


Sisällysluettelo 

Salattu suoja Tuula Setälä 

Ylioppilasaineesta luostarin ruusutarhaan Aino-Kaariina Mäkisalo 

Ajan ja ikuisuuden rajapintaa Juha Pihkala 

Larry Norman - gospelrockin isähahmo Jeremy Reynolds 

Annan nuket Anna Rajahaka 

Näyttelijän vastuu Aino-inkeri Notkola 

Lastentanssin keinoin Raamatun teksteihin Maiju Milad 

Helsinkiin Marianpäivänä 13.3.2005 

Kristillinen taideseura lyhyesti 

Vakaumuksellinen kasvattaja Raimo Paasonen 

Näytekappaleet 

3 

4 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

13 

15 

Lehteämme postitetaan Kristillisen taideseuran tervehdyksenä tiedotusvälineisiin , kirjas
toihin , oppilaitoksiin sekä taide- ja kulttuurialan järjestöihin. 

----------------------
Ars Magna 2005 
Julkaisija 
Kristill inen taideseura ry, perustettu 1919 
Ilmestyminen 
kerran vuodessa, 30. vuosikerta 
Päätoimittaja: Tuula Setälä 
Toimitus/taitto: Antero Polso (antero.polso @dnainternet.net) 
Osoitteenmuutokset: 
Paikallisyhdistysten kautta 
Painopaikka: 
Saarijärven Offset Oy 2005 
ISSN 1237-2714 

2 



SALATTU 
SUOJA 

Näinä päivinä maailma elää 
järkyttävän tuhon raivaus
töissä ja jälkitunnelmissa. 

Tuhon tuottama suru on koskettanut meitä 
kaikkia yhteisöinä, mutta myös miljoo
nia ihmisiä omaisensa ja omaisuutensa 
menettäneinä yksilöinä. Tuho on jättänyt 
tuskin yhtään ajattelevaa ihmistä kylmäksi. 
Surun suuri koskettaminen osoittaa, ettei 
tämän päivän kova maailma ole immuuni 
surulle , kuten eivät olleet hänen esivan
hempansakaan. 

Surun tunteminen ja tunnustaminen ovat 
ihmisen ihmisyyden syvimpiä piirteitä, siksi 
ne merkillisellä tavalla lähentävät ihmisiä 
toisiinsa, saa liikkeelle auttamaan toisia. 

Suru myös hiljentää surevan ja ahtaut
taa hänen jokapäiväisen elämänsä piiriä. 
Hän elää läpi ainutlaatuista vaihetta elä
mässään, vaihetta, jonka vain hän tuntee 
ja kokee , mutta jossa hänen ei toivotta
vasti tarvitse olla yksin eikä vailla toivoa 
tulevaisuudesta. Uskon, että monelle tie 
tulevaisuuteen alkaa kyvystä löytää uusi 
tie itseensä surussa ja surun alkaessa 
hellittää. Varmaa on , ettei kukaan surun 
särkemä ihminen ole entinen. Me voimme 
vain pyytää ja toivoa, ettei suru särje kovuu
teen ja eristyneisyyteen vaan luovuuteen ja 
hyvyyteen . Tällöin ihmisessä syntyy surun 

jälkeen "uusi, lasinkuultava laulu", joka on 
voimaksi ja tueksi toisille sureville . 

Ajattelen , että tsunamin kuin myös omil
la rannikoillamme sattuneet, hirmumyrskyn 
tuhoihin verrattuna pienehköt tuhot saavat 
monet suremaan myös nykyihmisen omni
potenttisia käsityksiä itsestään, käsityksiä, 
jotka luonnonvoimat ovat osoittaneet suu
reksi harhaksi jälleen kerran. 

Kun luonto raivoaa, ihminen kauhistuu. 
Hän joutuu etsimään turvakseen raken
nelmia, jotka ovat vankempia kuin hänen 
!uomansa. Hänen on nöyrryttävä ottamaan 
vastaan apua, jota ilman hän on luullut 
selviävänsä. On tehtävä matkaa itseensä 
ja myönnettävä, että kuvat, jotka hän itses
tään oli luonut, olivat erheellisiä. 

On aika oppia pienuutta; toisen ihmisen 
merkitystä, mutta ennen kaikkea Jumala 
suuruutta ja armoa. Pieneksi kasvanut ih
minen uskaltaa luottaa: 

Salattu suoja, johon Herra peittää 
kun lapsensa Hän ahdistuksiin heittää 
ja vaivan alle, vaaran pimentoon ... 

Tuula Setälä 

3 



V L 1 0 P P 1 LASA 1 NE E STA 
LUOSTARIN 
RUUSUTARHAAN 

Keskeneräisestä romaanihank
keesta ei ole helppo kirjoittaa. 
Olen parinkymmenen vuoden 
ajan tehnyt käsikirjoituksia 
lukuisiin runo-ohjelmiin. Olen 
tottunut sietämään luovaa epä
varmuutta, seuraamaan proses
sia ja luottamaan, että ratkaisut 
löytyvät. Voisipa sanoa, että 
viihdyn tällaisessa työssä erit
täin hyvin. 

