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Valituslaulu ja 
voittavi rsi 
Kristillisen Taideseuran vuoden 
1994 merkittävin tapahtuma lienee 
taiteilijoiden Ritva Ahosen ja 
Mikael Helasvuon toteuttama 
Raamatun teksteihin pohjautuva 
produktio Valitusvirsi ja voittolaulu. 

Istuessani Helsingin tuomiokirkon kryp
tassa esityksen ensi-illassa mielessäni oli 
voimakkaana tunne tapahtuman ajatto
muuden ja ajankohtaisuuden luonteesta. 

On , kuin ihminen ajasta aikaan eläisi 
elämäänsä pelkojen , ahdistusten vanki
na. Sukupolvet ovat itkeneet sodissa tu
houtuneita lapsiaan, kotejaan, terveyttään 
ja tulevat edelleenkin niin tekemään. Sai
raat eivät löydä parantajaa ihmisten jou
kosta. Kodittomalle ei tarjota kotia. Valitus
virsi on ihmisen laulu. 

Kristillinen Taideseura lahjoitti 75-vuoti
sen toimintansa kunniaksi Tieteen ja tai
teen kristilliselle tukisäätiölle Hilja ja Ilma
ri Krohnin muistostipendin 15.000 mark
kaa. Säätiön hallitus päätti antaa apura
han kuopiolaiselle kirjailijalle Maaria Lei
noselle. 

Kirjailija Maaria Leinonen on työnsä 
kautta elänyt monen suomalaisen valitus
virren melodioissa ja antanut niille sanat, 
ollut tämän päivän ihmisen murheen ja 
ahdistuksen tulkki. 

Hän on saanut ja osannut kuulla 
verhotun katseen huudon ja lukea kyy
nelten kirjoittamat viestit poskilta. Hän on 
kulkenut yön katuja avioerolasten parissa 
etsimässä kadonnutta äitiä ja tulkinnut lap
sen hädän. 

Maaria Leinonen on runoissaan oivalli
sella tavalla osoittanut myös sen, miten 
etääntyminen luonnollisesta elämäntavas
ta , ihmiskeskeisyydestä on luonut 
luonnottomuuksia. Siinä, missä ihminen 
aiemmin piti itsestäänselvyytenä toisen 
auttamista, tarvitaan nyt viranomaisapua, 
velvollisuushoitoa. 

Me , jotka emme näe lähimmäistä 
vierellämme, jotka emme osaa tulkita kyy
nelten sanomaa, me tarvitsemme Maaria 
Leinosen kaltaisia tulkkeja ja oppaita, jot
ta valitusvirsi vierellämme voisi muuttua 
voittolauluksi. 

Toivotamme taiteilija Maaria Leinosen 
tervetulleeksi Kotkaan vuosijuhlaamme. 

Tuula Setälä 
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Valituslaulu ja voittovirsi 

Heikon ihmisen ja Jumalan lupausten 
näytelmä 

Rovasti Tauno Sarantola on valinnut 
raamatuntekstit Ritva Ahosen ja 
Mikael Helasvuon lausunta- ja 
musiikki-iltaan Valitusvirsi ja 
voittolaulu , joka sai ensiestiyksensä 
marraskuussa 1994. Illassa 
luodataan Raamatun suurinta 
keskustelua ihmisen, valitusta 
elämästään ja kuvia Jumalan 
lupaamasta tulevaisuudesta. 

Kyseessä on kuin kolmiosainen taulu , 
jossa toisen ääripään muodostavat kerto
mukset Vanhasta testamentista, toisen 
taas Ilmestyskirjan kuvat Jumalan lupa
uksista. Oleminen näiden välissä, siirty
mässä toisesta toiseen , on keskeisiä koh
tia Uudessa testamentissa. Taiteilija Rit
va Ahonen väittää tulkinnallaan ne tun
not , joilla ihminen peilaa koko 
kokemuskenttäänsä siihen , mitä hän Raa
matusta lukee, kertoo Tauno Sarantola. 

Ihmisen kuvia 
Valitusvirsi ja voittolaulu -illan lisä

otsikkona on myös "sanoja elämän ja kuo
leman rajalta". Vanhan testamentin teks
tit kertovat monta nykyajan ihmiselle tut
tua, kokemusta. Davidin ja Batseban poi
ka kuolee. Kuningas Hiskla saa tietää 
kuolevansa sairauteensa. Psalmin 22 lau-
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laja vaikertaa sanoilla, joita myös Jee
sus rukoili ristillä: 

- Jumalani , jumalani , miksi hylkäsit mi
nut? Minä huudan sinua avuksi , mutta 
sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun 
sinua päivisin , mutta sinä et vastaa, yöt 
kaikki huudan saamatta rauhaa . .. 



Pentti Ritolahti, Kotimaa 

Ihmisen tie 
tuskasta 
iloon 

Kuinka ajatonta ja samalla 
ajankohtaista onkaan Raamatun 
sana! Valitusvirsien kuvaus 
kärsijästä tai Daavidin katumusta 
osoittava psalmi aviorikoksen 
jälkeen voisivat olla kuin suoraan 
tästä päivästä. 

