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.. .JOTTA V.OISIN
OLLA YSTAVA
KAIKILLE

" Rakennustöitä johtava insinööri toteaa virheiden rakentamisessa johtuvan kielivaikeuksista'; kertoi Helsingin Sanomat
jokin aika sitten Arabianrannan
uusien talojen vakavista puutteista ja virheistä.

t eeeeeee eee
Olen kuullut tutuilta rakentajilta heikkoa työtä ilmenevän myös Eiranrannan valmisteilla
olevissa taloissa.
Kummassakin tapauksessa on kyse
taloista , joissa asuntojen neliöhinnat ovat
huikeat. Eiran taloissa 7.000- 10.000 euroa
kerroksesta riippuen.
Koska minulle jo ruuvimeisseli on vaikea hallittava, en kykene ketään moittimaan
työn huonosta laadusta. Itse en pystyisi
parempaan tuskin siihenkään tasoon , jota
lehdessä kuvattiin. Säälittää vain ihmiset,
jotka sijoittavat rahansa kohteisiin , jotka eivät vastaa odotuksia. Minä kiinnitin kuitenkin
huomioni selitykseen , miksi työn laatu on
sitä , mitä se on , kielivaikeuteen.
Vika ei siis ole heikon valvonnan tai välinpitämättömyyden työsuorituksessa, vaan
kielivaikeus.
Seikan , josta työntekijä, - valvoja tai rakennuttaja eivät vastaa.
Viimeisten vuosikymmenien aikana
meidät on autettu ajattelemaan , että ongel-

miemme syyt ovat itsemme ulkopuolella ;
vanhempiemme kyvyttömyys, taitamattomat
opettajat, kateus, riittämätön arvostus, työttömyys ... ja nyt viimeisimpänä aluevaltauksena kielivaikeudet
Näistä selityksistä on tullut tämän päivän ihmiselle Narkissoksen peilejä , joihin
katsoessaan hän näkee peilin tummasta
pinnasta oman kirkkaan ja kauniin itsensä,
jonka täydellisyyteen voi aina uudelleen ja
uudelleen rakastua ja kuvitella pimeys ja virheellisyys itsen ulottumattomiin. Miellämme
myös helposti , että tällaiselle virheettömälle kaikki on luvallista. Siksi itsensä väärin
kokeminen johtaa helposti tekoihin, jotka
vahingoittavat.
Olen kuitenkin vakuuttunut ,että ihminen ,
jossa ei ole " vaihteen varjoa'; on ihmiseksi
outo.
Hän ei oivalla eikä ehkä uskallakaan
nähdä sitä suuruutta, joka on pienuudessa,
oikeudessa olla väärässä , tehdä virheitä ,
oivaltaa ja korjata ne sekä aloittaa alusta.
Olla mahdollisuus mahdottomuudessa.
Pelkään myös, että täydellisyyttä itsessään kokeva ihminen on toiselle ihmiselle
kova lähimmäinen. Lähimmäinen on hänelle
vain ihminen , josta voi hyötyä. Kun "Mauri"
on tehnyt tehtävänsä tai kun hän ei täytä
mittaa, hänet voi lähettää pois jopa julmalla
tavalla. Lähimmäistä mitatessaan täydellinen käyttää mittarina omaa itseään . Kuka
siinä mittarissa kestää ja selviää pisteille ?
On eräänlaista henkistä sairautta kokea
itsensä ja toinen ihminen rajoittuneella , yksipuolisella tavalla. Sairaudelle, outoudelle
on osava nimi surkastunut sielu , sielu , joka
ei kykene ojentumaan kohti lähimmäistä ,
itseä eikä Jumalaa oikealla tavalla. Meille
surkastuneen sielun omaaville tulisi opettaa
taito löytää itsemme, myös pimeät puolemme , hyväksyä omat syyllisyytemme ja erheemme ja oivaltaa itsensä ja toisen armahtamisen oikeus . Tämä antaa ilon omasta
vajavuudestamme ja luo tie ystävyyteen
epätäydellisen itsemme kanssa. Sen tien
päässä on myös uusi yhteys toisen ihmisen
ja Jumalamme kanssa.

Tuula Setälä
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Lääkäri, tuomari ja klovni-

RUNON
HUUTOJA
JA
KUISKAUKSIA
KIRKOLLE

Taiteen ja uskonnon vuosisatainen viha-rakkaus avioliitto on
myrskyisistä riidoistaan

huolimatta lahjoittanut maailmalle persoonallisia , mutta kovin erinäköisiä lapsia.
Enimmäkseen Platonin tai Aristoteleen
opissa olleet lasten oheiskasvattajat ovatusein kiistellen- määritelleet hyvän perheen
käytöstapoja. Historia sittemmin tuonut sukuun monenlaisia setiä ja tätejä. Keski-ajan
isokokoinen, pönäkkä arvostaan tietoinen ,
jääräpäinen setämies sai järkyttyä kun puhelias renesanssi-täti puhui sopimattomia
kutsuissa. Merkittävään sukuun kuuluvia pakollisia älykköjä toi jokainen uusi vuosisata,
mutta vähiten ei järkyttänyt usein kummallisuuksia puhuva serkku , joka ei enää hurmioitunut maailmasta , vaan mahdollisuuksien
markkinatarista - ihmisestä. Tällä hetkellä
elämme uudella vuosituhannella yhä aikaa ,
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jossa yksilö asioita kokevana ja niiden merkitystä määrittelevänä subjektina näyttää
olevan voimissaan . Kun kirkko saapuu taiteen ja uskonnon sukukokoukseen , ainakin
kolmen sukulaisen kättä on syytä paiskata
kättä ja tunnustella sukunäköä. Tämänoloisilta he minun mielestäni näyttävät.

