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Kokemus viime kesältä
Ensimmäinen sateeton
'
säteilevän kirkas aamu
pitkän sadejakson jälkeen.
Edessä rikas päiväretki
Savonlinnan oopperajuhlille
Retretin kautta.
Retretin Chagall-osuutta odotin , sen
sijaan vanhan Euroopan asukkaan
ylemmyydentuntoisin ajatuksin suhtauduin varautuneesti amerikkalaisen Steven Tobyn osuuteen.
Nuoren Tobyn työt oli sijoitettu Retretin maanalaisiin näyttelytiloihin. Taiteilijan näkemys elämästä salattuna
~okonaisuutena tunkeutui katsojan taJUntaan elämän symbolin , simpukan
moni-ilmeisen käsittelyn välityksellä.
Koin voimakkaana myös saarnan elämän katoamattomuudesta näitä töitä
katsellessani.
Kuitenkaan minuun voimakkaasti
v~iku~tane.et teokset eivät olleet pysyv1mm1n m~nua askarruttanut elämys ,

vaan se oli oppaan kertoma. Seisoessamme Tobyn n. kolmemetrisen , simpukanmuotoisen lasipylvään edessä
opas kertoi korkeimman Tobyn puhaltane~.n lasiveistoksen olevan neljä
m~~na korkean . Hän mainitsi myös,
etta muranolaiset lasintekijämestarit
olivat todenneet Tobylle tämän kertoessa veistoksistaan , ettei ihminen
voi puhaltaa niin korkeaa lasi patsasta.
Jäin miettimään: Jos Tobylle olisi
sanottu asian mahdottomuus, ennen
kuin hän patsaansa teki , hän tuskin
olisi edes yrittänyt luoda teoksiaan.
~nneksi asiat tapahtuivat toisessa järJestyksessä.
Liian usein kylvämme toinen toistemme tielle elämän mahdottomuuksia mahdollisuuksien sijaan . Rohkaisun sijaan rakennamme esteitä toistemme tielle.
Aamuyöstä kotiin palatessani Helsinkiä kasteli kesän rankin sade.
Tuula Setälä
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Hiljaisuuden retriitti Snoanissa adventtina 1993

Kuvia hiljaisuuden keskellä

Kristillisen taideseuran
piirissä jo parin vuoden
ajan suunniteltu jäsenistön
retriitti, hiljaisuuden
viikonloppu, päästiin
vihdoinkin toteuttamaan
viime vuoden lopulla.
Tarkoitusta varten saatiin
varatuksi retriittikeskus

Snoan Lappohjassa
Hankoniemellä

Mitä suurempi äänettömyys ympärillä, sitä enemmän se vaatii tarkkaavaisuutta. Siksi me hukutamme itsemme ääniin, taustamusiikkiin , tv:n
pauhuun, sadan desibelin rautaviilalastuun, joka paksuna massana peittää kaupungit ja torit. Miten pelottavaa
onkaan hiljainen, tyhjä katu, pimeä
puisto, hautausmaa, joka luo oman
äänettömyytensä, hiljainen suuri meri.
Me kaipaamme niiden luo ja pakenemme niitä . .. (Bo Carpelan, Alkutuuli)
Kristillisen taideseuran järjestämässä, seuran toiminnassa laatuaan ensimmäisessä retriitissä oli mukana sekä
kokeneita että ensikertalaisia. Retriiteissä korostuu puhumattomuuden
4

periaate, siksi sen kokee jokainen osallistuja myös omalla tavallaan. Vaikutelmia ei voi hiljaisuuden aikana jakaa,
vaikka monesti mieli tekisikin. Seuraavassa on eräs näkökulma retriitteihin
erityisesti viime adventin kokemuksen
pohjalta.
Bo Carpelan kuvaa varsin osuvasti
viimeisessä Finlandia-kirjallisuuspalkinnon voittaneessa kirjassaan omaa
aikaamme ja suhdettamme hiljaisuuteen. Ajassamme on paljon hiljaisuuden pelkoa, välttelemme sellaisia tilanteita. Se voi kertoa myös siitä, ett-

emme uskalla kohdata itseämme emmekä Jumalaa.

tumisen arkirutiineista! Luonto onkin
tärkeä osa hiljaisuuden kokemusta.

Kristus-kuvia

Salaisuuden äärellä

Tämän retriitin erityisteemaksi oli
valittu "Kristus-kuva". Teemaan liittyivät sopivasti mm . Raamatun Kristuskuva, jota leht. Anja Luhtasela piti
esillä meditaatiohetkissä. Virikepuheissa taas rov . Tauno Sarantola toi
eteemme dia-sarjan avulla erilaisia
Kristus-kuvia aina ensimmäiseltä kristilliseltä vuosisadalta nykyaikaan saakka.
Tauno Sarantolan esityksissä pyrittiin välttämään meidänkin ajallemme
tyypillistä kiiltokuvamaista Kristus-kuvaa. Mielenkiintoisella tavalla näissä
puheenvuoroissa pohdittiin sitä , millainen Kristus välittyy eri aikakausien
maalauksissa ja veistoksissa.
Ajattelisin , että tätä varsin onnistunutta kuvan käyttöä retriiteissä voisi
edelleen kehittää. Tulevaisuudessa
esimerkiksi jokin teemaitaan rajattu
kuvanäyttely voisi sopia retriittien
virikkeeksi.