Ritva Ahosen tapa esittää Raamattua 
on korutonta ja samalla hyvin elävää. Hän 

RAAMATTUILTA 

Valituslau u Ja voittovirsi 
ei "lausu", hän puhuu, hän välittää viestin 
suoraan ihmiseltä ihmiselle. Kristillisen 
Taideseuran juhlaillassa Helsingin tuomio
kirkon kryptassa sana sattuu, se puhuu, 
se julistaa ihmisen syvää tuskaa, mutta 
välittää myös evankeliumin sanomaa ka
donneesta lampaasta, kadonneesta 
hopearahasta ja tuhlaajapojasta, jotka 
kaikki löydettiin. 

Tauno Sarantolan hyvin yhtenäisesti 
etenevä teksti päättyy Ilmestyskirjan 
voittovirsiin. Ihmisen tie kulkee tuskasta 
iloon. Mikael Helasvuon huilu korostaa 
sanoman ajankohtaisuutta. 



- Kun suuri kuningas Hiskla saa tietää 
kuolevansa, hän ei enää jaksa vaan kään
tyy seinään päin ja itkee. Se, että tämä 
ihmiselle tuttu kokemus on lausuttuna Ju
malan pyhässä sanassa, pyhittää meidän 
heikkoutemme. Me kärsimme tässä elä
mässä, sillä Jumala kuljettaa meitä myös 
pimeyteen ja ahdistukseen . Mutta hän on 
kuitenkin läsnä siinä pimeydessä, johon 
me avuttomuuttamme ja tuskaamme 
huudamme. 

Millainen kirkko 
Tauno Sarantola kertoo tutkimuksesta, 

jossa oli luodattu papiston mielipiteitä sii
tä, millainen kirkon tulisi olla. Ehdoton suo
sikki oli adjektiivi "kodikas". 

- Eikö uskalla ole muita ulottuvuuksia? 
Tällainen kodikkuus- , lämpimyys- ja 
herkkyysideologia ei vastaa kaikkien odo
tuksia ja käsityksiä. 

- Ne, joille usko on kuin kultasepän 
puhdistavassa tulessa olemista, kaipaa
vat toisenlaista julistusta. 

Kärsimysten keskellä usko koetellaan . 
Hajoaako lapsenusko ahdistuksen kuvan 
todellisuuden edessä vai onko Jumalalla 
tilaa kasvaa, laajeta ja syvetä niin , että 
kärsimykselle annetaan oikeus olla osa 
elämää? 

Ilmestyskirjan painavat sanat 
- Tämän elämän , maanpäällisen hel

vetti -paratiisin vastapainoksi ei käy muu 
kuin Ilmestyskirja. Vain sen kuvat Juma
lan lupaustensuuruudesta riittävät. "Nämä 
ovat ne jotka suuresta ahdistuksesta tu
levat ja nyt kiittävät. .. " 

Lausuntaillassa käydään Ilmestyskirjan 
lupaustekstejä systemaattisesti läpi . Ky
seessä ei ole kuitenkaan ajattelu , joka yl
lyttää "kärsi , kärsi , kirkkaamman kruunun 
saat" tai "risti täällä, voitto siellä". 

- Sellainen ajattelu itse asiassa 
turhentaa ihmisen kärsimyksen, tekee siitä 
välineen . Mutta kärsimys on myös Juma-
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lan läsnäolon paaikka. Luulen, että tämä 
projekti tavoittaa jotain ihmisen ahdistuk
sen ja Jumalan lupausten oikeista mitta
suhteista, sanoo Tauno Sarantola. 

Kristityn peruskokemuksia 
Valituslaulujen osuus päättyy vanhaan 

virteen 612 Etkö ole ihmisparka aivan 
arka. Ilmestyskirjan osuus taas päättyy 
Lapuan taisteluvirteen 622 "Minä 
vaivainen, vain mato matkamies maan". 
Jälkimmäisen valinnan syynä on sen vii
meisen säkeistön loppu: "Isä, Poika ja 
Henki, sun kunniatas joka paikka on täyn
nä ja kirkkauttas. Sinun kiitos ja kunnia. 
Aamen. 

-Virret antavat aikaperspekiiviä ja osoit
tavat, että 300 vuotta sitten ihmiset tunsi
vat samoin kuin me. Niiden sanoma myös 
liittää raamatunlukijan kirkon yhteiseen 
uskoon. 

Ihmisen ahdistus ja Jumalan 
lupaukset 

- Ihminen haluaisi joko-tai , alistuisi 
kärsimykseen tai tarrautuisi onneen, mut-



ta elämä ei ole sillä tavalla rakennettu . 
Meidän on elettävä näiden kahden jänni
tyksessä ja luotettava siihen , että jos on 
ahdistus, niin on lupauskin. 

Mikä sitten muuttaa, jos on muuttaak
seen , ihmisen valituslaulun voittovirreksi? 
Se on Uuden testamentin muodostama 
käännekohta, Kristuksen persoona, sanoo 
Sarantola. 

Kristuksen näkijäitä 
Lausuntailtaan on otettu tekstejä, jotka 

eivät puhu dramaattisesti Kristuksesta 
vaan viittaavat hänen merkitykseensä. 

