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Päivä kokosi laajasti kristittyjä yli kirkkojen 
ja seurakuntien rajojen rukoilemaan Suomen puo-
lesta. Tapahtuma kuului itsenäisyyden juhlavuoden 
tapahtumiin. Meille monille vaikuttava hetki oli, kun 
maamme kuntien vaakunaliput ja Suomessa asuvien 
maahanmuuttajien kotimaiden liput järjestyivät ristin 
muotoon Turku-hallin areenalle.  Suomalaisten kirkko-
jen ja seurakuntien edustajat rukoilivat yhdessä näi-
den lippujen edustaman kokonaisuuden, kotimaam-
me puolesta.  Myös pääministeri toi henkilökohtaisen 
tervehdyksensä tapahtumaan.

TTKT:n ovat perustaneet Kirkkohallitus ja joukko kir-
kollisia järjestöjä vuonna 1978. Tukisäätiö on histo-
riansa aikana jakanut kannustusapurahoina huomat-
tavan summan tieteelliseen, erityisesti teologiseen 
tutkimukseen ja kristilliseen maailmankatsomukseen 
perustuvaan taiteelliseen työhön. 

Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön apurahasään-
tö toteaa: 

Avustettavien hankkeiden tulee edistää kristillistä 
uskoa, kristillisten kirkkojen ja seurakuntien elä-
mää tai niiden julistus- ja palvelutehtävää. Apura-
hoja harkittaessa huomioidaan hankkeiden kiin-
nostavuus, laajuus ja vaikuttavuus. Apurahoja 
harkittaessa voidaan ottaa huomioon kristillisten 
kirkkojen ja seurakuntien vuosittaiset painopis-
tealueet. 

Monet apurahan saajat ovat todenneet, että itse ra-
hasumman ohella apurahan tärkeä, jopa tärkein ulot-
tuvuus on hankeen huomioiminen ja kannustus. Tu-
kisäätiön hallitus toivoo, että myös tämän vuoden 

Joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna 2017 
Turussa vietettiin valtakunnallista Kristuspäivää. 

apurahat voivat täyttää tämän tehtävän.

Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön myöntämän 
Kristillisen taidesäätiön vuoden 2016 kohdeapura-
han saaja oli Seinäjoen kristillinen teatteriyhdis-
tys Kristy ry. 

Joulukuussa Tieteen ja taiteen kristillisen tukisääti-
ön edustajalla oli tilaisuus seurata yhdistyksen esit-
tämää kirjailija Harri Raittiin näytelmää Lutherin elä-
mästä. Näytelmä piirsi ytimekkäästi uskonpuhdistajan 
elämän ydinkohtia. Kristy ry on perustettu kaksikym-
mentä vuotta sitten ja esittänyt Seinäjoen kaupungin-
teatterin näyttämöllä lukuisia näytelmiä. 

Kristityn asema maailmassa on yksinkertainen, kuten 
vaikkapa Kristuspäivä ilmaisi: tunnistaa itsensä lap-
sena ja Jumala isänä.

Kristitty saa käyttää lahjojaan ja kokemustaan ihmis-
ten parhaaksi ja Jumalan kunniaksi. Psalmin 103 alus-
sa tästä sanotaan:

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minus-
sa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Her-
raa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on 
sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini 
ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut 
kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja 
rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydel-
lään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.

Antero Polso

Puhe Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön 
apurahatilaisuudessa joulukuussa 2017
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Kristillisen taideseuran perustaja, 
kirjailija Hilja Haahti (1875–1966) ja 
hänen puolisonsa säveltäjä, professori 
Ilmari Krohn (1867–1960) tekivät 
taiteilijoina paljon yhteistyötä.

Ensimmäinen suomalainen oratorio 
Ikiaartehet syntyi tämän työn tuloksena 
vuosina 1912–14. Oratorio kertoo 
roomalaisen upseerin Mariuksen ja 
kristityksi kääntyvän ylimysnaisen 
Clelian traagisesti päättyvästä 
rakkaudesta. 

Säveltäjä Jaakko Kortesharju ja urkuri 
Markus Malmgren ovat sovittaneet 
teoksen orkesteriosuuden uruille. Elina 
Rantamäki, sopraano, Ursula Hynninen, 
altto, Jarno Lehtola, tenori ja Markku 
Nuotio, basso sekä Kamarikuoro 

Levytys Ilmari Krohnin oratoriosta

Wähäpaimen ja Kamarikuoro Vox 
Lapsus esittivät oratorion Olarin kirkossa 
toukokuussa 2013 Martti Laitisen 
johdolla. Teos julkaistiin levytettynä 2017. 

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö 
on tukenut hanketta. Teokseen pohjau-
tuva videoteos esitetään Kristillisen 
taideseuran 100-vuotisjuhlassa keväällä 
2019. 
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Taidetta koskevan pohdinnan kestoaihe on kysymys 
siitä, onko taide ensisijaisesti päämäärä itsessään 

vai väline jonkin muun päämäärän saavuttamiseksi. 
Näiden kahden näkökulman välinen jännite vaikuttaa 
taidetta koskeviin valintoihin, joita yksilöt, ryhmät ja 

kulttuuriset instituutiot tekevät joka päivä.

Liturginen musiikki  
–  väline vai päämäärä

Tutkintoni otsikko on Liturgisen musiikin 
suunnittelu ja toteutus taiteellisesti he-

delmällisessä vuorovaikutuksessa muun sisällön 
kanssa. Opin- ja taidonnäytteessäni olen pyrkinyt to-
teuttamaan laajoja ja esteettisesti perusteltuja musii-
killisia kokonaisuuksia liturgisessa kontekstissa. Tä-
hän aiheeseen otin kolme tavoitteellista näkökulmaa.

Näkökulmat

Ensimmäinen näkökulma liittyy soitinten hallintaan. 
Olen halunnut kehittyä urkurina ja musiikinjohtajana. 
Samalla olen tutkinut näiden alojen vuorovaikutus-
ta kirkkomuusikkoudessa. Alan moninaisuus ja sille 
luonteva multi-instrumentalismi on edellyttänyt myös 
näiden alojen opiskelua yleisellä tasolla.

Toinen näkökulma liittyy liturgiseen kontekstiin. Olen 
tahtonut syventää jumalanpalvelusmusiikin suunnit-
telua ja toteutusta koskevaa ymmärrystäni siten, että 
liturgian tekstit, muoto ja affektit toimivat innoituksen 
lähteinä ja työvälineinä. Liturgia ei ole antanut minulle 
valmiita ohjelmistollisia, sisällöllisiä tai toteutukselli-
sia ratkaisuja, mutta se on auttanut minua tekemään 
valintoja ja toiminut työni heijastuspintana.

Kolmas näkökulma liittyy tutkinnon ohjelmistoon. Olen 
pyrkinyt perehtymään kahteen keskeiseen kirkkomu-
siikin ohjelmistotyyppiin eli virsilauluun ja ns. grego-
riaaniseen kirkkolauluun sekä muuhun niihin pe-
rustuvaan musiikkiin. Jatkotutkinnossani olen myös 
pyrkinyt koettelemaan näiden alueiden rajoja ja prob-
lematisoimaan näitä käsitteitä.

SäveltäjämeStari 
ilmari Krohnin 

ja vaimonSa hilja 
haahden perheKuva  

ilmari Krohnin 
KuvaKoKoelmaSta. 
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Kaikkiin kolmeen näkökulmaan olen tavoitellut per-
soonallista otetta, jossa kuuluisi myös oma ääneni. 
Olen siis pyrkinyt sekä seisomaan omilla jaloillani että 
tukeutumaan liturgian sisältöön. Voidaan kysyä, onko 
tässä ristiriita. Kuusi jatko-opintovuotta ovat osoitta-
neet, että nämä kaksi asiaa voivat toteutua samanai-
kaisesti. Tämä on vaatinut aikaa, ajatustyötä ja myös 
laajoja tukiopintoja.

Neljä säiettä

Tutkinnon ohjelmisto jakautui neljään osa-alueeseen, 
joita kutsun tutkinnon säikeiksi.

Ensimmäinen säie koostui historiallisista teoksis-
ta, jotka sisältävät kokonaisen liturgisen tilaisuu-
den. Tähän säikeeseen kuului kaksi Ilmari Krohnin 
säveltämää teosta: iltarukoushetki Tie, totuus ja elämä 
vuodelta 1939 ja sanajumalanpalvelukseksi sävelletty 
Johannes-passio vuodelta 1940.

Tutkinnon toinen säie koostui uusista teoksista, jotka 
niin ikään sisältävät kokonaisen liturgisen tilaisuuden. 
Tähän säikeeseen kuului kaksi säveltäjä Markus Vir-
taselta tilaamaani teosta: keskipäivän rukoushetki Si-
nä olet jo läsnä vuosilta 2011–12 sekä Psalmimessu 
vuosilta 2014–15.

Kolmannessa säikeessä paneuduin monipuolisesti 
klassiseen liturgiseen urkujensoittoon. Valitsin, laa-
din ja improvisoin urkumusiikkia sekä liturgisten sä-
velmien ja virsien urkusovituksia kahteen tilaisuuteen: 
Helsingin tuomiokirkossa vietettyyn aamurukoushet-
keen ja Temppeliaukion kirkossa vietettyyn pääsiäis-
aamun messuun.

Tutkinnon neljäs säie oli eräänlainen tutkimusmatka: 
siinä pyrin kehittämään liturgiselle musiikille uuden-
laisia muotoja ja toteutustapoja. Yhdistin pyhiin tilan-
teisiin kaksi länsimaisessa taidemusiikissa keskeistä 
sävellysmuotoa: sonaatin ja sinfonian. Helsingin tuo-
miokirkossa vietetty rukoushetki päivän päättyessä si-
sälsi neljä improvisaatiota, joilla oli kokeellinen suhde 
tilaisuuden muotoon ja jotka muodostivat yhdessä niin 
sanotun kompletoriosonaatin. Johanneksenkirkossa 
vietetyssä poikkitaiteellisessa jumalanpalveluksessa 
yhdistyivät tanssi, kaunokirjalliset tekstit, Jean Sibe-
liuksen viidennestä sinfoniasta laatimani urkusovitus 
sekä taidelähtöisesti suunniteltu liturginen järjestys.

Jokaisessa neljästä säikeestä oli siis yksi laajamuo-
toinen jumalanpalvelus ja yksi rukoushetki. Neljä ru-
koushetkeä vietettiin saman päivän aikana. Yhteensä 
tutkintooni liittyi siis viisi jumalanpalvelusta, joista yksi 

oli näiden rukoushetkien muodostama kokonaisuus.

muusikoN työskeNtelyN elemeNttejä

Musiikin lisäksi tutkintooni kuuluu tutkielma, jonka ot-
sikko on Muusikon taiteellinen työ ja liturginen kon-
teksti. 

Tutkielmassani en ole pyrkinyt selvittämään taiteelli-
sen prosessin universaaleja lakeja vaan esittämään 
päätelmiä omasta työskentelystäni. Tarkastelemissani 
prosesseissa voidaan havaita neljä samaa element-
tiä: esteettinen kokemus, musiikkia koskeva ymmär-
rys, musiikin ja liturgian suhdetta koskeva ymmärrys 
ja taiteellinen toiminta. Prosessien muoto on erään-
lainen ympyrä – tai spiraali – jossa nämä elementit 
seuraavat toisiaan samassa järjestyksessä yhä uu-
delleen. Kunkin prosessin ominaisluonteen kannalta 
erityisen merkittävää on se, mistä elementistä proses-
si lähtee liikkeelle. Muusikon tuleekin ottaa vakavasti 
se, millä lailla hänen yksilöllisyytensä vaikuttaa hänen 
työskentelyynsä. Siinä paras asiantuntija on hän itse 
– ei oppikirja, ei opettaja eikä myöskään työnantaja.