Ensimmäinen
Ensimmäinen saapuu paikalle narrin tai
klovnin puvussa. Klovni vääntelehtii , kääntelehtii - myös sanailiaan -ja nauttii silminnähden askelistaan sanojen lumotussa valtakunnassa , luomisen alkulähteillä. Lopulta
klovni alkaa kertoa runonmuotoista tarinaa.
Aluksi katselijoita ja kuulijoita naurattaa kovasti , mutta vähitellen naurulta ottaa tilaa
hiljaisuus.
Esityksen seuraajat alkavat yhä selvemmin oivaltaa , miten klovnit ovat kätketysti
laulaneet ja tanssineet totuuden monissa
vallan saleissa . Runoissaan he ovat toimi-

neet myös niiden tulkkina , joilta elämä on jo
kauan sitten vienyt oman äänen . Klovni ei
pysyttele tutussa, turvallisessa järjestäytyneessä kaavassa. Tillichilaiseen taidenäkemykseen liittyen läsnä on dynaamista energiaa , kaoottisuutta, joka ärsyttää muutamia
. Historian niin monia kertoja toistamassa
kohtauksessa klovnin kätketyn sanoman
kärkeä ei yleensä oivalla hän , jota asia
enemmin koskee. Narsismin ja omien ennakkoluulojen pakkopaita estää näkemisen
ja kuulemisen. Kirkon on syytä valppaasti
seurata ja kuunnella välillä sopivaisuuden
rajoja kolkuttelevan narrin -tai kenties rähjäisen kulkurin vaatteissa- askeltavan vaeltajan tarinoita . Usein juuri nuoret hahmottavat elämän kuumetta ja mielen kaaosta
musiikkinsa runojen antamin välinein . He

Bo Setterlind 1923-1995

siis- toisin kuin sanotaan- ovat varsinaisia
runon suurkuluttajia .

Toinen vieras
Toinenkin vieras on astunut sisään . Hän on
kenties hiukan äänekkäämpi , vahvemman
ja määrätietoisemman näköinen ja oloinen ,
mutta lopulta ajatusmaailmaltaan melko lähellä klovnia. Hän sanoo suoraan - tarvittaessa karjuu , huutaa ja räyhää. Runo ei piiloudu sanojen väliin , vaan jyrisee tuomarin
kaavussa oikeudenmukaisuuden ja totuuden äänitorvena. Maailmanhistoria tuntee
kokonaisten kansojen ja kulttuurien vääristymien muutoksia, joiden airueena on toiminut runoon pukeutuneen sanan mahti . Ongelmansakin tuomarin runoista löytyy. Kovin
moni ideologia on valjastanut runon- usein
lupaa kysymättä - omien tendenssiensä
äänitorveksi . Taiteen ja uskonnon sukukokouksessa voi uskonto isän oikeudella nuhdella ja ojentaa lapsiaan , mutta viisaat isät
ovat aina käyttäneet paljon aikaa lastensa
kuuntelemiseen ja vuoropuheluun heidän
kanssaan . Erityisesti lain maisemissa ei voi
läheskään aina olla varma miltä suunnalta
karjahtelevat rohkeimmat , aidot profeetalliset äänet. Siksi kirkonkin on kuunneltava
valppaasti , itsekritiikkiin valmiina taiteen myös runon -puheenvuoroja ajassa. Runo
ei todellakaan ole silloin pitsiröyhelöin koristeltua , todellisia kysymyksiä väistelevää
puhetta elämästä.

Kolmas vieras
Viimeinen vieras sukukokouksessa lienee
kaikkein tutuin ja odotetuin. Hän katsoo
silmiin ja sanoo: - Kerro. Hän kuuntelee,
antaa tilan tunteiden valtamerelle . Hänen
runossaan ei moralisoida, ei karjuta . Katsellaan ihmistä ja maailmaa sellaisena kuin
se vastaan astelee , kaputeliaan varovasti
si elun perimmäisten kamarien ovia .Runon
lääkäristä on moneksi. On hengittävää tilaa
katsella ihmisyyden ja maailman rojukaso-
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ja, itkeäkkin saa. Kun kyyneleet on pyyhitty
,voi tapahtua ihme . Välipitämättömyyden
mutarannalle kohoaa kaipauksen ja toivon
kukka (*Lassi Nummi*). Mielensä kovettanut löytää uudelleen runon lääkärin lempeällä avustuksella herkkyyden , kauneuden
ja ihmettelyn . Dostojevskiläisen rumuuden
ja kauneuden liekkauspisteeseen kohoava
ristin suodattaa lävitseen aaumunkoiton kimaltelevat säteet. Samoissa säteissä taitaa
kimalielia myös ristin teologian estetiikan
paradoksit ja luterilaisen virisrunon mallin karhea kauneus. Uskon vahvasti , että
runon huudolla ja kuiskauksissa- taiteella
ylipäätään on yhä tärkeämpi paikka kirkon
askeltaessa uuden vuosituhannen haasteissa. Uskon myös , että aivan tavallinen
seurakunta- kuten Nurmo- omaa monia
mahdollisuuksia seurustella "sukulaistensa kanssa': Apurahan saaneessa Koivu ja
Tä hti runotapahtumassa haluamme nostaa runon keinoin esille erityisesti elämän
"riistettyjen vuodenaikojen" lapsuuden ja
vanhuuden oman äänen.

*Göstä Ågren *. Hän yksi niistä runoilijoista , joka toisista lähtökohdista kuin kirkon
perinteinen opetus haastaa myös kirkkoa
samalle polulle ihmisyyttä puolustamaan.
"Miten voi tulla köyhänä ja pienenä
toimeen joukkoajattelun maailmassa? Sillä
mehän kaikki olemme köyhiä ja pieniä ...Me
tarvitsemme ihmistä .
Joukko on kasvoton . Joku näkee minut,
minä olen. Me tarvitsemme toisiamme, ja
se - että tunnustamme riippuvuutemme on
riippumattomuutta .. .mutta lopulta kaikkein
tärkeintä on kuitenkin tämä: puhuminen,
että ei mykisty'
Jouko Ikola