Raamattuilta 
on tilattavissa 
seurakuntiin 

Ritva Ahonen lausunta, ja Mikael 
Helasvuo, huilu, esittävät tämän 
Tauno Sarantolan kokoaman ja 
Lars Svedbergin ohjaaman 
Raamattu-ohjelman. 

Kokonaisuus jakaantuu kolmeen osaan. 

- Valitusvirsi elämän kovuudesta, syyl
lisyydestä ja kuolemasta 

-Lopuksi llmesyskirjan voittovirret 
- Näiden pääosien välillä on käänne-

kohta, Uusi liitto 

Raamattuiltojen sarja on syntynyt Kris
tillisen Taideseuran aloitteesta. Se sai 
ensi-iltansa 21.11.1994 Helsingin Tuomio
kirkon Kryptassa. 

Järjestäjinä sijoitimme Raamattuillan al
kamaan vuoden pimeänä aikana osana 

Siellä on Marian, Sakriaan ja Simeonin 
kiitosvirret ja Luukkaan evankeliumin 15 
luvun vertaukset kadonneesta lampaasta 
ja kadonneista rahoista sekä Tuhlaaja
pojasta. 

Siellä on myös enkeleiden pääsiäis- ja 
helatorstaisaarnat, joissa kysytään: "Mik
si te etsitte elävää kuolleiden joukosta?" 

Kirkko ja kaupunki 43/94 

Raamattu-vuotta uuden raamatunkään
nöksen johdosta. Ensiesityksen jälkeen 
seurakunnilla, oppilaitoksilla ym. on mah
dollisuus tilata sitä. 

Kristillinen Taideseura toimittaa esityk
sen kulkua noudattavan käsiohjelman, jota 
seurakunnat voivat myydä. Myyntitulot jää
vät seurakunnille, joiden edellytetään 
suorittavan esiintymispalkkiot. 

Kristillinen Taideseura hoitaa 
esiintymisjärjestelyt. Niistä voidaan sopia 
projektisihteerinä toimivan Aino Berghol
min kanssa. 

Yhteystiedot 

os. Runeberginkatu 39 A 37 
001 00 HELSINKI 
puh. 90-496 485 
fax 90-496 205 

Kristillinen Taideseura ry 



Kouvolan kirkon 
morsiustilan 
tekstiilityö 
Minuun otettiin yhteyttä tekstiilityön 
suunnittelemiseksi Kouvolan kirkon 
papiston valmistautumistilaan. Tilaa 
luonnehdittiin myös nimillä 
'morsiusparihuone', 'rippitila' ja 
'sielunhoitotila'. 

Tila kiinnosti minua, eikä vähiten siksi , 
että suunnittelin työtä kotiseurakuntani 
kirkkoon , lapsuudesta ja nuoruudesta 
saakka tuttuun tilaan , joka on myös 
vihkikirkkoni. 

Tilassa sijaitsevat torniin johtavat kierre
portaat, joiden johdosta tilan katto on 
spiraalimaisesti nouseva. Neljännesym
pyrän muotoinen lattiapinta on tummaa 
keraamista laattaa ja seinäpinnat valkoi
siksi rapattuja. Oven avatessa tilan nä
kee eri tavoin kuin sisään astuttuaan. Ti
lassa ei ole ikkunoita. 

Ensi tutustumisen aikana hahmottuivat 
perusperiaatteet siitä , mitkä olisivat 
perusmuodot ja kuviot, joita haluaisin käyt
tää tässä työssä. 

Mainituista tilan eri käyttötarkoituksista 
hallitseva on tällä hetkellä vihkimiseen liit
tyvä käyttö. Työn yksi teema ovat tähän 
liittyen usko, toivo ja rakkaus. 

Tavoitteena pidin selkeitä nopeasti ha
vaittavia perusmuotoja. Halusin työssä 
olevan myös hetken paneutumista vaati
vaa symboliikkaa ja kerrontaa. 

Päämateriaaliksi valittiin pellava, jonka 
pinta on elävä ja soveltuu vaaleaan seinä
pintaan. Värilliset juonteet voitiin luonte
vasti liittää kudokseen. 

Työstä tein noin kaksikymmentä 
luonnosvaihtoehtoa. Toteutetun työn osi
en koot ovat 95 x 80,50, 50 x 150 ja 50 x 
180 cm. Osia liittävät yhteen vapaasti riip
puvat pellavakaistat. Työ kasvaa oikealta 
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vasemmalle. Työn kokonaisleveys on 250 
cm. Kuvallinen kerronta etenee oikealta 
vasemmalle: 

- ensimmäinen lohko: kohtaaminen ; 
kahden eri ihmisen yhdistyminen horison
tissa, auringonkajo, vesi, taivas 

- toinen lohko: yhdistyminen eli yhdis
täminen ; horisontti , auringonlasku tai 
vene, mies nainen, kädet, kolmio eli Ju
malan siunaus, Pyhä Kolminaisuus 

- kolmas lohko: tasapainottuminen eli 
yhdenvertaisuus; tasapainon saavuttami
nen rinnalle asettumalla, kääntyvä liike 
suoran kulman kautta, neliö, vihkiristi , 
perusristi , elämän symboli 

Työ on ripustettu riippumaan seinälle 
5-7 cm irti seinäpinnasta. Yläkappaan on 
kiinnitetty puurima, josta teos riippuu . Ala
osan metallipainot pingottavat lohkojen 
kankaan suoraan. 