Martti Laitinen

Martti Laitinen on musiikin ja filosofian maisteri 
sekä väitellyt kirkkomusiikin alan tohtoriksi 
Taideyliopistossa. 

Liturgia ei ole antanut minulle valmiita ohjelmistollisia, sisällöllisiä tai toteutuksellisia ratkaisuja, mutta se on auttanut minua tekemään valintoja ja toiminut työni heijastuspintana.
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Neula siveltimenä 30 vuotta
Helena Vaari maalaa ompelukoneella. 

Lanka on väri ja neula on sivellin.

Helena Vaari on tekstiilitaiteilija ja taide-
käsityöläinen. Hänen juhlanäyttelynsä 
”Neula siveltimenä 30 vuotta” oli elo-

syyskuussa 2017 Galleria Nuovossa, Lahdessa. Näyt-
telyn avasi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. 
Esillä oli sekä kirkko- että taidetekstiilejä.  Pääosas-
sa olivat kirkkotekstiilit. Monet kirkot lainasivat Hele-
nan niihin tekemiä tekstiilejä, joten täällä niitä pääsi 
tarkastelemaan lähempää kuin kirkossa.  Näyttelys-
sä oli nähtävillä myös useita luonto- ja ihmisaiheisia 
taidetekstiilejä. 

”Maalaan ompelukoneella, lanka on väri ja neula on 
sivellin.  Teen vanhaa perinnettä uusin tekniikoin. Jo 
keskiajalla kirkkotekstiilit valmistettiin kirjomalla ja om-
pelemalla. Ompelukoneeni on säädetty niin, että voin 
ommella sillä millaisia kuvioita vain haluan, kaikki on 
käsityötä. Taidekirjontaani en tee tietokoneella. Yh-
teen teokseen lankaa voi mennä kymmeniä kilomet-
rejä. Kankaista tulee erittäin kestävää, sillä langoista 
syntyy siihen kirjomalla miljoonia solmuja.” 

kirkkotekstiilit

Kirkot ovat Luojalle tehtyjä rakennuksia taiteilijoiden 
käsien kautta. Kirkkotekstiilit ovat jatkumoa arkkiteh-
tien, maalareiden, kuvanveistäjien teoksiin, ja ovat 
tärkeä osa messua kukkien ja musiikin ohella. 

30 vuoden aikana Helena Vaarin käsistä on valmistu-
nut kolmesataa kirkkotekstiiliä kymmeneen kirkkoon 
sekä kolme piispankaapua. Helsingin uuden piispan 
Teemu Laajasalon liturgiset vaatteet ovat Helena 
Vaarin käsialaa. 

Kirkkotekstiilien suunnittelussa Helena ottaa huomi-
oon kirkon arkkitehtuurin, interiöörin ja sijainnin lisäk-
si kirkollisen sanoman, symboliikan ja tietysti asiak-
kaan toiveet. Tekemisen ydin on idea, jonka ympärille 
suunnitelma hahmottuu. ”Symboliikka voi lohduttaa tai 
ilahduttaa kirkossa kävijää. Assosiaatio omaan elä-
mään on tärkeä”, Helena sanoo. ”Käytän tekstiileissä-
ni mielelläni myös tarinoita, paikallista symboliikkaa tai 
asioita, jotka ovat yleisesti tuttuja kirkossa kävijälle.” 

Koko prosessi voi viedä neljäkin vuotta, sillä kirkko-
tekstiilejä on useita (alttarivaate eli antependium, kalk-
kiliina, kirjaliina, stolat, messukasukka) ja sarjoja viisi 
– värit punainen, vihreä, valkoinen, violetti ja mus-
ta, erityisesti rannikolla voi olla myös sininen violetin 
asemasta. Eri sarjojen kuviointi voi olla joko saman-
lainen tai erilainen. 

Suunnitelmat ovat perusteltuja ja tarkkaan harkittu-
ja. Toteutuksessa tulee joskus eteen ongelmia, mut-
ta Helenan mukaan niiden ratkaiseminen vain ruokkii 
luovuutta ja kehittävät häntä. 

opetuSminiSteri Sanni Grahn-laaSonen tutuStui näyttelyyn helena vaarin opaStuKSella.
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ihmiSen KoKoinen roomatar, jonKa eSiKuvana on 
ollut veStan neitSyt Forum romanumilla. 

taidetekstiilit

Taidenäyttelyissä Helenan taidetekstiilit hämää-
vät katsojaa. Niiden oletetaan olevan maalauk-
sia, mutta lähemmäs tullessa selviää, että ne on-
kin ommeltu! 

Luonto ja ihminen inspiroivat Helenaa: ”Vaate on 
ihmisen päällä veistoksellinen, monimuotoinen ja 
abstrakti.” Kangas sekä aiheena että materiaa-
lina kiehtoo häntä – kangas, jonka muodot, las-
kokset, sävyt saadaan aikaan kankaalla ja lan-
galla. Langoilla kolmiulotteisuus tulee esiin myös 
käyttämällä varjoissa mattalankaa ja valossa kiil-
tävää lankaa. ”En värjää, vaan sävytän kankaan 
kirjontatekniikalla.”

Muotitalojen luomukset kiehtovat Helenaa. ”Ne 
ovat taideteoksia”, hän huokaa ja unelmoi joskus 
pääsevänsä yhteistyöhön jonkun ranskalaisen tai 
italialaisen muotitalon kanssa. 

taustaa

Helena valmistui tekstiilisuunnittelijaksi Kuopion 
koti- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 1987, mitä 
oli edeltänyt valmistuminen Hollolan käsi- ja tai-
deteollisuusoppilaitoksesta 1985.  

”Ammattini on unelmien täyttymys!” hän sanoo 
hymyillen. 

Helena on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon, Lah-
den Taiteilijaseuran, Kristillisen taideseuran Lah-
den yhdistyksen sekä Lahden seudun yrittäjä-
naisten jäsen. 

www.helenavaari.fi

Kikka Miilus 

yKSityiSKohta roomattareSta.
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pyhtään pyhän henriKin KirKon KirKKoteKStiilejä.
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Helsingin piispa 
Teemu Laajasalon 
liturgiset vaatteet

Helena Vaari on suunnitellut Helsingin piispa Teemu 
Laajasalon liturgiset vaatteet. Niiden muotokieleen ja 
symboliikkaan Helena Vaari on yhdistänyt hiippakun-
taan ja piispan tehtävään liittyvää symboliikkaa sekä 
Helsingin tuomiokirkon arkkitehtuuria. 

Piispankaavun selkäkilven keskellä on valkoinen ta-
sasivuinen risti. Muoto on kuin Helsingin tuomiokirkon 
pohjapiirustus ja kirjonta silkkilangoilla loistaa kuin itse 
kirkko. Valkoisesta rististä lähtee renkaita – sanoma 
laajenee ja leviää kaikkiin suuntiin. Symboliikka ker-
too tuomiokirkon ja piispan yhteyksistä muihin seu-
rakuntiin, seurakuntalaisiin, ihmisiin, kaupunkeihin ja 
kaikkiin ilmansuuntiin. 

Piispankaavun etuosaan on valkoisen ristin ympärille 
kirjottu pieniä ristejä eli pieniä kirkkoja, joita yhdistä-
vät silkkilangoilla ommellut tiet. Korukivi, joka on teh-
ty punaisesta graniitista, kuten Tuomiokirkon portaat, 
kertoo Pietarista, pysyvyydestä ja kirkon synnystä. 
Jeesus sanoi: Sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä ra-
kennan seurakuntani. Matt.16:18. Piispankaavun kä-
denteihin on kirjottu Herran siunaus kullanvärisellä 
silkkilangalla. 

Juhla-asuun kuuluvan piispanhiipan edessä on val-

koinen tasasivuinen risti ja siinä korukivenä punai-
nen graniitti. Piispan stolia on kaksi, valkoinen ja si-
ninen. Niissä toistuu sama symboliikka kuin muissa 
tekstiileissä. Stola on pappeuden merkki, Kristuksen 
ikeen symboli.

Piispan asun pääväri on tumman sininen, Tuomiokir-
kon alttaritaulun Neitsyt Marian vaatteen ja taivaan 
värit. Kirkon värit, vaalean harmaa, valkoinen ja kulta, 
tulevat myös esille symbolien yksityiskohdissa. 

Suunnittelu ja taidekirjonta, tekstiilitaiteilija Helena 
Vaari
Piispankaavun ja hiipan ompelu, artenomi Tytti Helles
Graniittikorut, hopeaseppä Soili-Riikka Andersson

Teksti on mukailtu lyhennelmä Helena Vaarin sivulta 
www.helenavaari.fi	

piiSpa teemu laajaSalo vihittiin virKaan 
12.11.2017 helSinGin tuomioKirKoSSa.
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Ranskalaisen mestari-auteurin Robert 
Bressonin kuvatessa kultakauden tuo-

tannossaan armoa ja pelastusta sekä niiden piiriin 
hakeutumista, Bergman etsii, kysyy ja etsii. Monien 
tarjoillessa näkemyksiä, vastauksia ja teorioita, Berg-
man esittelee katsojalle jatkuvasti kysymyksiä. 

Vuoden 1957 ”Seitsemäs sinetti”, alkukieliseltä ni-
meltään ”Det sjunde inseglet”, oli Bergmanin itsensä 
mukaan hänen ensimmäinen puhtaasti uskonnollinen 
elokuvansa. Hän teki sen käsitelläkseen sieluaan jäy-
tävää kuolemanpelkoaan ja kuvatakseen omia kysy-
myksiään Jumalaa ja vastauksia etsivän ritarin hah-
mon kautta. 

Papin perheessä kasvanut ja ankaran uskonnollisen 
kasvatuksen saanut Bergman oli lapsesta lähtien po-
tenut jatkuvaa, pahenevaa kuolemanpelkoa ja me-
nettänyt lapsenuskonsa huomatessaan vanhempi-
en väliset uskonnolliset ristiriidat, joita hän muistelee 
tarkemmin oivallisessa omaelämäkertateoksessaan 
”Laterna Magica”. 

Kirjailija Hilkka Rasku kirjoittaa Bergmanin elokuvi-
en maailmasta nähdäkseni sangen osuvasti: ”Pappis-
kodissa saadut vaikutteet elävät jatkuvasti Bergma-
nin tuotannossa. Kristillinen maailma symboleineen, 
asenteineen,	tunnelmineen	välittyy	hänen	filmeissään	
aitona ja monivivahteisena. Ei ainoastaan sellaisessa, 
miljööltään kristillisessä elokuvassa kuin ”Talven va-
loa” vaan myös esimerkiksi elokuvassa ”Kasvot”.  Vie-
läpä lapsuuden maailman kielikin, Raamatun väkevän 
runollinen, vertauskuvallinen kieli, tuntuu imeytyneen 
Ingmar Bergmanin tajuntaan taiteelliseksi äidinkie-
leksi, tottelevaiseksi ja vivahdusrikkaaksi ilmaisuvä-
lineeksi.” 

