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Kuvat Markku Pihlaja

Kuuletteko, näettekö

K

ristillisen Taideseuran juhlavuosi merkitsee
seuran jäsenille ja sen ystäville katsetta menneeseen. Se herättää kiitollisuuteen ja havahduttaa
kaikkeen siihen arvokkaaseen, mitä menneet sukupolvet ovat saaneet aikaan.
Juhlavuosi haastaa myös katsomaan tulevaisuuteen avoimesti ja avarasti, analysoimaan aikamme
ja sen taiteen ominaispiirteitä ja kulkemaan eteenpäin sekä muuttuen että muutosta aikaan saaden.
100-vuotisjuhlamessu ja juhlat pidettiin Temppeliaukion kirkossa Marian ilmestyspäivänä 24.3.2019.
Sydämeni riemuitsee Herrasta, Herra nostaa
minun pääni pystyyn.
1. Sam. 2:1

Ajassa ja paikassa
Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Tauno
Sarantola toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa 10.9.2000 näin: ”Seuran näkyvin saavutus
Helsingissä on Temppeliaukion kirkon rakentaminen, sillä seuran jäsenet tukivat voimakkaasti suurhanketta. Sitä ehdottivat ja ajoivat aikoinaan Hilja
Haahti ja hänen miehensä säveltäjä Ilmari Krohn.”
Oli siis upeaa juhlia ja julkaista Irja Aro-Heinilän
kokoama juhlakirja Ikkunasta näkee ulos ja sisälle, Taiteen polkuja 1919–2019 juuri Temppeliaukion
kirkossa.
Omat juureni ovat vahvasti Temppelikallion maisemissa. Lapsena ennen kirkon rakentamista kalliot
toimivat leikkipaikkana ja joskus jopa pyykkien kuivattamiskalliona. Myöhemmin leikkipaikkani vaihtui
työpaikaksi.

Eeva Tikka

Tämä tila puhuu
Kuuletteko – nyt on
Pyhä – täynnä enkelin siipien havinaa
Pyhä – täynnä lupausta
Pyhä – täynnä mahdottoman muuttumista
mahdolliseksi
Niin kuuluu olla – Marianpäivänä,
Kristillisen Taideseuran 100-vuotissyntymäpäivänä,
meidän kaikkien juhlapäivänämme!
Näettekö, tilalla on väliä? Tulemme avaraan, lämpimään tilaan. Tämän kirkon kaunistuksena olette te,
elävät kivet – katsotaan ympärillemme. Katsotaan
ylös – 22 kilometrin pituista kuparilankaa kirkon kupolikatossa geometrisen tarkassa kuviossa. Katsotaan sivuille – vapaamuotoisesti louhittua kalliota.
Siinä Jumalan täydellisyys ja ihmisen rosot kohtaavat. Kaikki ympärillämme kertoo tarinaa, tarinaa ikiaikaisesta rakkaudesta.
Kirkkoon tullaan ja on tultu perinteisesti kastemaljan
kautta. Kauko Moision takomat kastemalja, krusifiksi alttarilla, kynttiläjalat, maljakko – kaikki esineet
kirkossa liittävät meidät vuosituhansien jatkumoon,
Jumalan pelastussuunnitelmaan.
Ars Magna 2019
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Markku Pihlaja

Kirkon tekstiilit puhuvat myös omaa kieltään. Nyt on
kirkas Juhla – Marian ilmestyspäivä – kääriydymme valkeaan valoon. Kirkkotekstiilit on suunnitellut
tekstiilitaiteilija Tellervo Strömmer.
Kirkon arkkitehdeille Timo ja Tuomo Suomalaiselle lähetämme erityiset kiitoksemme. He ovat
kirkkoa suunnitellessaan ja samalla Suursaaren
kadotettua kotiaan ajatellessaan luoneet kutsuvan
tilan – ei ainoastaan meille lähellä oleville, vaan
kaikille kansoille, kaikille vaeltajille, kaikille kotiaan
etsiville.
Kuuletteko – enkelin siipien havinaa!
Musiikissa, kuorolauluissa, uruissa, virsissä,
puheissa, rukouksissa!
Näettekö – kirkkotilan ja täällä vierailevien, elävien
kivien, äärettömän arvon!
Kristillisen Taideseuran perustajan Hilja Haahden
suomentama Virsi 30, Maa on niin kaunis, johdatti
kirkkokansan saarnatekstin (Luukas 1:26-38) myötä
ajattelemaan kahta Mariaa.