Miten kuvata ja ilmaista sellaista,
mitä ei voi sanoin eikä kuvin tyhjentävästi koskaan ilmaista? Siitähän on
lopulta kristinuskossakin kysymys.
Uskon salaisuus, mysteeri , avautuu
vain vähitellen sitkeimmällekin etsijäi Ie.
Tähän peruskysymykseen palataan
myös jokaisessa retriitissä. Joutuessamme olemaan hiljaa, vaiti ja vain
kuuntelemaliaja mietiskelemällä, voimme kenties päästä lähemmäs tätä uskon mysteeriä.
Retriittien yleistymisen ja suosionsalaisuus voi piillä siinä reaktiossa , jota
ne edustavat suhteessa oman aikamme aktiivisuutta ja tehokkuutta vastaan. Samoin kirkkomme piirissä ollaan löytämässä retriittien kautta uusi
lähestymistapa vanhaan ja hyväksihavaittuun sanan viljelyyn ja hiljaiseen ,
hoitavaan yhdessäoloon.

Arkuus kohdata minä
Pelkomme ja epäluulomme retriittejä
kohtaan , johon törmätään usein , voi
johtua myös tästä arkuudesta kohdata
omaa minää. Mutta ensimmäisenä
adventtina viime vuonna pieni Kristillisen taideseuran ystäväjoukko uhmasi
tuota pelkoa osallistumalla retriittiin
Snoanissa, Hankoniemellä.
Snoan on yks i maamme vielä harvoista retriittikeskuksista , joka on varattu yksin hiljaisuuden viljelyä varten.
Kodikas entinen torppa majoitusrakennuksineen , kappeleineen , ruokasaisineen ja kirjastoineen luovat oivalliset
olosuhteet hiljaisuuden kilvoittelulle .
Suomen eteläisimmän kärjen , Hankoniemen , luonto metsineen , peltotilkkuineen ja jylhine merenrantatörmineen tekee todella mahdolliseksi irtau-

Jälleen kerran tuli todistetuksi , miten
yksinkertainen ja pienieleinen tapahtuma, hiljaisuuden retriitti , voi auttaa
ihmistä kohtaamaan itsensä ja samalla myös Jumalan ja Hänen suuruutensa.
Uskon vahvasti retriittien , hiljaisuustapahtumien, voivan omalta osaltaan
uudistaa ja vahvistaa seurakuntiamme
sisältä päin ja koko kirkkoamme keskittymään tehtävässään olennaisimpaan.

Jumalan edessä mieleni hiljenee,
hän antaa minulle avun.
Hän on kallio, hän on
minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Hiljene, sieluni, Jumalan edessä!
Hän antaa minulle toivon.
Psalmi 62
Jarmo Uotila,
pastori , Kotka
5

Joulumuistoja 1993

Immanuel, lähellämme
Lapsuutemme joululaulut
mieliin kaukaa, kaukaa soi :
Joulukuusi, Pukki , lahjat
lasten riemun kukkuroi ,
lasten mielen kukkuroi.
Vuotten myötä monet vaiheet
jouluihimme heijastui.
Rauha välkkyi onnen aikaa.
Sodat kuolon viljaa pui.
Sodat kuolon viljaa pui.
Vuorollaan on saanut nähdä
tääkin sukupolvi sen ,
kuinka jälkeen synkkäin öiden
nousee päivä paisteinen ,
nousee päivä paisteinen.
Ensimmäisen joulun viesti
vielä kulkee matkallaan:
Jumalamme taivahasta
tarjoa rauhaa päälle maan ,
tarjoa rauhaa päälle maan.
Jeesus Kristus, Isän Poika,
ainut Rauhanruhtinas ,
Immanuel , lähellämme
hän on meitä laupias,
Hän on ainut Messias!
Jospa nöyrin mielin Hälle
kiitostamme laulaen
Beetlehemiin lähtisimme,
luokse niiden Paimenten ,
luokse niiden Paimenten!
Vaikka emme enkeleitä
tiellä saisi nähdäkään,
kuiskaisimme Herrallemme:
Sinuun aina turvaan vaan ,
armoos aina turvaan vaan!
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Oke Peltonen
Sävel A.Haava M. Härmä:
liian rauha

sielunsa saivat,
oli saanut sinulta sisareni,
sinun kädestäsi, sinun sanoistasi,
sinun kauttasi
uutta voimaa, uusia lahjoja
elämänsä ehkä karuliekin taipaleelle .
Hän lähti luotasi
jälleen itkien,
mutta nyt ilosta,
kasvoillaan kirkastettu rauha