”Seitsemäs sinetti” toimii tärkeänä kehyksenä myö-

Ingmar Bergman 
– ikuinen etsijä

Siinä missä monet elokuvaohjaajat 
esittelevät meille selkeitä teesejä, joita 
he parhaimmillaan ja pahimmillaan 
kierrättävät elokuvasta toiseen, 
Ingmar Bergman ei tyydy tähän. 

hempien elokuvien etsinnälle ja uskontokäsitykselle 
sekä en pidä liioiteltuna yhdistää Bergmania itseään 
”Seitsemännen sinetin” ritariksi, traagiseksi Jumalan 
etsijäksi. 

jumala oN saNomatoN

Ja Jumala pysyy vaiti. Max von Sydowin näyttelemän 
ritarin hahmo metsästää olemassaolonsa tarkoitusta 
ja vaatii Jumalalta vastauksia. Jumala ei kuitenkaan 
näyttäydy eikä ilmesty koko elokuvan aikana. Mystisiä 
tapahtumia silti on eikä mystistä todellisuutta suoraan 
kiistetä;	melko	samaan	 tapaan	kuin	filosofi	Ludwig 
Wittgensteinin myöhäistuotannossa. Meidän todelli-
suutemme ei vain pysty käsittelemään ja kuvaamaan 
mystistä todellisuutta. Se jää rajan tuolle puolen. Witt-
genstein kirjoittaa: ”Jumala ei ilmesty maailmassa, 
siinä millainen maailma on, mutta näyttäytyy siinä, 
että maailma on olemassa. Jumala on sanomaton”. 

”Seitsemännen sinetin” kiivain keskustelu käydään 
jo neljännessä kohtauksessa. Ritari saapuu kirkkoon 
ja pysähtyy tuijottamaan Kristuksen tuskasta vääris-
tyneitä kasvoja nähden kannoillaan kulkevan Kuole-
man. Hän alkaa ripittäytyä Kuolemalle:

Ritari: Haluaisin ripittäytyä, mutta sydämeni on tyhjä. 
Tyhjyys on kuin peili, josta katselen omaa kuvaani. 
Pelko ja inho täyttävät minut. Olen ollut välinpitämä-
tön ja joutunut ulkopuolelle. Elän haaveiden, henkien 
ja kuvien maailmassa. 

Kuolema: Ja silti et halua kuolla?

Ritari: Kyllä haluan. 

Kuolema: Mitä sitten odotat?

Ritari: Haluan tietää. 

Kuolema: Haluat takuun?

Ritari: Kutsu sitä miksi haluat. (Polvistuu) Miksi se on 

inGmar BerGman (1957)
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niin vaikeaa? Miksi Jumala piiloutuu? On vain puolit-
taisia lupauksia, tarinoita ihmeteoista. Mitä tässä voisi 
uskoa? Kun haluaa, mutta ei vaan voi. Entä ne, jotka 
eivät edes halua? Haluaisin tuhota Jumalan sisältäni. 
Miksi Hän pysyy siellä tuottaen tuskaa ja nöyryytystä? 
Vaikka kiroan hänet, hän ei poistu. Hän vain jatkaa 
pilkkaamista. (Puhuu koko ajan enemmän Kristuksel-
le kuin Kuolemalle) En pääse hänestä. Haluan tietää, 
en vain uskoa. En halua oletuksia vaan tietoa. Halu-
an, että Jumala paljastaa kasvonsa ja puhuu minulle. 

Kuolema: Mutta Hän vaikenee.

Ritari: Huudan Häntä pimeydessä, mutta siellä ei tun-
nu olevan ketään.

Kuolema: Ehkä ei olekaan. 

Ritari: Silloin on elämä järjetöntä. Kukaan ei kestä sitä 
tietoa. Kuoleman ja elämän tyhjyydestä. 

Kuolema: Kaikki eivät välitä. 

Ritari: Jonain päivänä hekin katsovat tyhjyyteen! 

Kuolema: Sinä päivänä.

Ritari: Nyt ymmärrän. Me teemme pelostamme epäju-
malankuvan ja sitä kutsumme Herraksemme.  

Kuolema: Huolehdit turhaan. 

”Seitsemännen sinetin” aikaan Bergman vielä rukoili 
aktiivisesti, uskoi Jumalaan sekä pohti tuonpuoleista 
relevanttina ajatuksena. Bergman kuvaa elokuvakir-
jassaan ”Bilder”, kuinka elokuvan teon aikaan ”rukoi-
leminen oli aivan luonnollista toimintaa” ja kuinka elo-
kuvassa näkyy ”viimeiset ilmaukset selväpiirteisestä 
uskonnollisuudesta, jonka hän oli perinyt isältään”. 

Jumalan ongelmaa puidaan syvällisemmin vasta pa-

ria vuotta myöhemmin julkaistussa elokuvatrilogias-
sa. Bergman muistelee ”Bilder”-kirjassaan kuinka hän 
”Kuin kuvastimessa”-elokuvan aikaan tajusi, että ”ole-
misesta siirrytään olemattomuuteen. Ensin ihminen 
on. Sitten häntä ei ole.” Hän kertoo, että vuonna 1961 
hän selvitti ”lapsuuden perintönsä lopullisesti”. 

Ristiriitainen Bergman

Näin selvää ei Bergmanin Jumalan kiistäminen kui-
tenkaan ole, sillä elokuvan ”Kuin kuvastimessa” lop-
pukohtauksessa päähenkilö päätyy siihen tulokseen, 
että ”Jumala on rakkaus”.  Joskus tuntuu, että Berg-
manin elokuvat puhuvat aivan toista kuin Bergman 
itse. 

Bergman tuntuu todellisen kiihkeän etsijän tavoin 
seilaavan ja seilaavan, jopa saman lauseen sisäl-

lä. Hän kirjoittaa ”Laterna Magicassa” kuin-
ka ”Jumalaa ei välttämättä olekaan olemassa 
yhä oikullisempien atomiemme seassa. Oi-
vallukseni on tuonut mukanaan tietynlaisen 
turvallisuuden tunteen, joka on päättäväises-
ti työntänyt tieltään sielun hädän ja sisäisen 
sekasorron. Koskaan ei sitä vastoin ole kiel-
tänyt toista elämääni, hengellistä elämääni”. 

Jörn Donner on jossain yhteydessä puhunut 
Bergmanista ateistina. Mielestäni Bergmanin 
väittäminen pelkäksi ateistiksi on lähes yh-
tä absurdia kuin hänen väittämisensä funda-
mentalistikristityksi. Se, että Bergman ei julis-
ta, ei tarkoita sitä, että hän kieltäisi. 

Nähdäkseni teemaan sopivan ikuisen etsijän 
uskontunnustuksen on kiteyttänyt mitä mai-
nioimmin suomalainen laulelmantekijä Veik-

ko Lavi kappaleessaan ”Syntisen virsi”. Hän lopettaa 
kappaleen säkeisiin: ”Usein pyörii mulla aatoksissa 
tuo koti rovastimme tarjooma. Ken sinuun uskoo pää-
see sinne kyllä vaik ylen elämässään piehtarois. Vaan 
mä en usko, toivon pidän yllä kun Sulle valehdella 
en mä voi”. 

Samassa hengessä lopettaa Ingmar Bergman muis-
telmansa. Hän siteeraa äitinsä päiväkirjaa, enkä usko, 
että sattumalta juuri tämä kohta on valikoitunut viimei-
seksi lainaksi; ”Rukoilen Jumalaa, vaikka minulla ei 
ole lujaa uskoa. On vain suoriuduttava omin voimin 
niin hyvin kuin pystyy”. 

Niilo Rantala 
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Kuoleman läheisyys taiteilijalle

E lämän rajallisuus on taiteilijoille toisaalta 
dramatiikan voimavara, joka antaa mah-

dollisuuksia erilaisten asioiden tai tunteiden käsitte-
lyyn, toisaalta se voi olla ahdistava asia. Mahdolli-
suus on myös kuluneiden fraasien käyttöön, esim. 
“taivaassa kerran...” hengellisten laulujen viimeises-
sä säkeistössä.

Kiinassa 1999 olimme mukana kansainvälisen seu-
rakunnan musiikkitiimissä. Kerran harjoituksiin odo-
teltiin erästä venäläistä miestä, eikä hän saapunut. 
Myöhemmin kuulimme, että hän oli kuollut kun ei ollut 

“Numeroon ei nyt saada yhteyttä. Yrittäkää myöhemmin uudelleen.” 
Mikäs siinä, ehdin saada äänitteet varmaan myöhemminkin. 

Vasta muutaman kuukauden kuluttua luin jostain, että tämä mukava 
basisti olikin siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Nettikirjoittelun perusteella 

muutkin olivat kokeneet Harri Merilahden mukavana, ja muistelot 
olivat alkaneet. Mikä merkitys omalla tai muiden kuolemalla onkaan, 

jälki- taikka etukäteen?

halunnut luovuttaa turistikadun ravintolan ulkoalueella 
omaa juomapulloaan pois. Vetäjä oli kutsunut poliisit 
tai yksityiset vartiomiehet, jotka olivat lyöneet häntä 
joillain teräpäisillä kepeillä, ja mies menehtyi vammoi-
hin myöhemmin. Koin erikoista yhteyttä seurakunnan 
ja saman tiimin jäsenen kanssa, jota en ehtinyt edes 
tavata ja joka menetti henkensä jonkun naurettavan 
syyn takia.

Eräs CAF:n jäsen kuoli yllättäen tulipalossa vuosi, pari 
sen jälkeen kun hän oli ollut yhdistyksen hallitukses-
sa vastuissa. Hänen hallitusvuodestaan kiitokseksi 

auli BiSter (o.S. vuorela) 
ja Kirjoittaja Keväällä 2017 
KäymäSSä läpi aulin vanhoja 
lauluja. 
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Kuva: www.christianartists.org

saamassani, hänen tekemässään pienessä taulus-
sa värit ovat nyt alkaneet haalistua, mutta muiste-
len edelleen hänen asennettaan, myös hänen anta-
maansa kritiikkiä.

Taiteilijalla kuolemaan liittyy kesken jäämisen taakka: 
elämän lisäksi aina jokin teos jää kesken. Saavut-
taako se täydellisyyden tai muuten vain tavoitteen-
sa joskus tuonpuoleisessa? Millä on oikeasti väliä? 
Jääkö minusta jälki ja millainen, mitä oikeastaan ha-
luankaan sanoa?

Kestääkö teos edes säilytystä, vai tuhoutuuko sekin 
ajan myötä? Kyllä tuhoutuu, ennemmin tai myöhem-
min. Teoksia saisi koottua ja jäämään elämään taitei-
lijan jälkeen mahdollisimman pitkään toimimalla ajois-
sa ja säilyttämällä niitä oikein, jos ei omin voimin niin 
museoissa. Digitaaliset aineistot säilyvät CD:llä pi-
tempään kuin muistitikulla.

Helene Schjerfbeckin vuosien myötä pelkistyvät ja 
haurastuvat omakuvat muistuttavat suomalaisille tai-
teilijoille ihmisen osasta. Nyt Helene saa myös lipu-
tuspäivän syntymäpäiväkseen, kun sisäministeriö on 
suositellut lipun nostamista salkoon Suomen kuvatai-
teen päivänä 10. heinäkuuta.

Kirjoitin särkyneisyyteen keskittyneessä CAF-lehdes-
sä 3/2011, että elämää ei voi hallita, mutta kuolemaa 
voi, sillä Kristus on voittanut kuoleman. Siirtykäämme 
siis elämänhallinnasta kuolemanhallintaan.

