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EEva Tikka
Rakas Ars Magnan lukija!

Vuoden 2019 Ars Magna täyttyi sanoin ja kuvin Kris-
tillisen Taideseuran 100-vuotisjuhlinnasta! 

Jatkamme 2020 ylpeinä juuristamme, perinnöstä, 
jonka olemme saaneet lahjaksi seuran perustajan 
Hilja Haahden ja monien taiteen ystävien ja taitei-
lijoiden vuosikymmenten mittaisen työn tuloksena. 
Seuran alkuaikoina seuran ydinajatukset muotoiltiin 
näin: ”Kristillisen Taideseuran tarkoitus on kristinuskon 
hengessä ja suomalaisuuden pohjalla toimien herät-
tää kansan taideharrastusta ja jalostaa sen taideais-
tia sekä edistää kristillisen taiteen leviämistä ja tun-
netuksi tulemista.” 

Juhlavuotenaan Kristillinen Taideseura järjesti 
1.11.2019 yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa Tai-
teen kosketus-seminaarin. Mielestäni tuossa rikkaas-
sa päivässä toteutui mahtavasti seuran alkuperäinen 
tarkoitus. Se herätteli taideharrastustamme, inspiroi, 
informoi ja tuotti elämänmakuisia kokemuksia. 

Kristillisen Taideseuran uuden vuosisadan alkaessa, 
on jälleen kysyttävä olemassaolomme tarkoitusta, 
ydintä! Mitä kristillinen taide on? Miten käymme vuo-
ropuhelua oman aikamme ja sen tuomien ajatuskul-
kujen, erilaisten ilmiöiden ja taiteen ilmenemismuo-
tojen kanssa?

Sain joululahjaksi museokortin. Miten ihmeellistä ja 

Kiitollisina, 
uteliaina 

seuran uudelle 
vuosisadalle!

ilahduttavaa, kun voi vain piipahtaa uudestaan ja uu-
destaan Helsingin keskustan museoissa. Seistä it-
selleni merkittävän teoksen edessä pitkään. Käydä 
keskustelua näkemäni kanssa, nähdä ja tulla nähdyk-
si. Sinebrychoffin taidemuseossa olen tänä vuonna 
viettänyt jo kolme inspiroivaa iltapäivää eläen sekä 
Ruotsin vallan että tsaarinaikaisessa Helsingissä sa-
malla aistien myös varhaisempaa historiaa panimo-
perheen kokoelmien sekä Lucas Cranach -näytte-
lyn kautta.   

Amos Rexin upeaan Birger Carlstedtin Le Chat 
Doré -näyttelyyn ehdin valitettavasti vain kerran. 
Se oli matka 1900-luvun taidesuuntauksiin, mat-
ka myös musiikin inspiroimaa taidetta aistimaan.  
Ehkä moni ei ole tullut ajatelleeksi, että Amos An-
dersson, jota ilman Amos Rex -museota ei olisi, oli 
Kristillisen Taideseuran jäsen.  

Vuonna 2020 minulla on hengästyttävä mahdollisuus 
kulkea kuvien, elokuvien, teatterin, kirjallisuuden, mu-
siikin maastoissa. Tämä on erityisen helppoa Helsin-
gin keskustassa asuvalle. Mutta digiaika tarjoaa löy-
töretkimahdollisuuksia aivan kaikille. Tällä kaikella 
ihanalla, museokortillakin, on kääntöpuolensa. Aja-
tusmaailmani pirstaloituu, uuvun, turrun, keskittymis-
kykyni alenee, minusta tulee ajan virtauksissa ajeleh-
tiva levoton ihminen. Elän ehkä jossain muualla kuin 
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tässä hetkessä. En ole läsnä lähimpieni elämässä. 
Tässä joitain digiajan varjopuolia. Läsnäolon Jumala, 
rakkauden Jumala, laupeuden Jumala, Vapahtajam-
me vapauttakoon siihen kauneuteen ja kaipaukseen, 
jossa on iankaikkisuuden siemen. 