Kolme
sisarta
Sisareni
alttarikaiteen takana.
Näen yhäkin edessäni sinun kasvosi.
Mistä hehku?
Mistä valo?
Mistä lämpö?
Edessäsi rippiin polvistuneena
mies, vanha, väsynyt,
tuskan uurtamin
eletyn elämän merkitsemin kasvoin.
Eivät minun korvani,
tyhjyyttä täynnä,
kuulleet mitä hän sanoi,
eivät mitä sinä sanoit.
Minä näin sen,
sisimpäni kuuli sanasi.
Näin sinun kasvosi.
Ne julistivat, lohduttivat,
ne antoivat anteeksi.
Otit koko raskaan elämän taakan
omille harteillesi.
viedäksesi sen
Suuren Taakankantajan armohelmaan.
Kohotit pienet kätesi
partaisille kasvoille,
tahdoit kosketuksesi lämmöllä todistaa:
Rakkaus elää, armo riittää!
Kyyneleitä harmaalla parralla;
Kristallihelmiä Jumalan armomaljassa.
Sisareni
veljien keskellä,
käsissäsi leipä ja viini,
kasvoillasi äiti-Maarian hymy.
Sydämessäsi Elämän sanat
jotka olit valmis jakamaan kaikille.
sinun edestäsi annettusinun edestäsi vuodatettukätkeköön sinun sielusi ja ruumiisi Ehtoollisvieras,
joka äsken oli saanut avata
IIIIII -

Sisareni
kyynelisin kasvoin,
matkalla
kesäisen yön hämyssä,
lehmusten halvin alla.
Hiljaisin , vapisevin sanoin
sinä lauloit kiitosvirttä.
Sinä olit saanut kokea ihmeen,
saanut tuntea rakkauden Hengen
läsnä olon.
Se sai sinun sydämesi laulamaan ,
kuin Marian kiitosvirttä.
Vielä hotellihuoneessa,
yövuoteella,
sinun sydämesi lauloi .
Maailman ympärilläsi
kohistessa omaa säveltään.
Sitten,
vain muutamaa viikkoa myöhemmin,
- Kuinka käsittämättömiä ovat,
Jumala,
Sinun tiesi Kun toin sinulle kukkaseni,
kun olit jättänyt meidät,
minun sydämeni kuuli jälleen
tuon sinun kiitoslaulusi.
Tiesin: se soi alati,
se soi paremmin , puhtaammin, kirkkaammin
kuin koskaan täällä maan päällä.
Ja minunkin sydämeni lauloi!
Kiitos teille sisaret.

II

II

II

Tuomas-messussa Hyvinkään
kirkkopäivillä 19.6.1993

Aune Stenius
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Uutta liikettä kristittyjen
kulttuuritoiminnassa
Suomen kristillisten
yhteisöjen kentässä
kulttuuritoiminta on
perinteisesti kanavoitunut
kahden järjestön kautta:
Kristillinen Taideseura on
perustettu 1919 ja
Kristillinen kulttuuriliitto
1947.
Molempien taustalla olivat ohitetut
vaikeat ajat. Viime vuosina on ilahduttavaa liikehdintää ollutNMKY:npiiristä
lähtenyt 'Minun käteni soi' -toiminta.
Tämän eräänä tuotteena oli myös Kristillisen kulttuuriliiton, Kristillisen taideseuran ja Minun käteni soi -ryhmän
vuonna 1987 julkaisema 'Avoin lehti':
aikakauslehtimuotoinen luettavuuteen
ja kiinnostavuuteen pyrkivä kulttuurijulkaisu.
Tämän liikkeen maastosta lähtee
myös kristittyjen taiteilijoiden yhdysside: Christian Artists Finland (CAF).
Uutta lyhennettä valaisee CAF:n hallituksen jäsen, kirjailija Pia Perkiö.
- 'Minun käteni soi' -tapahtumaperinteen pohjalle pari vuotta sitten perustettu Christian Artists Finland on
yhdistys, jonka tarkoituksena on mm.
tukea taiteilijoiden sekä taiteen harrastajien ja ystävien identiteettiä kristillisen elämänkatsomuksen pohjalta
sekä edistää taiteen vuorovaikutusta
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muun kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa.
- Yhdistys toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä mm. kooten ja levittäen tietoa jäsenten taiteellisesta toiminnasta
ja järjestäen tilaisuuksia, joissa jäsenillä on mahdollisuus yhdessä pohtia
luovuuden ja uskon kysymyksiä. Esim.
kevään -94 aikana Helsingissä on
järjestetty kuukausittain ns. teemailtoja, joissa eri taiteenalat ovat vuorollaan esillä.
Yhdistys pyrkii pitämään yllä yhteyksiä kotimaassa toimivien kulttuurijärjestöjen lisäksi kansainvälisiin Christian Artists -järjestöihin, minkä helpottamiseksi suomen-ja ruotsinkielisen järjestön nimi on englanninkielinen.
-Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset,
jotka hyväksyvät yhdistyksen
tarkoitusperätja säännöt. Tällä hetkellä yhdistyksessä on noin 100 jäsentä.
- CAF:n rekisteröintiprosessi on vielä kesken ja toiminta alkuvaiheessa.
Taloudellisten resurssien puute rajoittaa toistaiseksi monien suunnitelmien
toteutumista, mutta vähitellen toiminta
laajenee ja voimistuu innostuneen jäsenistön, sen tarpeiden ja aloitteiden
ansiosta.

