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Nuorten kirjoittajien seminaari 

~ IURJOITE'TTU 
~~~ SANAJA. 

~-~<--- IIBISTITTY. 

Arvoisa vastaanottaja! 

• Kristillinen Taideseura ry järjestää yllä olevasta aiheesta 
seminaarin kutsuakseen nuoria, kirjallisesta luomistyöstä kiinnos
tuneita henkilöitä keskustelemaan, tutustumaan toisiinsa ja vaih
tamaan virikkeitä. Seminaari järjestetään lauantaina 27.9. ja 
sen paikkana on Kulosaaren seurakuntasali Helsingissä. Taideseu
ran pyrkimyksenä on saada myöhemmin aikaan myös varsinainen kir
joittajaseminaari, johon tämä tilaisuus on valmisteluna. 

Seminaarin ohjelmassa on: 

8.30 - aamukahvi 

9.00 - se~inaarin avaus/ rovasti Tauno Sarantola / Kris
tillinen Taideseura 

12.00 

17.00 

- "Kirjoitetun sanan asema ja merkitys•/ kustannus
johtaja Tauno Väinölä / Kirjaneliö 

- "Miksi kirjoitamme"/ kirjailija Eila Jaatinen 

- ruokailu 

"Kirjoittaja ja kustantajan odotukset•/ kirjalli
suusjohtaja Valtter Luoto/ Ristin Voitto 

- "Lehtityö" / päätoimittaja Veijo Ojala/ Seurakun
tasanomat 

- "Tästä eteenpäin•/ kokoavaa keskustelua 

- seminaari päättyy 

Myös esitysten lomassa on tilaisuus keskusteluun, Ilmoittautumi
nen 19.9. mennessä puhelimitse Kustannus Oy Kotimaan vaihteeseen 
90-692 2591. Osanottomaksu, joka sisältää kahvin ja aterian, on 
35 markkaa. Seminaariin voidaan ottaa 50 osanottajaa ilmoittau
tumfsjärjestyksessä. 

Kristillinen Taideseura 

• Seminaarin pitopaikka, Kulosaaren seurakuntasali, Kulosaaren
tie 40, sijaitsee välittömästt Kulosaaren kirkon vieressä. Bus
siyhteys keskustasta b~ssilla 16 Etelä-Esplanadilta. Pois jää
dään päätepysäkillä. Lisäksi Kulosaareen pääsee kaikilla Itä
Helsingin linjoilla. 



ArsMagna 2/80 ____________ _ 

Keitä me olemme 
- miten ilmaisemme 

• Kristillisen Taideseuran sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena 
on "kristinuskon hengessä ja suomalaisuuden pohjalta toimien he
rättää taideharrastusta ja edistää kristillisen taiteen leviämis
tä ja tunnetuksitekemistä maassamme". Varmaan on painopiste kauan 
ollut "kristillisyyden hengessä". Parhaamme olemme ainakin yrit
täneet. 

Mutta mitä sitten käytännössä on "suomalaisuuden pohjalta"? 

Ei tunnu mielekkäältä meidän päivinämme tässä kohdin virittää 
kielikeskustelua. Samalla on todettava, että taide on aina kan
sainvälistä, ja parasta on sellainen taide, joka kansallisen 
kulttuurin perustukselta antaa panoksensa kansainväliseen taide
elämään. 

Olen joskus katsellut rinnakkain suomalaisia ja muitten pohjois
maitten taideteoksia vuosisadan vaihteen tienoilta. Sama Jugend
tyyli, samat kansallisromanttiset pyrkimykset, ja kuitenkin suuri 
ero. Suomalainen kansallisromanttinen taide syntyi kovassa puris
tuksessa, kansallistunto oli elintärkeä asia, oli kysymys olemas
saolosta. 

