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teeeeeeeeee 
MIKA 
ON 
KRISTILLISEN 
TAIDESEURAN 
ROO.LJ. 
TANAAN 

Ajassamme leijailee melkoinen epävar-
muus. Globaalius on koetuksella. Suoma-
laiset kansana ovat yrittäneet parhaansa: 
nostettu elintasoa, satsattu koulutukseen, 
korostettu tasa-arvoa, yritetty ymmärätää 
maailman kansaperheen muita jäseniä. 

Tulee etsimättä mieleen muisto nuoruu-
desta, jolloin kuljettiin porukoissa. Jos yksi 
makasi, toiset olivat valmiit oikaisemaan, 
tukemaan, huolehtimaan. Opeteltiin elä-
mää varten vastuunkantamisen taitoa. Sille 
olisi nyt käyttöä. 

Epävarmana aikana valmistaudumme 
viettämään yhdistyksemme 90-vuotisjuhlia. 
Miltä näytti maisema 90 vuotta sitten? 

Ensimmäinen maailmansota oli päätty-
nyt. Surtiin 20 miljoonaa menetettyä ihmis-
tä, raivattiin raunioita, ryhdyttiin jälleenra-
kentamaan. Suomelle oli käynyt hyvin; oli 
saatu valtiollinen itsenäisyys. 

Nuoruudelle ominaisella ihanteellisuu-
della taiteilijat Hilja Haahti ja Ilmari Krohn 
ottivat Kristillisen taideseuran peruspila-
reiksi isänmaan, uskonnon ja taiteen. Vasta 
itsenäistynyttä maata tulisi rakentaa tar-
molla ja rakkaudella. Ohjeena olisi kristin-
uskon elämänkäsitys. 

Koska taide sen ajan katsantokannan 
mukaan miellettiin lähinnä herrojen hömpö-
tykseksi, pitäisi näkemyksiä avartaa. Eten-
kin kirkon soisi käyttävän runsaammin tai-
teen mahdollisuuksia, pohtivat Krohnit. 

Perustettiin kymmenittäin Kristillisen 
Taideseuran osastoja ympäri Suomea. Tä-
nään on jäljellä viisi, kuudes mahdollisesti 
tulossa. Miten tässä näin kävi? 

Aikakausilla on omat trendinsä. Nuoren 
Suomen ihanteellisuus kääntyi 2. maail-
mansodan jälkeen yksilöllisyyden korosta-
miseksi. Elintason noustessa alettiin kiintyä 
tavaraan. Seuraukset tiedämme, työ on 
välttämätön paha, vapaa-aika ihanne. Ihmi-
sen pitäisi luoda omat norminsa. Vaan pys-
tyykö jokainen siihen? 

Yhteisöllisyys on häipynyt. Väen ikään-
tyessä yhdistysten jäsenmäärä laskee. 
Nuoret välttävät sitoutumista. Kristillisen tai-
deseuran hallitus on vuonna 2008 asetta-
nut työryhmän selvittämään seuran toimin-
nan jatkuvuuden vahvistamista pitkällä ai-
kavälillä. Tästä kuullaan tarkemmin ja kes-
kustellaan vuosikokouksessa. Varteenotet-
tava vaihtoehto on perustaa seuran tarkoi-
tusta edistävä säätiö seuran hallituksen 
tueksi. Säätiö voisi toimia pienemmällä ja 
vakaammalla organisaatiolla kuin yhdistys. 

Joka vuosi on jaettu taideseuran oma 
apuraha hakijalle, joka täyttää Krohnien 
hahmottelemat ehdot. Joka vuosi on ilmes-
tynyt taideseuran jäsenlehti Ars Magna, 
pirteän erilainen painotuote nykyaikaisessa 
lehtien ja lehtisten viidakossa. Perinteen 
soisi jatkuvan, yhdistyksemme jäsenmää-
rän kasvavan. Ei itsenäisen Suomen en-
simmäisellä rekisteröidyllä yhdistyksellä 
ole mitään syytä heittäytyä epävarman ajan 
armoille. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
Mikkelissä 20.11.2008 
Martta Juuti 
puheenjohtaja 
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TUULAHDUS 
ITALIASTA 

Pidin Töölön kirkossa ensim-
mäisen kirkkosaarnani 48 
vuotta sitten. Olin kolmannen 
vuoden teologian opiskelija. 
Opintoihini liittyvät käytännölli-
set harjoitukset järjestettiin 
Töölön kirkon tiloissa. 

Vuoden 1975 alusta sain seurakunnan kut-
sun tämän kirkon papiksi. Virassa ehdin 
olla runsaat 23 vuotta. Noina vuosikymme-
ninä minulle tuli tuttuakin tutummaksi oma 
paikkani tässä kirkossa - niin tuossa etu-
penkissä, kun olin palvelusvuorossa kuin 
tuolla vähän taaempana, kun sain tulla ju-
malanpalvelukseen tavallisena seurakunta-
laisena. Enkä ole vieraantunut tästä kirkos-
ta emeritus-vuosinakaan! 

Keväällä 1978 valmistin Helsinki-
TV:hen noin puolen tunnin mittaisen 65 dia-
kuvan esityksen Töölön kirkosta. Oli ilo kat-
sella vuosikymmenien jälkeen nuo kuvat. 
Ja kerrata niiden yhteydessä lausumiani 
mietteitä. 