Jäälohkareessa
Monet teologit ovat leikanneet runon leipää
teologian veitsella ja haarukalla. Runoilijat
on siististi sijoiteltu maailmankatsomuksellisiin lokeroihin , jonka jälkeen vähänkin epäilyttävät on voitu rauhassa laittaa leipäkaapin
perille homehtumaan . Runolija Bo Setterlind haastaakin sopivasti liian pölyttynyttä
teologiaa itsekritiikkiin: " Kala jäälohkareessa - Kristus teologiassa. Rohkenenko ajatella loppuun: Mitä tapahtuu jos jää alkaa
sulaa? " Kirkon piirissä runolle on asettu
joskus teologisesti rasitteisia lisämääreitä :
uskonnollinen , kristillinen , hengellinen. Ehkä
olisi *Anna-Ma ija Raittilan * tavoin parempi
puhua vaikkapa runon uskonnollisesta tehtävästä kuin uskonnollisen runon tehtävästä.
Tehtävässään runoklovnit, tuomarit, lääkärit
ja monet muut taiteen ja uskonnon lapset
pitävät meitä hereillä. Runon rehellisyys voi
Raittilan mukaan osua meihin kuin miekka
tai neulanpisto tai ehkä vain kuten huomaamaton hipaisu. Yksi heistä on ollut minulle
institutionaalisen uskonnon terävä kriitikko
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puheenvuorosta Tieteen ja taiteen
kristillisen tukisäätiön apurahojen jakotilaisuudessa 2007

PS. Myös toinen runositaatti oli Ågrenilta
alkuperäisessä esitelmässä puhumisen
välttämättömyydestä : "Tuntematon runoilija
kuulee siintävän huudon. Hän kuulee ettei
kukaan huuda. Hiljaisuus on ainoa runo, joka
sanoo kaiken. Hän kirjoittaa sen uudestaan
ja uudestaan, aina suurennettuna. Tuntemattomana hän liitää yhä korkeammalle. Hän
on lintu, siipiensä vanki."

Sisimmän tunteen ääni
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JAILHOUSE
BLUES

Pastori Emmett Dickinsoni n
ja Kolmen diakonin blueslaulu 'Haittaako bl ues' (ls There
Harm in singi ng the Bl ues)
edustaa hyvin blu esin säveltäjien ja tulkitsijoiden kykyä tutustua Raamattuun bluesin avulla.

----------

Alusta alkaen Pastori Emmett Dickinson
julistaa: '
Nyt puhun teille tästä. Bluesista ei ole
haittaa.' ('Uh, l 'm speaking ta you trom this
subject. lt 's no harm in Singing the Blues.'
Tässä avaussäkeessä hän tekee selväksi olevansa bluesin kannattaja.
Jatkossa hän arvostelee 'niin kutsuttuja saarnaajia tässä maassa' jotka puhuvat
'miehestä tai naisesta, joka laulaa bluesia ~
Hän syyttää heitä bluesin ymmärryksen
puutteesta.
Korostaakseen näkökulmaansa Dickinson valittaa, että 'he eivät tunne bluesin merkitystä ~ Siten hän kuvaa bluesia: 'sisimmän
tunteen ääneksi~
Perustellakseen toteamustaan Dickinson etsii Raamatusta tukea ja toteaa:

Kun ennen vanhaan
Aatami ja Eeva karkoitettiin Eedenin puutarhasta
Maan päälle
Mies alkoi laulaa

Ensimmäisen ihm isen
blues
Dickinson ottaa käyttöön Aatamin äänen ja
ilmaisee hänen valituksensa laulamalla:
En tiennyt että taakkani olisi näin ra skas
Voi en tiennyt että taakkani olisi näin raskas
Kun tein päätöksen
Miten kertoisinkaan
En tiennyt että taakkani olisi näin raskas

Näillä sanoilla Aatami ottaa kantaakseen
katumuksen taakan ja kohtaa seuraukset
tottelemattomuudesta Jumalal le paratiisisa.
Näiden sanojen kautta Dickinson ottaa bluesin Aatamin todelliseksi surun ilmaukseksi .
Dickinson jatkaa säkeestään 'blues on
sisimmän tunteen ääni ' tutkimalla katumuksen lisäksi muita tunteita. Hän palaa Raamatun kertomuksiin vahvistaakseen moniuiotteista blues-kuvaansa.
Kappaleessa 'Haittaako blues' Dickinson
tulkitsee jotain , mitä hän kutsuu 'israelilais-
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ten bluesiksi ~ Hän 'kuvittelee: että Jumalan
vapautettua israelilaiset orjuudesta, heidän
'ylitettyään Punaisen meren kuivalla maalla ja päästyään vastarannalle, he lauloivat
'Pääsin juuri pakoon, pääsin vastoinkäymisen yl( Dickinsonin bluestulkinta ilmaisee
israelilaisten vapautuksen ilon , kun Jumala
vapauttaa heidät orjuudesta. Dickinsonin
laulun sanoissa bluesista tulee väline, jonka avulla riemuitaan vapautuksen Jumalan
kertom uksista.

Jailhouse Blues

pautuslaulu. Muutkin kohtaavat tämän vapautuslaulun. Dickinson laulaa:
Kun vanginvartija tuli
Ja näki vankilan avoinna
Hän veti miekkansa
Tappaakseen itsensä
Mutta Paavali sanoi:
Älä tee sitä
me olemme kaikki täällä

Paavalin puuttuessa asiaan vanginvartija ei
tee itsemurhaa . Jumalan rakkauden läpäisemänä Paavali puhuu anteeksiantavasti
ja myötätuntoisesti vanginvartijalle. Jumalan