Aino-Kaarina Mäkisalo 

Olipa luova työ mikä tahansa, niin tärkeintä 
on että, sisältö löytää muodon ja että teok
sessa on sille ominainen rytmi. Parhaimmil
laan sisältö ja muoto ovat mielenkiintoises
sa ja yllätyksellisessä vuorovaikutuksessa 
keskenään. 

Tästä on mielestäni kysymys myös 
romaanin kirjoittamisessa. Nyt minulla on 
aihe, joka kiinnostaa ja jota olen alkanut 
kirjoittaa. Minulla on unelma. Minua pelot
taa sanoa enempää, sillä en voi tietää vielä, 
millainen lopputulos tulee olemaan. Yleensä 
kaikki , mitä alussa olen ajatellut ja tutkinut, 
on jotenkin mukana lopputuloksessa. Mi
ten? Se on jo monimutkaisempi asia. 

Olen kirjoittamassa romaania, joka liit
tyy Pyhään Birgittaan Roomassa vähän 
ennen hänen kuolemaansa ja birgittalais
nunnista Naantalin luostarissa 100 vuotta 
myöhemmin. Romaanihankkeessa yhdistyy 
minulle tärkeitä näkökulmia. Olen ollut into
himoisen kiinnostunut lukiovuosista saakka 
historiasta ja kirkkohistoriasta. Ylioppilas
kokeessa Joensuun tyttölyseossa kirjoitin 
reaalista kiitettävästi . Vastasin kaikkiin kirk
kohistorian kysymyksiin ja kaikkien perään 
onnellinen opettajani merkitsi pistemäärän 
6 ja joihinkin oman plussansa. Yksi kysymys 
oli Pyhästä Birgitasta. Olin omasta mielen
kiinnosta lukenut hänestä myös ylimää
räistä - ja voisipa sanoa - innosta hehkuen 
kerroin tästä merkittävästä ja merkillisestä 
naisesta, joka eli monta naisenelämää elä
mänsä aikana. 

Työelämäni aikana olen suuntautunut 
draamapedagogiaan -myös raamattutyös
kentelyssä. Se on merkinnyt syvää matkaa 
itsetuntemukseen ja ihmissuhdetaitoihin , 
jotka ovat olleet edellytys työlle. Minulle 
on kehittynyt melkoinen tietämys ihmisen 
tunne-elämästä itseni kautta. 

Kirjoittaa olen halunnut jo koulutytöstä 



saakka, toki ensin suuntauduin runoihin 
kuten niin moni teinityttö , joka on itkenyt 
Saima Harmajan runojen kanssa öisin 
tyynynsä märäksi . Avioliiton ajan tyydyin 
pääasiassa elämään kirjailijan elämää 
aviomieheni kautta. Omaksi ilmaisukana
vaksi oli löytynyt lausunta. 

Avioeron jälkeen löytyi oma kieli , ja esi
koisromaanini "Keltainen kevät" ilmestyi 
vuonna 1998 Kirjapajan kustantamana. 
Sain hyvän alun kirjalliseen työhön , sillä ar
vostelut olivat hyvät. Lukijapalautetta saan 
edelleen , mikä on ollut hyvin kannustavaa. 

Minulla on haastava ja erittäin mielen
kiintoinen työ Helsingin seurakuntayhtymän 
yhteisissä työmuodoissa. Työn ohessa en 
ole pystynyt kirjoittamaan uutta romaania. 

Viime kesänä pitkät valmistelut antaa 
aikaa kirjoittamiselle kuljettivat minut Naan
taliin. Vuokrasin pikkuruisen huoneiston 
vanhasta Naantalista 1700- luvulta peräisin 
olevasta puutalosta. Talo on pihan perällä, 
kaksikerroksinen ja maalattu vaalean kel
taiseksi . Alakerrassa on pikkuruinen keittiö 
ja kylpyhuone, jossa on amme käpäläjaloin! 
Keittiöstä lähtevät kierteiset puuportaat vint
tihuoneeseen! Katto on vino ja niin matala, 
että kun seison keskellä huonetta, niin pääni 
hipoo kattoa. Iso vuode, kirjoituspöytä, tuoli 
ja televisio, ei muuta, paitsi tietysti matala 
ovi puuparvekkeelle vaahteran alle. Parve
ke on lähes yhtä iso kuin huone ja suoraan 
edessä näkyy Naantalin kirkon torni ja kello. 
Muuta kelloa en tarvitse. Asetan kirjoitus
pöydälle aarteeni , kannettavan tietokoneen . 
Ovi parvekkeelle on auki. Sataa, sataa lä
hes koko kesän , myös Naantalissa. 

Jatkan romaania, jonka olen aloittanut 
edellisellä lomalla. Se sujuu. Päivärytmi on 
leppoisa, kirjoittamista, kävely Kuparivuo
rella sateiden välissä, kahvihetki paikkaa 
vaihdellen , hetkiä Naantalin birgittalaisluos
tarin kirkossa - muuta ei luostarista ole jäl
jellä. Löydän ihan läheltä museon, jossa on 
sekä luostarin että kylpylän historiaa. Mu
seon sisäpihalta pääsee puuportista puu
tarhaan, ruusutarhaan , joka onkin luostarin 
ruusutarha, yli 90 lajiketta kukkii ja tuoksuu 
pitkin kesää, on penkkejä ja huvimaja ja 
hiljaista, harvat turistit tulevat tänne. 

