suo-
duilla voimavaroilla . Osallistuttava. Kiitos, Picas- Mikkelissä 30.11.2009 
so, tästä löydöstä! Martta Juuti 
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Postia pappi Jaakabilie 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

II II II 

HYODYTTOMAN ARVO 

Postia pappi Jaakabilie -elokuvan alkuperäiskirjoittaja on Turun taideakatemian elokuva
linjalta valmistunut aikuisopiskelija Jaana Makkonen, joka teki käsikirjoituksen lopputyö
nään. Sen oli määrä arkistoitua koulun kirjastoon niteeksi muiden rinnalle. Makkosen 
opettaja kuitenkin kehotti oppilastaan lähettämään tekstin Klaus Härölle, johon tämä 
vastahakoisesti suostui, vaikka ei ollut ohjaajasta koskaan kuullutkaan. 
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Härö innostui tuntemattoman käsikirjoittajan 
raikkaasta tekstistä jopa niin, että mietti, miksei 
ollut itse ymmärtänyt kirjoittaa vastaavaa . 

Kaikessa pienimuotoisuudessaan elokuva 
on täynnä rosoisuutta, epätäydellisyyttä ja inhi
mill istä herkkyyttä. 

Mistä toivo tulee 
Postia pappi Jaakabilie nostaa pintaan kysymyk
sen, mistä ihminen ammentaa toivonsa, kun 
hän ei enää pysty lunastamaan paikkaansa täs
sä maailmassa teoillaan ja olemalla hyödyllinen 
tai iloksi muille. Kuka ihminen on ja mikä on hä
nen arvonsa silloin? 

Todelliset vastaukset syvimpi in kysymyk
siimme tulevat suhteesta toisiimme ja suhtees
ta Jumalaan, sanoo Härö. 

Kummin päin mennään 
Ruotsalaisen herätyssaarnaajan tekstit avasivat 
samoja ovia, joiden saranoita Postia papp i 
Jaakabilie -elokuvassa kirskutellaan. 

Halusin ottaa uskon tosissani ja elää sitä to
deksi omassa elämässäni. Sitten tuli Rosenius ja 
sanoi : "Et voi". 

- Olin valmis tyrmäämään Roseniuksen jyr
kästi ja nopeasti : " Miksi Jeesus opettaisi käskyis
tä ja muusta, jos en kerran voi elää niiden mu
kaan. Minun täytyy yrittää, minun täytyy onnis
tua ." 

- Uskonnosta tuli pakonomaista. Rosenius 
kuitenkin osoitti sitkeästi Roomalaiskirjettä ja 
sanoi: " Lue itse, mitä tässä lukee : Joko sitä olet 
itse tehnyt sen kaiken tai Jeesus on tehnyt sen 
kaiken- kumminpäin mennään?" Sitten ei ollut 
enää kanttia sanoa: "Mennään näin päin- minä 
teen sen kaiken", Härö nauraa. 

Tunnustettu elokuvaohjaaja teki tuolloin 
suurimman tekstilöytönsä: 

- Jotenkin sen ymmärsi , että sitähän se so
vitus on : Jeesus on tehnyt kaiken, ja minä saan 
elää siinä. 

Kai Kortelainen 
Elämään 6-7/2009, otteita 

eeeeeeeeeet 

TTKT jakoi apurahoja 

Tieteen ja taiteen kristill inen tukisäätiö 
myönsi tänä vuonna apurahoja tieteelliseen 
ja taiteelliseen työskentelyyn. 

Apurahoja sa ivat mm .: 

MA, muus ikko Sakari löytty, väitöskirjatutki
mukseen " Liturgisen musiikin kontekstuali soin 
nista Afrikassa", Suomen Lähetysseuran apura
ha 

Teologian lisensiaatti, pastori Miikka Anttila, 
väitöskirjatutkimukseen "Jumalan antama ilo. 
Lutherin musiikin teologia " 

Kasvatustieteiden tohtori, TM Markku Salakka, 
tutkimukseen pitkään ulkomailla työskennellei
den lähettien hengellisestä elämästä ja sitä kos
kevista muutoksista, Suomen Lähetysseuran 
apuraha 

