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Ilon suoni puhkesi
Otsikon voi tulkita monin tavo in. Kävikö niin , että elämässä sykkivä
ilon suoni puhkesi ja niin vain ilo valui sen tien? Vai kävikö niin, että
vasta nyt puhkesi sykkimään ilon suoni , joka virvoittaa sielun ja mielen?
Miten yltäkylläistä runsautta onkaan meillä suomalaisilla taas ollut tarjolla kesässämme? On tilaisuuksia menemiseen , kokemiseen , kuulemiseen , näkemiseen ja- tekemiseen. Täällä Mikkelissä jo kesän alussa Kirkkotaiteen päivät olivat rikas viikkokeidas. Maamme eri kulmille
meitä kutsuttiin .
Jos terveyttä ja voimia suodaan, saamme kukin varmasti kesäkauden
ri kkaastaannistailoa ja kiitosmieltä. Eikä toki ole siunauksen ja virkistyksen saaminen menemisten ja kokemisten varassa. Eihän meistä
kaikista ole matkoille menijöitä. Ja tottahan se sittenkin on niin, että
syvimmän ja kirkkaimman ilon saamme Sanan lupauksista. Niissä ilon
suoni puhkeaa ... "Jumalan virta on vettä täynnä" Psalmi 65:1 0. "Te
saatte ilolla ammentaa pelastuksen lähteistä" Jesaja 12:3. " Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielus i kuivissa erämaissa" Jesaja
58:11.
Helvi Juvosen runon riveillä on ilo tervehtiä Teitä, ystäväpiirin jäsenet:
" Hän tulee taas Hän, Natsarealainen,
te ilon tunsitteko, niin kuin aalto
se tuli Hänen askeleitaan ennen.
Oi kuulkaa, kuinka painotanna voivat
julistaa äänet kaikki kahta sanaa.
Sanoma armon, rauhan niin kuin meri,
käsittämätön Luojan rakkaus
on liki meitä, liki tu llut tänään. "

Siunaavaa, virkistävää syyskautta toivottaen
Eero Mikkonen
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Kristittyjen
näyttelijäryhmille
~:i~iij F11gl~onissa
Krist'ttyje11 tekemän teatterin ja
muun taiteen tukemiseksi perustettiin uusi säätiö Taiteilijoiden kirkossa (Actors' Church)
Lontoossa 27.10.1981.
The Christian Arts Trust - Kristillisen Taiteen Säätiö, jonka suojelijoihin kuuluu mm. Canterburyn arkkipiispa, Westminsterin kardinaali-arkkipiispa ja Vapaakirkkojen liittoneuvoston puheenjohtaja pyrkii kartuttamaan rahastoansa miljoona puntaa
alkavan viiden vuoden aikana.
Ronald Mann, säätiön johtokunnan
jäsen ja sihteeri kirjoittaa säätiön tarkoituksesta:
Kristillisen Taiteen Säätiön perustaminen on osoitus siitä, että kirkot
ovat heränneet huomaamaan sen tosiasian. että taistelu ihmisten mielis-

tä ja sieluista käydään nyt enemmän
näyttämön ja valkokankaan kautta
kuin saarnastuoleista tai kirjoitelmilla.
Viime vuosina Englannissa on perustettu useita ryhmiä, joiden tarkoituk~era on ammattiteatterin ja sovellettujen taiteiden välityksellä tarjota
'vaihtoehto vaihtoehdolle' korostamalla ikuisia arvoja ja painottamalla
niiden merkitystä tämän päivän elämään.
Aldersgate Productions, ekumeeninen näyttelijäryhmä, jota tukevat
kaikki pääkirkot, on esittänyt seitsemän näytelmää West End-teatterissa. Muita esittäjäryhmiä, kuten Riding Lights, Footprints, Cornerstone
ja Theatre Roundabout, on syntynyt
kristittyjen
taiteilijoiden
piirissä.
Westminster Productions on ollut
uranuurtaja tällä alalla. Viime vuosina se on keskittynyt tuottamaan näytelmiä koulujen ju hliin. Yli 160.000
koululaista on nähnyt Westmmsterin
Day of London Theatre -tapahtuman
ohjelman, joka esittelee elävästi ammattiteatteria ja johon kuuluu näytelmä, jossa jotain tiettyä asiaa tarkastellaan kristilliseltä näkökannalta.
Mitkään näistä yhdistyksistä eivät

Viivat
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toimi taloudellisen voiton periaatteella ja tämän linjan ylläpitämiseksi
kamppaillaan jatkuvast i. Vakavasti
otettavaa teatteria ei tällä hetkellä
voi olla olemassa ilman taloudellista
tukea ja inflaatio ja lama tunkeutuvat
taiteen kail<i!le al0ii iP.. Ti:isti'\ syystä
tarvitaan Kristillisen Taiteen Säätiötä
- Christian Art Trust.