Yhtenä iltana en saa unta. Nousen 
kirjoittamaan. Alan kirjoittaa naisen mo-

nologia, vanhenevan Birgitan monologia. 
Kirjoitan useita tunteja. Jatkan seuraavana 
päivänä. Sanon itselleni , että kirjoitan tä
män pois alta ja jatkan sitten romaaniani. 
Haaveilen , että voisin esittää joskus mono
login. Pistäydyn kirjastoon ja etsin Birgittaa 
koskevaa kirjallisuutta ja tutkimusta. Alan lu
kea, kirjoitan , käyn ruusutarhassa päivittäin , 
menen muistiinpanojen kanssa museoon, 
ostan kirjallisuutta, kävelen , käyn kahvilla, 
kirjoitan , luen, kirjoitan ... 

Eräänä päivänä huomaan, että minulla 
on kolme muuta henkilöä mukana kertomuk
sessa ja alan kirjoittaa heidän tarinoitaan . 
Käyn Helsingissä ja katson internetistä 
lähdeaineistoa lisää, luen keskiajan kirkko
historiaa ja kirjoitan . Olen onnellinen. Olen 
kuin rakastunut. Kirjoitan romaania, jossa 
yhdistyvät keskiajan kirkkohistoria, naisen 
uskonnollisuus ja elämän tunnot. 

Loman loputtua pakkaan haikeana kir
jat ja muistiinpanot reppuun , tietokoneen 
aikalaukkuun ja ei muuta kuin Helsinkiin 
ja työhön . 

Nyt - tiiviin ja haastavan syksyn jälkeen 
- järjestelen itselleni kirjoittamisvapaata. 
Toivon ja rukoilen , että se onnistuu , että 
löydän sijaisen vuorotteluvapaani ajaksi. 
Hahmottelen matkaa Roomaan. Käyn 
kulkemassa Birgitan jalanjäljissä ja sitten 
jatkan kirjoittamista. Saa nähdä, millainen 
romaanistani tulee. Nuoruuden kiinnostus 
Birgittaan , luostarin ruusutarha salaisuuk
sineen ja oma naisen elämäni ovat minua 
inspiroineet kirjoittamaan uskosta ja naisista 
ja naisen elämästä. 

Aino-Kaarina Mäkisalo 
Aikuistyön lehtori 

Lausuja ja kirjoittaja 

Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen kristillisen 
tukisäätiön vuoden 2004 apurahan saaja 
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AJAN JA IKUISUUDEN RAJAPINTAA 
Kirkko on rakennuksena si
säisen asian ulkoinen kehys, 
ulkoinen merkki. Näkyvä siinä 
viittaa näkymättömään. 

Sellaisena kirkko on symboli sanan varsi
naisessa, alkuperäisessä merkityksessä. 
Kreikan kielen sana symbolos tarkoittaa 
näet kirjaimellisesti 'yhteen heittäjää', 'yh
distäjää'. Symboli siis yhdistää sen , mikä 

voidaan nähdä, siihen, mitä ei voida nähdä. 
Kirkko on rakennuksena Jumalan ja hänen 
maailmansa ikoni, ikään kuin rajapinta, 
missä näkyvä liukuu näkymättömään ja 
missä näkymätön toisaalta ihmeellisel
lä tavalla tulee näkyviin . Jotenkin kirkon 
sisäisen tilan , värien ja yksityiskohtien on 
heijastettava Jumalan maailman näkymä
töntä todellisuutta. Sen on määrä kutsua 
sisälle tulijaa astumaan ikuisen pyhyyden 
ja kauneuden rajalle , ottamaan vastaan 
rajan takaa tulevat aarteet ja jakamaan 
niitä omaan ympäristöönsä. Tila tempaa 
ylöspäin , kutsuu kulkemaan eteenpäin , 
pakottaa joskus kumartumaan , laskeutu
maan kohtumaiseen sisätilaan , hiljentää 

6 

joskus valtavilla ylöspäin johtavilla linjoilla, 
avaruudellaan. 

Perinneketju 
Viime vuosikymmenien kirkoissa näkyy 
vahvasti toisaalta pyhän ilmaisemisen 
muotokielen ikiaikaisuus ja toisaalta mo
dernin ajattelun ja näkemistavan vaikutus. 
Jokainen kirkon suunnittelija ja rakentaja 
tietää liittyvänsä tavattoman pitkään perin
neketjuun. Jokainen heistä tietää, että kysy
myksessä ei ole vain funktionaalinen tuote , 
vaan että kysymys on myös symbolista: 
ajan ja ikuisuuden rajapinnasta. Kirkko on 
ihmisen tien ja päämäärän tiivistelmä. Silti 
jää paljon madollisuuksia, sillä on useita 
symbolisia lähestymistapoja, jotka kaikki 
kuitenkin vievät samalle rajalle. 

Arki ja pyhä 
Arkkitehtuuri on sekä arjen että pyhyyden 
asialla. Sen tuotteiden avulla on mahdollista 
myös löytää uusia symbolisia ulottuvuuksia 
sille , mitä sisin kokee. Se luo kulttuurien 
välistä yhteyttä kokemuksen tasolla. Tästä 
on nytkin kysymys. Vieras katse on joskus 
kuin kaukaa eteemme ilmestynyt peili , 
jossa yllättäen löydämme omat syvimmät 
kysymyksemme. Siksi tällaiset kansainvä
liset symposiumit voivat avata silmämme 
näkemään asioita, joita olemme kyllä jat
kuvasti katselleet, mutta emme sittenkään 
huomanneet. 