Omalle kohdalle aiheet tulivat uudestaan läheisiksi, 
kun Auli-siskoni sairastui ja kuoli vuoden 2017 aikana. 
Vuoden mittaan halu saada oikeasti dokumentoitua 
hänen 1980-luvun alun gospel- ja muita laulujaan kas-
voi, ja ilokseni myös hän osallistui siihen – voimiensa 
mukaan. Aiemmin olin esittänyt dokumentointitoiveen 
muutaman vuoden välein, mutta Auli ei oikein osannut 
sanoa, miksei tarttunut asiaan. Kuulemma nuoruuden 
luomuksista osa tuntui jälkikäteen lapsekkailta, kuiten-
kaan tässä vaiheessa hän ei voinut kiistää sitä, että 
joukossa on paljon hyviä lauluja. Ja nyt kun käyn ai-
neistoa läpi, kuoleman voittamisen ja toivon teemat 
syvällisissä teksteissä vain vahvistuvat. Ikään kuin 
laulut olisivat odottaneet tätä aikaa.

Yritetään myöhemmin uudelleen, paremmalla ajalla.

Arto Vuorela 
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open 
your artOpen Your Art 2017 oli poikkitaiteellinen yleisötapahtuma, 
joka järjestettiin tyhjässä toimistorakennuksessa Vantaan 

Kuninkaalassa  alkusyksystä 2017. 

Talo täynnä taidetta

Tapahtumassa taiteilijat kokoontuivat yh-
teen luodakseen esityksiä, taideteoksia 

sekä keskustellakseen taiteesta ja sen vaikutuksesta 
yhteiskuntaan. Yleisö taas pääsi aktiiviseksi osallisek-
si monenkirjavasta taidetoiminnasta. Tapahtumasta 
teki erityisen sen takana olevien ihmisten ikä ja ko-
kemus: järjestäjinä toimivat Anna Häkkinen ja Tuula 
Turunen ovat molemmat alle 25-vuotiaita tanssijoita, 
jotka aloittelevat uraansa taiteilijoina. 

Oli muistaakseni toukokuu 2017 kun äitini, kuvataitei-
lija Heidi Wikström huomasi Vantaan taiteilijaseuralta 
saapuneista sähköposteista yhden, joka kiinnitti mei-
dän molempien huomion:  Kuninkaanhovi-nimistä toi-
mistorakennusta tarjottiin vuokralle ilmaiseksi kesän 
aikana. Vuokranantaja havitteli jo pitkään tyhjillään 
olevalle rakennukselle sen kipeästi kaipaavaa näky-
vyyttä. Minä otin ilmoituksen jättäjään heti yhteyttä 
ja ehdotin, että tulisin tekemään tilaan pienimuotoi-
sen taiteellisen projektin jonakin kesäviikonloppuna. 

yllättävä tila

Menimme sitten katsomaan poikaystäväni kanssa ti-

laa ja sen koko ja mahtavuus löi meidät molemmat äl-
likällä. Se, mitä olimme ajatelleet muutamaksi tilavaksi 
toimistohuoneeksi, olikin kaksi liukuportaiden yhdis-
tämää hallimaista kerrosta, joissa oli yhteensä neljä 
valtavaa huonetta, sekä lukuisia pienempiä huoneita. 
Kaikki tilat olivat tyhjillään ja uutuuttaan ja käyttämät-
tömyyttään kiiltäviä. Me päätimme laajentaa suunni-
telmiamme ja pitää, jos mahdollista, tilaa viikon ajan. 

Vielä ei minulla ollut kirkasta kuvaa projektimme luon-
teesta, mutta lähestyin kuitenkin ystävääni ja vanhaa 
koulukaveriani Anna Häkkistä ehdottamalla, että hän 
pitäisi työpajan tilassa ja auttaisi minua tapahtuman 
järjestelyissä. Hän innostui ajatuksesta, ja niin hä-
nestä sukeutui nopeasti tapahtumamme toinen pää-
järjestäjä. Äitini taas piti huolen tapahtuman imagosta 
laatimalla kanssani yhteistyössä tapahtuman logon, 
mainosmateriaalin sekä toimimalla valokuvaajana. 

Positiivisuutta ja toivoa

Haaveenani oli tehdä tapahtumasta kristillisen hen-
gen mukainen. Minulle tämä tarkoitti, että tapahtuman 
tuli olla kaikille avoin ja saavutettavissa sekä levit-
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tää positiivisuutta ja toivoa. Järjestimme tapahtuman 
ohjelmaan useita maksuttomia esityksiä ja työpajoja, 
ja toteutuksessa meillä oli mukana mm. vammaisten 
asiaa edistäviä taiteilijoita. Lapsia varten rakensimme 
leikkipaikan ja värväsimme äitini koiran Taimin silitet-
täväksi tapahtumakoiraksi, sekä keksimme hauskoja 
tempauksia, kuten kuvataidekaksinkamppailun sekä 
osallistavan installaation. Pidimme myös sivujamme 
facebookissa yllä sekä englanniksi ja suomeksi, toi-
vottaen tervetulleeksi myös kansainväliset osallistujat. 

Itse tapahtumaviikko oli kiireistä aikaa. Joka päivä 
meillä oli ainakin yksi tanssityöpaja sekä taiteellis-
ta oheistoimintaa. Yksi koko viikon mittaisista projek-
teista oli kuvataideopiskelija Elissa Eriksonin raha-
installaatio, jota pääsi rakentamaan yhdessä taiteilijan 
johdolla ja halutessaan myös yksin. Sen tarkoitus oli 
mm. puhututtaa ihmisiä rahan merkityksestä yhteis-
kunnassa. Ja olihan kolikoiden sovittaminen mosa-
iikiksi terapeuttista! Tämän lisäksi järjestimme mm. 
poikkitaiteellisen kokeilevan esityksen nimeltä Siirty-
mä, jossa kuvataideopiskelijat, tanssijat ja muusik-
ko tulivat yhteen ja loivat teoksen, jossa muusikko 
loi äänimaailman, tanssijat tanssivat äänimaailmaan 
ja taiteilijat ikuistivat paperille tanssin innoittamia ku-
via. Perinteisemmän musiikkiesityksen lisäksi meillä 

oli kaksi kokeilevaa tanssiesitystä, joista molemmissa 
yhdistyivät ainakin kaksi taiteenalaa – toisessa kuva-
taide ja tanssi, ja toisessa äänitaide, videotaide se-
kä tanssi. 

Viikkomme huipentui lauantain päätapahtumaan, jos-
sa oli mm. tanssiesitys, eri alojen lyhyistä taide-elo-
kuvista koottu videoscreening sekä kaksinkamppailu, 
jossa kuvataiteilijat ottivat mittaa siitä, kuka teki arvo-
tun teeman pohjalta parhaan työn ensin 15, sitten 10 
minuutissa. Kilpailun voitti taiteilija David Popa, joka 
on tunnettu mm. herkistä muraaleistaan. 

Päätapahtumamme iltana kokoonnuimme keskuste-
lemaan lyhytelokuvista, joita screeningissä näimme. 
Keskustelussa olivat mukana tapahtuman yleisön li-
säksi mm. liikuntarajoitteisten tanssin kehittäjä Sal-
ly Davison, taiteilija Popa, tanssija Byron Cox sekä 
tanssija Noora Västinen. Luotasimme mm. taiteen 
kykyä vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi liikuntarajoit-
teisten ihmisten asemaan yhteiskunnassa. 

Rintaan syttyi lämmin onnistumisen ilo. Juuri tätä var-
ten olin tapahtuman järjestänytkin – jotta taiteilijat ja 
taiteen ystävät pääsisivät jakamaan ajatuksiaan ja 
ideoitaan taiteesta ja elämästä positiivisessa ympä-
ristössä. Minua ei haitannut se, että osallistujia oli 

taiteilija eliSSa eriKSSonin 
rahamoSaiiKKi -työpajaSSa 
SenteiStä muodoStui 
taidetta. 
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ajoittain vähän ja jotkut suunnittelemistamme tempa-
uksista eivät sen takia tapahtuneet – olin tyytyväinen, 
että juuri ne ihmiset, jotka olivat päättäneet tulla, pää-
sivät osalliseksi tästä kaikesta. 

uurastukseN arvoista

Tulevaisuudessa haluaisin ehdottomasti järjestää 
vastaavia tapahtumia. Nyt edellisestä viisastuneena 
tiedän, mitä voisin tehdä toisin. Samalla tiedän, että 
kaikki todella on uurastamisen arvoista. En ole mis-
sään vielä nähnyt niin monta eri taiteenalaa sulassa 
sovussa samassa tapahtumassa. 

Olen todella ylpeä, että yhdessä toisen järjestäjän 

Annan ja muutaman ahkeran apulaisen kanssa kyke-
nimme muutamassa kuukaudessa saamaan aikaan 
tapahtuman, johon osallistui neljä ulkomaalaista tans-
sinopettajavierasta, jossa oli yli kymmenen työpajaa, 
kuusi monitaiteellista esitystä sekä seitsemän kan-
sainvälistä videotaiteilijaa edustettuina videoscree-
ningissä. 

Koko festivaali tapahtui kovan työn tuloksena sekä 
intohimon johdattamana. Ja tekisin sen kaiken vielä 
uudestaankin. 

Tuula Turunen

daniele varallon KontaKti-improviSaatiotyöpajaSSa Sai KoSKettaa. 

taiteilijat iStuivat FeStivaalilounGeSSa SuunnittelemaSSa Siirtymää.
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Laestadius-triptyykki Jukkasjärven kirkossa Ruotsin Lapissa
Uppsalalainen taiteilija Bror Hjorth (1894–1968) saapui alkukesällä 1952 Lappiin. 

Hän löysi pohjoisesta täysin uuden maailman: tuntureiden maan, keskiyön 
auringon, tuntemattomia kasveja ja omaperäisen uskonnollisuuden. 

Lain jäätalvesta armon suviseen 
yrttitarhaan

Hjorthilta oli tilattu alttaritaideteos Jukkasjär-
ven kirkkoon. Tilaajana oli kiirunalainen kai-

vosyhtiö LKAB, ja teos oli tarkoitus paljastaa kirkon 
350-vuotisjuhlassa vuonna 1958. Kun Hjorth halusi ku-
vata teoksessa paikallista kulttuuria ja uskonnollisuut-
ta, hänen ystävänsä, kirjailija Stina Aronson ehdotti 
aiheeksi lestadiolaisuuden alkuhistoriaa. 

Taiteilija tutustui Laestadius-aiheiseen kirjallisuuteen 
ja hänelle muotoutui kuva papista, joka saarnasi lakia 
ja moraalia mutta jonka julistuksessa kaikuivat myös 
rakkauden ja armon sanat. Tämän kaksijakoisuuden 
Hjorth otti teoksensa lähtökohdaksi. Toteutuksessa 
kasvitieteilijä-Laestadiukselle tuttu Lapin luonto muo-
dostui hengelliseksi symboliksi.

värikäs teos herättää vastustusta

Alttariseinän rakenteen vuoksi Hjorth päätyi triptyyk-
kiin,	kolmiosaiseen	reliefiin.	Vasen	siipi	kuvaa	lain	tal-
vea, joka keskiosassa Kristuksen sovitustyön ansiosta 
vaihtuu oikean siiven armon paratiisilliseen suveen.

Hjorth veisti teoksen teakpuusta ja maalasi sen he-
lein värein. Hänen taiteensa juuret olivat perinteisessä 
kansantaiteessa; Lapissa saamelaisten kirkasväriset 
puvut inspiroivat häntä. Kansantaiteeseen viittaavat 
myös teoksen ”puhuvat kivet” – maalauksessa on se-
littäviä tekstejä, sanoja Raamatusta, Laestadiuksel-
ta, Lapin Marialta ja Juhani Raattamaalta.

Taideteoksesta tuli niin vahva, värikäs ja puhuttele-

Bror hjorthin laeStadiuS-triptyyKKi juKKaSjärven KirKoSSa. 
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va, että sitä jo tekovaiheessa 
vastustettiin ankarasti ja sen 
ripustaminen kirkkoon yritettiin 
estää. Myöhemmin papit valitti-
vat,	että	reliefi	kiinnosti	ihmisiä	
niin, että nämä eivät malttaneet 
kuunnella saarnaa.