Mitä on kristillinen taide? Kaiken kattavaa määritel-
mää lienee turha hakea.  

”Jumala on kauneus, mutta kauneus ei ole Jumala.” 
Näin toteaa Kristillisen Taideseuran puheenjohtaja 
(1986-1991) Tauno Sarantola. Kauneus ja totuus, ar-
mo ja totuus, olkoon yhteisen löytöretkemme suunta!

Eeva Tikka

Kristillisen Taideseuran puheenjohtaja

Krysostomoksen liturgiassa havahdun olennaiseen 
olemassaolossamme – taiteessamme…

Sokaistuneina omassa itsessämme olevasta ju-
malakuvasta

Oi sinä joka olet sama - 
ja aina pysyt samana! 
Me luodut 
olemme peruuttamattomasti suljetut 
sinun elämääsi, 
materiaan – lakeihin ja muotoihin. 
Luomakunnan elävät, pyrkivät 
voimat ja vallat 
ympäröivät meitä ja työntävät meitä 
lakkaamatta elämään -  
niin kuin ne voimat jotka asuvat meissä 
alati pyrkivät meistä 
poispäin kaikkeutta kohti.

Hämmentyneinä ja huumaantuneina 
tästä mahdollisuuksien tulvasta -  
levottomina omassa rajatussa  
tilassamme -  
epävarmoina omassa rajatussa  
tahdossamme -  
hyrskyävän elämän voiman ja  
levottomuuden vietteleminä -  
me usein eksymme ja petymme,  
vääristymme kirkkautesi irvikuviksi. 

Silloin me ihmiset haluaisimme  
olla ”niin kuin Jumala”.  
Herätämme eloon  
ylpeyden pahoja henkiä 
ja hakeudumme valheen valtakuntaan. 

Sokaistuna omassa itsessämme  
olevasta jumalankuvasta 
pidämme omaa olemassaoloamme 
ja omaa elämäämme, 
tätä rajallista, 
tärkeämpänä ja enempänä 
kuin sitä joka olet sinä itse 
ja sinun luomistekosi.  
Niin syvälle pimeään 
itserakkaus ja valhe on peittänyt 
puhtaan rakkauden 
ja hyvän tahtomme.

Kuitenkin me aavistamme 
olemassaolomme rajoista 
kaikkeuden rajattomuuden 
ja sinut – Mittaamattoman - 
joka herätät elämän ja rakkauden.  

Krysostomoksen liturgiasta 
Suomentanut Anna-Maija Raittila 

kirkkoisä krysosTomos
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Ikkunasta näkee 
ulos ja sisälle 
Taiteen polkuja 

1919 - 2019

Kristillisen taideseuran 100-vuotisjuhlaKirja

Kristillinen Taideseura on toiminut 100 vuotta ja 
katsoo kirjassa sisään ja ulos, menneeseen ja tule-
vaan.

Musiikki, tanssi, kuvataide, teatteri, runous, elokuva, 
käsityötaide, taideteollisuus, arkkitehtuuri ja mitä mo-
ninaisimmat taiteen ilmaisun muodot puhuttelevat kir-
jassa nykylukijaa. Kirjoittajat ovat tieteen ja taiteen 
tuntijoita ja heidän artikkelinsa valottavat kristillisyy-
den asemaa taiteessa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa. 
Kristillisen taiteen katsotaan liittyvän lähinnä kirkkoi-
hin, mutta kristillisyys taiteessa on ja on ollut paljon 
muutakin. Mitä, siitä kerrotaan tässä. 

Kirjan artikkelien kirjoittajina ovat Irja Aro-Heinilä, 
Sari Dhima, Päivi Huuhtanen-Somero, Eliisa Iso-
niemi, Heikki Kirjavainen, Arto Kuorikoski, Veijo 
Muroke, Matti Myllykoski, Päikki Priha, Mia Pät-
si, Åsa Ringbom, Arto ja Raija Seppänen, Eeva ja 
Kari Tikka, Titta Tunkkari, Liisa Väisänen ja  Sis-
ko Ylimartimo. 