• • • • • • • • • • 
Juha Pihkala 

Tampereen piispa 
Puheesta 'Pyhyys ja arkkitehtuuri' -se

minaarista 2003 



• • • • • • • • • • • • • • • • 
LARRY NORMAN 
GO.SPELROCKIN 
ISAHAHMO 
Larry Norman on sanoittanut 
ja esittänyt gospelmusiikkia 45 
vuotta. Yhdysvalloissa häntä 
kutsutaan kristittyjen rock-muu
sikkojen isähahmoksi, koska 
hän ensimmäisenä yhdisti kris
tillisen sisällön rock and ralliin. 

Normanin tunnettuja lauluja ovat 'Why 
Should The Devil Have Ali The Good 
Music, 1 Wish We'd Ali Been Ready' sekä 
'The Great American Novel'. 

Vuonna 1992 hän joutui sydänkohtauk
sen uhriksi ja myöhemmin ohitusleikkauk-

seen . Muusikon terveys on tämän jälkeen 
ollut horjuva. Pitkä sairaus on vaikeuttanut 
hänen toimeentuloaan . Norman on toden
nut, että hän on valmis muuttamaan taivaan 
kotiin , mikäli tämä on Jumalan tahto . 

Time-lehti on kutsunut Normania Yh
dysvaltojen merkittävämmäksi taite ilijaksi 
omalla alueellaan. Eri esittäjät ovat tehneet 
yli 300 cover-versiota hänen lauluistaan . 
Hänen musiikkiaan ovat tunnustaneet 
arvostavansa monet muusikot, kuten Bob 
Dylan, John Mellencamp, Frank Black, 
U2, Van Morrison ja Vince Clark. Norman 
on vieraillut Suomessa useita kertoja kon
serttikiertueillaan 1970- ja 80-luvuilla. 

Normanin Euroopan verkkosivujen osoi
te on www.larrynorman .uk.com. 

Jeremy Reynolds 1 AP 

Larry Norman (keskellä) konsertoi kahden vuoden tauon jälkeen syksyllä 2004. 



• • • • • • • • • • • • • • • • 
ANNAN 
NUKET 

Taustaa 
Sukuperintöä oleva käsityöharrastus on 
tärkeänä osana tätä hanketta. Opiskelijana 
olin nukketeatterista kiinnostunut, mutta 
työn tuoksinassa erityisalueet jäivät lähes 
kesannolle . Pitkä taival on kuljettu monissa 
töissä, joissa on väsyttykin . Koen tämän 
työn paluuna juurilleni , luovan käsilläteke
misen pariin . 

Minä väänsin nukenvaatteita. En osan
nut, äiti ei ehtinyt. Silti yritin . Löysin nuken
vaatteet hiljattain vintiltä. Muistin jokaisen. 
Kamalilta ne näyttivät aikuisen silmin, mutta 
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En olisi uskonut runsas 20 
vuotta sitten, nuorena lasten
tarhanopettajana, että rupean 
nukketeatterin esittäjäksi oikein 
vakavamminkin. Tässä sitä 
kuitenkin ollaan. 

kyllä niillä leikittiin. Matonkuteita ja tilkkuja 
sai käyttää vapaasti , kunhan ei vaatinut, että 
joku muu olisi tehnyt työn. Ompelukoneen 
kanssa ottelin. Ystävä se ei ole vieläkään , 
sen enempää kuin mitkään koneet. Käsin 
saa paremmin tehdyksi . Virkkuukoukku on 
koneeksi aika kesy. Sillä syntyy moninker
taisesta langasta aasi tai vuohi. Ne ovat 
niitä käsinukkeja, työvälineitäni. 

Orava on syntynyt karvalankamaton 
langasta, jonka sisällä oli sanomalehtimyt
ty vuodelta 1958, joka on syntymävuoteni. 
Kirpputorilta oli osunut käteen jo oikeansä
vyinen karva häntävärkiksi . Äiti , sota-ajan 



elänyt, on kaikki tallelle pistänyt . Nyt on 
aarteita, joita voi löytää. 

Historia 
Nukketeatteritöitä olen aloittanut järjestös
sä, jossa olin työssä vuoden verran . Koke
muksen kautta, työparin kanssa miettien , 
syntyi näytelmiä ja esityksiä, joiden kanssa 
kierrettiin pitkin Satakuntaa pakettiautolla. 
Kävimme myös seurakunnissa, joita varten 
oli näytelmä Jeesus siunaa lapsia. Koska 

Anna Rajahaka 

vastaanotto oli myönteistä, kip inä jäi itä
mään omaksi teatteriksi asti . 

Yhteistyötä tein yhden seurakunnan 
kanssa. Valmistimme Jaakob ja Eesau 
- näytelmän työntekijäin kanssa koulu
laiskirkkoihin. Siinä kasvoi into tarjota 
kristillistä aihepiiriä, koska suuret määrät 
oppilaita seurasivat hievahtamatta esityk
siä. Näytelmän avulla käsittelyssä olivat 
sisarussuhteet, viha, kateus, Jumalan apu 
ja veljesten sovinto. 