Millaiset "kasvot" minä näen ja koen täl-
lä kirkolla olevan? 
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Töölön kirkko, Hilding Ekelund 1930 

Arkkitehtuurin kasvot 
Mikaelin kappeli eli Töölön kirkko valmis-
tui vuonna 1930. Sen arkkitehti on Hilding 
Ekelund. Hän syntyi Kangasniemellä vuon-
na 1893 ja kuoli vuonna 1984, siis 91-vuo-
tiaana. Hän oli monella tavalla aikansa tär-
keitä arkkitehtuurivaikuttajia. Töölön kirkko 
oli hänen ensimmäinen toteutettu kilpailu-
ehdotuksensa. Pari vuotta aikaisemmin val-
mistui hänen arkkitehtuurityönään Töölön 
taidehalli. Ekelundin tukena ja yhteistyö-
kumppanina oli hänen vaimonsa Eva Kuh-
lefelt, hänkin arkkitehti. 

Töölön kirkko poikkeaa arkkitehtuuril-
taan hyvin selvästi siihen mennessä raken-
netuista Helsingin kirkoista. Mistä se joh-



tuu? Perussyyn voi ehkä ilmaista toteamal-
la, että Hilding Ekelundista ja hänen vai-
mostaan tuli heidän arkkitehdiksi valmistut-
tuaan - nykyilmaisua käyttääkseni - ltalia-
faneja. Hilding Ekelund oleskeli vaimonsa 
kanssa 1920-luvulla kahteen otteeseen pit-
kiä aikoja Italiassa ja noiden matkojen tu-
loksena syntyivät Töölön kirkon piirustuk-
set. 

Kyläkirkko 
Irma-Liisa Perttunen kertoo pari vuotta sit-
ten valmistuneessa taidehistorian alaan 
kuuluvassa kirkkotyössään , että Töölön rin-
netontti houkutteli kilpailijoita italialaisten 
teemojen sovellutuksiin . Ekelundin sano-
taan rakentaneen Töölön "seurakuntakes-
kuksesta italialaishenkisen taustan Tope-
liuksen puistolle': Ekelundia miellyttivät ita-
lialaisten rakennusten symmetrisyys ja yk-
sinkertainen ja pienimuotoinen arkkitehtuu-
ri. Töölöläinen Italian maaseudulla liikkuva 
turisti voi yhä tehdä havainnon, että romaa-
nisten kyläkirkkojen arkkitehtuurissa on 
paljon samaa kuin Töölön kirkossa. Tiede-
tään , että Töölön kirkon kuoriratkaisussa 
Ekelund käytti Pompeijin kylpylöistä löytä-
määnsä pyörötornimallia. 

Ekelundin käyttämä tyyli tunnetaan ni-
mellä "20-luvun klassismi ': Töölön kirkkoa 
pidetään eräänä tuon tyylin puhtaimmista 
edustajista Pohjoismaissa. Tämä tyyli oli 
funktionaalisen tyylin esiaste. 

Miten Helsingissä ja Töölössä uudenlai-
nen kirkko sitten otettiin vastaan? Arvo Aho 
kertoo, että kirkosta esitettiin sen valmistut-
tua hyvinkin erilaisia arviointeja. Toiset 
moittivat etenkin sen ulkomuodon uudenai-
kaisuutta, toisia taas miellytti sen tavallises-
ta poikkeava tyyli . Purevimman arvioinnin 
esitti varmaan professori Heikki Klemetti. 
Ilmo Launis kertoi siitä minulle. Hän tokai-
si: "Ja Töölön kirkko. Sehän on kuin Lohjan 
osuusmeijeri. Vain maitohinkit puuttuvat 
sen terassilta! " 

Nimenomaan suomenkielinen väki Töö-
lössä otti kirkon avosylin vastaan. Seura-
kuntalaisia ilahdutti pääsy "mieluisaan ra-

kennukseen" ja he tunsivat "olevansa kuin 
unta näkeväiset'; kun vuosikymmenten ru-
koukset ovat täyttyneet. 

Kohtasin Hilding Ekelundin kanssa 
1970-luvun lopulla Töölön kirkon kuorissa. 
Eräiden kirkon sisämaalausten yhteydessä 
päätettiin uusia kirkkotekstiilit Tehtävän sai 
tekstiilitaiteilija Dora Jung. Samalla pää-
dyttiin hiemen pienentämään alttaripöytää. 
Seurakunta tarvitsi tähän arkkitehdin suos-
tumuksen. Näissä merkeissä kokoonnuim-
me kirkon kuoriin Hilding Ekelund, Dora 
Jung ja minä. Mieleenjäänyt hieno kohtaa-
minen kahden kulttuuripersoonan kanssa! 
Kaikki meni suunnitellusti . Tapaamisemme 
lopulla Hilding Ekelund kääntyi puoleeni ja 
sanoi : "Kyllä kai tämä kirkko on muuten 
täyttänyt ihan hyvin tehtävänsä. Mutta jos 
minä nyt tämän kirkon piirtäisin , niin etsisin 

Arkkitehti Hilding Ekelund, 1898-1984 
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kyllä ratkaisun , ettei ihmisten tarvitsis i 
nousta portaita tänne toiseen kerrokseen!" 