Tätäkö suomalainen taide on parhaimmillaan, vakavaa, totista, 
ulkonaista tehovaikutusta ja koristeellisuutta välttävää? Onko 
korostetusti suomalainen taide osunut syvimmälle suomalaiseen 
ihmisluontoon, kun Uuno Kailas kirjoittaa: 

"Tutkien sydämemme 
silmäs meihin luo, 
ettemme harhaan kääntyis, 
ettei kansamme nääntyis ... " 

ARS MAGNA suuri taide e ILMESTYMINEN 2 kertaa vuodessa, 
5. vuosikerta • TOIMITUSTYORYHMÄ: Tauno Sarantola, Eila 
Jaatinen, Raimo Jaatinen (valokuvat), Marja-Leena Parviai
nen, Antero Polso (taitto), kannen kuva Risto Pöntinen 
e TOIMITUKSEN OSOITE: c/o KTS Helsinki/Antero Polso, 
osoite toisaalla lehdessä • JULKAISIJA Kristillinen Tai
deseura ry, perustettu 1919 • PAINOPAIKKA SKSK monistus
palvelu, kuvalevyt Offsetlinja Oy, Helsinki 1980 
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Fantasian vaatteissa 
Cl"li tarkkaan vartioivien 
lohikäänneiden 

• Voisiko todellisuus ottaa ylleen fantasian vaatteet? Mitä ta
pahtuu totuudelle fantasiassa? 

Kohtaamme jatkuvasti ympärillämme fantasiaa, jota tarjoillaan 
todellisuutena. Mainosten unelmamaa; menestyvien, onnellisten 
ihmisten ja jatkuvan taloudellisen kasvun vauras löysien lupaus
ten maa tulvii massatiedotusvälineiden voimalla kaikkien aistien 
kautta tajuntaan kuin virta joka vie mennessään kaiken irralli-
sen. Jenkkipurukumin kanssa myydään kylkiäisenä pinta-
liitoelämää uimarannalla kauniiden nuorten seurassa. Poliittis
ten ideologioiden myytit sävyttävät tiedonvälitystä, työväenluo
kan voitokas kulku kohti väistämätöntä voittoa ja kapitalistis
ten yhteiskuntien kulku kohti rappiota ja tuhoa tai ihmisen evo
luutio kaiken luomakunnan herraksi tieteensä avulla (Prometheus
myytti elää!). Kun sinulle kerrotaan Kamputsean pakolaisista, 
sinulle samalla usein piilevästi kerrotaan mitä sinun tulisi 
ajatella. Irrallinen ihminen kadottaa todellisuuden ja omak·suu 
myytin. 

Hahmotamme todellisuutta myytin kautta. Myytti on se kehys, jon
ka sisään yritämme sommitella elämän palapelin irralliset palat 
loogiseksi kokonaisuudeksi. Omaksumme tämän myytin a priori, 
ennakko-odotuksena, ilman todisteita. 

Tämä myytti saa ihmiset luokittelemaan toiset hyviin (me ja mei
dän puolellamme olevat) ja pahoihin (ne, jotka eivät ole meidän 
puolellamme), leimaamaan ihmiset. Myytin kautta tulkitsemme yk
sittäiset tapahtumat, joita kohdallemme sattuu. Jeesus on myyt
ti, mutta Hän on myytti joka on historiallinen totuus. Hän on 
Jumala, absoluutti ja todellisuus, yhtä Isän ja Pyhän Hengen 
kanssa. Kaikki todellisuus on Hänestä lähtöi~in ja Hänessä. 
Erossa Hänestä vain illuusio. 

SATUUN EKSYMINEN 

Jos omaksumamme myytti on se, joka on todellisuus, voimme voit
taa fantasian ja illuusio, harha katoaa. Fantasia alistetaan 
todellisuudelle. 

Synti sekoittaa fantasian ja toden. Ihminen kadottaa todellisuu
den ja satu muodostuu uhkaksi hänelle. Hän eksyy satuun. Ihminen 
joka elää todellisuudessa ja tuntee sen voi seikkailla satumaan 
labyrintitkin ja löytää aina ulos. Aina pimeys pakenee valoa. 
Aina todellisuus karkottaa illuusion. 

C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, siinä pari kaverusta, kristitty
jä jotka ottivat fantasian ja kertoivat sen keinoin todellisuu-



desta enemmän kuin uutiskatsaukset. Narnian aikakirjat lienevät 
joillekin tuttuja, Taru Sormusten Herrasta on jo klassikko. 