Maria ja Hilja
Päivän sankari Maria, tuleva äiti, katsoo toista päivän sankaria, Hilja Haahtea, 100-vuotiaan Kristillisen Taideseuran alullepanijaa lempeästi. Hiljaa,
kulttuurikodin tyttöä, runoilijaa, kauneutta ja totuutta
rakastavaa, Jumalan tahtoa kaikessa kyselevää, tulisieluista nuorta naista. Mikä yhdistää näitä kahta
naista?
4
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He elivät ajassa. He elivät aikaansa edellä. He tekivät kysymyksiä. He luottivat. He elivät Jumalan johdatuksessa. He elivät taisteluissa. Marian sydämen
läpi kävi miekka. Oman elämänsä myrskyissä Hilja
kirjoitti runon:
”Sinun rauhasi anna mulle,
elon kohtalot kirkastain,
en mä pyytänyt tyyntä tietä,
sinun tahtosi tietä vain.
Isän silmä sä hellin valvo,
isän rakkaus johda, vie,
koti taivahan kohta siintää,
kotipolku on armon tie.”
Marianpäivä on valikoitunut Kristillisen Taideseuran
vuosijuhlapäiväksi seuran alkutaipaleelta asti.
Ajankohta liittyy seuran yhdistysrekisteriin hyväksymiseen 15.3.1919 itsenäisen Suomen ensimmäisenä rekisteröitynä yhdistyksenä. Mutta Marian
ilmestyspäivä on seuralle ja meille taiteen ystäville muutakin. Se on ilon, innoituksen ja inspiraation
lähde.
Eeva Tikka
Johdantosanoista ja saarnasta
Kristillisen Taideseuran
100-v juhlamessussa

Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhlakirja

Ikkunasta näkee
ulos ja sisälle
Taiteen polkuja
1919 - 2019

Arto Kuorikoski,
Kristillinen Taideseura on toiminut 100 vuotta ja katsoo kirjassa sisään ja ulos, menneeseen ja tulevaan.
Musiikki, tanssi, kuvataide, teatteri, runous, elokuva,
käsityötaide, taideteollisuus, arkkitehtuuri ja mitä moninaisimmat taiteen ilmaisun muodot puhuttelevat kirjassa nykylukijaa. Kirjoittajat ovat tieteen ja taiteen
tuntijoita ja heidän artikkelinsa valottavat kristillisyyden asemaa taiteessa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa.
Kristillisen taiteen katsotaan liittyvän lähinnä kirkkoihin, mutta kristillisyys taiteessa on ja on ollut paljon
muutakin. Mitä, siitä kerrotaan tässä.

Veijo Muroke,
Matti Myllykoski,
Päikki Priha,
Mia Pätsi,
Åsa Ringbom,
Arto ja Raija Seppänen,
Eeva ja Kari Tikka,
Titta Tunkkari,
Liisa Väisänen ja
Sisko Ylimartimo.

Kirjoittajina
Irja Aro-Heinilä,
Sari Dhima,
Päivi Huuhtanen-Somero,
Eliisa Isoniemi,
Heikki Kirjavainen,

Toimittanut Irja Aro-Heinilä. Kansi ja taitto Eliisa Isoniemi. Kovakantinen, 219 sivua. Hinta 40,00 €.
Kirjan voit ostaa maksamalla hinnan Kristillinen Taideseura ry tilille FI33 1745 3000 0327 32. Merkitse tilisiirron Viesti-osaan toimitusosoite. Lähetämme kirjan
vastaanottajalle, kun maksusuoritus on tilillä.
Ars Magna 2019
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San Damianossa toukokuussa 2016.

Tuula Setälä In Memoriam
21.9.1938 - 6.12.2018
Tuula Setälä oli onnellinen siitä, että Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhlakirjasta muotoutui voimakas, persoonallisin äänenpainoin puhuva taide- ja
kulttuuriteos.

Mittava työura sosiaaliaineiden opettajana ja tehtävä
Hämeenlinnan sosiaalialan oppilaitoksen perustajana ja rehtorina kertovat rohkeasta, uusia uria avaavasta työstä – hyvää tehden, innostaen ja innostuen.

Hän itse oli ja on meille seuran jäsenille ja ystäville
voimakas, persoonallisin äänenpainoin puhuva taideteos.

Tuula Setälän vapaaehtoistoimet viestivät monipuolisesta kiinnostuksesta eri taidemuotoihin. Kristillisen
Taideseuran lisäksi hän toimi mm. Suomalaisen Oopperayhdistyksen hallituksessa, Helsingin Raamattukoulun hallituksen puheenjohtajana, Töölön seurakunnan posliinipiirin vetäjänä ja monien yhteisöllisten
tapahtumien, kuten myyjäisten, sekä ideoijana että
toimeenpanijana.