Taiteen kasvot 
Ekelund suunnitteli Töölön kirkon sisustuk-
sen huonekaluja, oven kahvoja ja valai-
simia myöten . Mutta taiteellisen koristelun 
hän jätti kuvataiteilijoiden tehtäväksi . Hei-
dän työnsä ol i monipuolista. Kuvanveiston , 
seinä- ja lasimaalausten ja stukkotöiden 
sarjassa on usean 1920-luvun keskeisen 
taiteilijan töitä. Taideteokset säestävät yk-
sinkertaista arkkitehtuuria hienovaraisesti. 

Museovirasto päätti suojella Töölön kirkon 
vuonna 2004. perusteluissa on naseva yh-
teenveto kirkon arkkitehtoonisista ja kuva-
taiteellisista "kasvoista': 

Arkkitehti Hilding Ekelundin suunnittele-
ma Töölön kirkko edustaa 20-luvun klassis-
mia ja sen arkkitehtuurista löytyy piirteitä 
niin arkkitehtien Italianmatkojen architettu-
ra minoresta - maaseudun vaatimattomas-
ta arkkitehtuurista- kuin italialaisen renes-
sanssin kirkkoarkkitehtuurista. Kirkon to-
teutuksessa on säilynyt piirrosten herkkä 
ote. Kuvataiteilijoiden ja arkkitehdin yhteis-
työnä on syntynyt puhutteleva ja kaunis ko-
konaisuus. 

Arvo Ahon Töölön kirkon esittelyn pää-
tössanat saavat myös minut jatkamaan vä-
hän. 

Meidän Töölön kirkon ystävien sisimmässä 
läikähtää usein lämmin tunne, kun näem-
me kauniin kirkkomme mäellään . Kirkkoon 
astuessamme meitä puhuttelee kirkon ri-
kas taideaarteisto. Tähän kauniiseen saliin 
tulemme yhä uudestaan siksi , että täällä 
meille avautuvat Jumalan , taivaallisen 
Isämme rakastavat kasvot. Täällä meitä 
ympäröi Vapahtajamme läheisyys. "Herran 
siunausta" lainaten: Täällä erityisesti Juma-
la kirkastaa meille kasvonsa. Täällä erityi-
sesti Jumala kääntää kasvonsa meidän 
puoleemme. 

Miksi erityisesti juuri täällä? Miksi erityi-
sesti juuri messussa? 
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Töölön kirkkosali , 1990-luvun asussa 

Elämän kasvot 
Mieleeni nousee Apostolien tekojen alkulu-
kujen kuvaus alkuseurakunnan elämästä. 
Millä tavalla alkuseurakunnan elämä en-
simmäisen Helluntain jälkeen käytännössä 
sujui? Näin kertoo Apostolien tekojen toinen 
luku: "Seurakunta kuunteli ja noudatti uskol-
lisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät 
keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdes-
sä leipää ja rukoilivat." Siis Helluntain jätti-
lahjan saaneet opetuslapset -ja päivä päi-
vältä kasvava seurakunta - solahti heti elä-
mään uskoaan todeksi samalla tavalla kuin 
tänäänkin elävä seurakunta elää ja toimii. 
Uskonelämän hoitaminen rakentui ja raken-
tuu neljän pilarin varaan niin kuin tuoli sei-



soo neljällä jalalla. Ne ovat: apostolien ope-
tus eli Jumalan sana, leivän murtaminen eli 
ehtoollinen , rukous ja keskinäinen yhteys. 

Kun me sunnuntai-aamuisin tulemme 
temppeliimme, täällä Pyhä Henki - siis läs-
näoleva Kristus- hoitaa meitä lapsiaan, ny-
kyilmaisua käyttääkseni kaikilla herkuillaan 
-tai jos käytän Jesajan kirjasta, luvusta 55 
peräisin olevaa samantapaista kielikuvaa, 
"parhailla herkuillaan': Täällä me saamme 
kuulla Raamatun luentaa kolmeen ottee-
seen ja meille opetetaan raamatunkohdista 
yhtä tai useampaa. Täällä me nautimme Py-
hän aterian. Täällä me saamme lähettää Ju-
malan puoleen niin katumus- , kiitos- , ylis-
tys- ja esirukouksemme- lausuen, laulaen 
tai hiljaisessa rukouksessamme. Täällä me 
saamme kokea - ehtoollispöydässä ja toi-
nen toisemme kohdatessamme - kristitty-
jen keskinäisen yhteyden . 

Rakkaat ystävät! Kun me näin omassa 
temppelissämme - Sanan ja sakramentin 
äärellä - etsimme yhteyttä Vapahtajaam-
me, täällä meidän- piispa Eino Sormusen 
ilmaisua käyttääkseni - meidän iäisyyden 
aistimme herkistyy, koska me täällä hengi-
tämme "iäisyyden ilmaa". Täällä me olem-
me Jumalan kuiskausten ympäröimiä . Tääl-
lä Jumala virittelee meitä omalle aaltopituu-
dellaan. 

Pyhälie aterialle 
Vanhan liiton aikaiseen Jerusalemin temp-
pelin ns. pyhä-tilaan - siis tätä kirkkosalia 
vastaavaan tilaan - pääsivät vain leeviläis-
papit suorittamaan tiettyjä uhrimenoja . 
Kansa kokoontui temppelin suurille esipi-
hoille. Ja "kaikkeinpyhimpään': oman kirk-
komme kuoriosaa vastaavaan tilaan , oli 
pääsy vain ylimmäisellä papilla kerran vuo-
dessa. Talmudin mukaan "pyhän" erotti 
"kaikkeinpyhimmästä" käsivarren paksui-
nen esirippu . Voimme sielumme silmillä ku-
vitella näkevämme sen tuossa pylväiden 
kohdalla. Jeesuksen kuollessa esirippu re-
pesi kahtia ylhäältä alas asti. 