Säätiön ensimmäinen koh de tulee
olemaan teatteri. koska se edelleenkin on viestimien luova sydän . Rahaston kasvaessa se tulee käsittämään
filmin , television ja yleensä taiteet.
New World News 11.1981
Kää nnös: Ansa Ki rjava inen

Kirkko- puitteet
ehtoolliselle
Kirkon tekee kirkoksi seurakunnan kokoontuminen jumalanpalvelukseen, ja arkkitehtuurin
tehtävänä on antaa tälle tapahtumalle puitteet.
Kirkkorakennus voi palvella muitakin
tarkoitusperiä, olla henkil ökohtaisen
hiljentymisen paikkana, konserttisalina, levytysstudiona tai muuna sellai sena, mutta tällaiset muut käyttötarkoitukset ovat jumalanpalvelushuoneen käyttötarkoituksen kannalta toisarvoisia. Kirkko vihitään juhlallisesti
tarkoitukseensa, mutta tästä vihkimyksestä ei voi johtaa kirkon suunnittelua. Kristillinen jumalanpalvel us
on ensisijaisesti kokoontumista ehtoollisen viettoon, ehtooitisliturgia on
kokoontumisen näkyvä ja sisällöl linen ydin .
Me emme voi ottaa jonkun toisen uskon näkemyksen mukai sta ikonografiaa omaksemme, irroitt aa si tä ju uri ltaan ja istuttaa uuteen maaperään .
Emme me voi lainata Konevitsan Jumalanäidin kuvaa ja ripustaa sitä Oulunkylän kirkkoon . Vai kka joissakin
ikoneissa on ilmaistuna syvällisellä
havainnollisuude lla luterilaistakin puhuttelevia uskon totuuksia, on tarkoituksetonta ajatella luterilaista ikonia.
Yhtä tarkoituksetonta on antaa min-

kä tahansa formalistisen väri-,
muoto- tai viivasommitelman käydä
jumalan palvelushuoneeseen uskon nollisesti liittyvästä taiteesta antamalla sille ylimalkainen, panteistisuskonnollinen nimi 'Valo', 'Ylöspäin '
tai muu tämäntyyppinen.
Aulis Blomstedt on opettanut: Arkkitehdin tärkein lahjakkuusalue ei ole
tilan fa nti soiminen , vaan inhimillisten tilanteiden kuvittelykyky. Tämä
lause voi si tarjota avaimen kirkon
suunnitte lijan, rakennuttajan ja papin
vuorovaikutukseen jumalanpalvelushuoneen rakentamisessa, alttarin
ymmärtämisessä. Sen inhimilli sen tilanteen kuvitteleminen , myötäeläminen, mitä uskonnolli nen elämys merkitsee, ei sekularisoituneessa kulttuurimiljöössämme ole itsestään selvä asia. Esteettinenkään kuvittelukyky ei sitä pohjia myöten korvaa. Mutta kohtuullinen edellytys on, että
suunnittelija tunnustaa uskonnollisen elämyksen ja kri stillisen tradition
olemassaolon ja kykenee vastaanottamaan niitä koskevaa informaatiota.
Tauno Sarantola

Artikkelista "Sidottu ja vapaa alttr~ri
- ajatuksia kirkkojen rakentam isf:s·
ta"
Kanava 4/1982
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Muistot nostettiin
esiin
Se mitä on va ikea sanoa .
Tytti Jäppisen runoja.
Kirjapaja 1981.
Eräänlaisena lähtökohtana tai motiivina Tytti Jäppisen runoissa on ollut
hänen äit insä poismeno ja sitä edeltäneet viikot , jolloin Jäppinen entistä
syvemm in tutustui äitinsä elämään.
Monenlaiset muistot nostettiin esiin ,
kipeätkin , ne joita " on vaikea sanoa".
Kirjoittaja on ilmeisen onnistuneella
tavalla tallentanut runoihinsa äitinsä
elämän herkkiä tuntoja - ja myös
omi ansa.

Runokirjan sisältö etenee kaikesta
päättäen kronologisessa järjestyksessä, joten sen ymmärtämiseksi on
parasta lukea se alusta alkaen ja
useaan kertaan . Muuten yksittäinen
runo jää helposti käsittämättömäksi.
Va1 masti itse kullekin olisi kaS VLIHava kokemus päästä lähelle toista ihmistä hänen kärsimysten tai lähdön
hetkinään. Jotain tällaisesta empatiasta välittyy mm . runoista, joka päättyy sanoihin: " Katson viereltäsi samaan suuntaan : 1 liekeissä 1 kärsivä
Kristus. " Tulee mieleen Simo Talvitien ajatus , joka hänelle oli kirkastunut vakavan auto-onnettomuuden jälkeen: " Aikaisemmin luulin, että kukkuloilta näkee kauimmaksi. Nyt tiedän, että laaksoista näkee vielä kauemmaksi."
Esko Halme

Ruukku
jokisavesta
Jooel Siisa li on kavangolainen keramiikkataiteilija Namibiassa.
On kuiva aika. Virran vesi on alhaalla
syvimmässä uomassaan. Paaluaitaus, kraalin petosuoja, joka sadeaikana piiloutuu kasvillisuuteen, näkyy
nyt harmaana hammasrivinä jo kaukaa. Lähelle tultaessa huomaan, että
se on harva ja laho, majoja on vähän ,
katot vuotavia, kaislamatot kuluneita.
Talossa on hiljaisuus, mutta kun
Jooel on ottanut esiin repaleisen paperisäkin , ovat naapurin lapset jo paikalla. Huhmareessa survotaan IKWANKWA, vanhojen savipatojen sirpaleita. Yhteen sangolliseen savea
sekoitetaan kolme kourallista tuota
jauhoa siivilöitynä. Sitten savi kostutetaan ja muokataan sopivaksi taiki naksi. Siitä leivotaan leivän näköisiä
savi kiekkoja. Nuo alk ukakut ladotaan
päällekkäin kaukaloon ja peitetään
tuoreilla leh dillä tai kosteilla rievuilla.
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Ni ityitä olemme keränneet SILJATAkasvia ja panneet sen veteen likaamaan. Näin saadaan työssä tarvittavaa lima maista massaa. Kaislamatto
levitetään katoksen viereen . Aamuauringossa ei ole liian kuuma työskennellä. Nyt al oitettu ruukku on neljän
tunnin kuluttua valmis kuivumaan
keskipäivän kuumuudessa. NKURUNGU , taituri istuu kaislamatolle ja
panee alumiinivadin kumolleen polviensa väliin . Se on dreijauspöytä.
Hän pistää molemmat peukalonsa
savileivän keskustaan ja levittää sen
renkaaksi. Rengas kiinnitetään hyvin
alustalle, vadin tasaiseen pohjaan .
Toinen rengas asetetaan sen päälle
ja seinämiä aletaan ohentaa. Tekijän
ilme on rauhallinen ja varma.
- Mistä te olette tämän taidon oppinut, isoisä Jooel?
- Vanhemmiltani. Angolassa.