Hänen muotokuvaansa ei moniulotteisuudessaan ole
kovin helppoa maalata. Olisiko se tehtävä levein siveltimenvedoin vai graafisen tarkasti, herkin pastellisävyin vai vahvoin värikontrastein? Hän oli syväluotaava, samalla huumorintajuinen, utelias, kaikesta
kiinnostunut, hereillä, ajassaan elävä ja ajaton, ajan
rajojen tuolle puolen katsova. Hänellä oli avara katse
ja lämmin sydän.
Tuula Setälä oli tyylikäs, loistava puhuja, organisointikykyinen ja lahjakas. Kristillinen Taideseura ja monet
muut yhdistykset kokevat hänen yllättävän lähtönsä
6.12.2018 hyvin suurena menetyksenä.
Kristillisen Taideseuran puheenjohtajana Tuula Setälä toimi vuosina 1991–2008 ja 2017–2018 sekä Helsingin paikallisyhdistyksen puheenjohtajana lähes 30
vuotta. Seuran pitkäaikainen sihteeri Ansa Kirjavainen sai hänen työparinaan ilon toimia luotettavan,
yhteistyökykyisen, huumorintajuisen ja lämpimän ihmisen kanssa. Työt seuran hyväksi sujuivat mutkattomasti hyvässä yhteishengessä, aina seuran parasta
ajatellen sekä uutta pohtien ja suunnitellen.
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Kristillisen Taideseuran juhlakirjan Ikkunasta näkee
ulos ja sisälle. Taiteen polkuja 1919 – 2019 johdantosanoissa Tuula Setälä pohtii seuran muutospaineita ja
muuttumattomia arvoja tässä ajassa. Näin hän kirjoittaa: ”Muuttumatta on säilynyt kaksi kristityn ihmisen
ja kristillisen taiteen peruspilaria: rukous ja turvautuminen Jumalan armoon kaikissa elämänvaiheissa.
Näille peruspilareille Kristillinen Taideseura rakentaa
tulevinakin vuosina.”
Hyvää iäisyysmatkaa rakas Tuula!
Kristillinen Taideseura ry
Eeva Tikka
puheenjohtaja

Kristillinen Taideseura juhli
satavuotista taivaltaan
Marianpäivänä 24.3.2019
Temppeliaukion kirkossa Helsingissä

M

arianpäivänä 24.3.2019 Helsingissä Temppeliaukion kirkossa vietettiin Kristillisen
Taideseuran 100-vuotisjuhlaa ja julkaistiin juhlakirja.
Kristillinen Taideseura ry perustettiin sata vuotta sitten
tammikuussa 1919 tuomaan kirkkoihin ja seurakunnan tiloihin taidetta ja kasvattamaan kansan ”taideaistia”. Sen tehtäväksi määriteltiin myös kristinuskon
ja taiteen välisen suhteen etsiminen. Kysyttiin, sopiko taide kristitylle ja toisinpäin: sopiko kristillisyys taiteilijalle. Nuoren valtion yhdistysrekisterissä tuoreen
yhdistyksen numeroksi tuli 1.
Kristillinen Taideseura syntyi Helsingissä, mutta laajeni jäsenyhdistyksinä ja kerhoina eri puolille Suomea.
Kukaan perustajista ei alkuaikoina, kansalaissodan
repimässä maassa, voinut uskoa, miten nopeasti Kristillisen Taideseuran aate leviäisi.
Jo helmikuussa 1919 Kristillisen Taideseuran puheenjohtaja Hilja Haahti teki esitelmämatkat Jyväskylään
ja Viipuriin. Vuonna 1920 pidettiin kaikkiaan 58 esitelmää, joista suurin osa suuntautui maaseudulle.
Kuuluisana kirjailijana ja professorin rouvana Hilja
Haahdella oli mahdollisuus osallistua myös erilaisiin
edustustilaisuuksiin, joissa hänelle oli luontevaa rekrytoida uusia jäseniä. Kaksi vuotta toiminnan alkamisesta jäseniä oli 900.
Kristillisen Taideseuran ansiona voidaan pitää alkuvuosikymmenien ahkeraa työtä kirkkojen ja hautausmaiden kaunistamiseksi. Vähitellen nämä tehtävät