Me uuden liiton ihmiset- me kristityt-
saamme kokoontua kaikille avoinna oleviin 

Karitsa, lasimaalaus, taiteilijat Gunnar 
Forsström ja Göran Hongell 1930 

temppeleihimme - ilman mitään ennakko-
ehtoa. Messun lopulla me Töölön kirkossa 
nousemme portaita ehtoollispöydän ää-
reen. Myös Jerusalemin temppelissä oli 
portaat "pyhän" ja "kaikkeinpyhimmän" välil-
lä. Polvistumme pyhälle aterialle. Se välit-
tää meille Kristuksen todellisen läsnäolon. 
Uskomme mukaan jo perille päässeet ja 
yläpuolellamme kuvatut Jumalan enkelit 
ovat siinä aivan meidän lähellämme. Tääl-
tä , jumalan siunaavan katseen saattamina 
me saamme lähteä alkavan viikon askarei-
siin . . . . . . . . . . . . . . . 

Timo Vuorinen 
Töölön kirkon esittelystä 2008. 

Kirjoittaja on Töölön seurakunnan 
entinen kirkkoherra 
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KADOTETTU PARATIISI 
Vuoden 2008 Kolahtaako? 
-elokuvaviikko on ohitse. 

Kadotettua paratiisia ja paratiisin katoami-
sen syitä etsittiin ja pohdittiin yhdeksän elo-
kuvan kautta. 

Elokuvaviikon toteuttaminen nyt jo vii-
dennen kerran on myös vahva todiste siitä , 
että tällaisella tapahtumalla on paikkansa 
kotkalaisessa kulttuurikentässä. Yleisö on 
oppinut luottamaan järjestäjien tavoittee-
seen tarjota monipuolinen , puhutteleva ja 
elokuvallisesti korkeatasoinen ohjelmisto. 

Kolahtaako? -vii kon kävijämäärä tänä 
vuonna on ennätyksell inen 1420 kävijää. 

Ohessa lainauksia palautteista: 
"Ennen kaikkea haluan sanoa, että jo 

perinteeksi muodostunut Kolahtaako? -viik-
ko on yksi hienoimmista asioista, mitä Kot-
kassa järjestetään. Mielestäni si tä pitäisi 
laajentaa valtakunnallisesti. Risun i on , että 
mielestäni viikon pitäisi olla "kaikkiruokai -
nen'; jokaiselle jotakin . "Kadotettu parati isi" 

Erämaan armoille, ohjaus Sean Penn, 
USA 2008 

tuntuu koostuvan lähinnä draamaelokuvis-
ta . Teemasta löytyisi paljon myös toiminta-
ja seikkailuelokuvia. Tietysti täytyy pitää 
yllä sitä , että ihmiset poistuessaan teatte-
rista kokevat saaneensa kolauksen ja tun-
tevat kouristuksen sydämessään ." 

Waii-E -perhenäytöksen yhteydessä ju-
listettiin lasten piirustuskilpailu , jossa kaik-
kien piirustuksensa palauttaneiden kesken 
arvotaan kannustuspalkinto. Myös näille 
voittaj ille ilmoitamme henkilökohtaisesti . 

Kiitos kaikille osanottajille! 
Tapahtuman kotisivut (www.kolahtaako. 

fi ) ovat katsottavissa koko vuoden. Voitte 
koko ajan palautesivujen kautta lähettää 
järjestäjille teema- ja elokuvatoiveita seu-
raavaa tapahtumaa varten . 

Syksyllä 2009 uusi Kolahtaako? -eloku-
vaviikko pyörähtää käyntiin uusin teemoin 
ja laadukkain puhuttelevin elokuvin . 

Järjestäjinä jatkavat Kotka-Kymin seu-
rakuntayhtymä, Krist ill inen taideseura ja 
Kotkan Leffat Ky sekä yhteistyökumppani-
na Lan iqatuotanto. 

Marja Meura 



Loimaalla Marianpäivänä 22.3.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KRISTILLISEN TAIDESEURAN 
90-VUOTISJUHLA 
Kanta-Loimaan kirkossa 
10.00 Messu 

11.15 Kirkon esittely 

Loimaan Evankelisella Kansanopistolla 
11.30 Ruokailu pitkämatkalaisille ja ruokailulipun ostaville 

Kahvitarjoilu juhlavieraille 

14.30 

15.30 

Kuorolaulua 

Tervehdyssanat 

Kuorolaulua 

Juhlapuhe 

Tervehdykset 

Musiikkia 

Laulua 

Musiikkia 

Loppurukous 

Päätössanat 

Loimaan Karjala-kuoro 
johtajanaan Armi Haatanen 

Taideseuran puheenjohtaja 
Martta Juuti 

Loimaan Karjalakuoro 

Lounais-Suomen yhdistyksen 
puheenjohtaja Juhani Järvinen 

Juhaz trio 

Pirkko ja Markku Pakkanen 

Juhaz trio 

Kirkkoherra Oiva Alanen 

Juhani Järvinen 

Juhlasalin käytävällä on esillä yhdistyksen taidenäyttely 

Tervetuloa Loimaalle! 