Pia Perkiö
kirjailija
CAF:n hallituksen jäsen

Kuva ja ajatus
Keskiaukeamalla on kaksi
eri tekniikoin tehtyä kuvaa,
joihin kumpaankin liittyy
teksti. Eroja on niin kuvissa
kuin runoissakin. Kukin
löytää yksityiskohtia, joihin
kiinnittää huomiota
mieltymystensä mukaan.

toistaan kuunnellen , tiedonvaihdolla
opastaen ja ohjaten , mutta myös keskittymällä ja kuuntelemalla tämän päivän ihmistä.
Toivoisin nuorten taiteilijoiden ja
muotoilijoiden löytävän oman yhteisönsä, seurakunnan, tutustuvan siihen ja
miettivän mahdollisuuksia työskennellä sen parissa. Nyt on sen aika. Löytyyhän seurakunnasta niin perinteistä
kuvanveistoa , tekstiilitaidetta , arkkitehtuuria, kuvataidetta, kalustemuotoilua, musiikkia, sanoituksia ym . ja
lukematon määrä muita käsitaiteen
aloja, joita opiskella ja toteuttaa.

Kirkko tilateoksena

Taiteilija teologian
kuuntelijana

Kirkkotila muuttuu sisustukseltaan
yleensä niukasti , lähinnä vain kirkkotekstiilien ja kirkkovuoden värien muuttumisen kautta. Yksi esimerkki arkkitehtuurin ja kirkon joustavuudesta tilan
luomisessa saattaisi olla ns. tyhjä tila,
vaikkapa seinäpinta tai tila, kaikenkaikkiaan jokin yksinkertainen osatekijä sisäisessä arkkitehtuurissa. Esimerkiksi kirkkovuoden tapahtumat voisi
esitellä vaihtuvin kirkkotilassa sijaitsevin kuvateoksin. Tila itsessään ja
sen myötävaikutuksella saarna, muu
jumalanpalvelus ja ehtoollinen saattaisivat silloin tavoittaa laajemmin.
Tullaanko joskus siihen tilanteeseen ,
että perinteisen kauniin kirkkomusiikin
ja saarnankin rinnalla muuttujina olisivat esimerkiksi pinnanmuodot, heijasteet, värit, valot ja äänitehosteet? Tämä
visio ei voi koskaan toteutua ilman
harkitsevaa, monipuolista, suvaitsevaa
ja ennakkoluulotonta keskustelua eri
alojen edustajien kesken. Toivon , että
nuoret taiteilijat ja muotoilijat toisivat
viestinsä yhteisesti ja rohkeasti esiin
omilla osa-alueillaan.

Hyvään uudenlaiseen lopputulokseen pääseminen tapahtuisi toinen

Timo Karas

Kuitenkin kuvien ja tekstien tarkoitus
ovat mielestäni samat: ne ovat pienen
ihmisen tekemiä kuvauksia Jumalasta, Pyhästä Hengestä ja Jeesuksesta
Kristuksesta , Jumalan pojasta.
Kukin muodostaa mielipiteensä näkemästään kuvasta tai työstä. Viivat
näissä töissä on piirtänyt käsi , ei kone ,
siksi näissä saattaa olla vahva tunnelataus mukana. Tätä ei vielä mielestäni saada koneella aikaan .
Taiteessa luominen sen Iukemattorniiia eri aloilla - mielestäni lahjana
meille annettu - vaatii vaalimista ja
jatkuvaa opiskelua.
Se mitä kirkkotaiteessa kaipaisin ,
voisi olla vanhemman polven kirkon
edustajien , arkkitehtien , kirkkotaiteen
tekijöiden sekä nuorten taiteilijoiden ja
muotoilijoiden yhteistyö.
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Kiitokseni

Isä, tiehen ja tähtiin vain osasin luottaa
tuskaako mulle sä vain haluut tuottaa, kysyin
ja vastaustas sain kauankin vuottaa
Isä, niin näit ja tiesit sieluni palon
ja lahjanas annoit tiedon tään jalon tässä
sisin on paikka nyt Jumalan valon
Isä, nyt sen tiedän , minkä sun armos yhteen näin
liittää, aika on varsi myös korreksi niittää
viisautes suuri se kaikille riittää
tästä on haluni Sinua kiittää
käsin ja töin , päivin ja öin
Isä, tiedät sä aina ennen ja varhain
mikä kellekin riittää ja meille on parhain
lopuksi kiitos, nyt käteni ristin , (se vahvin on liitos)
ja vaaroissa pistin

Timo Karas
10

Sanonta vaan

Tiede ja taide on vahvat
mut Herralta on kaiteet ja kahvat
nojaa kaiteeseen taide
kun altans loppuu raide
ja väsynyt on vaihde
kuinka aukeaa tietenkään ovet ilman kahvaa
vaikka ulkoa jo ennakkoon ois tietoakin
vahvaa
tää tottako ois
jos et usko - pyyhi pois

Timo Karas
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Taideseuran perustajien aika
Vehkalahdella