Kirjan on toimittanut Irja Aro-Heinilä. Kansi ja taitto 
Eliisa Isoniemi. Kovakantinen, 219 sivua. 

Hinta 40,00 €. Kirjaa voi tilata kirjakaupoista ja Kris-
tillisen Taideseuran verkkosivujen www.kristillinen-
taideseura.fi kautta.  

Uppsalan yliopiston uskonnonpsykologian professori 
Owe Wikström kuvaa kirjassaan ”Pyhän salaisuus”, 
kuinka ”musiikki lohduttaa ja riipaisee, lääkitsee ja 
kirvelee” häntä ja montaa muuta. 

Hän kuvaa, kuinka musiikki ”paljastaa todellisuuden 
hengellisiä puolia, joita me tiedämme olevan olemas-
sa, mutta joita kukaan ei ole osannut hahmottaa.” 

Kaikkien aikojen kaikki merkittävä taide on kulkenut 
samoja polkuja; tuonut näkyviin palan salaisuutta, tuo-
nut hetkeksi sieraimiimme kätketyn tuoksun, raottanut 
transsendenssin verhoa ja tyydyttänyt kaipaustamme, 
edes hetkisen. 

Mitä on kristillinen taide? Millaisessa vuoropuhelussa 
eri taiteenlajit ovat uskonnon kanssa nykypäivänä? 
Kristillisen Taideseuran juhlakirja ”Ikkunasta näkee 
ulos ja sisälle” (2019) vastaa ansiokkaasti näihin ja 
lukuisiin muihin kysymyksiin. Kirjassa pääsevät ää-
neen niin arvostetut taiteilijat kuin taiteentutkijatkin, 
ja harvan kiven se jättää kääntämättä. 

”Ikkunasta näkee ulos ja sisälle” on jo itsessään taide-
teos – esteettinen kirja esteettisistä asioista ja arvois-
ta. Kirja valottaa monipuolisesti uskontoa ja elokuvaa, 
teatteria, runoutta, tanssia, kirkollisia tiloja, musiikkia 
ja kuvataiteen eri muotoja. Ihmeellisen paljon on saatu 
kahteensataan sivuun mahtumaan. Eräänä aarteena 
ansaitsee tulla nostetuksi säveltäjä Kari Tikan kan-
taatti ”Prima Intenzione”, jolla on kunnia toimia kirjan 
ensimmäisenä osiona. 

Tämä on teos, josta niin seuran perustaja Hilja Haahti 
kuin seuran entinen puheenjohtaja Tuula Setäläkin 
voivat olla ylpeitä. Kirja on kaunis opas ja kertomus 
ikkunoista, joista katsotaan ulos – ja sisälle. 

Niilo Rantala

•
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Tilaisuudessa vuorottelivat asiantuntijoiden 
alustukset sekä esittävien taiteilijoiden esi-

tykset. Tässä lehdessä julkaistaan Arto Vuorelan 
toimittamia lyhennelmiä alustuksista. 

Tervetuliaissanoissa Kirkkohallituksen edustaja Juha 
Luodeslampi totesi mm:

Usein emme huomaa, että evankelis-luterilainen kirk-
ko on maassamme huomattava kulttuurialan toimija. 
Sen palveluksessa on 900 ammattimuusikkoa. Sen 
seurakunnissa järjestetään vuosittain 13 000 musiik-
kitapahtumaa, joihin osallistuu 1,25 miljoonaa ihmistä. 

Uskon, toivon ja rakkauden kieli edellyttää rohkeutta. 
Taiteen tekijät ovatkin löytöretkeilijöitä. He käyvät siel-
lä, missä vielä ei ole käyty, tekevät ja sanovat uutta. 