Professori h.c, dosentti, Marja-Liisa Swantz, 
Tansanian Itäisen ja Rannikkohiippakunnan his
toriankirjoituksee n, Suomen Lähetysseu ran 
apuraha 

TM, pastori, lähetystyöntekijä Jukka Helle, väi
töskirjatutkimukseen "Theology of lncultura
tion of the Federation of Asian Bishops Confe
rences (FABC)", Suomen Lähetysseuran apura
ha 

Taidemaalari Elena Hopsu, taiteelliseen työs
kentelyyn, Kristillisen Taideseuran apuraha 

TT, FL, pastori Risto Jukko, matka-apuraha osal
listumiseen Konferenssiin "Church and Mission 
in a Multireligious Third Millennium" Århusissa 
27.-29.1.2010, Suomen Lähetysseuran apura
ha 

Kirkkopalvelut 
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Kolahtaako? 

TOIVO 

Kotkassa järjestettiin perinteeksi muodostunut Kolahtaako? -elokuvaviikko jo kuudennen 
kerran 12.-18.10.2009. 

Elokuvien teemaksi oli valittu toivo, ja jokainen 
elokuva tarjasikin aineksia keskusteluun toivon 
näkymistä . Teemaa pidettii n onn istuneena, ja 
katsoj ia saatiin uusi ennätys eli 1830. 

Kolahtaako? -viikkoa pyritään kehittä mään 
joka vu osi. Nyt mukaan otettiin ilmainen eloku
vaesitys nuorille sekä kolme kotimaista eloku
vaa päivänäytöksiin. Kaikkiin elokuviin oli pyy
detty joku kulttuurielämän vaikuttaja kommen
toimaan nähtyä elokuvaa ja avaamaan siten kes
kustelu myös yle isölle. 

Viikon aika na pääsarjassa olivat elokuvat 
Slummien miljonääri, Happy-Go-Lucky, Gran 
Torino, Postia pappi Jaakobille, Milk, lkuistetut 
hetket, Mammutti, Sinä elävä ja Skavabölen 
pojat. Päivänäytöksissä nähtiin Käsky, Miehen 
työ ja Uusi ihminen. Perhenäytöksissä katseltiin 
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Myrsky sekä Viiru ja Pesonen. Nuorten elokuva 
oli Lars ja se ainoa oikea. 

Monien elokuvien jälkeen keskusteltiin vilk
kaasti siitä, miten toivo kasvaa toivottomuudes
ta, mitä voimme itse kukin tehdä, mihin suun
taa n elämäämme ohjaavat arvot ovat kehitty
neet ja miten rakkaus voi kantaa toivoa . 

Elokuvaviikon järjestivät tuttuun tapaan 
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Kristillisen tai
deseuran Kotkan yhdistys sekä paikallinen elo
kuvayrittäjä . 

Nyt ovat ajatukset jo vuoden 2010 tapahtu
massa. 

Marja Meura 



.. 
PYHAT KUVAT 

hengellisen elämän ja rukouksen tukena 

On tärkeää, että voisimme valloittaa taiteen 
Jumalan Hengen avulla takaisin alkuperäi
seen tehtäväänsä, jumalanpalveluksen ja 
seurakuntaelämän palvelukseen sekä oman 
hengellisen elämän ja rukouksen tueksi. 

Tarvitsemme toisenlaisia kuvia, jotka rakentavat 
kristityn identiteettiämme maailman kuvien ja 
kaikenlaisten kuvallisten ärsykkeiden keskellä 
ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. 

Pyhät kuvat tekevät 
evankeliumin näkyväksi 
Raamatusta ja Jeesuksen elämän syntymä- ja 
kärsimyshistoriasta löytyy monia sydämen us
koa vahvistavia esimerkkejä elämän eri vaihei
siin ja haasteisiin. Niitä on kirjoitetun ja luetun 
sanan rinnalla hyvä katsoa myös visuaalisessa, 
näkyvässä muodossa. Yksi kuva voi lyhyessä het
kessä puhua enemmän kuin monta sanaa. Kuva 
voi tarkentaa ja tehdä evankeliumista konkreet
tisella tavi Ia näkyväksi sellaistakin, mitä teksti ei 
suoraan kerro. Näin sana voi osaltaan tulla elä
väksi sydämissämme ja tunteissamme ja siten 
myös ihmissuhteissamme ja käytännön elämäs-
sä. 