Kristillisen taideseuran
perustajapariskunnalla
Ilmari Krohnilla ja Hilja
Haahdella on vanhastaan
yhteyksiä Kotkaan, missä
edelleen toimii myös
seuran paikallisyhdistys.
Aikoinaan Kotkan kaupungin alue
on Kymen pitäjän osana kuulunut keskiaikaiseen Suur-Vehkalahden alueeseen , joka ulottui Suomenlahden
saaristosta Salpausselkään.
Vuonna 1888 oli Ilmari Krohnin veli
Kaarle, isoisäni , avioitunut Vehkalahdella Viiniemen kartanon sisarusparven vanhimman , Helena Cleven ·k~ms
sa. Kun isovanhemmilleni Kaarle ja
Helena Krohnille rakennettiin vuonna
1900 Haminan lahden itärannalle
Viiniemen kartanon huvila, Suviranta,
tuli siitä myös Ilmarin ja hänen perheensä kesänviettopaikka. Tämä tapahtui vuoden 1905 jälkeen , jolloin Ilmarin ensimmäinen vaimo ja kuuden
lapsen äiti oli kuollut ja Ilmari itse muutti kotinsa ja perheensä Kangasalta
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Helsinkiin , maalta kaupunkiin. Toinen ,
ratkaiseva Vehkalahteen yhdistävä
side oli Ilmari-sedän toinen puoliso ,
kirjailija Hilja Haahti. Hänen isänsä,
rovasti Hahnsson oli Vehkalahden
kirkkoherra. Ja niinpä Ilmari Krohnin ja
Hilja Haahden pysyvä kesänviettopaikka nousi vuodesta 1908 lähtien
Reitkalliin , Vehkalahden Suurjärven
rannalle. Honkaniemi ostettiin samana vuonna, jolloin Vilniemellä rakennettiin Clevejen sisarusten nuorimmalle , Elsa Karjalaiselle oma huvila
Tavastsaari. Elsan huvilasta tuli sitten
samanlainen paikkakunnallisten hengellisten kokoontumisten keskuspaikka kuin Honkaniemestä.

Suvituulia
Honkaniemen kymmenen ensimmäistä vuotta kuluivat terveellisen kesänvieton ja uurastuksen merkeissä,
kuten kesät Suvirannassa ja Tavastsaaressakin. Veljekset Kaarle ja Ilmari
olivat molemmat yliopiston opettajia ja
Elsan tuore aviomies Kusti Karjalai-

nen hänkin tutkijana ja Kaarlen oppi laana vietti kesäänsä heidän tavallaan.
Kesä oli -:- niin tervetullut ja virkistävä
loma-aika kuin se olikin - tutkijoille
parasta luomiskautta. Silloin syntyivät
seuraavan talven yliopistolliset luennot ja laadittiin alan oppikirjat ja tutkimukset. Ilmari ja Kaarle työskentelivät
kumpikin ulkona luonnossa istuen pienen työpöydän ääressä, suurten pui den katveessa ja veden ääressä. Ilmari työskenteli yleensä lähes vaatteitta,
vain pikkuhoususillaan ja olkihattu
päässään . Hänen urheilullinen olemuksensa ja pukeutumisensa säilyi van-

talvet puoli tuntia perheen lasta kohti.
Uusi äiti koetti ohjata lapsiaan vuorostaan runouden poluilla, joskin vain
Ensio, myöhemmin lääkäri , edistyi tällä alalla. Kirjallisuutta harrastettiin myös
siten , että isä luki ääneen ulkoparvekkeelta marjoja ja sieniä perkaavalle
perheelle. Siinä saatettiin seurata vuorostaan perheen äidin luomistyön vai heita. Varsin monet hänen romaaneistaan ovat syntyneet Honkaniemessä.

Kylän elämää
Honkaniemessä työskenneltiin aamu- ja keskipäivän tunnit, iltapäivä oli
vapaata. Silloin erikoisesti urheiltiin ja
ulkoiltiin. Perheen isä itse voimisteli
säännöllisesti aamuin illoin , ui ja otti
ilmakylpyjä. Hän käveli paljon. Lapset
joutuivat paljon soutamaan , juoksivat
kilpaa ja kiipeilivät puissa. Päivän aikana ruokailtiin kahdesti - ateriointi
aloitettiin aina polvirukouksella - ja
päivä- ja iltakahvilla ja teellä nautittiin
aina yrttituotteita.

huuteen asti . Suvirannan rannassa
syntyivät taas Kaarle-veljen monet
kansanrunoustutkimukset Hänellä oli
aina kevyt kesäpuku yllään. Työssään
Ilmari käytti suurta perhettään kokeilujensa "koululuokkana" , mm. Musiikkiteorian oppijakson "Rytmioppi" valmistumisessa. Lasten musiikkiopintojen
ohjaaminen kuului perheenisän taukoharrastuksiin , kun hän hetkeksi tohti
irroittautua käsikirjoitustensa ja nuottiensa parista. Äidin vanha pietarilainen
taffelipiano oli ahkerassa käytössä,
päivittäinen soittourakka oli näet kesät