Annanpa C. S. lewisin kertoa mitä sadut hänelle merkitsivät: 

"Uskoin ymmärtäväni kuinka tällaiset tarinat saattoivat livah
taa ohi tiettyjen estojen, jotka olivat halvaannuttaneet suuren 
osan uskonnostani Lapsena. 

Miksi on vaikea kokea sellaisia tunteita Jumalasta ja Kristuk
sen kärsimyksistä kuin on kerrottu että pitäisi tuntea? Ajatte
lin että pääasiallinen syy siihen oli se että oli sanottu että 
pitäisi kokea sellaisia tunteita. Velvoite kokea tiettyjä tun-

teita voi jäädyttää juuri nuo tunteet ... Koko aihe liittyi hil
jaisiin äänenpainoihin, ikään kuin kyseessä olisi lääketieteel
linen toimitus. Mutta jospa kaiken sen voisi muovailla mieliku
vitusmaailmaksi ja riisua kaikista lasimaalaus- ja pyhäkoulu
assosiaatioista, ehkäpä se silloin ensimmäisen kerran ilmestyi
si todellisessa mahdissaan. Ehkä näin voisi livahtaa ohi noiden 
tarkoin vartioivien lohikäärmeiden." (Of Other Worlds s. 37) 

Satumaa odottaa valtaajiaan. Milloin lähetystyö ulotetaan satu
maahan? 

Ari Tenhunen 
graafikko 
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KIRKKOlAITEEN JjjyÅT NAANTA1JSSA 1~_..118 ... 
KAroNNUTTA AJKAA ElSIMAS.5A 
-JA HIUKAN NYKYISfAKIN 

• Kulttuurimme ja kristinusko ovat vuosisatojen ajan limittyneet 
yhteen monisäikefsellä tavalla. Kirkko toimi vuosisatojen ajan 
tiedon välittäjänä, kansan kasvattajana. tavallisen ihmisen hen
gellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttäjänä. Kulttuurimme kris
tillinen pohja on niin vanha ja monikerroksinen, ettemme vieraan
tuneisuudessamme enää huomaa näitä lo1mia ja kuteita. 

Kirkkotaiteen päivillä Naantalissa elokuun puolessa välissä har
valukuinen mutta kiinnostunut kuulija• ja katsojajoukko seurasi 
yrityksiä hah~ottaa kulttuurim~e kenttää kristillisestä näkökul· 
masta. Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen muis-

• Naantalin sataman vanhoja taloja ja Taidehuone 

tutti avauspuheessaan kirkkoa ja kristittyjä siitä, että uuden· 
laiset ja vaativammat fooru~it ovat avautumassa kirkolliselle 
taiteelle ja kulttuurille. Olemme jälleen sisäisiä arvoja etsi
mässä, vaihtoehtoliikkeet ja kaikenlainen kapina materialistista 
stereoyhteiskuntaamme kohtaan tuottavat yhä uusia ja uusia ilmai
suja, joille pitää saada kanava. Kirkko on hyvä kanava. Jos se 

6 pitää tehtävänään ihmisen pelastusta, ihmisen tulemista omaksi 



itsekseen, Luojansa kuvaksi, sillä ei ole enaa varaa suhtautua 
penseästi ihmisen itseilmaisuun taiteen keinoin. On tullut kirk
kotaiteen a1ka. 

Kirkkotaiteen päivien anti koostui tänä vuonna suurimmaksi osaksi 
keskiajan taiteesta. Kuultiin piae cantiones -kokoelman synnystä, 
keskiaikaisten kivikirkkojemme taideaarteista, arkkitehtuurista 
ja restauroinnista, keskiajan ajatusmaailmasta ja katolisen ajan 
ihmisen hartauselämästä siihen liittyvine symboleineen ja kuvi
neen. Näillä keskiajan taiteen säilyneillä monumenteilla, kivi
kirko1lla, vanhoilla hurskailla lauluilla ja puuveistoksilla oli
si meille enemmän annettavaa kuin olemme osanneet ottaa vastaan. 