jäivät seurakuntien vastuulle, samoin erilaiset taidepäivät ja materiaalintuotanto.
Kristillinen Taideseura toimi ja toimii edelleen ”kristinuskon hengessä” niin kuin sen tehtävä sata vuotta
sitten määriteltiin. Seura jakaa muun muassa apurahoja taiteilijoille. Siitä huolehtii 2012 perustettu Kristillinen taidesäätiö. Vuodesta 1975 alkaen seura on
julkaissut omaa Ars Magna -lehteä.
Hilja Haahden vaatimus siitä, että ”kristityt on saatava käsittämään velvollisuutensa taidetta kohtaan,
taiteilijat velvollisuutensa itseään, lähimmäisiään ja
Jumalaa kohtaan”, on toteutunut. Kuluva aika haastaa
Kristillisen Taideseuran jäseniä uudenlaisiin tehtäviin.
Juhlan kunniaksi on koottu kirja Ikkunasta näkee ulos
ja sisälle. Taiteen polkuja 1919–2019, jossa musiikki, tanssi, kuvataide, teatteri, runous, elokuva, käsityötaide, taideteollisuus, arkkitehtuuri ja mitä moninaisimmat taiteen ilmaisun muodot saavat puhutella
nykylukijaa.
Kirjoittajat ovat tieteen ja taiteen tuntijoita. Heidän artikkelinsa valottavat kristillisyyden asemaa taiteessa,
kulttuurissa ja yhteiskunnassa.
Juhlassa kantaesitettiin ’Prima intenzione’ – luovuuden esiin purkautuminen tässä ajassa. Pieni kantaatti
baritonille, kuorolle ja jousille. Kantaatin on säveltänyt
Kari Tikka, solistina Esa Ruuttunen. Teksti on säveltäjän.
Antero Polso

Ars Magna 2019
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Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhlamessu

Kolme kuvaa Mariasta

E

simerkkejä Marian ilmestyspäivän uutta luovasta
voimasta kuulemme ja näemme tänään ja läpi
länsimaisen taiteen historian.
Tässä kolme taideteosta Marian ilmestyksestä eri aikakausilta.
Ensimmäinen on Novgorodin koulukunnan ikoni,
maalattu munatemperalla puulle, todennäköisesti
ajalta 1130–1200 (Tretjakovin Galleria, Moskova)
Toinen on Fra Angelicon maalaus, 1435 (Museo
del Prado, Madrid)
Kolmas on Murillon maalaus, 1655–1660 (Eremitaasi, Pietari)
Nykytaiteesta en tähän hetkeen löytänyt monia esimerkkiä maalauksista, jotka kuvaisivat Marian ilmestyspäivää. Ajattelin, että voisimme pitää omana Annunciation-teoksenamme Temppeliaukion alttarin
jääkautista halkeamaa, sillä tuolla alttariseinällä voi
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Novgorodin koulukunnan ikoni yllä vasemmalla.
Fra Angelicon maalaus yllä oikealla.
Perez Murillon maalaus alinna.

Markku Pihlaja

nähdä ja kuulla Pyhän Hengen siipien havinaa. Kyyhky tulee hämmentyneen nuoren naisen luo. Kyyhky
tulee ristin luo ja tekee kuolleen eläväksi. Alttarin
sakramentti yhdistää ja tekee eläväksi.
Läntisessä kuvataiteessa Marialla on aina kirja – Sana
lähellään – ja lilja. Itäisessä traditiossa toistuu Maria
kehrääjänä, kankaan kutojana.
Enkeli Gabrielin tervehdys Marialle on tehty meille
suomalaisille ymmärrettäväksi hieman arkipäiväistämällä sitä. ”Ole tervehditty Maria, sinä armon saanut.” Onhan sekin kaunista, mutta Sanassa sanotaan
enemmän: sinä armoitettu. Se on enemmän kuin armon saanut – se on, sinä ainutlaatuinen – sinä Jumalan silmäterä – sinä erityissuosiossa oleva! Marian Pojan tähden näin kuuluu sanoa jokaiselle meistä
tänä päivänä!
Marian kokemus enkeli Gabrielin ilmestyessä hänelle
ja Pyhän Hengen varjostaessa hänet voimallaan oli
sitä KYLLÄ elämälle, missä Jumala itse saa sanoa
KYLLÄ-sanansa ja kaikki on Hänen hyvän tahtonsa
toteutumista. Hänen suunnitelmansa läpi viemistä luotujensa maailmassa.
Tarvitsemme herkät korvat kuullaksemme Jumalan
KYLLÄ-sanan.
Tämä hetki, tämä armon hetki havahduttakoon meidät
lepäämään lupauksen lapsina, armon lapsina, armoitettuina, ainutkertaisina.
”Neitsyt, hiljaisuutesi puhtaalla liekillä
varjele ihminen lapsena, jolle kaikki on ihmettä!”
Eeva Tikka
Saarnasta Kristillisen Taideseuran
100-v juhlamessussa