Kristillinen taideseura ry 

- -------------- -- ---
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LAHIMMAISYYS JA TOIVO 
Runoilija solmi 1960-luvun puo-
livälissä kiinteitä yhteyksiä Un-
kariin , missä hänen tukikohdak-
seen tuli lestadiolaispappien ys-
täväpiiriin kuuluneen suomalai-
sen kirjallisuuden harrastajan 
Bela Csepregin maalaispappila. 

Csepregin suostuttelemana ammattikirjai-
lijan roolia aina vierastanut Anna-Maija 
Raittila jätti virkansa keväällä 1967 ja ryhtyi 
vapaaksi kirjailijaksi. Oppikirjojen laatimi-
nen ja opetussuunnitelman uudistaminen 

viranhoidon ohella olivat työllistäneet häntä 
niin , ettei aikaa eikä inspiraatiota ollut jää-
nyt runojen kirjoittamiseen. Kaksikymmen-
tä vuotta Ruiskukkaehtoon ilmestymisen 
jälkeen lestadiolaisen herätysliikkeen kas-
vatti uskalsi irrottautua porvarillisen elämän 
mallista ja antautua runoilijankutsumuksel-
leen. 

Anna-Maija Raittila viehättyi Unkarin 
kulttuurista ja ennen kaikkea lyriikasta. Hän 
tunsi Unkarin kirjallisen ilmapiirin kodik-
kaammaksi kuin täkäläisen "parnassolais-
ten" maailman. Unkarilaisten juurevuus ja 
yhteisöllisyys vetosivat häneen samaan ai-
kaan , kun suomalaista yhteiskuntaa ravis-
teli syvä aineellinen ja henkinen murros. 

Messu Taizessa, valokuva Rick Steves 2008 



' . 
Tärkeäksi keskustelukumppaniksi ja suun-
nan näyttäjäksi lyyrikolle tuli unkarilainen 
sosialistirunoilija Mihaly Vaci , johon hän 
tutustui Budapestin kääntäjäkokouksessa 
syksyllä 1968, kaksi kuukautta Prahan mie-
hityksen jälkeen. Anna-Maija Raittila on liit-
tänyt suomentamiaan Mihaly Vacin runoja 
kokoelmiensa Sinitiaisten tanssi (1969) ja 
Keskipäivän pilvi (1972) yhteyteen. Unka-
rilaisen lyriikan käännöksinä syntyivät myös 
antologiat Kaivojen maa (1970) ja Taivas 
irtosi maasta (1986) sekä joukko eri runoi-
lijoiden kokoelmia . 

Tulevaisuudenuskoa 
Yhteiskunnallisen osallistumisen vaatimus 
tempasi Anna-Maija Raittilan 1960-luvun 
lopulla mukaansa. Yksilöhurskauden rin-
nalla hän peräänkuulutti solidaarisuutta 
maailman hädän lievittämiseksi Biafran nä-
länhädästä kertovassa kirkkonäytelmäs-
sään Viisi leipää ja kaksi kalaa (1970) . 
Kirjailijan maailmanparannusohjelmaan liit-
tyi näky koko ihmiskunnan yhteenkuulu-
vuudesta. Anna-Maija Raittilan optimismi 
on nähtävä sukulaisuutena 1960-luvun tu-
levaisuudenuskolle, joka väritti yhteiskun-
nallisesti suuntautuneiden kulttuuriradikaa-
lien lyriikkaa. Tämä ei kuitenkaan vaienta-
nut runoilijan kritiikkiä yhteiskunnan ja kir-
kon sekularisoitumista kohtaan . 

Lars Levi Laestadiuksen Hulluinhuo-
nelaisen oppia muunnellen Anna-Maija 
Raittila uskoi , että Jumalan viha ja laupeus 
oli lapsensa vieraantumisesta kärsivän äi-
din rakkautta ja murhetta, joka ylsi niin Biaf-
ran lapseen kuin uskosta osattomana kuol-
leeseen ateistirunoilijaan. Runoilija antoi 
siis lestadiolaisille käsitteille luovasti uusia 
sisältöjä ja rakensi traditiosta sillan uusiin 
uskonnollisiin painotuksiin . Tämä näkyi eri-
tyisesti 1968 ilmestyneessä taitekokoel-
massa Sateenkaari , jossa kuulsi sovituk-
sen rajat rikkova, universaali ulottuvuus. 
Runossa Leipä runoilija kirjoittaa: 

Sinä joka katoit pöydän yläsaliin ympyräksi 
1 kun ulkoa katonrajan aukoista tulvi yö 1 ja 
Juudas lähti 1 sano, tähän piiriin, ympyräksi 
1 kuuluvatko kieltäjätkin - 1 he kaikki 1 kuole-
manvaarassa, myöntämisen rajalla 

Lasten leipää 
Runon lopussa Anna-Maija Raittila kuvasi 
pakanaäitien hellittämätöntä uskoa. Laes-
tadius oli aikanaan puhunut armonpeni-
koista , jotka vinkuivat saadakseen edes 
pöydältä putoavia muru ja. Anna-Maija Rait-
tila tahtoi nyt jakaa tätä "lasten leipää" jokai-
selle ihmiselle: 

Pakanaäidit kaikkina aikoina 1 julkeana hä-
tähuutona jaloissasi 1 saartorenkaaksi sul-
lotut, ympyräksi - 1 kuuluvatko sinuun ! 1 
Kuollut jyvä 1 uusiksi jyviksi kasvanut, rikki 
jauhettu 1 Leipä, murusessakin annatko 1 
itsesi kokonaan? 