Annan Nuket omana pienenä yrityksenä 
on aloittanut maaliskuussa 2004. Sitä en
nen jo tein nukkeja, lavasteita, muokkasin 

jo kokeiltu ja näytelmiä ja hommasin sermin 
ja muuta kalustoa. 

Työn sisältöä 
Minulla on työ- ja esitystila, mutta edel
leen menen myös sinne, mihin kutsutaan. 
Näytelmiä on tullut lisää, ja koko ajan olisi 
tarve valmistaa uusiakin esityksiä. Ne ovat 
CD-Ievyillä, koska toistaiseksi olen yksin 
sermin takana. Kun yksin hoitaa kaikki työt, 
tietää tehneensä jotakin , ja siksi toiminta on 
pysynyt pienimuotoisena. Koulutustyötäkin 
on suunnitteilla. 

Kädet liikkuvat, nuket elävät ja puhu
vat. Sormet ilmaisevat tunteiden kirjon. 
Siitä kirjasta en yhtä paljon tietäisi , jollei 
olisi tätä elämänkokemusta. Ei olisi mitä 
ilmaista. Tunteiden ilmaisu ja käsittely on 
ehkä arkielämää helpompaa sekä katsojal
le että esittäjälle nuken avulla. Siinä lienee 
nukketeatterin erityinen viehätys. Työtila ja 
näyttämö on entinen säästöpankki , joka on 
sisustettu pääasiassa vintiltä löytyneillä kä
sitöillä. On tunne, että kuulun sukupolvien 
ketjuun. 

Nuken teossa merkillisintä on , että 
nukelle tulee luonne, persoona. Se vain 
tulee ja sitä en käsitä mitenkään. Kaikki 
elämänkokemus on tähän tarvittu. Nuo
rena näin ei olisi tapahtunut. Käsi tuottaa 
aivojen , tunne-elämän ja kokemuksen 
satoa näkyväksi tuotteeksi. Esityksessä 
nukke ilmentää persoonaa, jonka esittäjä 
ajattelee sillä olevan. Harjoitusten aluksi se 
ei aina itsestään tule esille , vaan työtä se
kin saattaa teettää. Tässä työssä olisi hyvä 
osata vähän mitä hyvänsä ja kaikki taidot 
olisivat tarpeeseen , ja lisäksi ruumiillista ja 
psyykkistä voimaa rutosti! 

• • • • • • • • • • 
Anna Rajahaka 

Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön 
apurahan 2004 saaja 
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----------------
NAYTTELIJAN 
VASTUU 

Shakespeare antaa Hamletin 
vuorosanoissa avaimen 
näytelmätaiteeseen 

"Näytelmän tehtävänä on alunperin ollut ja 
on vieläkin pitää ikäänkuin kuvastinta luon
nolle, näyttää hyvyydelle sen oman piirteet, 
pahuudelle sen oma kuva ja itse aikakau
delle ja ajan ruumiille sen oma muoto ja 
luonto." Täällä hän tahtoo sanoa- niin luu
lisin - , että teatteri tarjoaa katsojalle hänen 
oman elämänsä, hänen omat ongelmansa, 
vain ikäänkuin järjestetympänä, kuin sel
vemmin hahmoteltuna kuin hän ne itse 
elää, kuin määrättyyn , runoilijan luomaan 
systeemiin sovitettuna, ja antaa hänelle 
tilaisuuden tarkastella niitä sivusta käsin. 
Tällainen elämys, joka ihmiselle muuten 
tarjoutuu vain harvoin , esim. pitkällisten sai
rauskausien aikana, eikä aina silloinkaan , 
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on yleensä erittäin hyödyllinen , jopa usein 
monessa suhteessa vapauttava. 

Kadotetun elämän etsintä 
Luin joitakin aikoja sitten eräästä saksa
laisesta julkaisusta tutkielman siitä, miksi 
teatteri tällä hetkellä elää nousukautta. Sii
nä esitettiin ajatus, että tänä aikana, jolloin 
koneet hallitsevat maailmaa ja elämän rytmi 
yhä kiihtymistään kiihtyy, ihmiset vähitellen 
alkavat kaivata omaa yksilöllistä elämäänsä, 
jota heillä ei enää ole aikaa- eikä liioin ky
kyäkään - elää. Työskenneltyään päivän 
jännitystilassa, he illalla työn päätyttyä eivät 
enää osaakaan tuntea ihmisen luonnollisia 
tunteita, vaan hakeutuvat etsimään kadotet
tua elämäänsä oman itsensä ulkopuolelta. 
Tällöin avaa heille ovensa teatteri. Ja juuri 
siinä, mitä teatteri heille tarjoaa, piilee teat
terin suuri vastuu . 