- Ja he edelleen vanhemmiltaan?
-Niin.
- Pitävätkö nämä astiat vettä?
- Joku savilaatu vuotaa enemmän
kuin toinen, hän vastaa ja väittää
ruukkujen turpoavan ajan oloon kunhan niissä vain pidetään vettä.
- Olen kuullut , että sivelette ruukut
pihkalla. Onko se totta?
- Ei , kaivamme UGORO-puun juuria
ja keitämmc niitä. Sillö licmcllä sitten
sivelemm e asti at ulkoa.
- Estääkö se vuotamisen?
- Ei kokonaan .
Kerron hänelle lasittamisesta. Hän
kuuntelee ja vaikenee. Pitkän ajan ku ·
Juttua hän nostaa päänsä ja sanoo:
-Olen ajatellut tuota, mitä kerroitte,
äitini. Niissä sanoissa on viisautta.
Entisessä kodissamme Angolassa
Kuita-joella osataan raudantekotaito.
Siellä on kiveä, joka todella sulaa.
- Tiedän. Olen saanut puukon , joka
on Kuita-joella valmistettu omasta
raudasta.
- Mutta tässä valtakunnassa ei liene sellaista kiveä eikä hiekkaa, joka
sulaisi.
Työtä jatketaan, kunnes ruukun maha on tarpeeksi iso. Silloin tarvitaan
pienen kauhan muotoinen työkalu,
jolla lyödään suuta suipommaksi .
Seinämät hiotaan kalebassin kuoren
sirpaleella. Ne saavat olla korkeintaan 1 cm paksuiset. Pienemmät ruukut ovat ohuempiakin. Taituri lyö levitetynä kämmenensä silloin tällöin limavatiin ja sivelee sillä ruukun pintaa, joka kiiltää kosteana. Kaula nostetaan pienentyneestä aukosta. Sipamakakuista tehdään vain pieniä renkaita. Kaula jätetään matalaksi tai venytetään korkeaksi ja suipoksi astian
laadun mukaan. Ja onhan esikuvakin,
kalebassi vaihteleva muodoltaan.
KANDIMBE, pikkupata , on matala ja
litteä. KAVASA taas on korkea jauhojuomapullo. Vedenkantokavasa on
iso kuin sanko, ja sillä on kaulaa vain
kämmenen leveys.
Kun kaulan suuaukko on vahvistettu,
suoristettu ja silitelty, koristellaan
koko kaula-alue. Jokaisella heimaila

on oma merkk1 nsa, ja jokaisella laiturilla on oma tapan sa käyttää sitä. Koristelu on siis samall a signeeraus .
Savenvalaja Jooelilla on tapana jakaa pinta veitsellä vinoneliöihin. Niihin hän sitten painaa puuleimasimella pienen ristikukkakuvion.
Kuivahtanut ruukku leikataan ohuella
veitsellä irti jalustastaan. Nyt on hyvä
tilaisuus viimeistellä sisäpinta. Sen
jälkeen seisokoen ruukku suullaan.
Pohja-aukon reunat kostutetaan ja
laputeliaan Iaslaiia lähemmäksi toisiaan . Aukko pienenee kämmenen levyiseksi. Siihen asetetaan pohjalevy
ja savi kiinnitetään hyvin reunoille.
Viimeksi koverretaan hiukan pohjaa
ja katsotaan että ruukku seisoo hy-

vin. Työn kuluessa Jooelin ilme on
muuttunut. Se on huolehtiva, melkein
harras. Olen ihaillut hänen käsiään ,
jotka liikkuvat rytmikkäästi kuin soittajalla, jäntevinä ja herkkinä.
Peittouuni on paaluaidan ulkopuolella - kohtalainen kuoppa, n. 1 1/ 2 m
halkaisijaltaan. Sinne ladotaan keramiikka lehmänlannan ja erään puun
kaarnan kanssa poltettavaksi , kunhan niitä kertyy koko kuopallinen .
Ihailen ennen poltettuja kavasoja .
Niissä on lämmin terrakotan väri ja
mustia ja harmaita palamisläikkiä koristeina.
Raili Toivanen
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Prerafaeliitit - kristittyjen
taiteilijoiden liike 1800-luvulla