Taiteilija valmisti triptyykille 
vaihtoehdoksi maalatun veis-
toksen, joka olisi sijoitettu 
päätyikkunan eteen. Se esittää 
Kristusta ristillä, jonka juurella 
ovat Laestadius, Lapin Maria ja 
Raattamaa. Veistos sijoitettiin 
myöhemmin Ruotsin Karesu-
annon kirkkoon. Karesuannos-
sahan Laestadius toimi pappi-
na – ei Jukkasjärvellä niin kuin triptyykistä voisi tulkita.

Triptyykin siipiosat kertovat laestadiolaisuuden alku-
ajoista. Vasemmassa puolessa taustalla kohoavat 
Jukkasjärven kirkko ja liioitellun jyrkät tunturit. Laes-
tadius saarnaa lakia porovarkaalle, viinanmyyjälle ja 
huoraparille, jonka miehestä Hjorth teki oman muo-
tokuvansa. Vaikka detaljeilla oli historiallinen tausta, 
vastustajat pitivät niitä sopimattomina kirkolliseen 
teokseen.

Keskiosassa – kirkon entisen päätyikkunan kohdal-
la – on pääsiäisen kevät ja kärsivä Vapahtaja, jonka 
hahmossa päättyy talvi ja alkaa kesä. Hän symbo-
lisoi sekä Getsemanen yksinäisyyttä että Golgatan 
kärsimystä. Vasemmalta talvesta sinkoutuva keltai-
nen juova, lain salama, osuu kärsivään Kristukseen. 

Arvostelijoiden mielestä näin poikkeavasti kuvattu 
Kristus oli omiaan hämmentämään katsojaa. Taiteili-
ja perusteli, että hän halusi kuvata kärsivää ihmistä, 
koska kärsimys yhdistää kaikkia ja Kristus on antanut 
sille todelliset kasvot.

PohjoiseN luoNtoa ja kasvimaailmaa

Kristuksen sovituksen kautta lain talvi muuttuu ar-

mon suveksi. Oikeassa sii-
vessä luonto viheriöi, elämän 
lähde läikkyy sulana, tunturit 
ovat loiventuneet ja keskiyön 
aurinko valaa hohdettaan. Pol-
vistuneen, Ranskan kunniale-
gioonan ristiä rinnassaan kan-
tavan Laestadiuksen seurana 
ovat Lapin Maria ja Juhani 
Raattamaa. Keskiyön aurinko 
muodostaa sädekehän Marial-
le, jolle Hjorth antoi vaimonsa 
piirteet. Laestadiuksen Hjorth 
on kuvannut tyylitellen, ei nä-
köismuotokuvaksi.  

Tässä siivessä on myös toisi-
aan siunaava talonpoikaispari 

ja liikutuksissa hyppivä saamelaisnainen. Vastustajat 
huomauttivat, että ”kvinnan i liikutuksian” – ilmaisu 
on Hjorthin – antaa paikallisista ihmisistä kovin ou-
don kuvan. Talonpoikaisvaimo muistuttaa kasvoiltaan 
Stina Aronsonia.

Taiteilija tutki Lapin kasveja ja valitti kehnoa botanii-
kan tuntemustaan. Hän ikuisti teoksessa Lapille omi-
naisia sekä Laestadiukselle että kristillisessä symbo-
liikassa merkittäviä kasveja. Lain kaamostalvessa on 
vain lumisia, hedelmättömiä ja kuolleita puita syntisen 
ihmisen vertauskuvina. Keskiosan kärsimyskuvassa 
kasvaa narsissi, pääsiäisen lilja, ja Kristuksen veripi-
sarat muotoutuvat punaisiksi kukiksi. 

Keskiosan ja oikean siiven paratiisillisesta kasvi-
runsaudesta voidaan poimia esimerkiksi keltaisia 
tunturiunikoita (Papaver laestadianum) ja lakkoja. 
Reliefissä	 näyttävät	 kukoistavan	 myös	 horsmat	 ja	
päivänkakkarat.

Jukkasjärven triptyykki edustaa intiimiä, katsojaa kos-
kettavaa monumentaalitaidetta, joka kertoo myös te-
kijästään. Bror Hjorthia tuntuu puhutelleen erityisesti 
jäähyväissaarna, jonka Laestadius piti Karesuvan-
nossa ollessaan siirtymässä Pajalaan vuonna 1849:

hjorthin 
laeStadiuS-
veiStoS SijaitSee 
ruotSiSSa 
KareSuannon 
KirKoSSa. 

Kuvat: Sisko Ylimartimo
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Jääkäät hyvästi kaikki tiaiset ja pääskyisenpojat! 
(--) Jääkäät hyvästi, te Jeesuksen karitsat, jotka 
Ylimmäinen Paimen on temmannut raatelevaisen 
suden hampaista! Herra Jeesus vieköön teitä 
parhaalle laitumelle ja ruokkikoon teitä parhailla 
vainioheinillä, kun talvi tulee. Jääkäät hyvästi, te 
pienet maitojyvät, jotka olette vielä kasvamassa 
Jumalan pellossa! (suom. Pekka Lappalainen)

Sisko Ylimartimo

lähteitä 
Hjorth, Bror: Mitt liv i konsten. Bonnier, Stockholm 
1967.

Hjorth, Margareta: Närbild av Bror. Bror Hjorth 
1960–1968. Rabén & Sjögren, Uddevalla 1978.

KriStuKSen KärSivät KaSvot. 

puhuvia Kiviä

Laestadius, L. L.: Katso, Jumalan karitsa. Kuvia ja 
katkelmia L. L. Laestadiuksen saarnoista koonnut 
Pekka Lappalainen. WSOY, Porvoo – Helsinki 1953.

Ylimartimo, Sisko: Roses in the Garden, Flowers for 
the Eternity. Laestadius Triptych in the Old Church 
of Jukkasjärvi. Teoksessa Articles on Experiences 
5. Arts & Experiences. Ed. by Mika Kylänen & Anna 
Häkkinen. Lapland Centre of Expertise for the 
Experience Industry, Rovaniemi 2007, s.  46–60. 
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John the Baptist oratorion kahdeksan 
konsertin kiertue huipentuu 

kyselytutkimukseen, jossa selvitetään 
nuorten suhdetta kirkoissa tapahtuvaan 

konserttitoimintaan sekä yleisön 
että konsertoivan nuoren taiteilijan 
näkökulmasta. Tuloksista kuullaan 

vuoden 2018 lopulla.

Nuoret ja kirkkomusiikin kosketus
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heiKKi Sarmannon (KuvaSSa) john the BaptiSt on 
uuSi Suomalainen oratorio. johanneS KaStajaa 
leimaa yhä Kiehtova ”merKillinen SalaperäiSyyden 
verho” luonnehti arKKipiiSpa john viKStröm teoSta 
oratorioSeminaarilaSille. oratorio ja nuoriSo-
projeKti ovat KriStilliSen taideSäätiön tuotantoa. 

Seurakunnat ovat suurin suomalainen kon-
serttien järjestäjä tapahtumien lukumäärän 

perusteella. Kirkoissa järjestettävät konsertit katta-
vat alueellisesti koko Suomen maaseudun pienim-
piä paikkakuntia unohtamatta. On suurta tuhlausta 
ja suomalaisen kulttuurin kannalta virhe, jos kirkois-
sa tapahtuva musiikkitoiminta jää vähälle huomiolle. 
Kirkoissa esitettävä musiikki kantaa koko Euroopan 
musiikkiperinnettä. Joka vuosi syntyy uusia teoksia.

Kirkossa järjestettävää musiikkia koskevat ennakko-
luulot on syytä murtaa ja osoittaa nuorille kirkon tarjo-
amat taide-elämykset ja konsertti/työmahdollisuudet. 
Perinteisen urkumusiikin ohella kirkollinen musiikki 
voidaan rakentaa erilaisille kuoro-, solisti- ja orkeste-
rikokoonpanoille ja yleisön osallistuminenkin musiikki-
tapahtumaan on kirkossa luontevaa. Kirkkomusiikkia 
voidaan uudistaa myös näytelmän, oopperan, tanssin, 
lyriikan ja nuorisomusikaalin keinoin. Maailmanmusii-
kin moderni ilmaisu lähentää oratoriota ja musikaalia 
sanomasta tinkimättä. John the Baptist -oratorio on 
tästä oiva esimerkki. 

John the Baptist -oratorio on uudella tapaa moniulot-
teinen musiikkiteos. Uutta ja kokeilevaa on monitai-
teisuus: laulusolistit, jazzorkesteri, tanssi ja teatteri, 
maailmanmusiikki, koskettava ja innoittava libretto, 
joilla haetaan modernia ilmaisua nuorison odotuksia 
kuunnellen. Kuopion nuorisokuoro ja puolet solisteis-
ta on nuoria, varttuneempaa väkeä löytyy orkesteris-
ta. Oratoriokonsertit ovat saaneet hyvän vastaanoton. 
Nuorten osuus yleisöstä on ollut merkittävä. Nuorten 
mielipiteillä ja käsityksillä on suuri arvo musiikkitoi-
minnan uudistamisessa.

Nuorisoprojektiin sisältyvät oratorioseminaarit Lah-
dessa ja Kuopiossa, konsertit Lahdessa ja Kuopios-
sa, Lahden konsertin videointi sekä verkossa toteu-

tettava kaksiosainen kyselytutkimus, jonka tuloksia 
täydennetään henkilökohtaisin haastatteluin. Kyse-
lytutkimuksen laatii ja vastaukset analysoi Sibelius-
Akatemian Kuopion kirkkomusiikkiyksikkö ja Savonia 
ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin yksikkö. Tut-
kijoita on kaksi, yksi molemmista yksiköistä. 

Lahden konsertissa Yle editoi äänen, Kristillinen tai-
desäätiö kuvan. Editoitu video valmistuu tammikuussa 
2018 ja on sen jälkeen nähtävissä YouTubessa osoit-
teessa www.youtube.com/watch?v=197AZR3FjRI. Vi-
deo on saatavilla opetuskäyttöön myös DVD:nä. Tutki-
mus voidaan toistaa tai sitä voidaan syventää muissa 
kouluissa seuraavan vuoden aikana hyödyntämällä 
YouTubessa olevaa videota ja siihen liitettyä valmis-
ta Webropol tekniikkaa. Jokaisen oratorion kuulijan 
ja katsojan toivotaan antavan palautteensa verk-
kosivujen kautta.

Nuorisoprojektilta odotetaan musiikkiin liittyviä kehit-
tämisideoita sekä vinkkejä seurakunnille konserttioh-
jelmistojen laadintaan ja tiedotukseen. Projekti tukee 
kirkon työtä musiikin laatutason nostamiseksi ja moni-
puolistamiseksi. Luova, oivaltava osallistuminen päi-
vittää uskon.

Veijo Muroke

www.youtube.com/watch?v=197AZR3FjRI
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Torsten poimii yhteisön rakentamiseen tarvit-
tavat ihmiset kaduilta, kirkosta, yhteiskun-

nan marginaalista. Yhteisö elää talossa ja sen yh-
teydessä olevissa asuintiloissa ja yrittää Torstenin 
johdolla rakentaa ”taivasta maan päälle”. Torsten on 
idealistinen utopisti, joka haluaa luoda oman maail-
mansa omilla ehdoillaan.