• •christus nous ylös 
kuoleman haudast 

·ja päästi meidät 
perkelen paulast.• 
Piae Cantiones, johtajana 
tri Reijo Pajamo 

Ke kantavat eteenpäin korutonta uskoa, tietoa ajalta jolloin ih
misen elämä ja usko olivat yhtä, erottamattomia. Keskiajalla koko 
yhteiskunnallista toimintaa leimasi syvästi kristinusko ja kris
tillinen kulttuuri. Keskiajan yhteydessä ei voi edes puhua ukirk
kotaiteesta", korosti Museoviraston tutkija Tove Riska, sillä 
muuta taidetta ei ollut. Käytännöllisesti katsoen kaikki meille 
säilynyt on säilynyt kivikirkoissa, ja kirkko oli suurin taide
esineiden, astioiden, maalausten, veistosten ja tekstiilien ti
laaja keskiajalla. 

OLEMME UNOHTANEET KESKIAJAN PERINNON 

Nykyajan rationaalisen ihmisen on äärimmäisen vaikea tavoittaa 
keskiajan ihmisen kokemusta uskosta. Kirkkosalien rakenteelliset 
ratkaisut, esineiden sijoitus, värit, merkit, symbolit, kaikki 
kertoo meille äärimmäisestä kokonaisvaltaisuudesta, jota kahtia
pirstoutunut, järjen ja myytin yhdistelemisessä turhaan ponniste
leva nykyihminen jää kateellisena pohtimaan. Myytti on meille . 
välttämätön, uskon koruttomat merkit, lauseet, kuvat joita perin
ne kantaa, hartaus, joka yhdistää kristittyjen sukupolvet toi
siinsa. Ja kuitenkin olemme kadottaneet myytin. Vaadimme 
uskoa ylitodelliseen kykenemättä kuitenkaan irtoa~aan pyrkimyk
sestämme todistaa tieteellisen aukottomasti se, mihin uskomme. 
Keskiajan ihmiselle usko oli uskoa. Hänen ef tarvinnut kaivaa 
luita Jerusalemissa uskoakseen Jumalan ilmoitukseen. 

MISSÄ ON TÄMÄN PÄIVÄN KIRKKOTAIOE? 

Nykyaikaa etsimässä kirkkotaiteen päivillä oli Lauri Räikkeen 
näyttely, Matti Paloheimon valitsemat ja tulkitsemat elokuvat, 
pari konserttia. Elokuva ja uskonto on alue, jonka jatkuvaa, li-
sääntyvää esilläoloa ja pohdiskelua odottaa koko ajan. Paloheimon 7 
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analyysi Ingmar Bergmanin trilogiasta Kuin kuvastimessa, Talven 
valoa ja Hiljaisuus täytti hetkeksi aukon meissä, jotka etsimme 
kokonaista, rohkeaa, kaikenkäsittävää suhtautumista taiteeseen, 
ihmiseen Tuovana ja epäilevänä, kyselevänä. Bergmanin vaikeneva 
Jumala todistaa kolmeakymmentä kitarakuorolaulua paremmin, että 
~astauksen on löydyttävä tähän hiljaisuuteen ja pelkoon, mikä maa• 
ilmassamme vallitsee. Mutta aukko on liian suuri näitä, vaikka . 
itsessään kuinkakin tärkeitä, yksittäisiä analyysejä ja pohdiske• 
luja ympäröivässä unessa. Onko sinänsä tehokas ja taitava Lauri 
Räike ainoa maalari, jolla on painavaa sanottavaa kristinuskon 
kokemuksesta oman taiteensa keinoin? Onko kristillisen elokuvan 
tuleminen jonkun Billy Grahamin yhtiön varassa? Missä viipyvät 
kollaashit, k~keilu, missä viipyy kristillinen tanssitaide? Mil
loin uskallamme ylistää Jumalaa ja Kristusta kaikella mitä meissä 
on? Joko huomenna ylistämme harpuin, hulluin, karkeloiden ja lyö
mäsoittimilla, joko huomenna hypimme kuin Oaavid Herran edessä? 