Dickinson sii rtyy Raamatun kertomukseen ,
joka kertoo, miten sotilaat heittivät Paaval in
ja Si ilaksen vankilaan Jeesuksen opetusten julistamisen johdosta. Dickinson kutsuu
tätä vaihetta laulussaan 'jailhouse bluesiksi '
(vankilablues) . Sen sijaan että kieriskelisivät itsesäälissä Paavali ja Siilas ylistivät
Jumalaa. Vastineessaan tähän Raamatun
ke rtomukseen Dickinson sekä toimii kertajana että puhuu Pavalin ja Silaksen äänillä
lau laessaan:
Kun Paavali ja Siilas
Olivat Filippin vankilassa
Paavali kysyi
'Kuule Siilas, lauletaanko '
Siilas vastasi
' Tämän enempää minua ei ole laulattanut
koskaan '
Tätä kutsun vankilabluesksi
Sanotaan että Siilas lauloi
Tai rukoili
Vanha kunnon vankila heilui ja hytkyi kuin
juopunut
Kahleet putosivat heidän käsistään
Painot putosivat heidän jaloistaan
Vanhat kunnon vankilan ovet ponnahtivat
auki
Niin he olivatkin laulaneet
vankilabluesia
Mitä enemmän Paavali ja Siilas rukoilevat
ja yl istävät Jumalaa, sitä enemmän he kokevat sisäistä ja ulkoista vapautta. Heidän
'vankilabluesina' ei ole katumus- vaan va-
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An nie Valloton : Paavali ja Siilas

rakkauden ja myötätunnon johdosta Paavalin vanginvartija havaitsee, ettei ole yksin
eikä hänen tarvitse pelätä . Hän ilmaisee tämän uuden tietoisuuden liittymällä Paavaiin
ja Siilakseen heidän vankilablues-ylistyksessään . Kuten Dickinson laulaa:
Luulen että he lauloivat edelleen
vankilabluesia

Bluestarinansa viimeisessä vaiheessa
Dickinson palauttaa mieleen orjuuden ajan

Amerikassa, jolloin orjakauppiaat ja orjien
isännät kaappasivat hänen 'esivanhempansa: repäisivät heidät kotimaastaan , hajottivat heidän perheensä ja pakottivat elämään
vieraassa maassa tehden pitkiä työpäiviä,
kestämään raskasta työtä palkatta.

Orjuuden blues
Tämän epäinhimillisen jakson keskellä
Dickinsonin esivanhemat lauloivat 'orjuusajan bluesia' (slave time blues) . Kuten
Dickinson laulaa:
He lauloivat George Washingtonin antamaa
laulua
He lauloivat Abraham Lincolnin laulua
orjuusajan bluesia

Näillä sanoilla Dickinson ilmaisee , että
hänen 'esivanhempansa ' lauloivat lauluja , joissa tunnistettiin näiden presidenttien
osuus orjien vapauttamisen vaikuttajina .
Nämä sanat ovt kiinnostavia myös väittäessään , että Dickinsonin esivanhempien
laulut kuuluivat George Washingtonille ja
Abraham Lincolnille eivätkä orjille. Ikään
kuin nämä orjat olisivat laulaneet lauluja,
jota he eivät täysin omistaneet. Ehkä sanojen jännite muistuttaa, että orjat revittiin irti
kotimaastaan ja ajettiin pakkotyöhön vastoin
tahtoaan. George Washington ja Abraham
Lincoln ovat saattaneet auttaa varmistama
näiden orjien vapauden , mutta näillä orjilla ei
ollut samaa pääsyä valtaan , etuoikeuksiin ja
vauauteen kuin noilla presidenteillä. Kuten
niin monissa bluessävellyksissä, Dickinson
ei tarjoa kuulijoilleen siistiä päätöstä . Sen
asemesta hän jättää heidät pohtimaan joitakin näkökohtiaan.

Mitä kristityt voivat oppia
bluesista?
Kuten Raamattu , blueskin arvostaa inhimillistä kokemusta. Kuten psalmit, blueskin

muistuttaa meitä siitä , että voimme tulla Jumalan luo juuri sellaisina kuin olemme. Meidän ei tarvitse muunnella ajatuksiamme .
Voimme kertoa Jeesukselle kaikki murheemme. Voimme jakaa huolemme hänen
kanssaan. Vo imme il maista turhautumisemme ja vihamme Jum alalle ja Jumala ymmärtää. Kirjassaan 'Siuna ttu olkoon nimesi: Ylistämme Jum alaa kärsimyksen tiellä '
ylistyksen johtajat ja säveltäjät Matt ja Beth
Redman panevat me rkille, että
'p salmien kirjaa täyttää suuri joukko kiihkeitä tunteita ja niiden ilmauksia Jumalaa
kohta an' . He jatkavat toteamalla : 'Tämän
johdosta alakuloiset laulut kuuluvat hyvin
raamatullisella tavalla ylistykseen . Lisäksi
ne ovat hyvin asianmukaisia - sillä elämme
pelon ja surun täyttämässä maailmassa ...
Näin ollen kysymys kuuluu: Jos surumieliset
laulut ovat sekä kauttaa ltaan raamatullisia ja
että myös erityisen asiaankuuluvia, miksi ihmeessä meillä ei ole enempää lauluja, jotka
pukevat lauluksi näitä sydämen huutoja ?'
Ehkä , blues voi muistuttaa meitä sitä, että
Jumala ymmärtää kaike n, mitä me koemme
ja kaiken , mitä kohtaamme, kute n psalmirunoilija Daavid lausu u:
Herra, sinä olet minut tutkinut,
sinä tunnet minut.
Missä olenkin, minne menenkin,
sen sinä tiedät,
jo kaukaa sinä näet aikeeni.
Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut,
perin pohjiin sinä tunne t minun tekemiseni.
Psalmi 139: 1-3
Aamen.

Claudia May
Esseen alkuosa on julkais tu lehdessämme
vuonna 2007. Käännös Ars Magna 1 Antero
Polso. Tekijänoikeus @ Claudia May 2007.
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Siionista Jumalan maailmaan

-------------------KIRJAILIJA ANNA-MAIJA RAITTILAN
RUNOILIJANTIE

Anna-Maija Raittila on synnynnäinen lyyrikko , Unkarin
runouden uuttera suomentaja
ja merkittävä kirkollinen vaikuttaja. Lestadiolaistaustaisen
runoilijan lyriikassa yhdistyvät
korkeat esteettiset tavoitteet,
eettinen pohdinta ja luonnon läheisyyden teemat. Lisäksi hän
on suomentanut useista kielistä
uskonnollista kirjallisuutta. Suomen kirkossa Raittila on tehnyt
tunnetuksi ekumeenista Taizeliikettä ja vaikuttanut keskeisesti
hiljaisuuden retriittien yleistymiseen .