Vanhin itämerensuomalainen teksti on Novgorodin 
tuohikirje 292, joka on peräisin 1200-luvulta. Tämä 
teksti kertoo jumalan nuolesta tai salamasta. Myös 
Kristillisen Taideseuran 100-vuotinen taival on liikku-

Kristillisen taideseuran 100-vuotisjuhlavuosi päättyi juhlaseminaariin. 
seminaari järjestettiin marrasKuun alussa 2019 KirKon talossa teemalla 

’taiteen KosKetus’. 

Kristillisen Taideseuran 
juhlaseminaarissa taide kosketti

nut tämän- ja tuonpuoleisen rajoilla. Se on teema jo-
ka taiteessa on siis aina ollut ja joka tulee taiteessa 
säilymään.

Kristillisen Taideseuran puheenjohtaja Eeva Tikka 
totesi lisäksi:

Mitä taiteen kosketus meille merkitsee? Se voi olla 
hellää, hiljaista. Tänä päivänä taide voi merkitä mo-
nelle, että meitä otetaan syliin, meitä hoidetaan. Tä-
nä päivänä puhumme paljon taiteen hoitavasta vai-
kutuksesta.

Taide voi myös johdattaa meitä laajoihin näkymiin, 
avaraan tilaan. Se voi olla työntämässä meitä eteen-
päin johonkin aivan uuteen. Voimme itse kukin miet-
tiä, mitä taide juuri minulle merkitsee tai mitä kuu-
lemamme sanat merkitsevät. Olemme erittäin iloisia 
siitä, että olemme saaneet tähän tapahtumaan taiteen 
edustajia niin monelta eri suunnalta. 

Antero Polso

(]~I~ 
KrisUllinen 
Taldeseura 
100vuotta 
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”Miksi annettiin rahaa Notre Damen pelastami-
seen ja kulttuuriin?” Keskustelun laajuus oli järkyttä-
vämpää kuin itse teot. Teema konkretisoitui minulle 
jo Villa Karossa Beninissä työskennellessäni. Onko 
oikein tehdä taidetta, kun maailmassa on nälkää ja 
muita ongelmia? Totta kai on. Ei uskoa voi harjoittaa 
tai taidetta tehdä vasta sitten kun kellään ei ole hätää 
(eli ei koskaan). Kirkon kunnostuksen rahoittajat ovat 
ymmärtäneet jotain ihmisyydestä. 

Taide on tarve siinä missä ruoka, hengittäminen ja 
hengellisyys – ei mikään vaihtoehto. Taide vastaa 
luontaiseen tarpeeseen, joka on välttämätön kuin 
leipä. Sielu, henki, älykkyys kaipaavat taidetta. Sitä 
on tehty aina ja kaikissa kulttuureissa. 

näKyvä ja näKymätön totuus

Etsimme helposti totuutta vain pinnallisista, näkyvistä 
ja konkreettisista asioista. Yritämme alistaa hengel-
liset asiat fysiikan alle, ja tämä on melko sivistymä-

Kristillisen taideseuran Kuluneet 100 vuotta ja 
yhdistysreKisterin numero 1 velvoittavat. siinä on paljon symboliiKKaa 

ja se osoittaa että on jotain, miKä on Kestänyt aiKaa. 

Homo Artisticus – Eurooppa Notre 
Damen palon jälkeen 
ja kristilliset symbolit

Liisa Väisänen, kulttuurihistorioitsija, symbolitutkija 

töntä. Vähitellen on ilmennyt ymmärrystä, että meidän 
kannattaa etsiä vastauksia ylä- eikä alarakenteista. 