Antero Polso

Rukous taiteen äärellä
Rakas Taivaan Isä
Ylistys Kristuksen sovitustyöstä.
Kiitos mahdollisuudesta lapsen asemaan sen johdosta.
Kiitos kutsusta ja matkasta taivaan kotiin.
Kiitos, että kutsut kaikkia kansoja, kansanryhmiä ja kieliä.
Kiitos maastamme ja kansastamme, siitä millaisiksi olet
meidät tehnyt.
Kiitos siitä, miten olet valmistanut nimellesi ylistyksen myös
meidän kauttamme.
Meidän kansanluonteemme, heimojemme ja kielemme
kautta.
Ylistämme sinua luomistyösi rikkaudesta ja viisaudesta.
Kiitos siitä, miten kuvasi näkyy meissä myös
mahdollisuutena luoda uutta.
Siunaa taiteilijoita ja heidän työtään.
Siunaa heidän elämänsä, läheisensä ja työnsä.
Kohtaa heitä totuudellasi ja rakkaudellasi.
Suo taiteellisen työmme antaa kunnia Sinulle.
Kiitos kristittyjen taiteen ystävien yhteydestä.
Kiitos sen kautta vuosikymmenten kuluessa antamistasi
lahjoista.
Kiitos, että johdat meitä.
Kiitos yhteydestä Sinussa.
Kiitos Henkesi johdatuksesta, opetuksesta ja lahjoista.
Esirukouksesta Kristillisen Taideseuran
100-v juhlamessussa
Ars Magna 2019
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Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhla

100v-juhlakirja julkistettiin
100-vuotisjuhlassa
Kuvat: Markku Pihlaja

Juhlakirjan kirjoittajien esittelijöinä ja haastattelijoina
olivat kirjan toimittanut Irja Aro-Heinilä ja taideseuran
sihteeri Ansa Kirjavainen.
Osa kirjan kirjoittajista oli päässyt paikalle. Vasemmalta Irja Aro-Heinilä, Sari Dhima, Åsa Ringbom,
Raija Seppänen, Arto Seppänen, Eliisa Isoniemi, Heikki Kirjavainen, Titta Tunkkari, Kari Tikka, Eeva Tikka,
Ansa Kirjavainen, Veijo Muroke, Päikki Priha

10
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Juhlan juonsi Titta Tunkkari.

Kenraaliharjoitukset Kari Tikan johdolla.

Kirkon aulassa oli myyntipöytä, jossa päivystivät sisarukset Kosti ja Hilja Kinnunen.

Ars Magna 2019
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Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhla

Kari Tikan säveltämän Prima
intenzionen kantaesitys juhlassa
Kuvat: Markku Pihlaja

Juhlan musiikki
Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhlan musiikkina
kuultiin
Juhlan alussa:
Georg Friedrich Händel tervehtii 100-vuotiasta
Kristillistä Taideseuraa
■ Ilotulitusmusiikkia, La Réjouissance
■ Messias, The People That Walked in Darkness
■ Juudas Makkabilainen, Thine Be the Glory
12
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Juhlakirjan esittelyn yhteydessä:
Kari Tikka, Prima intenzione, luovuuden esiin
purkautuminen tässä ajassa,
pieni kantaatti baritonille (Pekka), kuorolle ja
jousille, teksti säveltäjän
■ Nykyaika
■ Pekan ahdistus tehtävän edessä
■ Pakomatka
■ Kotiinpaluu, kasvava tuska
■ Deadline, ystävien kannustus
■ Armon hetki

Britt Langrev

Armo riittää
”Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee
täydelliseksi heikkoudessa.”
”Olen hyvillä mielin ahdingoissa. Juuri heikkona
olen voimakas.”

Baritoni Esa Ruuttunen

Tässä ihmiselämän erikoinen, tuttu paradoksi.
Taiteilijalle ehkä outo inspiraation lähde – prima
intenzione.
Jumala ottaa pois antamansa lahjat. Rakkaus
työhön katoaa : ”En osaa. En pysty. Liian suuri
tehtävä. Minua ahdistaa.”
Olemme osa toisiamme tukevaa ihmisyhteisöä:
”Sinä osaat. Sinä pystyt. Tartu! Tee! Juuri nyt!
Heikkona ja voimattomana.”
Minäkö? Tällaisena?
Juuri tuollaisena.