Jo varhaiskristityt tunsivat tarvetta maalata 
Jeesusta ja pelastushistorian keskeisiä tapahtu
mia esittäviä kuvia luetun Raamatun sanan rin
nalle. Vanhimmat säilyneet kuvat löytyvät Roo
man katakombeista 200- ja 300-luvulta. Keski
ajalla kirkko oli pitkään taidemaalareiden ja kä
sityölä isten tärkein työ II istäjä. Kirkkoa rkkiteh-

tyyri, jumalanpalveluselämä ja sen musiikki 
sekä liturginen, Raamattuun sitoutunut kuva 
ovat yhdessä tarkoitettu muodostamaan koko
naistaideteoksen, joka palvelee Jumalaa ja julis-

Annukka Laine 

taa Hänen kunniaansa -kuten oli jo Ilmestys
majan rakentamisesta lähtien. (2. Moos.) 

• Mikä on yksittäisen kuvan, esimerkiksi valo
kuvan, arvo ja merkitys sinulle henkilökohtai
sesti liikkuvan sähköisen kuvatulvan rinnalla? 
Entä jos tuo kuva esittää sellaista itselle lä
heistä ihmistä tai paikkaa, jota ei enää ole
silloin sen merkitys on entistä suurempi. Mil
laisia muistoja tuohon kuvaan liittyy? 

• Millaisia kuvia lapsuudesta nousee mieleesi? 
Millaisia tunteita niiden katsominen herät
tää? 

• Mitä sinulle on jäänyt mieleen ensimmäisistä 
kirkossakäynneistä? Muistatko alttaritaulun 
tai jotain muuta visuaalista? 
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Minulle itselleni on ollut tavattoman suuri mer
kitys lapsuuteni yksinäisillä kirkkomatkoilla 
Tampereen Tuomiokirkon kuvilla, vaikka ne 
kaikki eivät olekaan raamatullisia kuvia . 

Pyhien kuvien merkitys 
Pyhien, sakraalien kuvien tehtävä on kirkkovuo
den ja siihen liittyvien pelastushistorian tapah
tumien näkyviksi tekeminen . Millaisen viestin 
antaa seurakuntalaisille ja ulkopuolisille kävijöil
le kirkkotilaan, seurakuntasaliin tai erityisesti 
siunauskappeliin sijoitettu kuva? Kuvan ei tulisi 
jäädä vain tilan dekoraatioksi. Entä tyhjä, kuva
ton kirkkotila-onko se myös tyhjä uskon mer
kityssisällöstä? Millainen olisi liturginen, Raa
matulle uskollinen ja pelastushistoriaa vaiottava 
tai opettava kuva, joka olisi seurakunnan yhteis
ten kokoontumisten tukena? 

• Mikä merkitys pyhällä kuvalla voisi olla omas
sa kodissasi, perheen kokoontumisissa, Raa
matun opettamisessa lapsille? 

Annukka Laine: Tapahtukoon sinun tahtosi 
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• Miten kuva voisi lohduttaa yksinäisyydessä tai 
olla matka-alttarina matkoilla? 

• Millainen kuva voisi muistuttaa Jumalan rak
kaudesta vanhuuden heikkoudessa tai muis
tihäiriöissä? 

Pyhien kuvien merkitys ja tarkoitus on myös kir
kastaa Jumalan kunniaa ja Jeesuksen pelastus
työtä, lohduttaa ja rohkaista -yksinkertaisesti 
muistuttaa siitä, että Jeesus rakastaa meitä ja 
että elämämme todellinen päämäärä on Juma
lan valtakunta ja sen ihanuus. Tämä on tärkeää 
erityisesti silloin, kun olemme erilaisten kiu
sausten ja epäilysten koeteltavina ja sairaus, yk
sinäisyys, turvattomuus tai vanhuus saavat mei
dän uskomme hyvään Jumalaan ja Hänen läsnä
oloonsa elämässämme horjumaan. 