Honkaniemestä käytiin myös ahkerasti naapurissa, vaikkei kolmetoistahenkisessä taloudessa tarvinnut tuntea itseään yksinäiseksi. Krohneilla kävi
kesän mittaan paljon sukulaisia ja vieraita. Samanlaisia vieraanvaraisuuden
perinteitä noudatettiin myös Viiniemen
kartanossa ja Suvirannassa. Puolentoista kilometrin päässä Honkaniemestä oli Helenan ja Elsan siskon Gunilla
Cleven perustama Reitkallin puutarhakoulu , josta Honkaniemen ruokapöytään saatiin vihannekset, juurekset ja
marjat. Sittemmin valtion oppilaitokseksi muuttunut koulu lakkautettiin, se
muutettiin retkeilymajaksi ja toimii tällä
hetkellä pakolaiskeskuksena.
Puutarhakoululla pidettiin joka kesä
kansanjuhla lähetyksen hyväksi , jolloin Honkaniemen väki esitti ohjelmaa.
Ilmari-setä kierteli eri puolilla pitäjää
yhdessä Vehkalahden papiston kans13

sa pitämässä raamatunselitysseuroja.
- Honkaniemen maisemiin ja aiheisiin
pohjautuu mm. "Meidän lasten kuvakirja" , jonka on säveltänyt Ilmari Krohn ,
runoillut Hilja Haahti ja kuvittanut Ester Hjelt-Cajanus, kirjoittajan sukulainen , äitini serkku. Kirjan kuvissa esiintyy koko Honkaniemen perhe .

Sotaoloja
Syksyllä 1917 ei Honkaniemestä palattu Helsinkiin , vaan Ilmari Krohnin
perhe muutti Haminaan asettuen Saviniemeen , Salmenkylän viereiseen
huvilakaupunginosaan. Pidettiin yhteyttä Viiniemen kotiin ja lapset kävivät
korkeatasoista Haminan Yhteiskoulua , nykyistä Linnoituksen Lukiota. Perheen tulojen ehdyttyä toimeenpantiin musiikkitilaisuuksia, lähdettiin
keikalle, kuten nyt sanottaisiin , aina
tänne Kotkaan asti.
Tammisunnuntain jälkeen 1918 alettiin Haminassakin pidättää punaisten
toimesta ihmisiä. Sisällissodan ja
veljessodan kaamea todellisuus oli
pakko vähitellen tunnustaa myös ihanteellisessa ja rakastavassa Krohnin
perheessä. Helsingissä lääkäriksi opiskeleva Ensio lähti rintamalle. Punaisten suorittaessa pidätyksiä Salmenkylässä lähti Haminan suojeluskuntaan
liittynyt Feliks yön pimeyden turvin
hiihtäen pohjoiseen , Kannusjärven
kautta Savon rintamalle. Sieltä hän
jatkoi Vöyrin kouluun Pohjanmaalle ja
päätyi joukkueenjohtajaksi Karjalan rintaman Ahvolaan.
Paikkakunnan papit ja Ilmari-setä
sekä joukko maallikkosaarnaajia alkoivat kokoontua joka ilta Haminan
kirkkoon kuuntelemaan sanaa, laulamaan virsiä ja hengellisiä lauluja sekä
rukoilemaan hengenvaarassa olevien
kotien puolesta. Ilmari-setä johti tilapäiskuoroa. Tällöin esitettiin Hilja
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Haahden runoelmia ja Ilmarin tänä aikana säveltämiä hengellisiä lauluja,
joista yhdeksän liitettiin Hengellisten
laulujen ja virsien toiseen kokoelmaan
vuonna 1923. Säännöllinen rukous
nousi palavana yhteisestä hädästä ja
pelosta. Punaiset eivät pitäneet siitä,
että kirkko täyttyi ilta illalta ikäänkuin
vastalauseeksi heidän toiminnalleen
ja aatteelleen. Papit ja Ilmari-setä pidätettiin ja pantiin lumitöihin ja puhdistamaan venäläiskasarmien käymälöitä. Tänäaikana valmistui llmari-sedältä
oopperan "Tuhotulva" dramaattinen
alkusoitto yhtä dramaattisissa olosuh-

teissa. Pidätettyjä säilytettiin Haminan
raatihuoneen poliisivankilassa, joka on
ollut samassa käytössä näihin vuosikymmeniin asti. Yllämainittu tilapäiskuoro saapui kerran laulamaan pidätettyjen tyrmän ikkunan alle. Ikäänkuin
vastauksena heidän rukouksiinsa tulikin sitten viikkojen kuluttua käsky Helsingin kansanvaltuuskunnalta asti vapauttaa pidätetyt. Tunnettu punaisten
johtaja Kullervo Manner oli Hilja
Haahden lähisukulainen ja pidätys oli
herättänyt valtakunnallista huomiota.
Kun valkoisten hyökkäys alkoi Savon rintamalla ja punaiset pakenivat

etelään huhtikuun loppupäivinä, ryntäsi kerran Krohnien Saviniemen kodin
lähelle Salmenkylän sillalle punaisten
osasto tykistöineen. He aikoivat tuhota Haminan kaupungin , mutta paikalliset punaiset saivat heidät kääntymään
Kotkan tielle . Salmenvirran sillan kohtauksen jälkeen Krohnit lähtivät jalan
halki kaupungin Vilniemelle.
Kartano oli jatkuvasti polttopisteessä, kuten koko Haminan lähiympäristökin. Myös Gunilla Cleve oli välillä
vuorokauden pidätettynä raatihuoneella. Viiniemen koulu ei toiminut;
sinne oli sijoitettu majoitukseen venä-