Osa 2
Prerafaeliittien historia jakautuu,
karkeasti ottaen , kahteen jaksoon:
alkuperäisen veljeskunnan yhteistyökauteen, sen vähittäiseen hölle·
nemiseen ja lopulta ryhmän hajoami seen asti (1848-60), sekä myöhempään prerafae li t ismiin. Alkupe-

räisen kolmikon ihanteina olivat,
PRB:n ens immäisenä viisivuotiskautena, luonnon ja ennenkaikkea
valon sekä värien mahdollisimman
todellisuudenmukainen
esittämi nen, sekä aihepiirin valitseminen
ryhmän " kuolemattomien" sankarien kirjallisista tuotteista. Tämän

Dante Gabriel Rossetti:
'Beata Beatrix', 1863
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listan huippuna on Jeesus, sekä
Raamatun kirjoitt ajia ; sitten seurasivat Englann in kirjallisuuden suuret nimet. Tältä ryhmän varhaiselta
kaudelta löytyvät myös sen taiteellisesti kauneimmat ja parhaat saavutukset . Brownin tuon ajan merkittävimpänä, edellä mainittujen lisäksi ,
voi pitää raamattuaiheista maalausta "Chris! wash ing Peter's
Feet". Mitä tulee PRB:n kesku shahmoon , D.G. Rossettiin, voi alusta todeta että hänen tekninen osaamisen~a esti häntä pääsemästä lähe llekään niitä saavutuksia , joihin
Hunt ja varsinkin Millais, tod ellisena siveltimen mestarina, ryhmän alkuperäisten ihanteitten toteuttamisessa pääsivät. Hänellä ei koskaan
ollut kärsivällisyyttä opiskella taiteenteon teknistä puolta; hänen taideopintonsa jäivät kesken myös
Brownin oppilaana. Lisäksi hänen
kirjallinen tuotantonsa kilpaili tasavertaisest i hänen maalauksensa
kanssa: hän on näkyvästi esillä kaikissa teoksissa, jotka käsittelevät
viime vuosisadan englantilaista kirjallisuutta , runoutensa ansiosta, ja
tämä hänen runollinen panoksensa
antoi myös hänen maalauksilleen
sen sisäisen voiman, joka piti hänet, maalaustensa teknisistä puutteista huolimatta prerafaeliittien
keskushahmona . Millais on tullut
tunnetuksi lähinnä niiden ideaalien
detaljitarkkana toteuttajana, joista
Ruskin kirjoitti. Hänen ensimmäiset
PRB-kauden työnsä ovat hämmäs-

John Everett Millais: 'Kristus vanhempiensa kodissa', 1849
Artikkelin edellisen osan yhteydessä julkaistiin Ford Madox Brownin
'Kristus pesee Pietarin jalat', 1849

!yltävän raikkaita ja kauniita. Hunt
on tullut t unnetuksi laajemman
töistään ,
raamatullis-ai heisista
vaikka hänen ensimmäiset maalauksensa ovatkin Shakespeare n
näytelmistä. Pian hän kuit~nkin ~iir
tyi , vuodesta 1851 , melkein yksm?maan kr istillisiin aihei si in. Hunt1n
varhaisemmissa kristillisaiheisissa
maalauksissa hän esittää sanomansa tuoreesti, enimmäkseen vertauskuvallisesti
("The
hire ling
Shepherd "; " The Avakening Con science"); myöhemmin Huntin lähiidän matkan jälkeen, hänen töistään katoaa ni iden varhaisempi
raikkaus, ja tilalle tulee sentimen taalista uskonnollista kiiltokuvataidetta, jossa maneerimaisuus ja detal jipaljou s peittävät itse sanoman ,
tai tekevät sen vähemmän nautittavaksi.
Mitä sitten tulee PRB :n varsinai seen sanomaa n, taiteen filosofiana,
tämä sanoma li enee parhaiten esi tettynä Ruskinin kirjoissa "The M~ 
dern Painters" . Tästä PRB:n estetiikasta ja taidefilosofiasta on edellä
tullut sanottua jo kyllin. Kysymyksen koskiessa PR B:n taiteellista ja
kirjallista sanomaa, JOtka, kuten
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alusta ast i olen es ittänyt, ovat erott amatt omasti to isii nsa kytkettyjä,
tu o san oma li enee läh innä pa koa ja
kap inaa. Pakoa viktor iaanisen Englann in teoli istuvast a massakulttuuri sta kes kiaikaiseen romantiikkaan ,
jd i, ai-' i .. .::..<l 3Cvi nn ai su utta ja akateem isu utta vastaan.
PRB:n kuvataiteen ohella ryhmä
tunnetaan myös kirjallisena koulu kuntana . Siihen kuuluvina tunnetaan Rossettin sisaruksien lisäksi
kuuluis im pana Algernon Charles
Swinburne, sekä myös ta iteilijana ,
enn enmuuta teo llisena suunn ittel ijana tu nnettu Wi lli am Morris, jotka
mol emmat kuulu vat kuitenkin myöhempään prerafaelitismiin , joka
poikkeaa alkuperäisen PRB:n tavo itteista sii nä määrin, ett ei sitä ole

syytä tässä yhteydessä käs itellä.
Rossettin sisarusten, D.G. Rossettin sekä hänen sisarensa Christlnan, kirjall inen tuotanto, heidän runoutensa, on 1800-luvun maa ilmankirj allisuuden parha im mistoon ku uluvaa. Ja kun puhumme PRB:n sanomasta, on se selvimmin luettavissa juuri heidän intensiivisessä, ital i·
alaisen soinnukkaassa runoudessaan: varha isen ke skiajan kr istillinen mysti ikka . Haluan lopuksi ku·
vittaa tätä sanomaa Christina Rossettin, kristillisen runouden maai lmank irjallisu uden suurimpi in nimi in kuuluvan runoili jan eräällä runolla, jost a henkii prerafaeliittien
romanttisen intensi ivinen , unimainen kuvakieli : (suomennos allekirjoi ttaneen):