Pyhä kuva auttaa meitä muistamaan, että 
Jumala on sanansa lupausten mukaan Jeesuk
sessa läsnä kaikissa elämäntilanteissamme, 
vaikka emme sitä tunteen tasolla aina kokisi
kaan . Jo katseen suuntaaminen pyhään kuvaan 
voi olla rukousta, yhteyden etsimistä ja huo
kausta Jumalan puoleen. Vanhoissa kirkoissa on 
harjoitettu paljon kontemplatiivista eli katsele-



Pyhä kuva voi toimia siltana tämän- ja tuonpuoleisuuden välillä. 

vaa ja mietiskelevää rukousta . 
Pyhä kuva voi toimia siltana tämän- ja tuon

puoleisen välillä. Se antaa meidän ikään kuin 
kurkistaa ennalta Jumalan valtakunnan ihanuu
teen ja Kristuksen kirkkauteen . Samalla se voi 
välittää meille tärkeän, identiteettiämme ja ole
massaoloamme vahvistavan kokemuksen : Ju
mala näkee minut, Hän on minun kanssani -
SINÄ olet minun kanssani. Raamattu on täynnä 
luovia kielikuvia ja ilmaisuja näkemisestä ja us
kon silmien avautumisesta. Pyhä kuva myös kat
soo ja tutkii meitä, tulee lähelle . Tätä pyhän ku
van tehtävää palvelee muun muassa vanhojen 
maalausten ja ikonien ns. käännetty perspektii
vi . Ikonit ovat yhteiskristillistä kuvaperintöä ja
kamattoman kirkon ajalta. 

On tärkeä muistaa myös katseen voima ja 
vastuu. Meidät on kutsuttu katseellamme siu
naamaan toisiamme. Jeesus voi johtaa syntiin 
ja vääriin tekoihin, kuten Eevalie tapahtui para
tiisissa : "Nainen näki nyt, että puun hedelmät 

olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja 
houkutteleva," (1. Moos. 3:6). 

Pyhän kuvan kriteerit 
Tärkeimpiä pyhän kuvan kriteereitä maalaustek
niikan, liturgisten värien ja muun liturgisen vi
suaalisuuden ohella ovat sitoutuminen Raama
tun sanaan ja uskollisuus sille, inspiroituminen 
Sanasta ja työn alistaminen ja pyhittäminen Ju
malan palvelemiseen ja Hänen kunniansa kir
kastamiseen, ei oman kunnian etsimiseen . Ju
malan työ puhdistaa sydämen. Minulle itselleni 
maalaaminen on rukoustaistelua maailman ku
via vastaan. 

Pyhien kuvien kautta Jumalan näkymättö
män kauneuden ja rakkauden valtakunta voi tul
la näkyväksi . Tästä on esimerkki jo Vanhassa 
testamentissa, kun Besalel, käsityöläinen, sai 
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tehtäväkseen vastata Ilmestysmajan eli Taber
naakkelin runsaista koristuksista. Hän on myös 
ensimmäisiä henkilöitä, jonka mainitaan olleen 
täynnä Pyhä ä Henkeä. 

"Ja Mooses sanoi israelilaisille: Katsokaa, 
Herra on nimeltään kutsunut Besalelin, Uurin 
pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnas
ta, ja on täyttänyt hänen Jumalan hengellä, tai
dollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikki
naisella kätevyydel/ä sommittelemaan taidokkai
ta teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, ho
peasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään 
kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia 
taidokkaita töitä. Hänelle ja Oholiabille, Ahisa
makin pojalle, Daanin sukukunnasta, hän on 
myös antanut kyvyn opettaa muita. Nämä hän 
on täyttänyt taidollisuudella tekemään kaikkinai
sia töitä, jommoisia tekevät seppä, kuvakudosten 
tekijä, kirjokankaiden kutoja, joka valmistaa pu
nasinisiä, purppuranpunaisia ja heiakanpunaisia 
kankaita ja valkoisia pellavakankaita, sekä muu 
kankuri, ne, jotka valmistavat kaikkinaisia töitä 
ja sommittelevat taidokkaita teoksia." (2. Moos. 
35:30-35 vanhan käännöksen mukaan). 