Anna-Maija Raittila syntyi 1928 Joensuussa ja varttui henkisesti rikkaassa
van hoill islestadiolai sessa kodissa . Hänen
isä nsä, kaupung in raken nusm estari Viljo
Raittila , kuulu i herätysli ikkee n arvostettuihin maallikkovaikuttaji in. Kaksitoistalaps isessa perheessä arvostetti in ahke ruu tta,
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säästäväisyyttä ja vaatimattomuutta. Kodin
uskonnollisuutta ilmensi Si ionin laulujen
kaiku , jokai lta inen antee ksipyytäminen ja
seu roissa käynti. Anna-Maija Ra ittila sisäisti lestadiolaisen normisto n, mi kä merkitsi
muun muassa jännitteistä suhtautumista
taidepohjai seen kulttuuriin .

Runo tyttö ja toimittaja
Lapsuusvuodet kuluivat talvi- ja jatkosodan
varj ossa . Sotavuosien pohdinnasta syntyi isänmaalli sta paatosta hehkuvia runoja . Kaupungin sotasairaalassa palvelleen
pikkulotan ihannesotilas oli lestadiolaisen
herätysliikkeen vaikuttajapappi , kansanedustaja Wäinö Havas , jonka runot ja kertomukset jättivät runotyttöön lähtemättömän
vaikutuksen. Sodanjälkeisessä ilmapiirissä
lukion käynyt teini halusi kasvaa velvollisuudentuntoiseksi isänmaan rakentajaksi ,
soihdun kantajaksi . 15-vuotiaasta alkaen
Anna-Maija Raittila sai herätysliikkeensä
piirissä poikkeuksellisen vastuullisia tehtäviä: hän toimi l asten Siion i -lehden avustajana ja seurapuheiden kirjurina vuosittaisissa valtakunnallisissa kokoontumisissa .
Ailahteleva ja vaikutteille altis tyttö uskalsi
ajatte lussaan ri kkoa usko nyhteisön selkeitä rajoja kyselemällä , oli ko pelastus rajattu

vain vanhoillislestadiolaisten keskuuteen.
Anna-Maija Raittilan itsenäisyys ja erilleen vetäytymisen tarve nivoutuivat hänen
kirjailijankehitykseensä. Nuoren runoilijan
pohdintoja kuunteli Lasten Siionin toimittaja, lyriikkaa harrastava kirkkoherra Paavo
Viljanen , jonka kanssa Raittilalle kehkeytyi
kauaskantoinen sielunhoitosuhde.
Kodin ilmapiiri suosi omassa kapearajaisuudessaan lasten taiteellisten kykyjen
kehittymistä. Selvitellessään lukiovuosinaan
runoilijankutsumustaan Anna-Maija Raittila
sai suhteellisen vähän tukea uskonyhteisönsä ulkopuolelta. Näinä ristiriitojen varjostamina vuosina hänen tärkeimmiksi kes-

Anna-Maija Raittila

kustelukumppaneikseen tulivat veljet, taidemaalariksi opiskeleva Tapani Ra ittila sekä
papiksi lukeva Pekka Raittila , joka edusti
pikkusisarelleen hoihaavaa auktoriteettia .
Kun Tapani yritti jakaa Anna-Maijan kanssa luovuudentuskaa , Pekka tunsi huolta
tämän mieltymisestä runouden mukanaan
tuomaan "maailman kunniaan': Anna-Maija Raittilan esikoisteos Ru iskukkaehtoa
(1947) huokui runotytön ristiriitaa: toisaalla
oli "kaunis maailma'; toisaalla ankara ja hellä
"lapsuususkon ääni " kutsumassa takaisin
yhteisön suojaan. Lyyrikon persoonassa esteetikko ja lestadiolaiskristitty eivät löytäneet
toisiaan.
Estetiikan sijaan Anna-Maija Raittila
alkoi opiskella teologiaa . Opiskeluvuodet
pääkaupungissa merkitsivät runouden
hylkäämistä , vaikka esikoisteos oli saanut
ylistävän vastaanoton . Yksipuolisen myönteisen kritiikin onkin katsottu vaikeuttaneen
Raittilan vastaista runoilijantaiva lta . Lisäksi
kirjailijan ystävyyssuhteiden keskittyminen
Laestadiolaisten ylioppilaskodin piiriin vaikeutti hänen identifioitumistaan runoilijaksi .
Lestadiolainen nöyryydenvaatimus selittää
osaltaan sen , miksi myönteinen kritiikki esti
lahjakasta lyyrikkoa pääsemästä runoilijantiellään eteenpäin. Kirjallisuuden uusiintuuliin varautuneesti suhtautuneen Anna-Maija
Raittilan ei ollut myöskään helppoa lähteä
rakentamaan runoja modernismin sääntöjen mukaan . Sen sijaan , että olisi ollut aktiivisesti mukana lyriikan uudistusprosessissa,
Anna-Maija Raittila selvitti intensiivisesti lestadiolaisuuden ja kansankirkon suhdetta ,
dilemmaa, joka oli polttava herätysliikkeen
teologijoukolle 1950-luvulla.