Resu rgam
From depth to height, from height to loftier height,
The cl imber sets his foot and sets his face ,
Tracks li ngering su nbeams to the ir halt in g-p lace,
And counts the Ias! pul sat ions of the li gh t.
St ren uous thro ' day and unsurprised by night
He runs a race with Time and win s t he race,
Em ptied and str ipped of all save only Grace,
Wil l, Love , a three fo ld panoply of might.
Darkness descends for light he toiled to seek:
He st umbles on the darkened mountain-head ,
Le ft breath less in the unbreathable thin air,
Made treeman of the living and the dead :He wots not he has to pped the topmost peak
But th e return ing sun will find him there.

(Syvyydestä korkeuteen , korkeudesta ylevämpään korkeuteen 1 Kii peäjä su untaa jalka nsa ja kasvonsa, 1 Seuraa viipyviä auringonsäteitä niiden lepopaik·
kaan , 1 Ja laskee va lon viimeiset sykähdykset . 1 Nähden vaivaa päivällä ja yllättymättä yötä 1 Hän kilpailee ajan kanssa ja voittaa kilvan , 1Tyhjennettynä ja
riisuttuna kaikesta paitsi Armosta, 1 Tahdosta , Rakkaudesta , voiman kolm inkertaisesta taisteluasusta . / Pimeys laskeutuu valon sijaan jota hän taistellen
ets i: 1 Hän kompastuu pimentyneelle vuorenhuipulle , 1 Jääden hengettömänä
hapettoman ohueen ilmaan 1 Tehtynä elävistä ja kuolleista vapaaksi : 1 Hän ei
tiedä nousseensa ylimmälle huipulle 1 Mutta uudelleen nouseva aurinko on
löytävä hänet sieltä.)
Matti Nevalainen
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Lastenlorukirjan synty

Mikäkö? Kunnon vanhanaikainen inspi raat io !

Kun nalle
rukonee

Luikertavat, hyppivät,
valssaavat rytmit

Eila Jaatinen:
Hidas juna huttuttuu; lorukirja
Kirjapaja 1981
Kuvitus: Marjaliisa Pitkäranta

Olen sanankäyttäjiä, joill a in nostui
alkaa rytmistä. Rytmi on ensin, sitten
vasta sanat , ajatus, aihe. Rytmi sisältää jo kaiken olennaisen : tunnelman ,
hengityksen, vivahtee t. Rytmin päälle
tulevat sanat sitä mu uttaen , koulien ,
taivutellen, siihen mukautuen, siinä
ri idellen ja sitä luoden.
Kaksi viikkoa kesti rytm in pulputusta
päässäni. Töiden jälkeen piti istua tekemään lisää, bussissa pi ti tuhertaa
buss ilippuun, yöllä piti nousta juuri
unen tultua ja sytyttää valo. (Harvom
se tämän luokan terroriksi heittäytyy,
mutta ystävät hyvät, jos näette jonkun sulkevan silmät sisäänpäin ja
huulet sopertaen , kysym ys SAATIAA
olla tästäkin.
- Lopeta! voihkin yöllä kello kolme
kompuroidessani
merkitsemään
muistiin: Enkeli Erikoinen 1 lenteli itseksee 1 oravan oksalla keksi . . .

Se oli muuan elokuinen ilta, Kun
päässäni alkoi kuulua omituista
puhinaa.
Kauan jo jokin outo hahmo oli hypellyt tiellä, kauan olivat uniani piirittäneet siili!, harakat ja kottaraiset. Mutta puhinan voimistuessa olin pääsemättömissä. Se takoi : SALkut ja PApe rit ISt uvat PENk illä KIIreiset IHmiset KAH via JUOvat - - Huoneen
toisella puo lella oli vastassa hidas
rytmi: kul kee pitkin kis koja 1 arvokkaa st i, rauhassa.
Jätä minutkin rauhaan! huusin si lle,
mutta se kasvoi , humisi pään läpi ,
poukkoili huoneesta toiseen ja juoksi
perässän i.

Oikaisu
Prerafaeli itt ien
taideryhm itt ymää
koskevan art ikke lim me al ku osassa
lehtemme numerossa 2/81 kirjoittajan nimi ol 1oiko luki jan virheestä johtuen erhee llinen. Pahoittelem me virhettä.
Toim itus

Nalle

on pala lasta

Niin, minulla on niitä enkeleitä jotka
ovat hiukan sopeutumattomia - minun päässäni on lege ndoja Jeesuslapsesta, rukoilevia sii lejä ja sammakoita.
Joskus ajatellaan, ettei lapselle saisi
syöttää satua ja totta sekaisin tai ettei vät kristinuskon as iat ole mitään
satua. Itkemään olin ruveta, kun luin
jostakin , ettei sai si sanoa että nalle
ru koilee.
Kaikki minu ssa nousi kapi naan . Tietysti nal le ru koilee - kos ka Nalle on
osa lasta it seään , lapsen persoonalli su uden eräs puoli. Nalle elää ja iloitsee, itkee ja satuttaa itse nsä,_ja voi
sitä, joka sanoo lapselle ette1 Nal le
ole oikea! Jos kerran hal uamme lasten tulevan , meidän täytyy tietää, millaisia teitä lapset ku lkevat. Lapset eivät t ule salkku kädes sä kansio! ja
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faktat mielessään, vaan pitkin metsäpolkua jolla vaeltaa rukoilevia muurahaisia ja ystäväll inen si ili .
Aikuisilla vain on synkät silmät ja
huoli siitä, mikä on " totta" ja mikä
miel ikuvitusta, mikä " myyttiä" ja miKa lri siur idd. r11 ikd unta ja r 1if-ä ei ...