Vanhan Testamentin kuvakielto ei koskenut 
tällaisia kauniita käden töitä ja koristuksia, vaan 
tarkoitti ennen kaikkea kolmiulotteisia kuvapat
saita, jollaisia ympärillä asuvat pakanalliset naa
purikansat palvoivat . Kultainen vasikka kuului 
näihin. 

• Mitä tästä kuvatietoisuudesta käsin voisi seu
rata niin omassa henkilökohtaisessa elämäs
säsi kuin seurakunnankin elämässä? 

• Miten Raamatun sanaa elävöittävää kuvaa 
voisi käyttää monipuolisemmin niin jumalan
palveluselämässä, seurakunnan kokoontumi
sissa kuin ihan tavallisessa arkielämässäkin? 

Jumalan tarkoittama vahva ase maailman ja sie
lunvihollisen hyökkäyksiä vastaan on jumalan
palvelus, jossa kaikki osa yhdessä : Sana, sille 
uskolliset pyhät kuvat väreineen, musiikki ja lau
lu sekä koko arkkitehtonisen tilan interiööri aut
tavat meitä kohdistamaan katseemme Juma
laan ja Hänen valtakuntansa suuruuteen ja iha
nuuteen. Soli Deo Gloria! 

Annukka Laine 
taidemaalari 

.. .. 
ARMON SAVYJA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • t 

Elena Hopsu: Viisi leipää ja kaksi kalaa 
(Matteus 14:5-21} 

Elena Hopsu: Tie, totuus ja elämä 
Kädenojennus 3/2009 (Johannes 14:6} 
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• • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • & ~ • • • • • • • • • • • • • • 

Mihin Jeesusta tarvitaan? Näin kuulin 
ihmisten kysyvän. 

Tulin kristityksi vuonna 2000, jolloin sain kokea 
Jumalan armon ja uudestisyntymisen. Koin, että 
olen syntinen ihminen ja tarvitsen pelastusta . 
Sis impääni tul i vo imakas Jumalan Sanan jano ja 
nälkä, ja Raamatun lukeminen oli vallannut 
koko elämäni. Pyhä Henki näytti minulle syntini 
ja kirkasti Jeesusta Kristusta, joka kuol i ristillä 
myös minun syntien i tä hden lunastaen minut 
synnin ja kuoleman vallasta. Hän tuli elämääni 
henkilökohtaisenaVa pahtajanaja Herrana. 

Virikkeitä Raamatusta 
Monien hengellisten taideteosteni lähtökohta 
löytyy Raamatusta. Armoistuin-taulun teksti 
perustuu Roomalaiskirjeeseen 3:23-25. Teok
sessa Jeesus ja kutsu u meidät luokseen . Hän 
ojentaa lävistetyt kätensä luoksemme osoit
taakseen, että on viel ä armon aika. Olen käyttä
nyt lämpimiä pastellisävyjä ja ympäröivää viittaa 
kuvaamaan hänen armoansa. Jeesus on ainoa 
tie, joka vie pelastukseen, Jumalan luokse. 

Elena Hopsun teoksiin voi tutustua hänen 
kotisivuillaan www.elenahopsu .com, gallerian 
nettisivuilla www.galleria4-kuus.com sekä tai
teilijan portfoliossa. 

Elena Hopsu 
Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen kristillisen 

tukisäätiön myöntämän Kristillisen taideseu
ran taideapurahan 2009 saaja. 

Elena Hopsu: Armoistuin 
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Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 

VAHVA 
PUHEENVUORO 

Vuoden 2009 kirkon kulttuuripalkinnon saivat kuvataiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo 
Rauhala. Kirkkohallitus jakoi palkinnon taiteilijoille tunnustuksena Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkon maalausten ja kuvaohjelman toteutuksesta, joka on "vahva puheenvuoro kuvatai
teen asemasta kristillisessä julistuksessa ja todistuksessa". 

Lavonen ja Rauhala ovat maalanneet kirkkoon 
101 työtä, joiden pohjana ovat 1700-luvun ku
va-aiheet. Kirkkosalissa on nyt kuvia apostoleis
ta, viimeisestä tuomiosta, Kristuksen kärsimys
tiestä, luomiskertomuksesta ja paratiisista. 