Opettajaksi
Auskultoituaan uskonnonopettajaksi AnnaMaija Raittila siirtyi 1954 lyseon lehtoriksi
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Imatralle, missä vanhoillislestadiolaisuuden
kannatus oli vähäistä. Irrallaan uskonystävistä hän joutui solmimaan kontakteja yhteisönsä ulkopuolella olevien ihmisten, lähinnä
opettajatovereiden ja oppilaiden kanssa. Uskonnon lehtori sai koulun näytelmäkerhosta
kuiskaajan paikan, ja nuoret vierailivat usein
suositun opettajan kodissa. Näissä kontakteissa "Jumalan valtakunnan" rajat ainakin
hetkittäin horjuivat.
Imatralta löytyi myös tuleva puoliso
Taisto Nieminen, joka oli 15-vuotias oppikoulupoika tutustuessaan opettajaansa.
Opettajan ja oppilaan yhteydenpito alkoi kirjoitusharrastuksen merkeissä. Tämän orastavan ystävyyden innoittamana Anna-Maija
Raittilan elämänilo pukeutui jälleen runoiksi,
ja traditionaalisen sidotun mitan taitaja kokeili nyt vapaata mittaa. Opiskeluvuosien
sydänsurujen värittämien runojen jälkeen
syntyi valoisa ja vapautunut kokoelma Aurinko on jäljellä (1957). Kriitikot totesivat
runojen uskonnollisen sävyn muuttuneen:
kyseessä ei ollut enää lestadiolainen ikisuven odotus vaan nykyhetken luottavainen
vastaanottaminen.
Työskentely virsikirjakomiteassa 1958 1963 merkitsi Anna-Maija Raittilalle uutta
kansankirkollista yhteyttä. Tällöin tuli kuitenkin esille hänen vaikeutensa ottaa etäisyyttä herätysliikkeensä lauluperinteeseen,
sillä hän osallistui samaan aikaan Siionin
laulujen uudistustyöhön. Kirkko etsi tuolloin
sosiaalieettistä rooliaan ja kehitti innokkaasti
uusia työmuotoja, joiden mielekkyyttä seurainstituutioon tottuneen virsirunoilijan oli
vaikea ymmärtää. Hän kyseenalaisti erityisten diakonia-, lähetys- ja nuorisovirsien tarpeellisuuden. Virsikirjan lisävihkoon AnnaMaija Raittila laati keskeisiä lestadiolaisia
kielikuvia kantavan lastenvirren Nyt kulkee
halki korpimaan (1958).
Anna-Maija Raittila siirtyi 1961 vanhemmaksi lehtoriksi Tapiolan yhteiskouluun,
jota hän on nimittänyt tulevien huipputeknologien reservaatiksi, solmi avioliiton Taisto
Niemisen kanssa ja erkani vanhoillislestadiolaisen teologijoukon mukana herätysliikkeen valtauomasta. Useimmat lestadiolaispapit kokivat kutsumuksekseen hoitaa virkaansa kansankirkon palvelijoina ja torjuivat
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yksimielisesti näkemyksen herätysliikkeen
ja Jumalan valtakunnan yhtenevistä rajoista. Teologina Anna-Maija Raittila integroitui
lestadiolaisen pappissiiven ajatteluun, mutta
yhteisöllisyyden kokemus puhui lyyrikolle väkevämpää kieltä kuin opilliset näkemyserot
Tässä murrosvaiheessa ilmestyi AnnaMaija Raittilan sulkeutunein runokokoelma
Lähteet (1961). Erokamppailun sävyttämissä runoissa hän jätti hyvästit perinteiselle
mitalle ja loppusoinnuille. Kokoelmassa
lyyrikon protestin tulkkina toimi 1400-luvulla kirkon maaliistumista vastaan taistellut
dominikaaniveli Girolama Savonarola .
Kerettiläiseksi tuomitun Savonarolan välityksellä runoilija pohti omaa haastettaan:
oli antauduttava taisteluun, ei pakenemalla
vaan samastumalla tämän maailman ihmisiin ja heidän kysymyksiinsä. Jumalan
valtakunnan asia eteni, vaikka viestinviejät
olivat monella tavalla puutteellisia. Erovuosien tunneista kirjailija on kertonut "hengellisessä matkakertomuksessaan" Kotipiha
kulkee mukana (1990).
Uskonnonlehtorin elämänpiiri alkoi avartua kesällä 1963 pohjoisen kristillisyyden ja
Tapiolan maisemia laajemmalle: Eurooppa
ja sen kulttuurihistoria tulivat hänelle tutuiksi.
Italian-matkat antoivat Anna-Maija Raittilalle
sekä taiteellisia että uskonnollisia virikkeitä.
Jo opiskeluaikana lyyrikkoa inspiroineesta
Assisista tuli Italian-matkojen tärkeä kohde.
Fransiskaanien köyhyyden ihanne ja korostuneen epärationaalinen uskonnollisuus löysivät tien runoilijan sielunmaisemaan.
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Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta
TM. Kirjoittaja tekee jatkotutkimusta aiheesta Kirjailija Anna-Maija Raittila uskonnollisena vaikuttajana 1947-1992.
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IKONIMAALAUSTA
OPPIMASSA

Toukokuussa 2007 Loimaalla oli
koolla joukko ikonimaalauksesta inn.ostuneita henkilöitä.
Nämä olivat kaikki taiteilija Ulla Levon
kursseilla olleita ja siellä Ullan ansiokkaasti
vetämillä opintosessioilla ikonimaalaukseen
innostamia. Kahvitlelun lomassa päätettiin
perustaa seuramme alaisuuteen erityinen
kerho, jossa pyrittäisiin yhteisvoimin saamaan lisää oppia harrastuksemme tueksi.
Puheenjohtaja Tapio Järvinen kertoi taideseurasta: sen historiasta ja nykytilasta. Hän
myös kertoi ikoninmaalauksesta hieman
itsekin kiinnostuneena, tällaisen kerhon sopivan ekumeenisessa hengessä erinomaisesti Kristillisen taideseuran toimintaan.
lkonimaalaukseen voikin suhtautua kukin omalla persoonallisella tavallaan. Oma~a periaatteenaan voi pitää tietysti hyvinkin
t1ukkaa ns. Valamolaista linjaa. Toisaalta
ikonikysymystä voi lähestyä enemmän katoliselta kannalta.
Luterilaisuus antaa mahdollisuuden
raamattu-aiheisten kuvien maalaamiseen
mutta ei ohjaa kuvien kunnioittamiseen. lko~
nit ja raamatulliset kuvat toimivat kuitenkin
samoin tavoin. Ne muistuttavatTaivaallisesta lsästämme ja ilahduttavat katsoessamme
niitä.
. Näihin asioihin kannattaa perehtyä ja
t01veena onkin, että ikonikerhomme kautta saamme luennoitsijoita eri kristillisistä
kirkkokunnista. Kristillisen taideseura jäseninä meillä on tilaisuus niin halutessamme
lausua oma rukouksemme ikonin tai pyhän
tapahtuman kuvauksella valitsemallamme
tekniikalla.