Anna-Maija Raittilan ajattelussa eivät 1960-
luvun lopulla olleet enää vastakkain Juma-
lan valtakunta ja maailma, vaan oli olemas-
sa yhteinen Jumalan maailma, jossa hän 
halusi saarnata lähimmäisyyden ja toivon 
puolesta. Hän pyrki yhdistämään ajattelus-
saan ja toiminnassaan Laestadiuksen 
vaatimuksen omantunnon kilvoituksesta 
sekä Franciscus Assisilaisen , "Jumalan 
pienen köyhän'; kutsun arjen kuuliaisuu-
teen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta 

TM . Kirjoittaja on tehnyt jatkotutkimusta 
aiheesta Kirjailija Anna-Maija Raittila uskonnolli-
sena vaikuttajana 1947- 1992. Artikkelin alkuosa 

julkaistiin Ars Magna-lehdessä 2008. 
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KENKAVERON UUSI ELAMA 
Kenkäveron saari, sittemmin 
niemeksi muuttunut ja nykyään 
jo varsin kiinteä osa Mikkelin 
kaupungin keskustaa, oli pappi-
lan paikkana jo keskiajalla. 

Nimi Kenkävero esiintyy ensimmäisen ker-
ran vasta maantarkastuskirjassa vuonna 
1664 - tuolloin muodossa "Kengi wero" ja 
juontaa mahdollisesti veronkantaan liitty-
västä ruotsinkielisestä sanasta "gengärd': 

Suomessa ei ole säilynyt keskiaikaisia 
puurakennuksia, joita pappilatkin käytän-
nössä olivat. Oikeastaan keskiajan pappi-
loista tiedetään vain , että ikivanhojen maa-
kuntalakien perusteella seurakuntalaiset oli 
velvoitettu rakentamaan ja kunnossa pitä-
mään seurakuntansa papille "lailliset huo-
neet': 

Kenkäveron pappilarakennuksista säi-
lynyt ensimmäinen katselmuskertomus on 
vasta vuodelta 1730. Tiedetään kuitenkin , 
että nuijasodan aikana pappilan pihalla tais-
teltiin. Talonpojat olivat suojautuneet pappi-
lan "rakennusten ympäröimälle umpipihalle': 
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Nykyisen pappilarakennuksen edeltäjä 
valmistui vuonna 1817 - samaan aikaan ra-
kennettiin nykyinen maaseurakunnan kirk-
ko Kaukolan kankaalle. Rakennuksen vesi-
katteena oli lautakatto, hirsinurkat oli lau-
doitettu ja rakennus maalattu punamullalla. 
Vuonna 1828, jolloin pappilan isäntänä oli 
kirkkoherra Gustaf Adolf Brunou , poikkesi 
Elias Lönnrot runonkeruumatkallaan pap-
pilassa. 

Vuonna 1867 pidettiin pappilassa uuden 
kirkkoherra Anders Johan Hornborgin tu-
lokatselmus. Viisikymmentä vuotta vanha 
pappilan päärakennus todettiin tuolloin kor-
jauskelvottomaksi. Suunnitelman uuden 
pappilan rakentamiseksi laati vt. lääninark-
kitehti Alfred Caven . Cavemin suunnitel-
mat valmistuivat huhtikuussa 1868. 

Uuden pappilarakennuksen julkisivut 
heijastavat uutta historismiksi nimettyä tyy-
liä, jossa voitiin käyttää sujuvasti muitakin 
historiallisia tyylejä kuin klassismia. Cave-
nin arkkitehtuuri on vahvasti sidoksissa 
vuonna 1867 Yleisten rakennusten ylihalli-
tuksen johtajaksi nimitetyn arkkitehti Carl 
Albert Edelfeltin (taidemaalari Albert 
Edelfeltin isä) käyttämään tyyliin. Caven 
oli ollut Edelfeltin apulaisena Hämeen lää-



ninrakennuskonttorissa laatimassa muun 
muassa suunnitelmia Suomen ensimmäi-
sen rautatielinjan (Helsinki-Hämeenlinna) 
rautatielinjan asemarakennuksiin. Hyvin to-
dennäköisesti Caven oli myös mukana 
Kuopion tuomiorovastin pappilan suunnit-
telussa (Edelfelt 1859). 

Ei ole varmuutta siitä minkä verran pap-
pilan ensimmäinen asukas kirkkoherra 
Hornborg vaikutti lopputulokseen. Yhtä vä-
hän voidaan varmuudella tietää, mikä vai-
kutus pappilan arkkitehtuurilla oli Hornbor-
gin tyttäreen Signeen , joka aikoinaan val-
mistui ensimmäisenä naisena Suomessa 
arkkitehdiksi . 

Kenkäveron pappilan urakoitsijaksi va-
littiin keväällä 1868 Mikkelin kaupungin 
raatimies, värjäri Johan Fredrik Ahlberg. 
Urakkasopimuksen mukaan pappilan tuli 
olla vesikaton alla lokakuussa 1868 ja ko-
konaan valmis syksyllä 1869. Ahlbergin 
esityksestä pappilan seinärakennetta muu-
tettiin - hirsiseinän asemesta rakennuk-
seen tehtiin seinät vaakalankuista. 