Tavoitteeseensa Torsten pyrkii vaiheittaisen koulu-
tuksen avulla, joka sisältää muun muassa oleskelua 
luonnossa,	filosofisia	keskusteluja	ja	ruumiillista	työtä.	

Yhteisöllä on säännöllinen päiväohjelma, joka sisäl-
tää sekä maatalous- että taloustyötä ja työtä lähei-
sessä verkkotehtaassa. Yhteisö viljelee talon takana 
olevaa puutarhaa, sen vadelmatarhaa ja kasvimaata. 
Yksi yhteisön jäsen (jäseniä on neljä) joutuu yhteisön 
elannon edesauttamiseksi työskentelemään verkko-
tehtaassa. Vastoin Torstenin alkuperäistä tahtoa, itse 
ihmisluonto kuitenkin puuttuu peliin, ja yhteisön elämä 
kaatuu omaan utopiaansa. 

Sanna Huhtelan pitkä taide-elokuva ”Saari” kuvataan 
pääosin Hailuodossa mutta myös Oulussa sekä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävissä kohteissa Raahes-
sa. Elokuvan visuaalisena kehyksenä toimii Hailuodon 
merellinen maisema, elokuvan ulko- ja luontokohtauk-

Elokuvaprojekti ’Saari’ kertoo 
rikkaasta mutta askeettisesti 

elävästä Torstenista, joka 
perustaa meren saaressa 
sijaitsevaan kotitaloonsa 

tolstoilais-anarkistista 
ideologiaa jäljittelevän 

yhteisön. 

set sekä yhteisön talo kuvataan siellä. Elokuvassa ku-
vataan pohjoista luontoa ja etenkin sen merellisyyttä. 

Elokuvassa on myös sekä alueen oman aikansa his-
toriaa tallentava että kulttuurihistoriaan liittyvä mer-
kittävä ulottuvuus (kuvaukset museoissa sekä Raa-
hen kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kohteissa). 

Elokuva edustaa tyylilajiltaan runollista realismia, se 
kuvataan kokonaan käsivarakameralla. Elokuva täh-
tää visuaaliselta ja sisällölliseltä ilmeeltään euroop-
palaisen taide-elokuvan tasolle.  Teoksen ensi- ilta on 
vuodenvaihteessa 2018 - 2019 Hailuodossa.

Valmistuttuaan elokuva pyritään myymään televisi-
oon sekä lähetetään ulko- ja kotimaisille festivaaleille.  

Elokuvan pääosissa nähdään Jukka Peltola, Terhi 
Suorlahti, Kira Boesen-Muhonen ja Ulla-Maija Aal-
tomaa. Elokuvan käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus ja leik-
kaus ovat Sanna Huhtelan. 

Sanna Huhtela

Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen kristillisen tuki-
säätiön myöntämän Kristillisen taidesäätiön 
vuoden 2017 taideapurahan saaja.

saarisaari
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maria (Kira BoeSen-muhonen) ja pietaryrtit

Köyhät outi (terhi Suorlahti) ja nadja (ulla-maija 
aaltomaa) Suunnittelevat maalaiStalon ryöStöä.
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Oletko luova? Oletko kiinnostunut musiikista, kuvataiteista, tanssista, 
teatterista tai mistä vain taidemuodosta? Haluatko oppia uutta? Kaipaatko 
tavata ihmisiä joilla on vastaava näky kuin sinulla? Oletko avoin ja haluat 
jakaa itsestäsi? Kaiken kaikkiaan, etsitkö uudistumista ja inspiraatiota? 

Siinä tapauksessa vuosittainen Christian Artists Seminar on sinun paikkasi. 
Kutsumme sinua lämpimästi mukaan. Taiteiden ystävät, taiteilijat, opettajat ja 
luennoitsijat kokoontuvat eri puolilta Eurooppaa erittäin inspiroivaan viikkoon 

kauniissa ympäristössä. 

Christian Artists Seminar 29.7.-2.8.2018

Kesäinen viikonloppu taiteille
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CA valmistaa sinua henkilökohtai-
seen, paikalliseen ja kansain-

väliseen toimintaan. Lisäksi – ja tärkeänä asiana –
osallistujat saavat mahdollisuuksia tutustua ihmisiin 
ja luoda kontakteja, oppia toinen toisiltaan ja kysellä 
keneltä vain. Kuten monet osallistujat ovat sanoneet 
ensimmäisen kertansa jälkeen: "Tuntuu kuin olisi lo-
pulta tullut kotiin!"

Seminaari pidetään jälleen 29.7.-
2.8.2018. Seminaarin paikka on palau-
tunut joidenkin Saksan vuosien jälkeen 

takaisin Hotel Zonheuvelin metsäiseen, moderniin / 
kartanomaiseen ympäristöön Hollannin Doorniin, Ut-
rechtin kaupungin lähelle. 37. kansainvälinen Chris-
tian Artists Seminar on EU:n tukema ja keskittyy sii-
hen, miten eri alojen taiteilijat voivat löytää töitä näinä 
lisääntyvän työttömyyden aikoina. Kuinka pitää itses-
tään huolta (välttää terveysriskit) kriisienkin aikana. 
Myös uuden oppiminen läpi koko elämän luo turva-
verkostoja. Entä miten saada vahvistus sinun yksilöl-
liselle kutsumuksellesi, vahvuuksillesi, tuottamallesi 
lisäarvolle taidemaailmassa?

Seminaari on toisaalta teoreettinen, toisaalta erittäin 
käytännöllinen. Luentojen ja keskustelujen ohella tai-
teilijat jakavat kokemuksiaan kiinnostavien taiteilijoi-
den kanssa, jotka ovat selvinneet eri vaiheista ja ovat 
valmiita jakamaan kokemuksia ratkaisumalleistaan. 
Ohjelman alku keskittyy stimuloimaan ja kiehtomaan 
osallistujat yhteisiin hetkiin, joissa puhujat jakavat 

viimeisimpiä kehityssuuntia taiteen ja uskon kohtaa-
misesta, pääpainon ollessa todellisten taiteilijoiden 
toimeentulossa todellista työtä reaalimaailmassa te-
kemällä. Ohjelmassa on myös lahjakkaiden ammat-
tilaisten vetämiä uniikkeja työpajoja (n. 70 kpl) erit-
täin monelta taiteenalalta sekä neljä legendaarista 
iltakonserttia, joissa yli 35 taiteilijaa esittäytyy. Sinul-
la on myös mahdollisuus saada palautetta näytteis-
tä tai koe-esiintymisestä pienelle joukolle taiteilijoita.

Valmistaudu avaamaan mielesi inspiroitumaan. Val-
mistaudu kehittymään tekniikassasi. Valmistaudu kas-
vamaan hengellisesti. Valmistaudu kehittämään nä-
kyäsi elämästä taiteilijana.

Sivusto http://christianartists.org/ sisältää Ohjelman 
2018 (työpajoineen), Seminaari-infon, valokuvia ja vi-
deoita. Käytä "SIGN UP"-painiketta kirjautumiseen. 
Myös CA-seminaarimaksusta saa alennusta touko-
kuun loppuun ja vielä enemmän helmikuun loppuun 
asti. Opiskelijoille saatavilla alennus ja osallistumis-
todistus työpajoista. Seminaarimaksun lisäksi tulee 
asumis- ja ruokakulut (myös leiriytymismahdollisuus). 
CAF on tiedottanut myös sponsorointimahdollisuuk-
sista nuorille taiteilijoille, ne hoidetaan yleensä vuo-
denvaihteeseen mennessä. Eli jos olet tai jos teillä on 
mielessä joku nuori taiteilija, jonka olisi ehdottomasti 
syytä päästä esittäytymään Keski-Eurooppaan, tulisi 
toimia ja ehdottaa CAF:n kautta. 

Lisätietoja seminaareista CAF:sta tai 
puh. +31 10 4212592.

Kuvat: www.christianartists.org
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Kuopion piispa Jari Jolkkonen on todennut 
”Martti Luther ja hänen perintönsä ovat 

kristikunnan yhteistä omaisuutta. Reformaation 
merkkivuosi haastaa suomalaisia pohtimaan, mis-
tä luterilaisessa uskonpuhdistuksessa oli kysy-
mys ja mikä on sen pysyvä merkitys nyt ja tule-
vaisuudessa.”

Liityimme merkkivuoden yhteiseen pohdiskeluun 
valmistamalla teesien naulaamisen merkkipäiväksi 
31.10.2017 ensi-iltaan Harri Raittiin kirjoittaman ja 
allekirjoittaneen Seinäjoen kristillinen taideyhdistys 
Kristylle sovittaman näytelmän Luther. 

Tämän esityksen kautta Kristy oli osaltaan mukana 
reformaatiota juhlistavassa maailmanlaajuisessa ta-
pahtumassa. 

vastakkaiNasettelusta yhteyteeN 
Luterilaisten ja katolilaisten vuonna 2013 julkaiseman 
yhteisen asiakirjan mukaan katolilaiset iloitsevat yh-
dessä luterilaisten kanssa siitä, että uskonpuhdistus 
asetti ilosanoman Jumalan armosta Jeesuksessa 

Uskonpuhdistus 
– yhteistä omaisuutta

Kristuksessa kirkon julistuksen ja toiminnan keski-
pisteeksi. Luterilaiset puolestaan ilmaisevat surunsa 
siitä, että reformaatio johti kirkon näkyvän ykseyden 
särkymiseen, mikä ei ollut kenenkään tarkoitus. 

Voimme olla vakuuttuneita, että Martti Lutherin kuului-
simman virren ”Jumala ompi linnamme” laulavan sy-
dämen tunteiden riemu, lohtu usko ja armon runsaus 
täyttävät kirkot holvistoineen kuluvana vuonna ympäri 
maailman. Virsi soi sydämen tasolla täyteläisempänä 
ja runsaampana kuin konsaan ennen. Myös Seinäjo-
en Nuorisotalon holvit vahvistetaan ja valetaan syk-
syllä tämän jylhän virren sanomalla ja sävelillä lähes 
kahdenkymmenen näyttelijän ja kuorolaisen matkalla 
erääseen historialliseen tapahtumaan. 

ParikymmeNtä heNkilöä Näyttämöllä

Välillä oman isänsäkin hyväksyntää tavoitellen Luther 
kamppailee syvissä synnintunnoissa kohdaten lopulta 
tornikokemuksensa riemussa Jumalan täydellisen ar-
mon, lohdun ja pelastusvarmuuden. Karheasti, mutta 
vilpittömästi Jumalan armollisuutta etsivää Martti Lut-
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martti lutherin ja Katariina von Boran (maiju vainionpää) hääjuhla vuonna 1525. vihKipappina 
lutherin työtoveri johanneS BoGenhaGen (riSto-peKKa alhainen)
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heria näyttelee Tarmo Kalmari. Vuonna 2017 Kalmari 
oli pääosassa Pariisin elokuvajuhlille valitussa, Tomi 
Saarijärven ohjaamassa elokuvassa Hukkakaurat. 

Luther näytelmässä ovat mukana myös mm. Anni 
Siikaniemi, Elina Kalliovalkama, Maiju Vainionpää, 
Risto-Pekka Alhainen, Jaakko Pihlajamäki, Kim-
mo Rantanen, Petri Portti, Timo Kankainen, Mikko 
Jouppi ja Hannu Malkamäki. Kristyn näyttelijäkun-
nan olen oppinut tuntemaan hyvinkin ”ekumeenisena”, 
sillä näyttelijäkunta koostuu monen kirkkokunnan jä-
senistä. Koen Luther -näytelmän asettuvan seurueen 
hengelliseen pyrkimykseen löytää ja tutustua toinen 
toisemme toisistamme huolimatta. Kristyläiset halua-
vat lähestyä yleisöään Jumalan armoon ja Jeesuksen 
uhrilahjaan luottaen. 