Ja juna lähti
Koko touhu kesti tiet yst i hyvän puoli
vuotta. Rytmien rauhoituttua ja an-

nettua sykkeensä ja porinansa paperin halt uun oli keksi tt ävä kuvat, löydettävä mu utamil le nuoteille puhtaaksi kirj oittaja. Ja vietävä vanhaa junaa as ukkaineen moneen tärkeään
kokoukseen kustantajan viil eisiin virkahu oneisiin.
Kun isot tädit ja sedät olivat päätöksensä tehneet ja monta puhelua puhuneet saattoi junan matka alkaa ensin t~llille , jossa sitä huollettiin ja
kiilloitettiin.
Ja kuinka sitten kävi , sen voi lukea itse kirjasta. Jos joku aikuinen nyt viitsii kumartua siilin polulle ja pinnasängyn viereen .
Eila Jaatinen
---·
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Menneet
Usko kohtaa kulttuurin
Opiskelija- ja koululaislähetyksen kesäinstituutti-tapahtuma Savonlinnassa heinäkuun lopulla avasi tänä vuonna näkökulmia maailmankuvaan ja
kulttuuri in. Vi ikon mittaisen tapahtuman päiväohjelmat oli rakennettu eri
teemojen ympärille. Inhimillisen luovuuden rajat ja mahdollisuudet, hengellinen kirjallisuus, joukkoviestinten
maailmankuva, arvojen lähteet, hengellisten murrosten vaikutus kulttuuriin ja kulttuurin irtautuminen arvoista olivat osia näistä teemoista. Instituutin ohjelmaan liittyi Tarkovskin
elokuva Andrej Rublev sekä osallistumi nen oopperaju hl ien päätöskonserttiin . Yleisl uentoja pitivät muiden
ohessa professori Matti Parvio, kustannu sjohtaja Tauno Väinölä ja toi minnanjohtaja Raimo Mäkelä _ Seminaarikeskustelujen aiheet vai hte livat
nuori sokulttuuri n ta ustasta asiatekst in arvopohj an erittelyyn. Raamatt uluentosarj a käsitteli profeettoja.
Edell isvuos ien käytäntöä noudattaen
institu utin pääesityks iä julkaistaneen ai kakauslehti Perustan syyskauden numeroissa.

Vapautusfoorumi
Kristi ll isen kulttuu rin liitto järjestää
Lahdessa 15 ... 17.10. vi ime vuoden Tulevaisuu sfoorumin muotoa jatkavan
Vapautusfoorumi -tapahtuman .
Tavoitteena on keskustella kristillisen uskon taustalta vapautuksesta
ihmisen arvoa koskevana asiana. Järjestäjinä ovat KKL:n ohella myös
Lahden ev.lut. seurakunnat, Suomen
kirkon seurakuntatoiminnan keskusliitto ja Seurakuntaopiston konferenssikeskus.
Kristillisen kulttuurin liitto on julkais-

Tulevat
sut tapahtuman valmisteluaineistona
Matti Mäkisalon edellisvuoden seminu.arin c.:r::: :\:ls. !-:j~~~t::cn !-'')0'St~rT'nn
kirjan 'Matkalla vapauteen'.
Lisätietoja tapahtumasta on saatavissa Kristillisen kulttuurin liitosta,
90-657 981.

Tapahtumia Pukkilan
toimintakeskuksessa
lhmissuhdetyö ry:n Karjalohjan kunnassa sijaitsevassa PukkiJan toimintakeskuksessa järjestetään syyskaudella seuraavia kursseja:
Psykodraamakurssi 6 ... 10.9. sekä
25 .. .29.9. sekä 11...15.12. Ohjaajina
Pehr Charpentier, Pirkko Hurme ja
Ri itta Vuorinen 1 Luovan olemisen vii konloppu 10 ... 12.9. Kurssi n ohjaajana
Meri-Helga Mantere 1Valokuvaus retki
omaan minään, osat 1 Ja 2, 17 ... 19.9.
sekä 31 .10 ... 3.11. Kurssin ohjaajana
Matti Kaleva 1 Musiikki ja elämysmaailmamme 1...3.10. Kurssin ohjaa-

Kristillisen opintokeskuksen tapahtumia
Vihjeenä ensi kesäksi ja katsauksena
taide- ja kulttuurialan tapahtumien
tarjontaan kristillisten järjestöjen piirissä seuraavassa yhteenvetoa Kristillisen Opintokeskuksen myötävaikutuksella järjestetyistä tilanteista.
Puhelinyhteys: Kristillinen opintokeskus , 90-177 334.
Kesäkuu
Kuvataiteen jatkokurssi , Helsinki
(NNKY) 1 Lapin kulttuurin kurssi, Muonio (NNKY) 1 Valokuvauskurssi, Luhanka (NNKY) 1 Kuvataideleiri , Järvenpää (Seurakuntaopisto)
Heinäkuu
Musiikkileiri , Lohja (Kansan raamattuseura) 1 Kirkkomusiikkikurssi , Saa-

jana Petri Lehikoinen.
PukkiJan toimintakeskuksen puhelinyhteys on 912-5323. Tietoja kursseista saa myös toirninnanj0:1taja
Kerttu Lassanderilta, 90-463 200.