Ei 1a Jaatinen 
Kuvat: Raimo Jaatinen 

Aleksi Lehtonen Vuonna 1929 
KOTIMME ON MUUALLA 

• Ennen kaikkea on taidetta harrastaessamme pysyttävä uskollisi
na suurelle pääasiallemme, Jumalan valtakunnan asialle. Meidän 
täytyy aina nähdä kirkon, sen kauniin asun ja juhlallisen juma
lanpalveluksen lävitse syvemmäs-ja kauemmas: Jumalaan ja Hänen 
työhönsä sieluissa. Kirkko kaikkine ylevine muotoineen on vain 
se näkyvä1nen koti, joka Jumalan seurakunnalla, Hänen yhteydes• 
sään elävillä sieluilla, on tässä ajassa. Meidän tulee tehdä tämä 
koti ulkonaisestikin sellaiseksi, että se on jo täällä puutosten 
maailmassa "paratiisin esikartano". Mutta meidän bn aina pidettä· 
vä mielessämme, että niin kuin kodissa kodin jäsenten sisällinen 
suhde on pääasia, kaiken kodin sisustuksen ja tapojen vain sitä 
ilmaistessa ja kannattaessa, samaten on valvovan, rukoilevan ja 
uskovan kristityn suhde Jumalaan meidän jokapäiväinen pääasiamme, 
kirkon ulkonaisen puolen sitä vain ilmaistessa ja tukiessa. 
Ja kuten perhe ei syvimmästä rikkaudestaan mitään menettäisi, 
vaikka sen ulkonainen koti hädän pakotuksesta riisuttaisiin 
äärimmäisen yksinkertaiseksi, samaten on Herran seurakunta Kris
tuksen morsian kerjäläisvaatteissak1n. Sen varsinaista rikkautta 
Jumalassa ei mikään ulkonainen menetys voisi vähentää. 

Kauneuden lähteille, 
Kristillisen Taideseuran 10-vuotisjuhlakirja, 
Helsinki 1929 



KIRJA _______ _ 

VAI.OKLMEN 
llJREVAA 
USKOA 

• Risto Pöntinen: 
Ihmisen päivä, valokuvakirja, 
111 sivua, Kirjaneliö 1980. 

Syksyn kuluessa saadaan kauppoihin tiettävästi ensimmäinen täysin 
kotimaisin voimin aikaansaatu kristillisen kustantajan valokuva
kirja. Risto Pöntisen 'Ihmisen päivä' ryhmittyy kolmen pääotsikon 
alle: Alussa loi Jumala, Ihmisen päivä sekä Yö ja uusi aamu. Kir
jan kuva-aineisto on mustavalkoista, ilmaisultaan kurinalaista ja 
tekniseltä laadultaan taidejulkaisutasoa. Pöntisen kirjan kuva
kerronnan ohessa soljuu valikoima Raamatun eri kirjojen lainauk
sia. 

"Juoneltaan" kirja lähtee luomiskertomuksesta, tarkentaa sitten 
toisessa pääjaksossaan yksityisen ihmisen kohtaloihin, ihmisen 
päivään, ja saa jälleen päätösjaksossa yleispätevyyttä, tuoden 
valokuvalle ominaisella, ylitehostusta välttävällä tavalla esille 
"yön", kuoleman, ylittäviä toivon näköaloja. 

Pöntisen kameranjäljessä työn ja ihmisten pikku kohtaamistilan
teiden lämmin kuvaaminen liittyy luonnon näkymien ja tapahtumien 
esittämiseen. Hengellistä todellisuuttakaan heijastaessaan Pönti
sen kuvat eivät menetä lämmintä ja inhimillistä otetta. Aikamme 
kuvataiteen aihevalintaa edustavat toiminnalliset, ajoittain kuin 
kuvapinnasta esiin ponnahtavat työn ja 'tavallisen ihmisen' kuvat. 
Suuri osa kirjan henkilökuvista on tekijän kotiseudulta, Mikkelin 
tuntumasta. 

'Ihmisen päivä' välttää estetisoimasta kristillisten arvojen ku
vausta katsojan ulottumattomiin ja tuo perinteisimpien raamattu
lainausten ulkopuolelta valitulla tekstillään raikkaan ja elämän
läheisesti hengellisen näkökulman kerrontaansa. 

Antero Polso 

• Risto Pöntisen kuvailmaisua on ennen tätä teosta ollut nähtä
vissä rippikoulukirjan 'Tunnetko tien' valokuvissa, muutamissa 
peruskoulun uskontokirjoissa, kristillisten ja seurakuntalehtien 
palstoilla sekä kuluvana vuonna mm. Uudessa Suomessa. Pöntisen 
käsialaa oli myös Mikkelin kirkkopäivien juhlanäyttelyn kuva
aineisto muutamia vuosia sitten. 