Esityksen valmistelua on tukenut mm. Kristillisen 
taidesäätiö Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiön 
vuonna 2016 myöntämällä taideapurahalla. 

Timo Kankainen 

ohjaaja

teoloGian tohtori johanneS ecKin (timo 
KanKainen) ja lutherin väittely leipziGiSSa 

vuonna 1519. ecK: - Kauheaa puhetta !

luther-näytelmän Seurue 
ryhmäKuvaSSa. 

luther (tarmo Kalmari) ja 
munKKiveli FranS (petri portti). 

luther: - vanhurSKaaKSi tulet 
yKSin armoSta uSKon Kautta. 

Sinut KriStuS lunaSti. ja minut.
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On tarpeen herättää 
suomalaisissa 

tieteentekijöissä, 
teologeissa ja filosofeissa 

uutta arvioivaa 
keskustelua kirkon 
ihmiskäsityksestä. 

Kristinuskon 
ihmiskäsitys ja 
ihmistieteet

Varsinkin haluaisin herättää valistunutta ar-
viointia kirkon teologisen antropologian 

intellektuaalisesta varteenotettavuudesta verrattuna 
sekulaareihin (naturalistisiin, sekulaarihumanistisiin) 
ihmisarvon perusteluihin.

Pyrin tutkimuksessa kuvaamaan kirkon ihmiskäsitys-
tä pääpiirteissään. Tältä perustalta tuon esille reu-
naehtoja, joiden puitteissa kirkon ihmiskäsitys voi 
nähdäkseni soveltua yhteen ihmistieteissä tavattavi-
en monien - näissä erityisesti arvostuksiin ja ihantei-
siin liittyvien - sisältöjen kanssa. Pyrin edelleen jä-
sennellen määrittämään missä kohdin? sekä myös 
’miksi’ ja ’miten’ yhteensoveltumattomuutta syntyy ja 
voi syntyä. Tutkimuksen pääsisältöjä ovat jäsennel-
lyt esitykset kirkon ihmiskäsityksestä ja ihmistieteissä 
tavattavista erilaisista aiheen kannalta relevanteista 
sisällöistä sekä arvioiva jäsennelty vertailu näiden yh-
teensoveltuuvuudesta ja ristiriitakohdista.

Myöskään ihmistieteillä ei käsitteenä ole selkeää tai 
vakiintunutta merkitystä suomenkielisessä tutkimus-
kirjallisuudessa. Käsitteen taustalla on nähtävissä 
saksalainen klassinen Naturwissenschaften / Kul-
tur-/Geisteswissenschaften jaottelu ja toisaalta osal-
taan myös anglo-amerikkalaisen kielialueen jaottelu 

(Natural) Sciences / Humanities. Suomalaisessa tut-
kimuskontekstissa ihmistieteiden käsitteen käsitehis-
toria puuttuu kokonaan. Myöskään ihmiskäsityksen ja 
ihmiskuvan käsitteiden (suomalaista) käsitehistoriaa 
ei ole olemassa; näistäkin on vallalla sekaannusta. 
Palaan tähän aiheeseen myöhemmin tutkimuksessa.

On helppoa olla samaa mieltä kirkon kanssa siitä, että 
luonnontiede rajoittuu ja sen kuuluukin periaatteelli-
sesti rajoittua kuvailemaan sitä ’miten’ maailma toimii. 
Silti kirkon uskon/uskonopin ja tieteen – nimenomai-
sesti ihmistieteiden – suhde on paljon problemaatti-
sempi, kuin yllä annetaan ymmärtää. Ihmistieteet ei-
vät nimittäin (kuten luonnontieteet) rajoitu ainoastaan 
kuvailevan tason ’miten’ -kysymyksiin, vaan niihin liit-
tyy myös ’miksi’ -kysymyksiä ja niihin vastaamista.

Onkin tarkeää huomata, että ihmistieteiltä vaaditaan 
’miten’ kysymysten ohella de facto vastauksia myös 
’miksi’ -kysymyksiin, ja että nämä vaatimukset tulevat 
esille aivan kouriintuntuvalla jokapäiväisen elämän 
tasolla. Voikin sanoa, että ihmistieteet ovat ankkuroi-
tuneet varsin toisella tavalla osaksi yhteiskuntaa kuin 
luonnontieteet. Mainitut vaatimukset tulevat ihmistie-
teissä esille esimerkiksi vedottaessa kasvatustieteel-
lisiin perusteluihin, kun julkinen koululaitos asettaa 
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Sanat ovat J.L. Runebergin Vänrikki Stoo-
lin alusta. Nyt pitäisi siis muistella. Eivät 

nämä muistelukseni nyt mitään niin kovin kirkkaita 
tähtiä liene, mutta itselleni kyllä mieluisia.

Kun olin lapsi, en tiennyt mitään Kristillisestä taide-
seurasta enkä vielä opiskelijanakaan. Hilja Haahden, 
seuran perustajan, nimi on kyllä minulle tuttu hengelli-
sestä laulusta Niin kuin muuttolintusen tie ja Sun rau-
hasi anna mulle, koska meillä kotona laulettiin paljon 
ja juuri Hengelliset laulut ja virret oli eniten käytetty 
laulukirja. Keskiluokilla tulin tietämään, että kysymyk-
sessä oli paitsi runoilija myös kirjailija, kun sain tehtä-
väksi pitää esitelmän hänen romaanistaan Samma-
tin sisarukset, joka kertoi Elias Lönnrotin tyttäristä.

Kristillisen taideseuran 
matkan varrelta Kotkassa

”Mennyttä aikaa muistelen niin mielelläni vielä.
Niin moni armas tähtönen minulle viittaa sieltä.”

hyviä työtovereita

Meni varmaankin ainakin reilut pari vuosikymmentä 
ennen kuin Kotkaan muutettuani jouduin – tai pää-
sin tutustumaan täällä jo yli 20 vuotta toimineeseen 
Kristilliseen taideseuran paikallisyhdistykseen. Silloin 
kokoonnuttiin kodeissa, puheenjohtajana toimi rovasti 
Börje Ritvas. Börje oli upea puheenjohtaja – taiteel-
linen, henkevä ja tietorikas. Useita vuosia kokoon-
numme hänen kodissaan, jossa sain toimia kokoon-
tumisten emäntänä ja usein leipurinakin. Börje usein 
siivosi aina touhukkaasti imuroiden joskus viime tin-
gassa ensimmäisten jäsenten jo saapuessa. Hänel-
lähän oli hyvin kaunis ja taiteellinen koti.  Kaikille tuo-
leille ei saanut istua – ne olivat antiikkia eivätkä olisi 

opetussuunnitelmiinsa kasvatustavoitteet. Ne voivat 
tulla esille myös esimerkiksi edellytettäessä lääketie-
teellisiä perusteluja, kun on priorisoitava hoitotoimien 
järjestystä – olkoon sitten kyse yksittäisen potilaan 
operoinnista sairaalassa tai leikkausjonojen purka-
misista. Esimerkiksi käy sellainenkin tilanne, kun on 
priorisoitava, onko turvattava henkilön liikuntakyky vai 
tajunta/ajattelukyky, jos toisesta täytyy valita.

Edellä esitetyn pohjalta näyttä siltä, että kirkon us-
konopin – mukaan lukien sen ihmiskäsityksen – ja 
tieteen välillä on leikkauskohtia ja ristiriitoja. Tässä 
voi viitata nykyisellään vallitsevaan tilanteeseen ih-
mistieteissä: sen puitteissa voidaan de facto tava-
ta monia - myös periaatteellisesti vastustavia – suh-
tautumistapoja siihen mihin kirkko uskoo ja mitä se 
opettaa. Ensimmäisenä esimerkkinä voi nostaa esille 
kirkon opin ihmisestä Jumalan luomuksena, joka lan-
genneena perisyntisenä on olemuksellisesti sovitusta 
tarvitseva olento.

Hieman provosoiden voi todeta, että oikeastaan on 

hyvin helppoa osoittaa ja nostaa esille monia ristirii-
taisuuksia ihmistieteiden ja kirkon uskon välillä: ajatel-
laan vaikka kirkon käsitystä rukouksen merkityksestä 
ja vaikutuksista, enkeleiden olemassaolosta, altruis-
mista, vapaasta tahdosta, omantunnon alkuperästä, 
luonteesta, ja kehittymisestä. Jo näiden esimerkkien 
kohdalla voi – ilman syvällistä perehtyneisyyttä siihen 
mihin kirkko uskoo – havaita ihmistieteissä tavatta-
van monia lähtökohtia ja käsityksiä, jotka ovat kirkon 
uskolle ja sen mukaiselle ihmiskäsitykselle vieraita, 
vastakkaisia ja ristiriitaisia.

Jos kirkon ihmiskäsityksen ja ihmistieteiden yhteen-
soveltuvuudesta ja ristiriitaisuuksista halutaan saada 
selkeämpi käsitys, aihetta on syytä selvitellä perus-
teellisesti eritellen, vertaillen, arvioiden ja jäsennellen.

Mikko Immonen

Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön 
apurahan 2017 saaja
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kestäneet istujan painoa. Se oli hienoa aikaa, jolloin 
siellä kokoonnuimme. Nyt Börje on siellä, missä kaikki 
vajaa lakkaa. Lämmöllä muistan häntä.

Meillä oli uuttera sihteeri siihen aikaan, nimittäin Helvi 
Wahlman. Hän kirjoitti jäsenkirjeet yleensä käsin ja 
kaikille Kotkansaarella asuville hän kuljetti ne kotiin 
säästääkseen postikuluja. Helvikin on päässyt taivaan 
kotiin. Meillä oli tapana kokoontua näihin jäseniltoi-
hin pari kertaa syksyllä ja pari kertaa keväisin. Kun 
Börje jäi eläkkeelle, siirryimme seurakunnan tiloihin. 
Kokoontumisella oli aina teema, josta oli kutsuttu pu-
humaan tai kertomaan joku vierailija, muistan Timo 
Pusan, Matti Paloheimon ja monta muuta. Katsel-
tiin dioja, kuunneltiin musiikkia ja matkakertomuksia. 
Kirjallisuus oli aika vahvasti esillä, kun mieheni Teijo 
Kuokka usein kertoi kirjailijoista, aapisen historias-
ta, postikorteista, joululehtien kansista jne. Hänen ti-
lalleen astuivat Merja Meura, sihteerimme, ja Martti 
Pentti, puheenjohtajamme. Heiltä olemme kuulleet 
paljon mielenkiintoista monelta alalta. Retkiäkin jos-
kus tehtiin, mm. Vilniemen kartanoon. Sinne pääsim-
me heidän mukanaan. Mikkelissä käytiin kotiseutu-
retkellä, samoin Virolahdessa. Taideretki suuntautui 
Lapinjärvelle ja kerran lähdettiin Börje Ritvaksen ke-
säpaikkaan Sammattiin. Siellä muistan erityisesti 
keittäneeni elämäni elämäni suurimman siskonmak-
karakeiton – meitä oli aika monta – ja hauskaa oli! Pe-
rinteenä oli vielä 70- ja 80-luvulla järjestää seurakun-
tajuhla aina pyhäinpäivän ja kynttilänpäivän aikaan. 
Pastori Ilmo Launis Helsingistä – Pyhän maan tuntija, 
oli usein nähty vieras. Samoin monen alan taiteilijoita 
vieraili silloin – esimerkiksi tekstiilitaiteilija Oili Mäki 
sekä pastori ja runoilija Matti Paloheimo.