Juhlan lopussa:
Armas Maasalo, Hilja Haahti Tule kanssani,
Herra Jeesus,
virsi 548, yleisö ja esiintyjät
Esiintyjät:
Esa Ruuttunen, baritoni
Kuultava-kamarikuoro, valmennus
Erik Johannes Riekko
Jousiorkesteri
Kari Tikka, kapellimestari

Tämä hetki, tämä hetki, armon hetki.
Rakastan tätä työtä!
Jumalalle kiitos!
Kari Tikka
Ars Magnaan 14.5.2019

Ars Magna 2019
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Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhla
Kauneuden puolesta

21.3.2019

Kristillinen Taideseura

Kuvat: Markku Pihlaja

Säveltäjä Kari Tikka
Haluan lausua lämpimät terveiseni ja kiitokseni
sekä 100-vuotiaalle Kristilliselle Taideseuralle että
säveltäjä Kari Tikalle.
Kristillisellä taiteella on ajassamme tärkeä ja
haastava tehtävä. Sen täytyy puhua sellaisen
kauneuden puolesta, jonka perusta ei ole
pelkästään ihmisessä, mutta jonka ihminen voi tästä
huolimatta aistia. Parhaimmillaan kristillinen taide
muistuttaa paitsi kauneudesta myös Jumalasta.
Tarvitsemme tätä muistutusta. Se voi lohduttaa,
virkistää ja uudistaa ihmistä.
Tässä tehtävässä sekä säveltäjä Kari Tikka että
Kristillinen Taideseura ovat tehneet ja tekevät
merkittävää työtä. Molemmat ovat osaltaan taiteen
eri keinoin johdattaneet ihmisiä kohtaamaan
kauneutta ja – niin tahdon uskoa – itse Jumalan
kauneutta.

Taiteen tehtävästä
Kristillistä taidetta on ollut Kristuksen seuraajien
parissa alusta alkaen esim. kala ’ikhtys’ ja karitsa
katakombeissa. Taide kaikissa muodoissaan on
puhutellut ja puhuttelee meitä. Erityisen tärkeää
kristillinen taide on tämän päivän moniarvoisessa
ja monikulttuurisessa yhteiskunnassamme. Sillä
on ikiaikainen tehtävä kertoa sanoin, kuvin,
musiikin, tanssin, kaikkien taiteen keinojen kautta
toivosta, onnesta, kaipuusta... elämästä Jumalan
luomassa maailmassa ja salatusta Jumalasta.
Jumalasta, joka rakastaa jokaista ja luomakuntaa
kokonaisuudessaan.
Kristillinen taide on ’uskon, toivon, rakastan’
-taidetta.

Toivotan kaikille juhlaan osallistuville hyvän ja
ihmisiä rakastavan Jumalan siunausta.

Sydämelliset onnittelut 100 vuotiaalle ja siunausta!
Taideseuran työ ja toiminta on keskiössä ja tärkeää
enemmän kuin aavistammekaan.

Jari Jolkkonen

Katri Rinne

Luterilaisen Kulttuurin Säätiön hallituksen pj

rovasti,

Kuopion hiippakunnan piispa

Maarian seurakunnan kirkkoherra

14

Ars Magna 2019

Töölön seurakunnan onnittelutervehdyksen
toi seurakuntapastori Hilkka Niemistö, joka
toimi myös messun liturgina.

Kristillisen Taideseuran vastavalittu
jäsensihteeri Niilo Rantala luki piispa
Jari Jolkkosen ja rovasti Katri Rinteen
tervehdykset.

San Damianon osuuskunnan
tervehdys
San Damianon osuuskunnan hallituksen
jäsen Pauli Annala onnitteli satavuotiasta
Taideseuraa kertomalla 1100-luvulta peräisin
olevan San Damianon ristin historiasta ja tiestä
fransiskaaniliikkeen symboliksi.

Lämmin kiitos
Töölön seurakunnalle
Kristillinen Taideseura kiittää
sydämellisesti Töölön seurakuntaa
monimuotoisesta yhteistyöstä
vuosikymmenten kuluessa,
seuran 100-vuotisjuhlan messun
järjestämisestä sekä lämpimistä
tervehdyksistä!

Ars Magna 2019
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Taiteen kosketus
Kristillisen Taideseuran juhlaseminaari
pe 1.11.2019 Kirkon talo, Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki
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Johanna Vilja-Mantere, kuva Hanna Pielikko
Niilo Rantala ja Heidi Pyykkönen, kuva Tuukka Heinonen

Titta Tunkkari, kuva Juha Hassila

Pekka Kivekäs

Liisa Väisänen, kuva Marco Peretto

Juhlaseminaari ”Taiteen kosketus” järjestetään yhteistyössä
kirkkohallituksen kanssa. Pohjavireenä säilyy syvä kiitollisuus
monivivahteisesta ja innostavasta satavuotistaipaleesta.
Kutsumme mukaan taiteen ystäviä ja ammattitaiteilijoita. Seminaarin
ohjelma tarjoaa inspiroivia taide-elämyksiä. Kiinnostavat taideaiheiset
luennot haastavat myös omakohtaiseen taidepohdintaan, keskusteluun
taiteesta ja sen merkityksestä vaikkapa hoitotyössä, elämän avaajana
arjessa. Tervetuloa mukaan!