Työssä on tarvittu yhteistyötä eri teki
jöiden kesken. Tekstiilin ja kuviot on ku
tonut Kyllikki Heikkilä. Teoksen osat on 
liittänyt yhteen Irja Moilanen. Tekstiilin 
ulkoasun ja kuviot on suunnitellut Timo 
Karas. Seurakunnan yhteyshenkilönä on 
toiminut Marja-Liisa Huttunen. 

Työ luovutettiin ja asetettiin kirkkoon lo
kakuussa 1994. 

Timo Karas 



Ilmari Krohn 
psalmien 
säveltäjänä 

Kristillisen taideseuran perustajan 
kirjailija Hilja Haahden puoliso Ilmari 
Krohn aloitti psalmien säveltämisen 
opiskellessaan Leipzigin 
konservatoriossa 1880-luvun 
lopulla. 

Hän kiinnostui aiheesta saatuaan riittä
vää ohjausta kuoropolyfoniikkaan. Sävel
si ensimmäisenä psalmin 1, seuraavaksi 
psalmin 103, jota oli lukenut entuudes
taan mielellään. Krohn johti psalmin 103 
Helsingissä eräässä konsertissa. Sävelsi 
vielä kuorolle psalmit 23 ja 127, sai sen 
jälkeen uuden suuntauksen psalmihar
rastu ksi IIe en 

Psalmit ja kansanperinne 
Ilmari Krohn osallistui Lontoossa 1891 

pidettyyn folklore-kongressiin. Sinne piti 
alkuaan matkustaa Kaarle Krohn, mutta 
hänelle tuli este. Ilmari Krohn oli edellise
nä kesänä kerännyt yhdessä serkkunsa 
Mikael Nybergin kanssa kansansävelmiä 
Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta. 
Kongressissa hän piti niistä ranskankieli
sen esitelmän. Matkansa aikana hän kävi 
myös paikallisessa anglikaanisessa kir
kossa, jossa kuuli ensimmäistä kertaa 
seurakunnallista psalmilaulua ja osallistui 
myös siihen. 

Pari vuotta myöhemmin hän tutustui 
psalmilauluun eräässä berliiniläisessä kir
kossa. Taiteellisena juhlistuksena käytet-

tiin säeparittaista vuorottelua seurakunnan 
ja neliäänisen kuoron kesken. Vaikutus 
oli tehokasta. Krohn tutustui professori 
Zennerin kirjoittamaan teokseen , jonka 
myötä hän oivalsi monia asioita israelilai
sen psalmilaulun vuorottelevasta esitys
tavasta. 

Krohnin mukaan psalmilauluperinteen 
elvyttäminen edellytti tieteellistä tarkistusta 
ja taiteellista uudelleen arviointia. Krohn 
esitti Kansanvalistusseuralle suunnitelman 
psalmien julkaisemiseksi hyvin yksinker
taisessa sävelasussa: Vuorottelevassa 
esityksessä keskustelisivat esilaulaja ja 
yksiääninen kuoro tai mies- ja naisääninen 
kuoro, säestimenä olisi kantele. 

Kansanvalistusseuran asettama neuvot-

: 1"'~ 
'1.· 

oQ e r.-, 
telukunta, johon kuuluivat Agathon Meur
man ja Arthur Hjelt, suhtautui ehdotuk
seen myötämielisesti ja puolsi 1 0 psalmin 
julkaisemista. Ne julkaistiin 1903 nimellä 
Valittuja Psalmeja. 

Ensiesitykset 
Yleisölle tarjoutui mahdollisuus tutustua 

psalmilauluun, kun NMKY:n sekakuoro 
ryhtyi Arma Launiksen johdolla harjoit
tamaan psalmeja. Johanneksen kirkon 
konsertissa esitettiin psalmit 42 ja 43. 
Säestys tapahtui uruilla - ei kanteleella. 
Kallion kirkossa esitettiin psalmi 19 Mart-
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ti Helan johdolla. Krohn sävelsi Kansal
listeatterin johtajan Jalmari Lahdensuon 
toivomuksesta psalmin 25 Hebbelin näy
telmään "Juudit ja Holofernes". 

Ajan oloon "Valittuja Psalmeja" jäi pois 
käytöstä, osaksi siksi , että liturginen har
rastus maassamme oli vasta alullaan. 
Krohn teki Porvoon hiippakunnan 
pappeinkokoukselle uuden aloitteen 
psalmilaulun ottamisesta kirkolliseen käyt
töön. Periaatteessa esitystä ei vastustet
tu , mutta epäiltiin kuitenkin psalmien suo
rasanaista laulamista. 

Voimien rajoilla 
Uusia näkemyksiä Krohnille avasi pro

fessori Peter Wagnerin tutkimus 
gregoriaanisesta laulusta. Merkittävä apu 
Krohnille oli myös piispa Aleksi Lehto
sen toimittamalla kokoelmalla Vesperale 
ja piispan Eino Sormusen julkaisemalla 
kokoelmalla Kompletoriot, joihin molem
piin sisältyi myös otteita psalmilaulusta. 
Krohn sävelsi psalmin 145, jonka P. Wag
ru hyväksyi ja joka sijoitettiin 
helluntaiajan kompletorioon. Krohn koki jo 
välillä , etteivät elinaika ja voimat riitä 
psalmien säveltämiseen. 