Konsertteja myös järjestettiin, Eino Sepän sävellys-
konsertit tulevat mieleen, samoin Eva Mannisen ja 
hänen perheensä ja ystäviensä voimin toteutetut kon-
serit ja musiikkitilaisuudet. Eva olikin meidän laululin-
tumme, josta lämmin kiitos hänelle! Hänen työtään 
puheenjohtajana jatkoi rovasti Jarmo Uotila. Puheen-
johtajana on viime vuosina toiminut Varpu Sintonen. 

yhteistyötä taideseurassa

Paikallisyhdistykset kuuluivat osana Kristilliseen tai-
deseuraan. Siihen tutustuin osallistumalla 70-luvulta 
lähtien valittuna edustajana Kotkasta sen vuosikoko-
ukseen ja -juhlaan – usein Laajasalon kristillisen opis-
ton tiloissa ja sittemmin Bullankulmassa seurakuntien 
kokoushuoneistossa. Rovasti Eero Mikkonen, Mikke-
lin paikallisyhdistyksestä toimi kauan seuran puheen-

johtajana työparinaan sihteeri Iikka Kuoppamäki – 
omaperäinen silloin jo ikääntynyt herra. 

Sitten tuli ohjaksiin seuran puheenjohtajaksi rovasti 
Tauno Sarantola. Hänet muistan jo YKY:stä 50-lu-
vulta. Hän toimi silloin ylioppilaspastorina. Erityisesti 
muistan hänen kauniin viinipunaisen samettitakkin-
sa.  Koko elämänsä hän toimi paitsi sananpalvelijana 
myös taiteen ja kulttuurin hyväksi. Hän pohti paljon 
sitä, miten kristinusko ja taide voivat käydä vuoropu-
helua ja miten taiteet voivat ilmaista uskon näkymä-
töntä maailmaa. Ottaessaan vuonna 1999 vastaan 
kirkon kulttuuripalkinnon hän totesi: - Kun on kyse kir-
kon taiteesta, kysytään sielun pelastusta, ei vain kir-
kon kaunistamista.  Elämänsä loppuvaiheessa Tauno 
Sarantola sairasti kauan. Hänessä menetimme erään 
kristillisen taiteen merkittävimmistä ymmärtäjistä ja 
puolestapuhujista. Muistan häntä kunnioituksella ja 
lämmöllä.

Nykyisin puheenjohtajana toimii Tuula Setälä. Meillä 
on ollut projekti, joka lähti liikkeelle jo vuosia sitten – 
kodinristi. Taiteilija Pia Åkerström on suunnitellut sen 
seuramme toimeksiannosta ja Kalevala Koru valmis-
taa niitä tarpeen mukaan. Ne sopivat lahjaksi kaste- 
tai rippijuhlaan, kodin siunaustilaisuuteen, sekä syn-
tymäpäivä- tai muuksi lahjaksi.

rakkaus taiteeseeN

Mukanaolon toiminnassa olen kokenut antoisana, sillä 
rakastan kaikkea taidetta. Joskus rahkeet olivat pet-
tää, kun tuntui, ettei ehdi eikä jaksa riittävästi eikä 
ideoitakaan tahtonut aina löytyä. Nyt olen kiitollinen 
hyvistä työtovereista. Toiminta on muuttunut ja muut-
tuu, vanha polvi on väistynyt syrjään ja uusia nousee 
tilalle. Taiteella – kristillisellä taiteella on edelleen an-
nettavaa meille tämän päivän ihmisille – niin uskon.  

Tuija Kuokka
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Kutsumme Sinut tai edustamasi 
yhteisön onnittelemaan Kristillistä 

Taideseuraa, joka täyttää 100 vuotta 
10.1.2019. Onnittelijoiden nimet julkaistaan 
parhaillaan valmisteltavan Kristillisen 
Taideseuran 100-vuotisjuhlakirjan onnitte-
lijoiden luettelossa tabula gratulatoriassa.  

Kristillisen Taideseuran perusti kirjailija 
Hilja Haahti ystävineen 10.1.1919 Kristilli-
sillä taidepäivillä Helsingissä ja Suomen 
Yhdistysrekisterissä seuran numeroksi 
tuli 1. Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.kristillinentaideseura.fi 

Seuran toimintaa arvioidaan  Helsingin 
yliopistossa 2017 valmistuneessa   
Venla Kuparisen gradu-tutkimuksessa 
seuraavasti: ”Lopullista määritelmää 
kristilliselle taiteelle tai sen tehtävälle en 
tässä tutkimuksessa löytänyt, ... Löysin 
sen sijaan rikkaan materiaalin, joka 
kertoo erilaisilla moninaisilla äänillään 
sekä kristillisestä taiteesta että sitkeästä 
järjestöstä, joka on säilyttänyt äänensä 
yhteiskunnan ja kirkon muutosten keskellä 
ja sallii moninaisen, väljänkin keskustelun.” 

Juhlakirjan kirjoittajina on 18 tieteen 
ja taiteen asiantuntijaa ja artikkelien 
aiheet käsittelevät kristillisen taiteen eri 
ilmenemismuotoja kuten kuvataiteita, 
arkkitehtuuria, musiikkia, kirkollista esi-
neistöä, musiikkia, runoutta, elokuvaa, 
teatterin ja kirkon yhteistä historiaa. 
Seuran eri vaiheet ja yhteydet mm. 
maamme taideteollisuuden vaikuttajiin 
tulevat kuvatuiksi useissa artikkeleissa. 

Onnittele 
Kristillistä Taideseuraa!

Kirjaan pyrimme saamaan runsaasti kuva-
aineistoa ja siten luomaan siitä kauniin 
taidekirjan. 

Onnittelun hinta on 30 € per henkilö, 
pariskunta tai yhteisö.  Seuran tilinumero 
on FI33 1745 3000 0327 32. Viestikenttään 
merkintä: ”Onnittelu”

Pyydämme ilmoittamaan kirjan 
toimittajalle onnittelijan nimen, nimet 
(pariskunta) tai yhteisön sekä osoitteen, 
mihin kirja sen valmistuttua lähetetään.

Toimittajan yhteystiedot:  
Irja Aro-Heinilä, 
Huhtakarintie 24, 21180 Livonsaari 
irja.aro-heinila@artboxirja.net

Myös allekirjoittaneet kirjan toimitustyö-
ryhmän jäsenet toimittavat tietojanne 
toimittajalle.

Kutsua saa jakaa eteenpäin. 

Kirjan toimittaminen alkaa vuoden 2018 
alkupuolella ja tabula gratuatorian pitäisi 
olla koossa siihen mennessä, joten 
pyydämme lähettämään onnittelun 
mahdollisimman pian.  

Ystävällisin terveisin

Kristillinen Taideseura ry

Tuula Setälä         tuulsetal@gmail.com
Ansa Kirjavainen    ansa.outi@gmail.com 
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kristilliseN taideseuraN 
PaikallisyhdistysteN yhteystietoja

Helsingin yhdistys 
Ansa Kirjavainen 
Pursimiehenkatu 20 A 6
00150 Helsinki 
040 543 5912
ansa.outi@gmail.com 

Lahden yhdistys 
Mirja Salminen 
Vuorikatu 20 D 51
15110 Lahti 
044 300 2770 
mirjasalminen@phnet.fi 

Mikkelin yhdistys
Unto Marttinen
Kansankatu 5 as 8
50100 Mikkeli
050 563 3619
riitta.marttinen@suomi24.fi

Christian Artists Finland CAF ry 
Arto Vuorela 
Vanhatie 44
02880 Veikkola 
040 590 7208 
arto.k.vuorela@gmail.com 

Kristillisen taideseuran on perustanut kirjailija 
Hilja Haahti ystävineen Helsingissä vuon-

na 1919. Seuran jäsennumero Suomen yhdistysre-
kisterissä on 1.

Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on: 

”... kristinuskon hengessä ja suomalaisuuden pohjal-
ta toimien herättää taideharrastusta ja edistää kris-
tillisen taiteen levittämistä ja tunnetuksi tekemistä 
maassamme”.

Seuran jäsenet ovat taiteista kiinnostuneita tai taiteita 
harrastavia kristittyjä. Jäseniin kuuluu myös päätoimi-
sia taiteilijoita. Seura on edistänyt keskustelua taitees-
ta ja taideharrastusta seurakunnissa, mm. kirkkojen 
taidehankintoja sekä harjoittanut julkaisutoimintaa. 

Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Seura on Tie-
teen ja Taiteen Kristillisen Tukisäätiön (TTKT) pe-
rustajajäsen, jonka kautta seura on myöntänyt useina 
vuosina apurahoja taiteelliseen toimintaan. Vuonna 
2011 Kristillinen taideseura perusti Kristillisen tai-
desäätiön, jonka tarkoituksena on kristinuskon hen-
gessä tukea ja edistää taidekasvatusta, jakaa apura-
hoja taiteelliseen työskentelyyn ja tukea yhteistyössä 
eri osapuolten kanssa toteutettavia taidehankkeita. 

Kristillinen taideseura julkaisee vuosittain ilmestyvää 
Ars Magna -lehteä. Kristillisen taideseuran verkko-
sivut	ovat	osoitteessa	www.kristillinentaideseura.fi.

tervetuloa kristilliseN taideseuraN jäseNeksi

Kiinnostaako sinua Kristillisen taideseuran toimin-
ta? Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä halua-
maasi paikallisyhdistykseen ja ilmoita yhteystieto-
si. Jäsenä saat tämän kerran vuodessa ilmestyvän 
Ars Magna -lehden ja paikallisyhdistyksen jäsentie-
dotteet, joista saa tietoa yhdistyksen toiminnasta. 

Kristillinen taideseura 
pähkinänkuoressa
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100
Kristillisen taideseuran 100-vuotisjuhla pidetään Marian 
ilmestyspäivänä 24.3.2019 Helsingissä. 

Juhlassa julkistetaan eri taiteenalojen artikkeleista koostuva 
Kristillisen taideseuran 100-vuotisjuhlakirja. Tilaisuudessa 
esitetään Ilmari Krohnin seuran perustajan kirjailija Hilja 
Haahden tekstiin säveltämään oratorioon ’Ikiaartehet’ 
pohjautuva video-ohjelma. Oratorion urkusovitus on 
ilmestynyt CD-levyllä vuonna 2017. 

Tarkemmat tiedot juhlasta ajankohdan lähestyessä 
Ars Magna -lehdestä 2019 sekä seuran verkkosivulta 
www.kristillinentaideseura.fi.  

Tervetuloa!

2019

tervetuloa kristilliseN taideseuraN 
vuosikokoukseeN ja jäseNtaPaamiseeN 25.3.2018 2018

Vuonna 2019 pidettävän 100-vuotisjuhlaan Kristilliseen 
taideseuraan liittyen seuran vuosikokous järjestetään 
tänä vuonna pienimuotoisena tapaamisena Marian 
ilmestyspäivänä 25.3.2018 Helsingissä.

Juhla alkaa klo 10.00 osallistumisella messuun  
Tuomiokirkossa, Unioninkatu 29. Vuosikokous pidetään 
klo 13.15 Hotelli Arthurin kokoustiloissa, Vuorikatu 19. 
Ohjelmaan palataan tarkemmin ajankohdan lähestyessä  
yhdistyksille lähetettävissä vuosikokouskutsuissa sekä 
seuran verkkosivuilla www.kristillinentaideseura.fi. 

Tervetuloa!

kristilliseN taideseuraN 100-vuotisjuhla 
24.3.2019

Kristillinen taideseura ry
täyttää ensi vuonna 100 vuotta. 

 100-vuotiSjuhlaKirjan SiSällöStä arS maGnaSSa 2017  