vat Kaarle ja Ilmari Krohnin lapset jälleen koossa Vilniemellä. Mutta tapahtunut oli jättänyt lähtemättömät jäljet
sekä tieteen tutkijoiden että taiteen
harjoittajien sydämiin , kun he tämän
jälkeen pyrkivät parhaansa mukaan
palvelemaan rakastamaansa isänmaataan ja sen kansaa. Ilmari-sedän ja
Hilja-tädin elämässä se merkitsi yliopistouranja Kallion kirkon urkurin sekä
Kristillisen Taideseuran aikaa. Tapahtumien silminnäkijäistä elää vielä Elli
Cleve-Laurell Haminassa.

Jakso päättyy

läistä sotaväkeä. Kartanon muonamiehiä oli kielletty tekemästä työtä, joten
Kaarlo Cleven vanhin tytär Elli oli paitsi kuskina myös osittain navetassa.
Myöhemmin vietiin hevoset ja satulat
tallista. Huhtikuun loppupuolella saapui edellämainittu kotkalainen rangaistusosasto Vilniemellekin tarkoituksella panna talon isäntäväki lujille. Viiniemen kyläläiset antoivat kuitenkin ymmärtää, ettei kartanossa toimeenpanna kotitarkastusta eikä vanhaa professorskaa, Emilia Cleveä, häiritä. Retkikunta vetäytyi.
Toukokuun puoliväliin mennessä oli-

Entä Honkaniemi? Erkki Kurki-Suonio ei kerro kirjassaan "Omin silmin" ,
milloin he olisivat siitä luopuneet. Kesän 1920 Krohnit joka tapauksessa
viettivät Leppäkas keila. Enkä muista,
että vanhempani olisivat lap suudessani , 1920-luvulla kertoneet
Krohnien silloin asuneen Vehkalahdella. Ehkä eräs tapaus sai tekemään
päätöksen huvilasta luopumisesta. Kun
Ilmari-setä oli vakuuttanut talveksi
kylmilleen jäävän huvilan irtaimiston,
käytiin se eräänä keväänä tyhjentämässä ja Krohnien irtaimisto myytiin
Haminan torilla avoimesti. Vahinko
korvattiin , mutta kun tapahtunut toistui
seuraavana keväänä, ei vakuutusta
suostuttu enää kolmatta kertaa tekemään , mutta sen jälkeen sai Honkaniemi myös olla rauhassa.
Krohnien yhteydet Vehkalahdelle
eivät Honkaniemen jälkeenkään katkenneet, vaan Ilmarin lapset, varsinkin
Oskar ja Feliks ja heidän lapsensakin
pistäytyivät niin Vilniemellä kuin
Suvirannassakin aina 1930-luvun lopulle asti .

Osmo Karasuo
Esitys Kristillisen taideseuran kevätkokouksessa Kotkassa 1992.
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kortti , jossa on tervehdys lahjan saajalle sekä tila onnittelulle.

Lahjaksi
Kodinristi

Voitte tilata kodinristin tällä kupongilla
hintaan 290 ,-/kpl. Toimitamme ristin
postiennakolla välittömästi tilauksen
saatuamme. Hintaan lisätään toimituskulut 25 ,-. Voitte tutustua ristiin kaikessa rauhassa kotonanne ja tarvittaessa käyttää 10 päivän palautusoikeuttanne.
Saatte kodinristin myös suoraan
Kalevala Korun myymälästä, Unioninkatu 25 , Helsinki. Voitte myös soittaa
tilauksenne numeroon (90) 171 520.

Risti on kristitylle elämän
voiton ja toivon merkki.
Siksi se on myös
elämänuskoa lujittava lahja.
Kristillinen Taideseura ja Kalevala
Koru ovat yhteistyössä valmistaneet
uuden "kodinristin" , jonka voitte tilata
oheisella kupongilla.
Kodinristejä on kaksi: sileäpintainen
ja rosopintainen. Mallit on suunnitellut
hopeaseppä Pia Åkerblom. Ristit ovat
13 cm korkeita ja ne on valmistettu
pronssista. Ristiin on mahdollista kaivertaa saajan nimi.
Risti on pakattu tukevaan ja kauniiseen lahjapakkaukseen . Mukana on

KODINRISTIN TILAUS
Tilaan

kpl silepäintaisia kodinristejä, 290,-/kpl
kpl rosointaisia kodinristejä, 290,-/kpl

Nimi
Lähiosoite

Postinro ja -paikka

Allekirjoitus

Puhelin

Palauttakaa Kalevala Koru Oy, Myymälä, Unioninkatu 25 , 00003 HELSINKI
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Tervetuloa vuosikokoukseen
Vantaan Hämeenkylän uuteen
kirkkoon 17.4.1994!
Hämeenkylän kirkkoon paasee sunnuntaina esim. klo 9.00 Helsingin linjaautoaseman laiturilta 41 lähtevällä
busseilla n:o 232.
Vuosijuhlapäivän ohjelmisto on seuraava:
10.00
11.30
13.00

14.00
14.30

16.00

Jumalanpalvelus, saarnaa
Tauno Sarantola
lounas
vuosikokous (jäsenet, edustajat)
musiikkiohjelmaa (muut
osallistujat)
kahvitarjoilu
vuosijuhla
- Osmo Korosuo: Krohnpuolisoiden suvuista
-Reijo Pajamo: Ilmari Krohnin sävellyksistä, näyttein
tilaisuus päättyy

Kristillinen taideseura toivottaa kaikki
kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi! Tiedustele yhteiskuljetusta paikkakuntasi yhdyshenkilöltä!