Pohjana 1700-luvun 
kuva-aiheet 
" Kuvien edessä moderni ihminen asettuu vuo
ropuheluun kristillisen uskon koko perinnön ja 
syvimmän sisällön kanssa, Raamatun, Vanhan ja 
Uuden testamentin, luomisen ja Jumalan ihmi
seksi tulon salaisuuksien, elämän kaikkein pe
rustavimpien kysymysten kanssa", kirkon kult
tuuripalkintoryhmä toteaa. 

1500-luvulla valmistunut Pyhän Olavin kirk
ko joutui tuhopolton kohteeksi syyskuussa 1997. 
Tuli tuhosi myös talkootyönä juuri valmistuneen 
paanukaton. Paanukattotalkoolaisille oli myön
netty kirkon kulttuuripalkinto saman vuoden it
senäisyyspäivän alla . 

Kirkko restauroitiin uudelleen käyttöön, ja 
kirkkomaalaukset tehtiin vuosina 2005-2009. 
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Olli Seppälä 
Kotimaa 10.12.2009, otteita 

Kuutti Lavonen: Noli Me Tangere (Johannes 
20:17), Pyhän Olavin kirkko 



Kristillisen taideseuran vuosijuhla Helsingissä 21.3.2010 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TERVETULOA MARIA! 

10.00-11.30 Messu Johanneksen kirkossa 

Seurakuntapastori Marja Alfthan, liturgia ja saarna, kanttori ja urkuri 

Markku Turunen 

11.30-12.15 

12.15-13.30 

13.30-14.00 

14.00-15.30 

Tervetuloa! 

Pyhän ehtoollisen vietto 

Lounas Johanneksen seurakuntasalissa 

Korkeavuorenkatu 10 E, 2. kerros 

Vuosikokous 1 vuosikokousedustajat 

Musiikkia, Herännäisnuorten kuoron kvartetti 1 muut vieraat 

'Kirkas pimeys' ja' Jumala on sinut nimeltä kutsunut' videoita 

taiteilija Annukka Laineen töistä seurakuntasalissa /muut vieraat 

Kahvitarjoilu 

Vuosijuhla 

Tervetuloa 1 puheenjohtaja Tuula Setälä 

Musiikkia ja ajatuksia Luther-oopperasta 1 säveltäjä, kapellimestari 

Kari Tikka ja oopperalaulaja Esa Ruutunen 

Lauluja Mariasta 1 taiteilijat Annukka Kuusisto-Toivonen ja Päivi 

Hovila, säestää taiteilija Ritva Tolvi 

Tervetuloa Maria! 1 Teol.tri Anja Ghiselli tarkastelee Lutherin Maria

käsitystä ja sen merkitystä luterilaisuudelle 

Tervehdykset 

Päätös 1 kappalainen Eeva Tikka, Taivallahden seurakunta 

Virsi 548 'Tule kanssani Herra Jeesus', sanat Hilja Haahti 

Kristillinen taideseura ry 

Helsingin yhdistys 
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23.-25.4.2010 Helsinki, Agricolan kirkko 

lmagine on Kristillisen taiteen tapahtuma Helsingissä 23 .-25. huhtikuuta 2010. Sen 
tarkoituksena on luoda foorumi rakentava IIe ja yhteyttä vahvistavai Ie dialogil le seurakun
tien, järjestöjen työntekijöiden ja kristittyjen taiteilijoiden väl il lä. Tapahtuma järjestetään 
Helsingissä Agricolan kirkossa. 

Ta rve tapahtumalle on syntynyt suomalaisten ja 
kansainvälisten lähetysjärjestöjen, pastareiden 
ja kristillisten taideorganisaatioiden yhteistyös
tä , jossa on tiedostettu, että seurakun nat tarvit
sevat taiteilij o itaan ja ta iteilijat paikkaa seura
kunnissa . Kirkko tarvitsee taiteita pyrkiessään 
tavoittamaan tämän päivän ihmistä. Tai te ilij at 
kaipaavat rohkaisua ja hyväksyntää kirkolta . 
Avainasemassa on seurakuntien ja järjestöjen 
johtaj ien ja taiteilijoiden välinen luottamus, jota 
tulisi rakentaa ja vahvistaa. 