9.30

Ikiaartehet-oratorio, säveltäjä Ilmari
Krohn, libretto Hilja Haahti
Multimediaesitys

10.00

Seminaarin avaus
Kirkkohallituksen edustaja

14.30

Hiljainen huone, 3-osainen laulusarja
”myllyhoidosta”
Säveltäjä Juhani Haapasalo,
virsirunoilija Pekka Kivekäs,
bassobaritoni Erkki Rajamäki.

Hetkiä valossa
            Tanssitaiteilija, koreografi Titta Tunkkari
10.30

11.30

Homo Artisticus, Eurooppa Notre Damen
palon jälkeen, kristilliset symbolit
Kulttuurihistorioitsija, symbolitutkija
Liisa Väisänen
Musiikkia ja runoja
Runoilija Heidi Pyykkönen ja teol.kand.
kulttuurityöntekijä Niilo Rantala

12.00–12.45 Lounas (hinta noin 9 euroa)
12.45

Tervehdys – Leen La Rivière,
Christian Artists Europe

Paul Gerhardtin jouluvirsi 936 ja
Dietrich Bonhoefferin vankilakirjeet,
joiden jumalakuva sivuaa päihderiippuvuudesta toipujien kokemuksia.

Virsi virrestä Tauno Väinölälle,
yhteislaulu
15.00

Paneelikeskustelu

15.50

Loppuhartaus kappelissa

S itovat

ilmoittautumiset

tiistaihin 15.10. mennessä
Kristillisen Taideseuran sihteeri Ansa Kirjavaiselle
040 543 5912, ansa.outi@gmail.com

Nigun Klezmer Band esiintyy

tai https://www.lyyti.in/taiteenkosketus

13.00

Taiteen mahdollisuudet
sielunhoidollisessa kohtaamisessa
Teol. tri Johanna Vilja-Mantere

Ilmoita samalla mahdollinen ruokavaliosi.

13.30

Taide parantaa
Kuvataiteilija ja sairaalapappi
Maarit Kolsi

14.00

Taidelähtöiset toimintamuodot
diakoniatyössä
Diakoniatyöntekijä ja ryhmätaideterapeutti Riitta Türkmen

Christian Artists Finland CAF järjestää JATKOT
18.00–20.00
Keskustakirjasto Oodi, tapahtumatila
Kuutio. Töölönlahdenkatu 4
◆ CAF taideseminaari ja jäsenesitteen
julkaisu. Mukana Leen La Rivière.
Ilmoittautumiset mielellään 040 590 7208,
arto.k.vuorela@gmail.com,
www.caf.fi

Ars Magna 2019
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Christian Artists Seminar 40 v
Rohkaiseva ja uudistava seminaari tarjoaa
jälleen korkeatasoisia taidetyöpajoja ja iltaohjelmia. Lämpimästi tervetuloa Hollannin
Doorniin. Suomesta ovat lähdössä ainakin
Nina Åström, Jukka Leppilampi ja Liana
Potila. Seminaarimaksuissa on erityishinnat
opiskelijoille, ja camping on mahdollista.
Mukana myös nuoria lahjakkuuksia sekä
MC:t. Mukana vielä järjestämässä Leen
La Rivière ja hänen vaimonsa Ria, ennen
kuin 40 v jälkeen jättävät vastuut. Huomaa päivitetyt saapumis- ja lähtöpäivät
28.–31.7.2019. Lisätietoja alta, internetistä
ja Suomessa myös puh. 040 590 7208.                              
Are you creative or yearning to learn? Keen
on meeting other people with the same
vision? Looking for inspiration and renewal?
This annual seminar is the place to be. Art
lovers, artists, teachers and speakers gather
from all over Europe for a very inspiring
week in beautiful surroundings.

First, speakers share about the latest developments where art meets faith with an
emphasis on real artists making a living doing real work in the real world. Followed by 2
days of 70 different workshops with pros. In
the evenings you will attend concerts/performances, watching and listening to more than
35 artists.
CA prepares you for personal, local and
(inter)national outreach! You’ll get to know
each other, to learn and to ask questions. As
so many have said: ”It feels like finally coming home!”
For more info and registration:
WWW.CHRISTIANARTISTS.ORG.
All plenums will be translated into French
and German.
Christian Artists, Postbox 81065, NL-3009
GB Rotterdam, tel. +31 10 4212592.
Questions by e-mail: info@christianartists.
org.