Kävin sekulaarin ryhmän mukana katsomassa sekä 
Nefertarin liinaa (n. 2000 eKr.) egyptiläisessä muse-
ossa että Torinon käärinliinaa (ilmeisesti ensimmäisel-
tä vuosisadalta). Vain jälkimmäisestä ryhmäläisten en-
sireaktiot olivat että ”eihän se nyt olisi voinut säilyä”. 
Muistutin, että kukaan ei vaatinut heitä uskomaan Ra-
auringonjumalaan, miksi siis epäröidä myöntää toi-
sen konkreettisen esineen historia? Eihän se pakota 
heitä uskomaan ylösnousemukseen. Se että mieli on 
suljettu ja ajatusmallina on aina ensin ”ei” huomattiin-
kin olevan kasvatuksen, koulutuksen tai pelon syytä.

Yleinen halveksuva asenne taiteisiin, kertomuksiin 
tai Raamattuun ”satukirjana” paljastaa, ettei satujen-
kaan olemusta ole ymmärretty. Nykyisiä historiankir-
joituksen kriteereitä ei ole ollut olemassa kovin kau-
aa. Paljon kauemmin on ollut tarve tallentaa tarinoin 
ja taiteen keinoin, mitä vaiheita ihmisen historiassa 
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on ollut. Taide, kertomukset ja sadut onkin tarkoitet-
tu älykkäille ihmisille, jotka osaavat lukea myös rivi-
en välistä. 

Voisimme uskaltaa antaa vanhojen kertomusten ja 
tieteen kohdata ja havaita, että ne puhuvat täsmäl-
leen samasta asiasta. Olemme rakentaneet muureja 
ja panssareita estämään näiden puolten kohtaamista. 

Piispa Maurice de Sully rakennutti Notre Damen kris-
tikunnan suurimmaksi kirkoksi 1100-luvun lopulla. Se 
olikin kaiken keskus ja toimi myös oppi- ja oikeuslai-
toksena, ja vuosisatojen ajan Aasit Raamatussa -juh-
lien paikkana. Aasi on Rauhanruhtinas Kristuksenkin 
takia tärkeä eläin. Hevonen viittaisi ennemmin sotaan. 

Kirkossa vietettiin myös Ludvig XIV:n parantumisen 
kiitosmessu, josta otettiin Britanniaan kansallislaulu 
’God save the Queen’. Myös 1789 alkanut suuri val-
lankumous, joka muutti elämää paljon, kiteytyi Not-
re Dameen. Väki muuten tuhosi kirkosta juutalaisten 
kuninkaiden patsaat luullessaan niitä Ranskan ku-
ninkaiksi. 

1800-luvulla Victor Hugo kirjoitti Notre Damen kel-
lonsoittajan. Eugène Viollet-le-Duc kunnosti kirkon 
ja se nostettiin kansalliseksi monumentiksi, koko kan-
san ja Euroopan symboliksi. Ranska onkin Euroopan 
vanhin valtio ja oli kristinuskon puolustajana edelläkä-
vijä. Kaikki eivät halua muistaa, että Eurooppaa kut-
suttiin alkujaan Kristittyjen Mantereeksi. Notre Dame 
edustaa pitkälti kristillisyyttä eurooppalaisen kulttuu-
rin pohjana.

Kolme tähteä

Euroopassa melkein kaikki traditiot ja symbolit ovat al-
kujaan kristillisiä. Tämän kieltäminen on sivistymätön-
tä. Hotellien tähtisymbolit pohjautuvat itämaan tietä-

jien pyhäinjäännösten siirtäjien yöpymismajataloihin. 
Punahilkan punainen on Pyhän Hengen väri, koska 
tarina sijoittui helluntaihin. Kurpitsa on pelastuksen 
symboli, joten Tuhkimo pelastetaan kurpitsavaunuil-
la. EU-lipun suunnittelija vastasi (1956) kun symbo-
liikasta kysyttiin, että värit tulevat Neitsyt Marian vii-
tasta ja 12 tähteä vastaavat opetuslapsia. Kaikissa 
EU-maissa tai niidenkielisissä esittelyissä tätä ei saa 
sanoa. Punaisella värillä kielletään jotain (Stop), kos-
ka Rahab Jerikossa käytti punaista liinaa. Joulukin-
kun neilikat Kristuksen naulojen symbolina viittaavat 
jo pääsiäiseen. Pääsiäisen juhlimisessa puolestaan 
jänis päätyi uudestisyntymisen symboliksi, koska se 
vaihtaa keväällä väriä.