Psalmien sävellys 
Saatuaan valmiiksi Sibeliuksen sinfoni

oiden tieteellisen tutkimuksen Krohn koki 
olevansa valmis haastavaan suoritukseen, 
Psalttarin säveltämiseen. Se edellytti var
sin monia valmisteluja. 

Mikäli edetään psalmi psalmilta, ede
tään tunnelmasta toiseen . Helpompi olisi 
säveltää samansävyisiä psalmeja. Ryh
miä kertyi yksitoista, ne ilmaisivat katu
musta, hätää, taistelua, masennusta, luot
tamusta, asiallisuutta, mietiskelyä, jänni
tystä, tarmoa, intoutumista ja ylistystä. 

Sävelmällisenä pohjana oli kahdeksan 
gregoriaanista psalmisävelmää. 
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Koska psalmeissa ei tunnelma pysyttele 
samansävyisenä, taNitaan pohjasävelmän 
lisäksi myös vaihtosävelmä. 

Psalmien sanamuodon tarkistus , apu
na Erkki Kurki-Suonio ja Aarre Lauha. 

Sanamuoto järjestettävä esilaulajan ja 
seurakunnan vuorottelulle. 

Psalmin jokin ydinlause oli valittava 
kertosäkeeksi eli antifoniksi. Sela-merkit 
helpottivat näiden antifonien sijoittamista. 

Rytmin järjestely sanojen luonnollisen 
lausumisen mukaisesti. Niinpä 2/4 ja 3/4 
tahtilajit vuorottelevat vapaasti. 

Sama sävelmä oli sovellettava 
tavumäärältään erilaisiin säkeisiin. 

Psalmin ja antifonin soinnutus. Myös 
riitasointujen ja muunnesointujen (vierai
ta 1400-1500-luvuilla) käyttö olisi mah
dollista. 

Säestys ns. läpisävelletty - värittäen 
sisällystä- eri taitoiset urkurit kykenevät 
ne soittamaan. 

Krohnin mukaan kaikki edellä mainittu 
oli enemmän sävelittämistä kuin säveltä
mistä. 

Puoltalauseita antoivat Lauri Apajalahti 
ja Väinö Forsman sekä Toivo Haapa
nen, Arvo Laitinen, Armas Maasalo ja 
Sulho Ranta. Krohn selvitti psalmilaulun 
historiaa Kristillisen Taideseuran koti
kerhossa 1940-luvun lopulla (laulettiin 
psalmit 2, 126, 134). Martti Hela oli 
esilaulaja, jäsenkvartetti esitti antifonin, 
seurakunnan osuuden muu laulajista. 

Ilmari Krohn lienee ainoa säveltäjä maa
ilmassa , joka on säveltänyt koko 
psalttarin , 150 psalmia. - Näille sävelmille 
toivoisi käyttöä enemmän oman aikam
me jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikki
elämässä. 

Apulaisprofessori Reijo Pajamo 
Sibelius-Akatemia 

Esitelmä Kristillisen Taideseuran vuo
sijuhlassa Hämeenkylän kirkossa 17.4. 
1994 



Taivaan kuuntelija 
Abstraktit työt ovat minulle 
suhteellisen uusi asia, sillä sain 
niihin innoituksen vasta 
opiskellessani vaihto-oppilaana 
Yhdysvalloissa Carnegie Mellon 
yliopistossa Pittsburghissa. 

Siellä ollessani kiersin paljon näyttelyjä 
ja museoita ja sain paljon vaikutteita si
käläisen taiteen 'valtavirrasta', ns. abst
raktista ekspressionismista. 

lhastuin erityisesti siellä yleiseen ns. 
'prosessimaalaukseen ', jossa taiteilija 
ikäänkuin heittäytyy luomisen 'vietäväk
si ', koen tällaisen maalaustavan erittäin 
vapauttavana ja myös henkisenä koke
muksena. 

Palattuani Suomeen huomasin että 
kevätnäyttelyyn valmistamani työt eivät 
mielestäni enää oikein toimineet tai 
puhutelleet niinkuin olisin toivonut. Siitä 

syntyi voimakas tarve tehdä jotain päin
vastaista. 

Otin taidehistoriassa minuun voimak
kaasti vaikuttaneen Leonardo da Vincin 
työn esille . Syntyi ajatus yhdistää klassis
mia abstraktiin taiteeseen. 

Mielestäni molempia yhdistää voimakas 
henkisyys, abstraktissa taiteessa teko
tavassa eli 'prosessissa', klassisismissa 
aiheissa. Ne ovatkin mielestäni hämmäs
tyttävän lähellä sisällöllisesti. 

Abstrakteissa töissäni olen halunnut ko
rostaa itse kokemisen tärkeyttä ihmiselle, 
esimerkiksi luonnon, taiteen tai Jumalan 
edessä. 