Kuvittelen , että ihmiset tiedottomasti 
ehkä hakeutuvat teatterin sinä silmän
räpäyksenä tapahtuvan elämän liepeille 
ja kulkevat filmin jo tapahtuneen , joskus 
menneisyydessä kankaalle vangitun 
elämän ohi. Sillä teatteriesitys, miten hy
vinharjoitettu se liekin , ei koskaan voi olla 
kahta kertaa täsmälleen samanlainen . Joka 
ilta tämän valmiiksi muotoillun materiaalin 
on kuitenkin kuljettava katsojien näkyville 



ja kuuluville elävien ihmisorganismien läpi , 
jotka eivät suinkaan työskentele koneen ta
voin , vaan ovat joka hetki riippuvaisia tuhan
sista silmänräpäyksellisistä tekijöistä. Juuri 
tämä jännitys, tämä tapahtumisen odotus 
ja sen seuraaminen lienee lopultakin syynä 
tähän konekautisen ihmisen viehtymykseen 
teatteriin. 

Näyttelijävälittäjänä 
Mikä on sitten näyttelijän vastuu tässä 
kokonaisuudessa, näyttelijän, jonka tehtä
vänä on kuvata ihmistä ja niin ollen toimia 

välittäjänä runoilijan ja katsojan välillä. 
Hänen ainoa vastuunsa tässä mielessä on 
todellisuus, t.s. "antaa hyvyydelle sen omat 
piirteet ja pahuudelle sen oma kuva". Jo
kainen tehtävä on näyttelijälle kaksiteräinen 
miekka. (Tässä yhteydessä tulee ajatel
leeksi : mistä löytyy kenellekään ihmiselle 
tehtävä, joka ei olisi kaksiteräinen miekka? 
Miksi siis yleensä ihmetellään ihmistä, joka 
on antautunut näyttelijäksi? Miksi ei ihmistä 
saisi kuvata omalla ruumiillaan ja sielullaan 
yhtä hyvin kuin siveltimellä taltalla tai ky
nällä?) Samalla kun hyveen esittäminen 
jalostaa esittäjäänsä, se useimmiten takaa 
hänelle myös suuren yleisön suosion, mikä 
ei läheskään aina ole omiaan edistämään 

ihmisen kehitystä meissä. Pahan roolin 
esittäminen taas vaatii näyttelijää poimi
maan itsessään ehkä latentteina esiintyvät 
negatiiviset ominaisuudet ja ikäänkuin hyö
tämään ne kukkaan roolin puitteissa. Ellei 
näitä ominaisuuksia tunnusta tai ellei niitä 
ehkä ole olemassa, ei tällaista roolia voi 
esittää. "Tyhjästä on paha nyhjästä" pätee 
tässäkin . Paitsi sitä, että negatiivista roolia 
on raskasta ja masentavaa esittää, on läsnä 
aina vaara, että jonakin vartioimattomana 
hetkenä viehtyy tuohon kaikkeen siinä mää
rin , ettei enää voikaan päästä eroon tämän 
uuden olennon tavasta ajatella ja toimia 
- pahuus on valtava ja huomioitava voi
matekijä tässä maailmassa. Ja koska suuri 
yleisö useimmiten samaistaa roolin ja sen 
esittäjän , saa tämä vielä kaiken kukkuraksi 
osakseen yleisön inhon ja vihan tunteet. 
Tietoisuus tästä houkuttelee jo etukäteen 
kaunistelemaan ja lievittämään esitettävän 
henkilön luonnetta ja paheita, jota totuu
dessa pysyvä näyttelijä ei saa tehdä, koska 
näytelmän sisäinen tasapaino sen johdosta 
järkkyy ja runoilijan sanoma valuu hiekkaan. 
Tällainen negatiivisen osan esittäminen on 
mielestäni oikean taiteilijan todellinen ko
etinkivi , koska se vaatii enemmän ja antaa 
itselle vähemmän kuin muut tehtävät. 

Lujaksi persaanaksi 
Mutta näyttelijän lopullinen vastuu ihmisenä 
onkin : rakentaa oma persoonallisuutensa 
niin ehyeksi ja lujaksi , että se jaksaa kestää 
nämä lakkaamattomat muuntautumiset mitä 
erilaisimmiksi ihmisiksi itse tuhoutumatta. 
Tähän eivät kuitenkaan minun elämänkäs
itykseni mukaan ihmisen omat voimat riitä. 

• • • • • • • • • • 
Aino-Inkeri Notkola 

Teoksesta Taiteen vastuu, 
Kristillinen taideseura 1959, 

poiminnat Ars Magna/AP 
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Tanssikoulu Kuukernuppi 

• • • • • • • • • • 
LASTENTANSSIN 
KEINOIN 
RAAMATUN 
TEKSTEIHIN 

Tieteen ja taiteen kristillinen 
tukisäätiö myönsi kristillisen 
taideseuran apurahan vuonna 
2004 tanssikoulu Kuukernupille 
Lopelta. 

Tanssikoulu Kuukernuppi osallistui Lopen 
seurakunnan Joosef-produktioon, johon ha
ettiin mukaan vapaaehtoisjärjestöjä. 

Joosefin matkassa ja Lopen seura
kunnan ja Lopen nuorten pajan toimin
nallinen yhteisproduktio , joka kertoi Van
han Testamentin tarinan Joosefin elämästä 
Lappilaisille koululaisille ja päiväkoti-ikäisille 
lapsille. Tapahtuma järjestettiin Lopen kir
kossa. Tanssikoulu Kuukernupin baletin 
ja nykytanssin oppilaat esiintyivät Joosef
produktiossa yhteensä 11 näytöksessä. 
Produktioon valmistettiin kaksi tanssia, 
joista toinen kertoi Egyptin Faaraon unen 
seitsemästä hyvästä ja huonosta vehnäs
tä. Toinen tanssi valmistettiin myös tapah
tuman Faaraon hoviin. Tanssi oli juhlallinen 
huivitanssi , joka tanssittiin vankilasta hoviin 
kutsutun Joosefin kunniaksi. Tanssikoulu 
valmisti tapahtumaa varten myös esiinty
mispuvut. Tanssien koreografiat oli suun
nitellut ja opettanut tanssikoulun opettaja 
Maiju Milad. 