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Ruoof 

Että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. 
Kun nämä sanat on lausuttu, 
ei enää saisi olla nälkä eikä jano, 
ei ikävyyden suljettuja ovia. 

Mutta täällä ovat unelmien tehtaat 
ja kuolleet puut, 
joiden latvoista linnut vaeltavat pois. 
Golgatan miehen varjo huokaa hämärään iltaan, 
tuuli käy tasangon yli ja läpi sielujen. 

Kaikilla ihmisen unelmilla on varjo, 
vieläpä linnuillakin, unilla vapaudesta. 
Vain ylösnousemuksella ei ole. 

Eila Jaatinen 

TÄMÄ PILVINEN PÄIVÄ 

Kirkkojen ovet vievät museoihin 
ja mainoksissa katujen varsilla 
kohottaa voimaton Kristus hyvinhoidettuja käsiään 
tyhjää taivasta kohti. 
Kirjaimet toistelevat kasvottomia nimiä 
ja tiheät tunnit unohtavat eilisen askelet. 

Mutta pimeässä kuuluvat vielä laulujen kaiut 
ja puiston nurkassa pelastussotilas 
ojentaa kätensä sokeaa kohti. 
Yön kumun lähestyessä nousee vartijan huuto. 

Eila Jaatinen 

Rci~r 
~],)' ~l:a 

Minä odotan sinua. 
Vaikka päivät vierivät päällekkäin, 
ne minua vain vuorena kantavat 
näkemään pidemmälle. 
Tämä tuska mykistää, 
ja käsissäni pitelen vuosien työtä. 
Sinua minä odotan 
niin kauan kunnes silmäni 
väsyneinä tähyämään sulkeutuvat itsestään. 

Vietiin kivet, vietiin mutkat. 
Vietiin mäet, vietiin laaksot. 
Vietiin puut kujan reunalta. 
Tehtiin tie suoraksi 
käydä unesta ulos, 
pitkä tie huomiseen. Ei ole 
mihin pysähtyä. Ei ole 
mihin nojata. 

Mer h Pelkonen 



r:1•1111"\/ Kristillinen Taideseura 
=~~-Vl/iiOIMINTAMAHDOLLISUUKSI 

• Kristillisen Taideseuran perusti kirjailija Hilja Haahti ystä
vineen vuonna 1919 edistämään "kristillisyyttä, taidetta ja suo
malaisuutta". Toimimme tarkoituksemme mukaisesti paikallisyhdis
tyksissä eri puolilla maata järjestäen jäsenistön yhteydenpitoa 

·ja ajatustenvaihtoa. Paikallisilla ja valtakunnallisilla tapahtu
milla pyritään tuomaan virikkeitä myös kulttuurille seuran rajo
jen ulkopuolella. Lukeudumme vuonna 1978 alkunsa saaneen Kristil
lisen tieteen ja taiteen tukisäätiön perustajiin. Seura julkaisee 
kahdesti vuodessa jäsenlehti Ars Magnaa. Kristillistä lehdistöä 
ja järjestökenttää informoidaan tarjoamistamme toimintamahdolli
suuksista. Yksityisten jäsenten vastuu toiminnan ideoinnissa ja 
toteutuksessa on ratkaiseva. Seura on hengellisistä ja yhteiskun
nallisista liikkeistä riippumaton. 

• Ihmisen luovuus heijastaa Jumalan kuvaa hänessä. Luovan työn 
tulokset toimivat näin monitasoisena ylistyksenä Jumalalle sisäl
löstään riippumatta. Kristittyihin taiteilijoihin kohdistuu li
säksi erityinen haaste tuottaa seurakunnan kilvoittelun tueksi 
hyvää, puhdasta ja hengellisen todellisuuden huomioivaa taidetta. 