Tapahtuman pääpuhuja on professori Col in 
Harbinson. Harbinson on toiminut Belhaven
yliopiston taiteen laitoksen dekaanina Yhdysval
loissa. Tapahtuman isäntä nä toimii Creative 
Arts Europen johtaja, muusikko ja pastori TLJim 
Mills Brysselistä. 

Tapahtuma koostuu luennoista, paneelikes
kusteluista, valinnaisista ryhmäkeskusteluista 
sekä esityksistä. Tarkoituksena on, että luen
noitsijat, panelistit ja yhteistyötaitelijat myös 
vierailevat pääkaupunkiseudun paikallisseura
kunnissa puhujavieraina tai esiintyjinä tapahtu
maviikonlopun aikana. 
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Tapahtuman järjestävät Helsingin tuomio
kirkkoseurakunta, Creative Arts Europe ja jouk
ko kulttuu rityöstä kiinnostuneita kristillisiä jär
jestöjä. Myös Kristillisen taideseuran edustaja 
on kutsuttuna osa ll istunut valmisteluun . 

Taite ilijavieraita ja panelisteja ovat mm. 
Teatteriohjaaja Antti Sevanto 
Säveltäjä Lasse Heikkilä 
Muusikko Mikko Nikula 
Muusikko Nina Åström 
Tanssija/koreografi Titta Tunkkari (Xaris 

Finland) 
Kirjailija Pia Perkiö 
Kuvataiteilija Heli Vihersaari 

lmagine-tapahtumia on järjestetty aiemmin Pa
riisissa 2005 ja Brysselissä 2007. 

Ohjelm a, lisätietoja ja ajantasainen lista taite ili
javieraista verkkosivu ill a: 
www.imagine2010.net 



KRISTILLINEN 
TAIDESEURA 
LYHYESTI 

Kristityn maailmankuvaan kuuluu avoimuus 
hengelliselle todellisuudelle myös taiteiden 
alueella. 

Kristillinen taideseura ry haluaa edistää tätä 
avoimuutta. 

Kristillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja 
Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran kiinnos
tuksen kohde oli 'kolmisointu', taide, kristillisyys 
ja suomalaisuus. Juuri itsenäistyneen maan yh
distysrekisterissä seura sai numeron 1. 

Seuraan lukeutui 1900-luvun alkukymmeni
nä monia eri kristillisten piirien vaikuttajia. Sen 
piirissä oli maan kulttuurielämän eturivin hen
kilöitä. Seuran eräs kiinnostuksen kohde oli kirk
kojen taidehankintojen kehittäminen. Seuralla 

· oli myös julkaisutoimintaa. Se julkaisi kirjasina 
koosteita eri taiteenaloja käsittelevistä artikke
leista täyttäessään tasavuosia. 

Seuran toiminta perustuu jäsenten aktiivi
suuteen omissa paikallisyhdistyksissään. Yhdis
tyksiä toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa, 
Mikkelissä ja Loimaalla. 

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 tukisää
tiön perustajiin. Säätiö jakaa vuosittain apura
hoja tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen 
työhön. 

Olet tervetullut seuramme jäseneksi . Liitty
mishakemuksen voit lähettää tällä lomakkeella 
sähköpostitse lähimpään yhdistykseen . Jäse
nyyteen sisältyy kerran vuodessa ilmestyvä Ars 
Magna-lehti. Jäsenmaksun. 10 € peritään jäse
n i Itä postitse. 

Liittymistiedot 

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

Postita liittymiskaavake Kristilli
sen taideseuran yhdyshenkilölle. 

Tuula Setälä 
Pohjoinen Rautatienkatu 17 A 
00100 Helsinki 

Anja Ounila 
Pajakatu 10 B 13 
15520 Lahti 

Juhani Järvinen 
Papinkuja 4 A 20 
32200 Lo imaa 

Marja Meura 
Satakielentie 10 
48230 Kotka 

Martta Juuti 
Kaituentie 39 E 78 
50160 Mikkeli 

Nimi 

Osoite 

Ammatti 

Syntymäaika 

Päiväys 

Allekirjoitus 