Tanssikoulun opettaja Maiju Milad on 
hyvin iloinen, että tanssikoulun oppilaat 
saivat esiintyä kirkossa järjestetyssä ta
pahtumassa. "Lapset olivat innostuneita 
tanssien harjoittelusta heti alusta alkaen", 
kertoo Maiju Milad. "Harjoittelu aloitettiinkin 
jo viime kesän kesäkursseilla tutustuen 
myös Raamatun tarinaan . Lapsille on 
myös helppo hahmottaa konkreettinen tari
na tanssissa. Lisäksi on aivan ihanaa, että 
tätä kautta lapset tutustuvat Raamattuun . 
Harjoitteluprosessin aikana lapset halusivat 
tanssia myös muita kohtauksia tarinasta. In
nostus herätti ajatuksen siitä kuinka tanssin 
kautta voisi käsitellä raamatun tapahtumia 
myös esimerkiksi rippikoulussa. Ehkä joku 
rippikoulu toimiikin jo näin?" 

Tanssikoulu Kuukernuppi on Kulttuuri
yhdisys Kuukernuppi ry:n alaisena toimiva 
tanssikoulu. Yhdistyksen kotipaikka on Lop
pi ja oppilaita tanssikoululla on tällä hetkellä 
noin sata. Käynnissä on tanssikoulun toinen 
toimintavuosi. Vuodelle 2005 yhdistys on 
saanut EU:Ita rahoitusta tanssiproduktion 
valmistamiseen. Tämä produktio valmis
tetaan yhteistyössä Lopen lapsi- ja nuori
sokuoron kanssa. Produktion aiheena on 
Nooa ja hänen arkkinsa tarina ja produktio 
valmistunee marraskuussa 2005. 

Maiju Milad 



Helsinkiin 
Marianpäivänä 
13.3.2005 

Kristillisen taideseuran vuosikokous ja 
vuosijuhla Töölön kirkossa, Topeliuksen
katu 4. Toivotamme kaikki kiinnostuneet 
tervetulleiksi. 

Ohjelma 
10.00 Jumalanpalvelus. Saarna kirkkoher
ra Matti Poutiainen , liturgi pastori Mikko 
Salmi. Kirkkokuoro . 
11.30 Lounas 
12.15 Vuosikokous 
13.00 Kahvi 
13.15 Vuosijuhlan 

-Tervetuloa, arkkitehti Antero Polso 
- Musiikkia, taiteilija 
Janne Maarala, piano 
- Sakraalitilojen kiistanalainen taide , TT 
Juha Malmisalo 
- Musiikkia, taiteilija 
Janne Maarala, piano 
- Vertauskuvan kiehtovuus -
lasimaalausteni kehitysprosessista, 
taiteilija, arkkitehti Veijo Muroke 
- Musiikkia, taiteilija Hanna Remes, laulu 
-Päätös, taiteilija Aino-Kaarina 
Mäkisalo, lausunta 

Vuosikokouksen aikana on mahdollisuus 
tutustua tiloissa esillä oleviin taidemaalari 
Mikko Kirjavaisen öljyvärimaalauksiin , tai
teilija Eeva Hakkaraisen emalitöihin ja oh
jaaja Sakari Kirjavaisen videoteokseen. 

Jumalanpalvelus Töölön kirkon kirk
kosalissa. Ohjelman muut osat seurakun
tasalissa. Vuosikokoukseen osallistuvat 
yhdistysten valitsemat edustajat. Tilaisuus 
päättyy noin 14.30. 

Kristillinen taideseura ry 

• • • • • • • • • • 

-------
KRISTILLINEN 
TAIDESEURA 
LYHYESTI 

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

Kristillinen taiideseura ry :n rekisteröinti
hakemus 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 piirien 
eturivin vaikuttajia ja sen vaikutuspiirissä 
oli kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Kris
tinusko oli länsimaissa yleensäkin tiedoste
tumpi yhteiskuntaelämän osa. 

Tärkeä tehtävä seuralla oli seura
kuntien rohkaisemisessa ja ohjaamisessa 
taideteosten sijoittamisessa kirkkoihin . Ku
vataiteen käyttö kirkoissa ei ollut lainkaan 
yhtä luontevasti selvää kuin myöhemmin . 

Hilja Haaden oma tuottelias kirjailijantyö 
kanavoitui myös hänen alullepanemiinsa, 
toimittamiinsa ja osin kirjoittamiinsa seuran 
juhlakirjoihin. Näitä julkaistiin seuran siirty
essä uudelle kymmenluvulle tai koosteena 
ajankohtaisista kulttuurin ja kristinuskon 
kysymyksistä. 
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Hilja Haahden vaikutus seuran toimin
taan oli keskeinen ja merkittävä aina hänen 
kuolemaansa vuonna 1966 saakka. 