Tähän tapahtumaan osallistuminen ja sen rohkaiseminen sekä tai
teen tekijöinä että vastaanottajina kuuluu Kristillisen Taideseu
ran tavoitteisiin. Taiteesta kiinnostunut kristitty, kutsumme 
Sinua mukaan tähän kansamme ja kulttuurimme kannalta ensiarvoi
seen tehtävään! ----------------· Uittymiskaa\lå<e 
• Mikäli olet kiinnostunut KTS:sta, ota yhteyttä ja liity! Liit
tyminen käy myös suoraan a11aoleval1a 1ipukkeella. Jäsenyyteen 
sisältyy kahdesti vuodessa ilmestyvä ARS MAGNA. Jäsenmaksu peri
tään liittyjältä postitse (esim. Helsingin yhdistyksessä toimin
tavuonna 1980-81 suuruudeltaan 15 mk 1. 

Ni11i Arvo/amnratti 
Osoite 
Syntymäaika Puhelin 
A 11 ek 1 r joit us Pa,väys ----------------· • Postita liittymiskaavake lähimmälle Kristillisen Taideseuran 

yhdyshenkilölle: 
• Tauno Sarantola / Kulosaarentie 42 / 00570 Helsinki 57 / 

( 90) 688 982 
• Antero Polso / Jousenkaari 9 A 6 / 02120 Espoo 12 / 

(90) 466 672 
• Antti Raipala / Aleksanterinkatu 4 A / 15110 Lahti 11 / 

(918) 22 123 
• Taimi Tukiainen/ Petkeltie 8 B 54 / 20540 Turku 54 / 

(921) 373 118 
• Helvi Wahlman / Kaivokatu 23 A 7 / 48100 Kotka 10 
e Eero Mikkonen/ Nuijamiestenkatu 21 A 7 / 50100 Mikkeli 10 / 

{955) 16 030 
• Elsa Mäkelä / Kauppakatu 55 - 57 B 33 / 70100 Kuopio 10 / 

(971) 12 071 11 



PAINOTUOTE ____________ _ 

• Pyydetään palauttamaan, ellei vastaanottajaa tavata. Kristil
lisen Taideseuran jäsenten osoitteenmuutoksista ilmoitettava pai
kallisyhdistykseen, joka toimittaa tiedon lehdelle. 

KTSn toimintaa Helsingissä ~lä '000 _______ _ 

ti 16.9. 
klo 19.30 

la 27.9. 

su 12.10. 
klo 14.00 

ti 14. 10. 
klo 19.30 

ti ll.11. 

su 15.11. 
klo 14.00 

t i 9. 12. 

la 13.12. 
klo 18.00 

KUVIA KRISTUKSESTA 
- ilta teen äärellä Meritullin seurakuntatiloissa, 
Meritullintori 3, 2. kerros. Puheenvuoro rovasti 
Tauno Sarantola, keskustelua. 

NUORTEN KIRJOITTAJIEN SEMINAARI 
- "Kirjoitettu sana ja kristitty" Kulosaaren seura
kuntasalissa, Kulosaarentie 40. Valtakunnallista 
toimintaa; tarkemmin toisaalla lehdessä. 

VALOKUVA JA KRISTILLINEN KUVAKÄSITYS 
- taiteilija Sinikka Rossi alustaa aiheesta Meilah
den seurakuntasalissa, Pihlajatie 16. Keskustelua, 
kahvi tarjoilu. 

UUDESTA KRISTILLISESTÄ RUNOSTA 
- ilta teen äärellä Meritullin seurakuntatiloissa, 
Meritullintori 3, 2. kerros. Puheenvuoro kirjailija 
Eila Jaatinen, runonäyttein, keskustelua. 

ILTA TEEN ÄÄRELLÄ 

PUHUMME ELOKUVASTA 
- Hermannin seurakuntasalissa, Hämeentie 73. Alustus 
pastori Matti Paloheimo, elokuvanäyttein. Keskuste
lua, kahvitarjoilu. 

ILTA TEEN ÄÄRELLÄ 

JUHLISTA JALOIN 
- me kaikki Herttoniemen seurakuntasalissa, Hiihto
mäentie 23. Elävää musiikkia ym . 

• Toiminnasta tiedotetaan KIRKKO JA KAUPUNKI -lehden järjestö
palstalla. Ajan tasalla pysyt tarkkailemalla sitä! 

• Paikallisyhdistysten toiminnasta tiedotetaan lehdissä ja jä-
12 senkirjein paikkakunnittain. 