Pappilan rakennustyön yhteydessä 
myös ulkorakennuksia jouduttiin korjaa-
maan ja muutamia niistä siirtämään uuden 
päärakennuksen tieltä. Uusi päärakennus 
sijoitettiin vanhan pappilan suuntaisesti 
mutta lähemmäs Saimaan rantaa. Vanha 
pappilarakennus purettiin ja siirrettiin Lin-
namäen juurelle, jossa vanhoista hirsistä 
rakennettiin kansakoulutalo. 

Myöhemmistä korjaus- ja laajennustöis-
tä voidaan mainita tiilirakenteisen arkiston 
liittäminen pappilan luoteiseen kulmauk-
seen. Seuraava suurempi muutos tapahtui 
vuonna 1946, jolloin Mikkelin kaupungin-
arkkitehdin Eero Jokilehdon suunnitelman 
mukaan rakennus jaettiin kahtia, siten , että 
eteläiseen päähän sisustettiin erillinen kant-
torin asunto. 

Vuonna 1968 päättyi pappilan alkupe-
räinen käyttötarkoitus, kun kirkkoherra ja 
kanttori siirtyivät uuteen virastotaloon Ota-
vankadun varteen vastapäätä maaseura-
kunnan kirkkoa. Vanha pappila vuokrattiin 
puusepän verstastiloiksi ja myöhemmin 
sinne sijoitettiin kaiutintehdas. Tuona aika-
na rakennuksen sisätiloja muutettiin kova-

kouraisesti toimintaa vastaaviksi . Vanhoja 
oviaukkoja suurennettiin ja tehtiin uusia. 
Seinistä poistettiin vahoja tapettikerroksia 
ja niihin kiinnitettiin levyverhoukset. Teolli-
suuskauden päätyttyä jäi rakennus vuosi-
kausiksi tyhjilleen , mikä edesauttoi raken-
nuksen rappeutumista. 

Pappilan autiokausi päättyi vuonna 
1988 eli kaksi vuosikymmentä sitten. Maan-
vaihtojen kautta Pappilan alue oli siirtynyt 
maaseurakunnalta kaupungin haltuun. Sa-
manaikaisesti Mikkelin kotiteollisuusyhdis-
tys ja Savo-Karjalan Marttapiiriliitto teki-
vät kaupungille ehdotuksen, jossa kaikille 
pappilan rakennuksille esitettiin järkevä ja 
miljöön säilyttävä käyttötarkoitus. Järjestöt 
ehdottivat "kaikkien rakennusten ja ympä-
ristön kunnostamista käsityö- , kotitalous-ja 
puutarhaneuvonnan, koulutuksen ja näytte-
lyiden tarpeisiin , käsityöläisten toimitiloiksi 
- eräänlaisen käsityökeskuksen toimipai-
kaksi ja matkailukohteeksi." Ehdotus hyväk-
syttiin ja alueen lopullinen suunnittelu pääsi 
käyntiin marraskuussa 1988. 

Rakennusten restaurointi- ja korjaus-
suunnittelutyön sai mikkeliläinen arkkitehti-
toimisto Merenmies Ky. Hanke toteutettiin 
kolmessa vaiheessa. Ensimmäisen vai-
heen muodosti pappilan päärakennuksen 
restaurointi. Korjaustyö käynnistyi syksyllä 
1989 ja valmistui kesällä 1990. Toinen vai-
he (syksystä 1990 kesään 1991) muodostui 
vanhan tuparakennuksen ja kivinavetan 
kunnostamisesta työpaja- ja näyttelytiloiksi 
sekä uuden näyttelyrakennuksen rakenta-
misesta vanhan ulkorakennuksen paikalle. 
Kolmannen ja viimeisen vaiheen (syksystä 
1991 ksään 1992) muodosti vanhan aittari-
vin kunnostaminen näyttelytilaksi , kellarei-
den, kuivaamon ja saunan kunnostamisen 
ja uuden kellarin rakentamisen sekä Mart-
tojen ruutupuutarhan rakentamisen van-
han pappilan puutarhan paikalle. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Petri Enqvist 

Otteita esityksestä Kristillisen taideseuran 
Mikkelin yhdistyksen tilaisuudessa 2008. 

Kirjoittaja on Kenkäveron muutostyön 
suunnitellut arkkitehti. 
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VESI MUUTTUU 
VIINIKSI 
Anna-Mari Kaskinen on kiitolli-
nen, kun saa olla yhtenä lenkki-
nä ketjussa, jonka päässä on 
joku tarvitseva, kuunteleva tai 
lukeva ihminen. 

Kun tämä sitten saa tekstistä jotain omaan 
elämäänsä, iloa tai lohdutusta, tekeminen 
ei ole mennyt hukkaan. 

- Kun saan sellaista palautetta, että joku 
on saanut lohdutuksen, silloin vesi muuttuu 
viiniksi , niin kuin runoilija Pia Perkiö on sa-
nonut eräästä laulustaa. Kun joku saa valon 
tai lohdutuksen laulun tai kirjoituksen kautta, 
se palkitsee, Kaskinen kuvaa. 

Milloin syntyy koskettava runo tai loh-
duttava teksti? Mikä laulu jää elämään ensi-
illan jälkeen? Eikö kokenut tekijä tiedä jo 
tehdessään? 

- Ei sitä voi tietää, mikä laulu jää elä-
mään. Se on salaisuus. Ei voi ajatella, että 
hallitsee tekemisen. Ei koskaan. Joka kerta 
aloittaessa on valkoinen paperi. Jos jotain 
syntyy, se on lahja. 