Tuore levytys Suomen
ensimmäisestä oratoriosta
nyt saatavissa
esittivät oratorion Olarin kirkossa toukokuussa
2013 Martti Laitisen johdolla.
Kristillisen taideseuran perustaja, kirjailija Hilja
Haahti ja hänen puolisonsa säveltäjä, professori Ilmari Krohn tekivät taiteilijoina paljon
yhteistyötä.
Ensimmäinen suomalainen oratorio Ikiaartehet
syntyi tämän työn tuloksena vuosina 1912–14.
Oratorio kertoo roomalaisen upseerin Mariuksen ja kristityksi kääntyvän ylimysnaisen
Clelian traagisesti päättyvästä rakkaudesta.
Säveltäjä Jaakko Kortesharju ja urkuri Markus
Malmgren ovat sovittaneet teoksen orkesteriosuuden uruille. Elina Rantamäki, sopraano,
Ursula Hynninen, altto, Jarno Lehtola, tenori
ja Markku Nuotio, basso sekä Kamarikuoro
Wähäpaimen ja Kamarikuoro Vox Lapsus
18
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Pilfink Records on julkaissut teoksen kahden
CD-levyn levytyksenä vuonna 2017. Tieteen ja
taiteen kristillinen tukisäätiö on tukenut hanketta. Levytyksen kesto on 1:29:51.
Ikiaartehet esitetään Kristillisen Taideseuran
juhlaseminaarissa 1.11.2019 klo 9.30–10.00.
Koteloon sisältyy librettovihkonen. Levyjä on
tehty rajoitettu määrä. Hinta 20,00 €.
Voit hankkia ainutlaatuisen levytyksen musiikkihistoriamme merkkiteoksesta maksamalla
hinnan tilille Kristillinen Taideseura ry
FI33 1745 3000 0327 32. Merkitse tilisiirron
Viesti-osaan saajan toimitusosoite. Lähetämme
CD-levyt vastaanottajalle kun maksusuoritus
on tilillä.

Kristillinen Taideseura
pähkinänkuoressa
Kristillisen Taideseuran perusti kirjailija Hilja Haahti
ystävineen Helsingissä vuonna 1919. Seuran jäsennumero Suomen yhdistysrekisterissä on 1.
Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on:
”... kristinuskon hengessä ja suomalaisuuden pohjalta toimien herättää taideharrastusta ja edistää
kristillisen taiteen levittämistä ja tunnetuksi tekemistä maassamme.”
Seuran jäsenet ovat taiteista kiinnostuneita tai taiteita harrastavia kristittyjä. Jäseniin kuuluu myös
päätoimisia taiteilijoita. Seura on edistänyt keskustelua taiteesta ja taideharrastusta seurakunnissa,
mm. kirkkojen taidehankintoja sekä harjoittanut julkaisutoimintaa.
Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Seura on Tieteen ja Taiteen Kristillisen Tukisäätiön (TTKT)
perustajajäsen, jonka kautta seura on myöntänyt
useina vuosina apurahoja taiteelliseen toimintaan.
Vuonna 2011 Kristillinen Taideseura perusti Kristillisen taidesäätiön, jonka tarkoituksena on kristinuskon hengessä tukea ja edistää taidekasvatusta,
jakaa apurahoja taiteelliseen työskentelyyn ja tukea
yhteistyössä eri osapuolten kanssa toteutettavia taidehankkeita.
Kristillinen Taideseura julkaisee vuosittain ilmestyvää Ars Magna -lehteä.

Tervetuloa Kristillisen T aideseuran jäseneksi
Kiinnostaako Kristillinen Taideseura? Jos haluat
liittyä jäseneksi, ota yhteyttä ja ilmoita yhteystietosi yhdistyksen jäsensihteerille tai sihteerille. Jäsen
saa kerran vuodessa ilmestyvän Ars Magna -lehden
ja jäsentiedotteet, joista saa tietoa yhdistyksen toiminnasta.
www.kristillinentaideseura.fi

Kristillinen Taideseura ry
Eeva Tikka, puheenjohtaja
050 534 8724
eeva.a.tikka@gmail.com
Ansa Kirjavainen, sihteeri
040 543 5912
ansa.outi@gmail.com
Pursimiehenkatu 20 A 6
00150 Helsinki
Niilo Rantala, jäsensihteeri
050 371 4619
niilo.heikki.rantala@gmail.com
Talontie 9 C 30
00320 Helsinki
Mirja Salminen, rahastonhoitaja
044 300 2770
mirjasalminen@phnet.fi
Vuorikatu 20 D 51
15110 Lahti
Kikka Miilus, hallituksen jäsen
050 414 6561
kikka.miilus@gmail.com
Lahti
Kristillinen taidesäätiö
c/o Veijo Muroke
044 351 1812
info@kristillinentaidesaatio.fi
www.kristillinen taidesaatio.fi
Jäsenjärjestö
Christian Artists Finland CAF ry
Arto Vuorela
040 590 7208
arto.k.vuorela@gmail.com
www.caf.fi
Ars Magna 2019
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