Juhlan puitteet
Hämeenkylän kirkko sijoittuu valtateiden risteykseen, isojen liikerakennusten keskelle.

Arkkitehti Olli Pekka Jokela on suunnitellut kirkon rauhoittamaan levotonta
ympäristöä. Kirkon eteläseinä
kohoaakin kuin linnan muuri. Takaosaltaan rakennus on matala ja liittyy näin
läheiseen pientaloalueeseen .
Modernit taideteokset kertovat kirkkovuoden tärkeimmän juhlan, pääsiäisen tapahtumista. Kaikkiaan niitä on
neljätoista. Näin ne viittaavat keskiaikaisen kirkkotaideperinteen mukaan
"Kristuksen kärsimystien 14 pysähdyspaikkaan". Teokset kuljettavat katsojaa tuomiosta alkaen hautaamiseen ja
ylösnousemukseen asti.
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Kristillinen
Taideseura
sinulle

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

Kansalaissodan raskaat vaiheet olivat väistymässä ja oli aika lujittaa kansakunnan henkinen perusta. Seuran
rekisteröintihakemus oli jätetty käsiteltäväksi jo ennen maamme itsenäistymistä, mutta hakemus saatiin käsiteltyä vasta niin , että seurasta tuli ensimmäinen , itsenäisyyden aikana rekisteröity yhdistys.
Vuosisadan alkukymmeninä taideseuraan lukeutui monia eri kristillisten
piirien eturivin vaikuttajia ja sen vaiku-

----------------------LIITTYMISTIEDOT

Postita liittymiskaavake Kristillisen
taideseuran yhdyshenkilölle.
Tuula Setälä
Runeberginkatu 42 A 17
00260 Helsinki
Martta Taunula
Hiljankatu 2 A
15150 Lahti
Jorma Suomalainen
Pietarinkatu 18 A
501 00 Mikkeli
Pyydän merkitsemään itseni Kristillinen taideseura ry:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteen sisältyy
Ars Magna-lehti.
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Tuija Kuokka
Korkeavuorenkatu 20 C 31
48100 Kotka

tuspiirissä oli kulttuurielämän eturivin
henkilöitä. Kristinusko oli länsimaissa
yleensäkin tiedostetumpi yhteiskuntaelämän osa.
Tärkeä tehtävä seuralla ol i seurakuntien rohkaisemisessa ja ohjaamisessa taideteosten sijoittamisessa kirkkoihin . Kuvataiteen käyttö kirkoissa ei
ollut lainkaan yhtä luontevasti selvää
kuin myöhemmin .
Hilja Haahden oma tuottelias kirjailijantyö kanavoitui myös hänen
alullepanemiinsa, toimittamiinsaja osin
kirjoittamiinsa seuran juhlakirjoihin.
Näitä julkaistiin seuran siirtyessä uudelle kymmenluvulle tai koosteena
ajankohtaisista kulttuurin ja kristinuskon kysymyksistä.
Hilja Haahden vaikutus seuran toimintaan oli keskeinen ja merkittävä
aina hänen kuolemaansa vuonna 1966
saakka.
Nykyisin seura julkaisee vuodesta
1976 ilmestynyttä 'Ars Magna' , suuri
taide , vuosijulkaisua, Seuran paikallisia yhdistyksiä toimii Helsingissä,
Lahdessa, Kotkassa ja Mikkelissä.

Vuoden 1994 vuosijuhlan järjestää
Helsingin yhdistys ja se pidetään Vantaan uudessa Hämeenkylän kirkossa.
Seura on Suomen kirkon seurakuntatoiminnan keskusliiton (SKSK)
jäsen. Lukeudumme myös vuonna
19781aajalla pohjalla alkunsa saaneen
Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön perustajiin.
Raamatun alkukertomukset antavat
ihmiselle luonnon hallitsemisen ja vaalimisen tehtävät. Tähän työhön liittyy
kulttuuri.
Yksityisen kristityn elämän keskeiset asiat liittyvät Jumalasuhteeseen.
Kristityn maailmankuvaan kuuluu avoimuus hengelliselle todellisuudelle
myös taiteen alueella. Haluamme edistää tätä avoimuutta.
Hyvä ystävä, olettervetullut seuramme jäseneksi! Liittyminen käy allaolevalla lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy
kerran vuodessa ilmestyvä Ars Magna.
Jäsenmaksun suuruus oli Helsingin
yhdistyksessä kuluneena vuonna 50
markkaa. Jäsenmaksu peritään postitse.

---------------------·
Nimi
Osoite

Ammatti
Syntymäaika
Päiväys

Allekirjoitus
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