Taidehistoriasta ammentavilla 
teemoillani olen halunnut korostaa histo
rian ja erityisesti taidehistorian merkitystä 
nykypäivän ihmiselle. 

Yhdistämällä niitä voi parhaassa tapa
uksessa syntyä jotakin uutta, joka voi 
näyttää suuntaa tulevaisuudelle. 

'Aikojen takana' 
piirustus puulevyllä, 1994, koko 40x70 cm. 
Tämä työ syntyi Karjalan ikonitaidematkan 
jälkeen kesällä 1994. Teos on tähän kuva
tussa muodossa oikestaan vielä kesken
eräinen. Lopullisen muotonsa se sai kevät
näyttelyyn maaliskuussa 1995. 

Mikko Kirjavainen 
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Laulujen 
kuvia 
hakemassa 

Raamattuillan 'valituslaulu ja 
voittovirsi ' teksti on valtaosin 
Raamatusta. liian tunnuskuviota 
suunniteltaessa laulut toivat mieleen 
kuvia. 

Valituslaulut esittävät sen raadollisen 
ympäristön , jossa elävistä jotkut kuiten
kin päätyvät laulamaan voittovirttä. Teks
teistä näkyy näiden molempien 
todellisuuksien läsnäolo ja jännite. 

Voittovirret ovat esityksen pääsisältö, 
jonka syvyyttä valituslaulut korostavat . 
Voittovirsistä nousee kolme aihepiiriä: 

- maailman luominen ja olemassaolo 
Jumalan ylistyksenä 

- ihmisen lunastus Jumalan ylistyksenä 
- taivas Jumalan ylistyksenä 
Voittovirren laulaminen taivaassa ilmai

see ylistäjien sielua kokonaisvaltaisesti ja 
tyydyttävästi. Taivasta on voitu kuvitella 
ja kuvailla ivallisesti vähän kiinnostavana 
pysähtyneen muuttumattomana olotilana. 

Taivaallisia harppuja ei kukaan ole kui
tenkaan vielä pidellyt käsissään . Taivaal
liset kokemukset eivät Raamatun mukaan 
ole ennalta kuviteltavissa. 

Inhimillisen ajatuksen tämänpuolisten ja 
kuvitteellisten asioiden kuvaus- ja 
käsittelykyvyn huomioiden tällainen tai
vaan luonnehdinta sisältää huomattavia 
ulottuvuuksia. 
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Ongelma taivasta koskevassa 
ajatusvääristymässä lienee yleinen. Juma
lalle ja Hänen tedellisuudelleen on perus
teettomasti oletettu ja annettu inhimillisen 
maailman vääristyneitä ominaisuuksia. 
Täällä tuonpuoleiset nähdään kuitenkin 
vasta "kun peilistä" tai "kuin peilin läpi". 

Alussa mainitut ylistysvirsien kolme ai
hepiiriä tuovat tunnuskuvioon kolme 
alkiota. 

Luomista kuvaa maapallo tai laajem
min (ylistysvirsien näkökulmassa usein) 
maailmankaikkeus. 

Taivasta kuvaa aurinko, joka merkitsee 
itse Jumalaa, taivaan valoa. Psalmien 
mukaan fyysisen auringon liike sisältää 
myös maan päältä nähtynä energistä ja 

uusiutuvaa Jumalan ylistystä. Taivasta voi 
kuvata symbolina myös vaikkapa kruunu. 

Lunastus liittää nämä (maailmanhistori
an) ääripäät ja jännitteen yhteen. Näkyvä 
maailma on torso ilman näkymätöntä 
puoliskoa. Lävistetty käsi sisältää Juma
lan kiinnostuksen ja yhteydenoton ihmi
seen. 

Antero Polso 



T uhlaajapojan matka päättyy 

Henri J.M.Nouwen, Tuhlaajapojan 
paluu, Kirjapaja 1993 suom. Anna
Maija Raittila. 
Tiedän usean meistä joutuneen 
pysäytetyksi taideteoksen eteen 
tavalla, jolla Henri J.M.Nouwen 
pysäytettiin Rembrandtin 
Tuhlaajapojan paluun äärellä. Harva 
meistä kuitenkaan voinee sanoa 
kuten Henri J.M.Nouwen 
kokemuksestaan: "Rembrandtin 
Tuhlaajapojan paluusta tuli minun 
maalaukseni. Siinä on koko 
evankeliumi. Siinä on koko minun 
elämäni." 

Usean voimakkaaksi muodostuvan pro
sessin alku voi näyttää vaatimattomalta, 
Henri J.M.Nouwenin itsensä etsiminen 
käynnistyi julisteesta, joka oli tehty 
Rembrandtin maalauksen pohjalta. Kuva 
ei antanut rauhaa, vaan tarve nähdä al
kuperäinen Tuhlaajapojan paluu kasvoi 
niin voimakkaaksi , että Nouwen teki mat
kan Eremitaasin taidemuseoon häntä 
puhutelleen maalauksen äärelle. 

Päivät maalauksen äärellä 
Työn äärellä Nouwen vietti useita päi

viä, eikä noiden päivien kuluttua ainutkaan 
yksityiskohta - niin uskallan väittää -
taideteoksessa ollut jäänyt hänen 
tarkkaajan silmiltään huomaamatta. Se 
hartaus ja kauneus, jolla Henri J.M.Nou
wen kuvaa kirjassaan Tuhlaajapojan pa
luu samannimistä maalausta, vakuuttivat 
minut tästä. 