Aihevalinnassa kannattaa keskittyä juuri
tällä hetkellä itseä puhutteleviin Pyhiin ja
tapahtumiin raamatun pohjalta. Maalarilie
ikoni on rukous, ikonin käyttäjälle ikkuna
taivaaseen.

Perinteiden ja sääntöjen
merkitys
Usein moni pelästyy kuulemaansa ikonien
maalauksen tiukkoja sääntöjä. Harras harrastus ei siis pääse edes alkuunsa.
Tämä on kuitenkin turhaa. Kun Kristus
eli ihmisenä käytettävissä ei ollut kameraa.
Apostoli Luukkaan kerrotaan olleen ensimmäinen ikonimaalari. Hän siis näki Kristuks_en )~ eli hänen lähimmässä vaikutuspiinssaan. Apostoli Luukkaan maalaamistaan
ikoneista tulevien vuosisatojen maalarit
pystyivät välittämään näköisen kuvan omille
aikalaisilleen. Näiden perinteiden tarkastelu
on jännittävää ja mielenkiintoista.
!koneita ei kukaan ryhdy maalaamaan
ellei hänellä ole tarvetta hakeutua Herramme läheisyyteen. Se on siis rukous. Ollessani vain noviisi ikonimaalarina, mietin usein
miksi aloitin loputtoman opin tien. Löysin
vastauksen: se on minun tapani rukoilla.

.................
Petteri Järvinen
Kirjoittaja on Kristillinen taideseura ry:n
Lounais-Suomen yhdistyksen sihteeri
2007-2008
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HYVAA
JA
HIRVEAA

Kotkassa järjestettiin syksyllä
2007 jälleen perinteinen Kolahtaako? -elokuvaviikko. Tapahtuman teema oli "Omaksi kuvakseen?"
Raamatussa kerrotaan , että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta miten me
ihmiset olemme muistaneet tämän asian?
Tapahtumaan valitut elokuvat käsittelivät ihmisyyden hyviä sekä hirveitä puolia.
Miten sodimme, riistämme toisia ihmisiä
ja luontoa, mutta myös miten paljon löytyy
ystävyyttä, mielikuvituksen voimaa ja tulevaisuudentoivoa.
Viikon aikana katseltiin yhdeksän elokuvaa: Little Miss Sunshine, Babel, Last
14

Colorado Avenue, ohjaus Claes
Olsson , Suomi 2007

King of Scotland, New World, Colorado
Avenue, Volver, Ihmisen pojat, Pan's Labyrinth ja Silta salaiseen maahan.
Jokaisen elokuvan jälkeen oli lyhyehkö keskustelutilaisuus, jonka avasi pyydetty kommentoija. Tänä vuonna kommentin
esittäjät olivat kotkalaisia kulttuurivaikuttajia.
Elokuvaviikko tavoitti lähes 1200 katsojaa.
Vuoden 2008 tapahtuman suunnittelu käynnistyy keväällä.
Elokuvaviikon järjestäjät ovat KotkaKymin seurakuntayhtymä, Kristillinen
taideseura, Fox-trotti Oy sekä yhteistyökumppanina Laniqatuotanto.

1

eeeeeeeeeee
Marja Meura

Ensimmäinen Tauno
Sarantolan apuraha
runotapahtumalle

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tieteen ja taiteen kristillinen
tukisäätiö myönsi tänä vuonna
apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn yhteensä 13 000 eu roa. Apu rahat
jakoivat joulukuussa 2007 säätiön hallituksen puheenjohtaja,
pääsihteeri Kalevi Virtanen ja
asiamies, kulttuurijohtaja Seppo Koistinen.
Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö tukee
teologista tutkimusta ja kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa taidetta.

Apurahat suuruusjärjestyksessä:
TM Tiina Ikonen, väitöskirjatyöhön , Kansainvälinen diakonia Suomen ev.lut. kirkon
päätöksenteossa 2000-luvun vaihteessa,
Suomen Lähetysseuran apuraha
Pastori Timo-Matti Haapiainen, väitöskirjatyöhön , G.F. Vicedomin Missio Deiajattelu , Suomen Lähetysseuran apuraha
Pohjanmaan lausujat, "Koivu ja tähti"-runoviikon valmisteluun , Tauno Sarantolan
apuraha
Kamarikuoro Kampin Laulu , tilaussävellykseen , Kristillisen taideseuran apuraha
Giellavealggut-kvartetti , City-samit yhdistyksen 20-vuotisjuhlan saamenkieliseen
juhlamessuun ja konserttiin Helsingissä
TM Jussi Koivisto, väitöskirjatyöhön , Therapeutic Hope in Martin Luther's Theology
TM Risto Leppänen , väitöskirjatyöhön ,
Pappi ja Raamattu. Haastattelututkimus
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien raamattukäsityksistä ja niiden taustatekivuosina 2005-2007
aisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, väiatyöhön , Kirjailija Anna-Maija
Ia uskonnollisena vaikuttajana
1992
inaTarnanen , väitöskirjatyöhön , Henoito - keskustelua spiritualiteetista
1gellisyydestä
ssairaanhoitaja Keth Sainio, matkatha , "Namibiska psalmboksförfattatn på Gud , Jesus och Heliga Anden
1gano (psalmboken i den Evangeliskrska Kyrkan i Namibia)'; Suomen Läseuran apuraha
Kirkkopalvelut
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TAMA SE ON

Kuinka helppo on tehdä
valintoja kun tietää,
että tämän minä haluan,
tämän juuri valitsen.