Kirkkotaiteen päivät
Mikkelissä
Maaseudun sivistysliiton neljänsillä
kirkkotaiteen päivillä Mikkelissä kesäkuun alkupuoliskolla teemoja sävyt ti kristillinen tapakulttuuri.
Keskiajan läntisimmän ortodoksisen
seurakunnan, Savilahden Pogostan,
700-vuotisju hlallisuudet liittyivät päivi ll ä pappilakulttuuria, kirkkovuoden
rakennetta ja ideaa, näkemystä kuolemasta ja musiikin aseman kehittämistä jumalanpalveluksessa käsitelleisiin esityskokonaisuuksiin. Päiviin
liittyi kristillisiä vertauskuvia ja tun nuksia käsittelevä näyttely Mikkelin
taidemuseossa sekä useita elokuvaesityksiä.

rijärv1 (Suomen kirkkomusiikkiliitto) 1
Kuoroveisuun kurssi , Ylihärmä (Herättäjäyhdistys) 1 Kuvataiteen peruskurssi , Luhanka (NNKY)
Elokuu
Gospelmusiikkikurssi, Keuruu (Nuorten keskus) 1 Lähetys- ja musiikkikurssit 1 ja 2, Posio (Suomen lähetysseura) 1 Lapin vähemmistökulttuurin
kurssi, Utsjoki (NNKY)
Syyskuu

Kuorotoiminnan yleiskurssi ja Naiskuorokurssi , Pori. 17 ... 19.9.
Lisätietoja: Terttu Grönlund, 93971 074 (Suomen kirkkomusiikkiliitto,
Satakunnan piiri) 1 Kirkkomusiikkikurssi, Järvenpää, 26.9.
Lisätietoja: Helena Airaksinen, 90429 2661 (Suomen kirkkomusiikki liitto)
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Runot

v,e:c e1 ole kä ynyt ilmi.

m::.: meistä tulee .

fil ·•: d uika täällä . sirkkalehdeilä .
Mo cas:: vain rikkaruohoa mu istu ttae n
va:oa kohde n hapuillaan .
Smu t annetaan
joka päivä
ih misille.
väsyne ille . pelokkaille.
heikoille. pettyneille
- e ttä näyttäisit heille
m1 ten rakkaus m uu ttaa
- että he löytäisivät
rauh an tien

Marja-Leena Kirjonen
Yl!sr\s Ju mala lle.
o_vd ärc ille sävellett y valta va laulu
un <erran täyttävä maailman täydellisesti .
Kw.., ·nitään riitasaintuo ei enää ole,
ku " •· htään epäp u hdasta a}<Jtusta ei enää o le,

kLm .J:'rw ttakaon kirousta e: enää ole.
s;!!orn L'YÖ'\'Y ylistyksen pauhu yli maailman kaikkeuden
JO liJ\·rtää s;odämet kuin su!o 'nen tuoksu .

Marja-Leena Kirjonen
Jobrn huokaus
minkä tähden ?
S inä ym märsi!
m ersä ky yhkyset
oliv at tehneet
pesäns ä
ru ko ukse n onkaloihin
jo tka hiljaisuus
ja tuska
olivat kov ertaneet

Osmo Alvesalo
Kuollut orava
polun laidassa ,
ko ko pitkän päiväni
tumma tuoni va rjosti.
Liian tärkeän
tämän elämän
syv cn tieto aukeaa
katsoessa kuolemaa.
Aino Niinistö
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Merja Pelkonen

Istun eläm än katso m ossa
o dotushu o neessa
tuskittelen
Iaskettele n sinapinsiem e niä
voi
miten riistävä antam isentarpe eni
onkaan
mutta ei
minulla e i ole m itään täydellistä
ei mitään kelvollista annettavaa
jatkan huokailujani
Herra miten
Herra mitä
kunnes tajuan
e i minulla ole koskaan täyde llistä
annettavaa
se kö on ainoa
mitä suostun antamaan
eikö tämä
vajavainen
epäkypsä
päivä päivältä kasvava
pieni ihm inen
ole kylliksi elämään
juuri tämänkoko isena

Sinikka Särki

sin.ua··-·
tarvitaan
Kristillisen taldeaeuran pe;ustl kirjailija

.Hilja H:aahU ystä~tinean vuonna 1.919 e.d.istämään "krlstliUs-yyttä, taidetta ja suomalaisuutta".
Kristittyihin taiteilijoihin kohdistuu erityinen haaste tuottaa seurakunnan kilvoittelun tueksi korkeatasoista, puhdasta ja
hengellisen to.de!llsuuden huomlolvaa tai·
detta. Tähän tapahtumaan osallistuminen
ja sen rohkalsemlnen sekä talteen tekl)öi·
nä että vastaanottajlna kuuluu Kristil-lisen
Taideseuran tavoltte!stin. Taiteesta ,k iin·
nostunut kristitty, kut.summe Sinua mv·
kaan tähän k<!nsamme J:a kulttuurimme
kannalta ensiarvoiseen teh.til.vään!
KristiiUsen taideseu ran kuudessa .J:)alkaJIisyhdistyksessä järJestetään jäsenlst•ön