Kirja Tuhlaajapojan paluu on kuitenkin 

paljon enemmän muuta kuin jonkin, ol
koonkin arvokkaan taideteoksen 
taitellisten ja teknisten yksityiskohtien esit
tely. 

Teos on kehotus ja opas kasvuun kohti 
omaleimaista, armahdettua ja armahtavaa 
ihmistä. Se on myös kirpeä tilitys omasta 
kasvusta: kiltistä , nöyrästä , elämän 
tarkkailijaksi jättäytyneestä ja valinnastaan 
katkeroituneesta vanhemmasta veljestä 
kohti armahtavaa ja anteeksi antavaa van
hempaa, jonka suru omista ja toisten syn
neistä on tehnyt valmiiksi astumaan syli 
avoinna ja sovinnon sanat huulilla kohti 
nujerrettua, hukkuvaa lähimmäistä itselle 
mitään pyytämättä. 

Vastaanottajan kädet ovat 
valmiina 

Teos on myös voimakas todistus siitä, 
että Jumalan molemmat kädet- vasen, 
isän voiman käsi ja oikea, äidin rakkau
den käsi -ovat valmiit vastaanottamaan 
siunaten , rakastaen ja nostaen jokaisen 
tuhlaajapojan tai katkeran, vanhemman 
veljen. 

Teoksessa käytetyt lainaukset ja viitta
ukset Raamatun teksteihin on koottu kir
jan taakse. Viiteluettelon avulla saattoi 
etsiä kyseisen Raamatun kohdan ja pe
rehtyä tekstiin laajemmaltikin. 

Ulkoasultaan teos on huolitellun kau
nis. 

Kääntäjänimi Anna-Maija Raittila ta
kaa, että myös tältä osin teos on luku
nautinto. 

Tuula Setälä 
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Tervetuloa 
Kotkaan! 

Vuosikokous ja -juhla 
26.3.1995 

Päivän ohjelma: 

10.00 Jumalanpalvelus Kotkan kirkossa; 
saarnaa kirkkoherra Seppo Salmi 

11 .30 Lounas Kotkan seurakuntakeskuk-
sessa 

12.30 Vuosikokous (edustajat) 
Näyttely paikallisyhdistyksen jäsenten töis
tä 
13.30 Kahvitarjoilu 
14.00 Vuosijuhla 

- "Sanat kuin ystävän käsi"; Ru
noilija Maaria Leinonen lausuu ja 
kertoo 
- "Matkalaukkumaisemat"; kuvaa
mataidonopettaja Martti Pentti 
kertoo lapsuusmaisemistaan Nami
biassa ja Suomessa diakuvin ja 
musiikkitehostein. 
- Musiikkia 

Tilaisuus päättyy n. 15.30 

14 



Vuosikokouspäivän jumalanpalvelus pi
detään Kotkan kirkossa. Kaupungin kes
kustassa sijaitseva Kotkan kirkko on val
mistunut vuonna 1898. Uusgoottista ra
kennustyyliä edustavan kirkon on suunni
tellut arkkitehti Josef Stenbäck. 

Itämaan tietäjiä Jeesus-lapsen seimen 
luona kuvaavan alttaritaulun on maalan
nut taiteilija Pekka Halonen 1897-99. 
Kirkkosalin taotut valaisimet ja runsaat 
puuleikkaukset ovat kotimaista käsityötä. 
Koristeelliset katedraali-ikkunat ja lasi
maalaukset ovat peräisin Saksasta, sa
moin kirkon ensimmäiset urut ja kolme 
vaskista soittokelloa. 

Kotkan seurakunnat kuuluvat Mikkelin 
hiippakuntaan ja muodostavat yhdessä 
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään seurakuntien 
kanssa Kotkan rovastikunnan. Yhteistoi
minta seurakuntien kesken on monipuo
lista mm. lähetystyön , kansainvälisen 
diakonian , lapsi- ja nuorisotoiminnan aloil
la. Yhteisesti toteutetaan erilaisia 
keräyskampanjoita, konsertteja, musiikki
tapahtumia , koulutus- ja neuvottelu
tilaisuuksia. 

Kotkalaisseurakuntien palveluksessa 
työskentelee vuodenajasta riippuen 250-
300 palkattua työntekijää. Suurin osa 
työnteijöistä toimii hautausmailla puutarha
työntekijöinä, kiinteistöpuolella, toimisto
tehtävissä ja lapsityössä. Lasten, nuorten 
ja aikuisten pienryhmien ohjaajina on run
saasti vapaaehtoisia. 
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Lahjaksi 
kodinristi 

Risti on kristitylle elämän 
voiton ja toivon merkki. 
Siksi se on myös 
elämänuskoa lujittava lahja. 

Kristillinen Taideseura ja Kalevala Koru 
ovat yhteistyössä valmistaneet uuden 
"kodinristin" , jonka voitte tilata oheisella 
kupongilla. 