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Kun kristittynä uskon Jumalaan, hänen luomistyöhönsä, niin kaikki mikä on ympärilläni,
on Jumalan luomaa, luonto, ihmiset, esineet
kaikki ovat kristillistä Jumalan viisautta, Jumalan antaman lahjan kautta syntynyttä.
Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa
oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumalan henki - ruuach - tuuli - niin kuin alkukielessä
heprean mukaan sana henki on käännetty.
Kaikki sai alkunsa- Jumala loi, hän muovasi
maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Niin ihmisestä tuli elävä olento ... Jumala istutti puutarhan, hän kasvatti maasta esiin kaikenlaisia
puita jotka olivat kauniita katsella ja joiden
hedelmät olivat hyviä syödä. Jumala asetti
ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja
varjelemaan sitä. Jumala sanoi Ei ole hyvä
ihmisen olla yksinään minä teen hänelle
kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Jumala muovasi maasta villieläimet, taivaan
linnut ja vei ne ihmisen luo, mutta ihmiselle
ei löytynyt sopivaa kumppania. Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen, ja tästä ihmisen
kylkiluusta teki Jumala naisen ja toi miehen
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luo ja mies sanoi TÄMÄ SE ON! Naiseksi
häntä sanottakoon.
Tämä toinen luomiskertomus oli kuin
alku myös minun luomistyölleni. Alkoi prosessi miten kuvaisin hetken miten minä
näkisin tämän naisen, mistä Aatami sanoi:
"Tämä se on!.
Näiden kolmen pienen sanan "Tämä se
on on", edessä koen myös syvää nöyryyttä,
mutta samalla syvää ylpeyttä, että olen nainen, saan kokea Aatamin elämyksen kun
hän katsoo Jumalan luomaa naista. "Tämä
se on"; mikä kunnioitus, mikä arvostus, naista kohtaan. Voi kaikkia teitä Aatameita, kun
te naisen nähdessänne voitte julistaa- tätä
sanomaa "tämä se on". Tai me naiset, kunpa
me voisimme kokea syvästi, että minä saan
olla nainen, olen juuri tuo Aatamin silmissä
hyväksytty, saan olla Jumalan luomana, ainutlaatuinen ja arvokas saan olla nainen.
Me olemme juuri niitä, joista sanotaan, että
"tämä se on".
Vuorovaikutus minun ja Jumalan välillä
on kaiken alku ja juuri; minua on rakastettu
niin paljon, että minä rakkauden täyttämänä saan olla välittämässä rakkautta eteenpäin.

eeeeeeeeeee
Leena Harjunpää
Juhlapuheesta Kristillisen taideseuran
valtakunnallisessa vuosijuhlassa
Kotkassa 25.3.2007

e
e
: TERVETULOA
e MIKKELIIN.
e MARIANPAIVANA

:9.3.2008
e
e

10.00-11.30 Messu Maaseurakunnan kirkossa.
Lyhyt kahtamoiskirkon esittely.
11.30-12.15 Ruokailu Kirkonmäen seurakuntatalossa
12.15-12.45 Vuosikokous
Taidenäyttelyt Kirkonmäen seurakuntatalossa
12.45-13.00 Siirtyminen Kenkäveroon
13.00-14.30 Vuosijuhla
Arkkitehti Petri Enqvist esitelmöi Kenkäveron pappilan saneerauksesta
matkailukeskukseksi sekä eteläsavolaisesta pappilakulttuurista.
Teologi Riitta Kuusi ja sellotaiteilija Eero Untamala esittävät
eteläsavolaista virsiperinnettä.
Kahvitarjoilu.

Palaaminen kaupunkiin 15.00 mennessä.
Maaseurakunnan kirkko sijaitsee Otavankadun varrella huutoetäisyydellä
Tuomiokirkosta. Kenkäveroon taas on matkaa runsas kilometri.
Sydämellisesti tervetuloa !

Kristillinen taideseura ry
Mikkelin yhdistys
17
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ELAMAA JA
TOIVOA
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.
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.
Kodinristin voi tilata Kristillinen taideseura ry:n lähimmästä paikallisyhdistyksestä
hintaan 50 €.

----------KRISTILLINEN
TAIDESEURA
LYHYESTI

Kristillisen Taideseuran perusti 1919 kirjailija Hilja Haahti
ystävineen. Seuran perustajien
ajatuksissa oli kolmisoitu: taide,
kristillisyys ja suomalaisuus.
Kristillinen taideseura ry:n 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 vaikutuspiirissä oli
kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Kristinusko oli länsimaissa yleensäkin tiedostetumpi
yhteiskuntaelämän osa.

Hilja Haaden oma tuottelias kirjailijantyö
kanavoitui myös hänen alullepanemiinsa,
toimittamiinsa ja osin kirjoittamiinsa seuran
juhlakirjoihin. Näitä julkaistiin seuran siirtyessä uudelle kymmenluvulle tai koosteena
ajankohtaisista kulttuurin ja kristinuskon kysymyksistä.
18

Hilja Haahden vaikutus seuran toimintaan oli keskeinen ja merkittävä aina hänen
kuolemaansa vuonna 1966 saakka.
Nykyisin seura julkaisee vuodesta 1975
ilmestynyttä 'Ars Magna', suuri taide, vuosijulkaisua, Seuran paikallisia yhdistyksiä
toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa,
Mikkelissä ja Loimaalla. Vuosijuhlan 2008
järjestää Mikkelin yhdistys.
Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Lukeudumme myös vuonna 1978 laajalla pohjalla alkuunsa 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. Tervetuloa tutustumaan seuraan myös verkkosivuillamme www.kristillinentaideseura.fi. Sivujen graafisesta suunnittelusta on vastannut
opiskelija Samuli Huttula.
Hyvä ystävä, olet tervetullut seuramme
jäseneksi! Liittyminen käy oheisella lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kerran vuodessa ilmestyvä Ars Maga. Jäsenmaksun suuruus oli Helsingin yhdistyksessä kuluneena
vuonna 10 euroa. Jäsenmaksu peritään
postitse.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Leena Leinonen
• Liittymistiedot
Ratakatu 2 as. 28
•
15100 Lahti
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• Pyydän merkitsemään itseni KrisJuhani Järvinen
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tillinen taideseura ry:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteen
sisältyy Ars Magna-lehti

Postita liittymiskaavake Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle .
Tuula Setälä
Pohjoinen Rautatienkatu 17 A
001 00 Helsinki

Papinkuja 4 A 20
32200 Loimaa
Marja Meura
Satakielentie 10
48230 Kotka
Martta Juuti
Kaituentie 39 E 78
50160 Mikkeli

Nimi
Osoite
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Ammatti
Syntymäaika
Päiväys

Allekirjoitus
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