Uskotko inspiraatioon? 
- Kyllä, ilman muuta. 
Mistä se tulee? 
- Se onkin salaisuus. Joskus se saat-

taa tulla keskustelussa tai kun lukee hyvän 
tekstin , musiikkia kuunnellessa tai luonnos-
sa liikkuessa. Silloinkin kun ei yhtään huvit-
taisi ja deadline odottaa, pitää vain ryhtyä 
työhön , ja yhtäkkiä valtaakin innostus. lnspi-
raatio on tärkeä asia, ei pelkästään myytti . 

- Lapset ovat minulle inspiraation läh-
de. Lapsen tarkkaileminen ja lähellä elämi-
nen on hyvin innostavaa. Yksi sanakin voi 
innostaa. Kaikki on kiinni siitä tavasta, jolla 
elämää tarkkailee. Silloin on liian kiire, jos 
lakkaa huomaamasta yksityiskohtia . On py-
sähdyttävä. Ihmisen on vaalitlava sisäistä 
hiljaisuutta. 

Anna-Mari Kaskinen kokee työnsä kir-
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jailijana ennen kaikkea hengellisenä kutsu-
muksena, vaikka ei niin isoa sanaa ha-
luaisikaan käyttää. 

- Viestin i liittyy toivaan ja lohdutuk-
seen . Lohdutusta tarvitsee vanhemmiten 
yhä enemmän. Ympärillä on paljon särky-
mistä. Kaiken keskellä on olemassa pohja 
joka ei putoa. Sitä me kaikki tarvitsemme 
tässä yhteiskunnassa ... 

Lasten ja nuorten asiat ovat sielläkin lä-
hellä Kaskisen sydäntä. Siksi häntä riipai-
see, kun Suomessakin joudutaan todista-
maan järkyttäviä nuorten tekemiä veritöitä 
kuten Jokelan ja Kauhajoen tapaukset. 

- Äitinä tiedostan , että nämä ovat kau-
heimpia asioita, mitä ihmisille voi tapahtua. 

Anna-Mari Kaskinen 

Valtava suru , että jotkut voivat niin huonos-
ti , että tällaista pääsee tapahtumaan. Se 
kertoo suuresta yksinäisyydestä , Kaski-
nen toteaa vakavana. 

- Näyttää siltä, että nuoren ahdistuk-
sen syvyyttä ei ymmärretä eikä siihen siksi 
osata puuttua ajoissa. Nuoret elävät liikaa 
omassa maailmassaan , aikuiset omas-
saan . 

- Toivon , että pääsis in käymään 
Taizessa. Tunnen sitä paikkaa sisältäpäin 
kirjoitusten perusteella . Se on hyvä esi-
merkki siitä, miten rukous ja työ toisten 
puolesta yhdistyvät kauni illa ja merkittäväl-
lä tavalla. Hengellinen elämä ei ole irti siitä 
vastuusta, jota tunnetaan toisia kohtaan . 

Pekka Kaskinen 1 Sana 18.10.2008 



KRISTILLINEN 
TAIDESEURA 
LYHYESTI 
Kristillisen Taideseuran perusti 
1919 kirjailija Hilja Haahti 
ystävineen. Seuran perustajien 
ajatuksissa oli kolmisoitu: taide, 
kristillisyys ja suomalaisuus. 

Vuosisadan alkukymmeninä taideseuraan 
lukeutui monia eri kristillisten piirien vaikut-
tajia ja sen vaikutuspiirissä oli kulttuurielä-
män eturivin henkilöitä. Kristinusko oli län-
simaissa yleensäkin tiedostetumpi yhteis-
kuntaelämän osa. 

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

Nykyisin seura julkaisee vuodesta 1975 
ilmestynyttä Ärs Magna: suuri taide , vuosi-
julkaisua, Seuran paikallisia yhdistyksiä 
toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa, 
Mikkelissä ja Loimaalla. Seuran 90-vuotis-
juhlan järjestää Loimaan yhdistys. 

Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Lu-
keudumme myös vuonna 1978 laajalla 
pohjalla alkuunsa saaneen Tieteen ja tai-
teen kristillisen tukisäätiön perustajiin . 

Kristityn maailmankuvaan kuuluu avoi-
muus hengelliselle todellisuudelle myös tai-
teen alueella. Haluamme edistää tätä avoi-
muutta. Tervetuloa tutustumaan seuraan 
myös verkkosivuillamme www.kristillinen-
taideseu ra. fi . 

Hyvä ystävä, olet tervetullut seuramme 
jäseneksi! Liittyminen käy oheisella lipuk-
keella . Jäsenyyteen sisältyy kerran vuo-
dessa ilmestyvä Ars Maga. Jäsenmaksun 
suuruus oli Helsingin yhdistyksessä kulu-
neena vuonna 10 euroa. Jäsenmaksu peri-
tään postitse. 

Li ittymistiedot 

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 

Anja Ounila 
Pajakatu 10 B 13 
15520 Lahti 

Juhani Järvinen 
Papinkuja 4 A 20 
32200 Loimaa 

Marja Meura 
Satakielentie 10 
48230 Kotka 

Martta Juuti 
Kaituentie 39 E 78 
50160 Mikkeli 

Nimi 

Osoite 

Ammatti 

Syntymäaika 

Päiväys 

Allekirjoitus 
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