Kodinristejä on kaksi: sileäpintainen ja 
rosopintainen. Mallit on suunnitellut 
hopeaseppä Pia Åkerblom. Ristit ovat 13 
cm korkeita ja ne on valmistettu prons
sista. Ristiin on mahdollista kaivertaa 
saajan nimi. 

Risti on pakattu tukevaan ja kauniiseen 
lahjapakkaukseen. Mukana on kortti , jos
sa on tervehdys lahjan saajalle sekä tila 
onnittelulle. 

Voitte tilata kodinristin tällä kupongilla 
hintaan 290,-/kpl. Toimitamme ristin 
postiennakolla välittömästi tilauksen 
saatuamme. Hintaan lisätään toimituskulut 
25,-. Voitte tutustua ristiin kaikessa rau
hassa kotonanne ja tarvittaessa käyttää 
1 0 päivän palaustusoikeuttanne. 

Saatte kodinristin myös suoraan Kale
vala Korun myymälästä, Unioninkatu 25, 
Helsinki. Voitte myös soittaa tilauksenne 
numeroon (90) 171 520. 

--------------------
Tilaus 

Tilaan kpl sileäpintaisia kodinristejä, 290,-/kpl 

kpl rosopintaisia kodinristejä, 290,-/kpl 

Nimi 

Lähiosoite Postinro ja -paikka 

Allekirjoitus Puhelin 

Palauttakaa Kalevala Koru Oy, Myymälä, Unioninkatu 25, 00003 HELSINKI 
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Kristillinen 
Taideseura 
lyhyesti 

Li ittym istiedot 

Pyydän merkitsemään itseni Kristillinen 
taideseura ry:n paikallisyhdistyksen jäse
neksi. Jäsenyyteen sisältyy Ars Magna
lehti. 

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

Kansalaissodan raskaat vaiheet olivat 
väistymässä ja oli aika lujittaa kansakun
nan henkinen perusta. Seuran rekiste
röintihakemus oli jätetty käsiteltäväksi jo 
ennen maamme itsenäistymistä, mutta 
hakemus saatiin käsiteltyä vasta niin, että 
seurasta tuli ensimmäinen , itsenäisyyden 
aikana rekisteröity yhdistys . 

Vuosisadan alkukymmeninä taide
seuraan lukeutui monia eri kristillisten pii
rien eturivin vaikuttajia ja sen vaikutuspii
rissä oli kulttuurielämän eturivin henkilöi
tä. Kristinusko oli länsimaissa yleensäkin 
tiedostetumpi yhteiskuntaelämän osa. 

Postita liittymiskaavake Kristillisen 
taideseuran yhdyshenkilölle. 

Tuula Setälä 
Runeberginkatu 42 A 17 
00260 Helsinki 

Osmo Korosuo 
Luhtikatu 3 A 
15150 Lahti 

Eero Mikkonen 
Pietarinkatu 19 B 
501 00 Mikkeli 

Tuija Kuokka 
Korkeavuorenkatu 20 C 31 
48100 Kotka 



Tärkeä tehtävä seuralla oli seurakun
tien rohkaisemisessa ja ohjaamisessa tai
deteosten sijoittamisessa kirkkoihin. Ku
vataiteen käyttö kirkoissa ei ollut lainkaan 
yhtä luontevasti selvää kuin myöhemmin. 

Hilja Haaden oma tuottelias kirjailijan
työ kanavoitui myös hänen alullepanemiin
sa, toimittamiinsa ja osin kirjoittamiinsa 
seuran juhlakirjoihin. Näitä julkaistiin seu
ran siirtyessä uudelle kymmenluvulle tai 
koosteena ajankohtaisista kulttuurin ja 
kristinuskon kysymyksistä. 

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

Nykyisin seura julkaisee vuodesta 1976 
ilmestynyttä 'Ars Magna', suuri taide , 
vuosijulkaisua, Seuran paikallisia yhdis
tyksiä toimii Helsingissä, Lahdessa, Kot
kassa ja Mikkelissä. Vuoden 1995 vuosi
juhlan järjestää Kotkan yhdistys. 

Seura on Suomen kirkon seurakunta-

Nimi 

Osoite 

Ammatti 

Syntymäaika 

Päiväys 

Allekirjoitus 

toiminnan keskusliiton (SKSK) jäsen. 
Lukeudumme myös vuonna 1978 laajalla 
pohjalla alkuunsa saanen Tieteen ja tai
teen kristillisen tukisäätiön perustajiin. 

Raamatun alkukertomukset antavat ih
miselle luonnon hallitsemisen ja vaalimi
sen tehtävät. Tähän työhön liittyy kulttuu
ri. 

Yksityisen kristityn elämän keskeiset 
asiat liittyvät Jumalasuhteeseen. Kristityn 
maailmankuvaan kuuluu avoimuus hen
gelliselle todellisuudelle myös taiteen alu
eella. Haluamme edistää tätä avoimuut
ta. 

Hyvä ystävä, olet tervetullut seuramme 
jäseneksi! Liittyminen käy allaolevalla 
lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kerran 
vuodessa ilmestyvä Ars Magna. Jäsen
maksun suuruus oli Helsingin yhdistyk
sessä kuluneena vuonna 50 markkaa. 
Jäsenmaksu peritään postitse. 