liltty m:isk~ avake

yhteydenpitoa ja ajatustenvaihtoa Palkal·
Iisiiia ja valtakunnallisilla tapahtumill-a sekä julkaisutoiminnalla pyritään tvomasw
virikkeitä ku!Huurille seuran rajojen ulkopuclella. Lukeudumme vuonna 1978 al·
kunsa ~aaneen Kril>tiUlsM tieteen j a t ai·
teen tuld säät·i9n perustajiin. 8eur!J. on
Suomen kirkon seurakuntatoiminnan keskusliiton ];äsen.
Seura l·ulk.aiS,ee kahdooti vuodessa jäsen·
lehti AJ;s Maqnaa. Kristillistä lehdistöä ja
järjestökentt~ä intormoidaan tarjoamistamme toimintamahrtolllsuuksista. Yksityisten jasent-en vastuu toiminnan ideoln·
nlssa ja t~Jtevtuksessa on ratkaiseva. Seura on yhteiskunnallisista liikkeistä rlippu·

·maton.

Mikäli olet l<;llnn.ostunvt KTS:s.ta. ota yh·
teyttä ja liity! LIIttyminen käy myös suoraan allaolevalla llpukkeella. Jäsenyyteen
sisältyy lwhdestl vuodessa Ilmestyvä Ars
Magfla. Jäaenma.ksu peritään li!ttyjältä
po!it!tse (eslmerkH<si Helsingin yhdlstykaes.sä kuluvan!'l t·o.imintavuonna maksu on
suuruudeitaan 20 mk).
Nimi

Osoite

Pyydän merkJtsem.Mn itsen.! Kri s!jjllnen
taideseura ry:n paikallisyhdistyks en jäseneksi. Jäs enyyteen sisältyy Ars Magnalehtl.

Syntyl'fläaika
Päiväys

RI-s to Laine 1 Rauramäentie 1 N 260 1

20350 Turku 35
Helvi Wahlm.ift 1 Kaivok&tu 23 A 7 1

4~100 Kotka

Pos Ua lilttymlsk.aavake lählmmälle Kristillisen Taid6$euran yhdyshenkllölle:
Harri Nurmi/ Hiihtomäentie 34 C 241
00800 Hels,inki 80 1 755 4249
Antero Polso 1 Jousenkaari 9 A 6 1

02120 Espoo 12/466 672
Antti Aalpala 1 Aleksanterinkatu 4 A 1
15110 Lahti 11/ (918) 22123

10
Ee.ro Mikkonen 1 Pietarinkatu 10 B 1
50100 Mikkeli 10 1 (955) 16 030
·
Elsa Mäkelä 1 Kauppakatu 55-57 B 33/
70100 Kuopio 101 {971) 12071
Juha H ämä~äinen 1 Nousukatu 5 8 18 1
40700 Jyväskylä 70 /.(941) 1a 149
Kristillinen taideseura ry:n slhte~ri:
likka Kuoppamaki/ Toiarintie 4 B 131
00400 Helsinki 40 1 (90) 576 310
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Joukkoristiside

Pyyd tään palauttamaan, ellei vastaanot·
!ajaa tavata. Kristi lli sen Taideseuran iä·
senten osoitteenmuutoksia ilmoitettava
pa"kallisyhdistyk een joka toimittaa tiedon lehdelle.

Kristityn taiteilijan
paikasta nyt
- Mielessäni on neljä asiaa, jotka
kristittyjen taiteilijoiden tulee asettaa
etusijalle näinä vuosina. Ensiksi meidän tulee taiteen ja vie tinnän aloilla
huolehtia ihmissuhteista. Kirjoittaessani tätä Teille, lehdistö kohisee jälleen eräästä tunnetusta muusikasta
jonka avioli itto on hajonnut. Kristittyjen tulee entistä enemmän taistella
ihmissuhteiden ylläpitämiseksi, ei
vain saarnoissaan ja ajattelussaan
vaan toiminnassaan ja yhteisöissään. Uskon, että kristittyjen taiteilijoiden ryhmänä meidän tulee käytännössä myötävaikuttaa tällä alalla
esiintyvien suunnattomien ongelmien vastavoimana.
Toiseksi esitän että rukouksen tulee
olla etusijalla. Rukous on sellaista,
josta jatkuvasti puhumme ja jota
ajattelemme mutta usein myös sellaista jota todell isuudessa emme
tee. Taiteilijoiden tulisi käyttää luovaa kykyään rukouskäytännön lisäämiseksi.
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Kolmanneksi meidän tul isi ajatella
taiteiden ja ympäröivän maailman
epävarmuutta ja toimia siten, että
käytännössä poistamme epävarmuutta, toimimme sen vastavoimana.
Neljäntenä ja saman arvoisena ve!voitteena - meidän tulee toimia siten, että jaamme taiteell ista näkemystäm me koko kirkon kanssa.
Huomaatte, että käytän sanaa 'käytännössä' useita kertoja. Teen sen
harkiten. Meidän on helppo puhua.
Meidän tulee toimia.
- " Ei jokainen, joka sanoo Herra,
Herra, pääse Jumalan valtakuntaan
vaan se joka tekee taivaallisen Isäni
tahdon ."

John Forrest

Ohjelmajohtaja
Arts Centre Group, Englanti
Käännös: Ansa Kirjavainen