Nykyisin seura julkaisee vuodesta 1975 
ilmestynyttä 'Ars Magna', suuri taide , vuo
sijulkaisua, Seuran paikallisia yhdistyksiä 
toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa 
ja Mikkelissä. Vuosijuhlan 2005 järjestää 
Helsingin yhdistys. 

Seura on Suomen kirkon seurakunt
atoiminnan keskusliiton (SKSK) jäsen. 
Lukeudumme myös vuonna 1978 laajalla 
pohjalla alkuunsa saaneen Tieteen ja tai
teen kristillisen tukisäätiön perustajiin . 

Raamatun alkukertomukset antavat ih-

• • • • • • 

Li ittym istiedot 

Pyydän merkitsemään itseni Kris
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 

Nimi 

Osoite 

Ammatti 

Syntymäaika 

Päiväys 

• 

miselle luonnon hallitsemisen ja vaalimisen 
tehtävät. Tähän työhön liittyy kulttuuri. 

Yksityisen kristityn elämän keskeiset 
asiat liittyvät jumalasuhteeseen . Kristityn 
maailmankuvaan kuuluu avoimuus hengel
liselle todellisuudelle myös taiteen alueella. 
Haluamme edistää tätä avoimuutta. 

Hyvä ystävä, olet tervetullut seuram
me jäseneksi! Liittyminen käy oheidella 
lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kerran 
vuodessa ilmestyvä Ars Magna. Jäsen
maksun suuruus oli Helsingin yhdistyksessä 
kuluneena vuonna 10 euroas. Jäsenmaksu 
peritään postitse. 

• • • 

Leena Leinonen 
Rajakatu 2 
15100 Lahti 

Juhani Järvinen 
Papinkuja 4 A 20 
32200 Loimaa 

• • 

Tuija Kuokka 
Korkeavuorenkatu 20 C 31 
48100 Kotka 

Martta Juuti 
Kaiutintie 39 E 78 
50160 Mikkeli 

Allekirjoitus 

• • • 



Sosiaalineuvos Osmo Viljakainen 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
VAKAUMUKSELLINEN 
KASVATTAJA 

Kristillisen taideseuran pitkäaikainen jäsen 
ja Mikkelin paikallisosaston puheenjohtaja
na 1 0 vuotta toiminut sosiaalineuvos Osmo 
Viljakainen kuoli 29. heinäkuuta 2003 pit
källiseen sairauteen. 

Hän oli syntynyt Sippolassa 13.10.1927. 
Savoon hän saapui 1945, kun hänen isän
sä valittiin Koivikon koulukodin johtajaksi . 

Osmo Viljakainen valmistui opettajaksi 
Raumalta 1951 ja työskenteli siitä lähtien 
itsekin Koivikossa. Isänsä kuoleman jälkeen 
1952 hänestä tuli koulukodin johtaja. 

Koivikosta Osmo löysi puolisonsa Ai
ran . Siellä molemmat tekivät elämäntyön
sä lasten ja nuorten parissa vuoteen 1985 
saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle , siten jäi 
aikaa monille rakkaille harrastuksille kuten 
golfille ja kuntoilulle . 

Osmo Viljakainen oli järjestö- ja urheilu
mies. Nuorempana hän kilpaili mm. jääpal-

lossa ja suunnistuksessa. Myös hiihto kuului 
Osmon lajivalikoimaan. 

Kuntoa vaativat erä- ja luontovaellukset 
Kuusamon erämaihin kuuluivat Osmon jo
kavuotisiin harrastuksiin aina viime vuosiin 
saakka. 

Osmon toimintaa leimasivat koko hä
nen elämänsä ajan isänmaan arvostus ja 
luja uskonnollinen vakaumus. Hän oli sekä 
Mikkelin maaseurakunnan että Tuomiokirk
koseurakunnan luottamustehtävissä aina 
kirkolliskokousedustajuutta myöten. Osmo 
Viljakainen oli mukana myös Lions-toimin
nassa. Mannerheimin lastensuojeluliitto 
ja Nuorten Tukikodit ry olivat hänen järjes
tötyösarkaansa. 

Osmo Viljakaisen aikaa Kristillisen 
taideseuran Mikkelin paikallisosaston pit
käaikaisena puheenjohtajana muistetaan 
lämmöllä. Hänellä oli paljon uusia ideoita 
toiminnan vireyttämiseksi. Esimerkiksi Os
mon toimesta aloimme viettää pikkujouluja 
Mikkelin vanhusten palvelutaloissa. Niistä 
on muodostunut jo perinne ja niitä osataan 
jo odottaa. Pitkästä ja vaikeasta sairaudes
taan huolimatta Osmo Viljakaisen elämän
asenne oli valoisa. Hän ei jäänyt surkutte
lemaan sairauttaan, vaan otti osaa ympäril
lään oleviin tapahtumiin . Tärkeimpiä asioita 
Osmon elämässä olivat kuitenkin perhe ja 
ystävät, joihin yhteys oli tiivistä. Muistamme 
Osmoaja hänen elämäntyötään ja ihmislä
heisyyttään rakkaudella ja lämmöllä. 

Raimo Paasonen 
Kristillinen taidesera 

Mikkeli 
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