Taiteilijoista esim. juutalainen Chagall kuvatessaan 
ristiinnaulittua ei ajatellut näyttää Jeesusta sijaiskär-
sivänä Kristuksena vaan käytti ristiinnaulittua juutalai-
sen kansan kärsimysten symbolina. David Nebreda 
on naarmuttanut ja valokuvannut itseään muuntumas-
sa kärsiväksi Kristukseksi, tuoden esiin kuinka suu-
resta kärsimyksestä pääsiäisenä olikaan kyse.

Pelikorteissa maat viittaavat säätyihin. Risti on oike-
astaan apila eli talonpojat. Sydänsymboli oli taiteessa 
ensimmäisenä 1400-luvulta Katarina Siennalaisen 
maalauksessa ja päätyi papiston symboliksi; papitkin 
antavat sydämensä Jeesukselle. Tämä leikattiin YLEn 
Merkkien salat -sarjassa pois, koska kirkkoa ei saanut 
mainita montaa kertaa. 

Historian tunnustamisessa ei kuitenkaan ole kyse su-
vaitsemattomuudesta tai uskomaan pakottamisesta. 
Historia on ja pysyy. Kristillisiä elementtejä ja tietoi-
suutta niistä tarvitaan. Niitä tulee pitää esillä, muuten 
meidät sensuroidaan pois ja historiaa vääristellään. 

Liisa väisänEn ja 
kirkkohaLLiTuksEn 
EdusTaja juha 
LuodEsLampi 
'TaiTEEn koskETus' 
-sEminaarissa.

Ee
va

 T
ikk

a



9Ars Magna 2020  

Taidetta aistitaan ja tulkitaan subjektiivisesti. Eri-
laisten kokemusten vuoksi teos koetaan eri tavoin. 
Taiteelle ei aseteta hoitotakuuta eikä odotuksia. Se 
on enemmän: ilmaisun, kannanoton ja viestinnän vä-
line. Se voi olla hoitavaa ja parantavaa, mutta sillä voi 
olla myös hajottava ja loukkaava vaikutus. Taiteen te-
keminen voi olla tuskainen prosessi, ja näyttelyn jäl-
keen yksinäisyys voi painaa. Aika yleensä parantaa.

Työssäni kohtaan kärsimystä ja kuolemaa. Kokemuk-
seni mukaan taide voi kiistatta tuoda vähintään iloa, 
lohtua ja hyvinvointia ihmisen elämään. Prosessi syn-
tyy henkilön oman oivalluksen kautta ja toimii harvoin 
ulkoapäin annettuna. Hoitolaitoksissa on syytä ottaa 
kulttuurin merkitys mukaan erilaisen tekemisen kei-
noin. Tunteet ja elämykset ovat hyviä tapoja käydä 
läpi oman elämän kriisejä, ja kaikilla on siihen oikeus. 
Taiteenlajit antavat ilmaisukeinoja.

Esimerkkikuvasarjat osoittavat, kuinka taide auttaa 
oman identiteetin vahvistamisessa. Helene Schjerf-
beck satutti lonkkansa jo lapsena. Tämä toi ulkopuoli-
suutta koko elämään. Omakuvasarjan alkupuolen ku-
vat olivat etenkin itseä varten. Viimeiset hän maalasi 
vasta joitakin kuukausia ennen kuolemaansa. Musta 
tausta on hyvin hautakivimäinen. Teokset myös tuovat 
esille, miten taidekriitikot häntä aikanaan kohtelivat. 
Kuvissa jotka näyttävät eniten naamioilta hän lienee 
kuitenkin paljaimmillaan.

Frida Kahlon maalauksissa näkyvä omakohtaisuus 
menee syvälle ja siksi puhuttelee myös muita. 18-vuo-

maariT koLsi, 
sairaaLapasTori, 

kuvaTaiTEiLija

hoitava taide on haastava Käsite odotuKsineen. julKinen 
terveydenhuolto Kuuluu KaiKille Kansalaisille. virpi 

mäKinen on muistuttanut, että sen rinnalle on noussut 
marKKinavetoinen terveys- ja hyvinvointiKulttuuri. Kirjavassa 

jouKossa palveluita on mm. usKomushoitoja. termejä on 
arvioitava uudelleen ja niiden Käytössä on oltava varovainen. 

Taide parantaa

tiaana hän loukkaantui pahasti liikenteessä. Edessä 
oli pitkä toipuminen. Isä kehotti Fridaa maalaamaan 
tuskansa ulos, ja siitä alkoi selviytymistaistelu. ”Olen 
usein yksin – aihe, jonka parhaiten tunnen. Maalaan 
todellisuuttani, en unta.” 

Taiteen tekeminen ei voi olla jättämättä jälkeä tekijään 
itseensä. Itselle merkityksellisen kuvan valmistuminen 
on usein yhteydessä sisäisen prosessin vahvistumi-
seen. Siinä voi olla jotain korjaavaa. 

Oman taiteeni suhteen olen harvasanainen. Yritys sa-
noittaa tai ohjata katsojaa voi tuntua liialta eikä tee 
kuville oikeutta. Aihe voi olla henkilökohtainen, pro-
sessi on tyhjentänyt mielen tai sanat eivät vain riitä. 
Sanoihin on vaara suhtautua vakavasti. Ne vaativat 
jonkinlaista kannanottoa, kommunikoivat täsmällisem-
min mutta ovat poissulkevampia. 

Vaikka taiteelle ei voi asettaa konkreettista tehtävää, 
sille voi ja pitää asettaa vaatimuksia. Itse haluan tai-
teeni herättävän jonkinlaisia tunteita, koskettavan si-
sintä. 

Katsoja voi parantua samastumisen kautta: hän kat-
soo teoksen kautta itseään. Tulen kuulluksi, nähdyk-
si, joku ymmärtää kokemuksiani. Sairaaloiden seinil-
lä onkin usein vaihtuvia näyttelyitä. Eräs muistisairas 
rouva ei pystynyt viemään lauseita loppuun mutta lau-
loi loistavasti, muistaen sanat. Taideterapiassa hän 
pystyi omalla toiminnallaan palauttamaan mieleensä 
lapsuuden asioita. 
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Kristillinen kontekstikaan ei takaa, että taidekä-
sityksemme olisi samanlainen. Mitä taide on sinulle? 
Voitko sanoa, missä taide tuntuu, kun se tapahtuu? 
Mikä on sielu ja millaiset asiat tai tilanteet hoitavat 
sieluasi? 

Väitökseni Kuin kuvastimesta käsitteli taiteen 
kokemusta myös ryhmän tai toiminnan kautta. Viime 
vuosikymmeninä taide on ’laskettu jalustaltaan’ pa-
remmin ulottuville. Sen roolit monipuolistuvat. Taide-
lähtöisissä menetelmissä ei ole täysin kyse taidete-
rapiasta tai -kasvatuksesta, vaan taidetoiminnasta, 
jossa taidetta käytetään yksilöiden ja yhteisen hyvin-
voinnin edistymiseksi eri yhteyksissä. Se voi olla en-
naltaehkäisevää tai kuntouttavaa. Taidetta tuodaan eri 
tahoilla voimavaraksi. YK aloitti Art in Hospital -liik-
keen. Suomessakin alettiin verkostoitua taiteen käyt-
töön hoitolaitoksissa. 

Myös kristillisissä piireissä taiteiden käyttö on lisään-
tynyt. Esimerkiksi tanssista voidaan puhua, ja Kallion 
seurakunta on ollut pioneerina terapeuttisen taiteen 
käytössä ryhmätoiminnassa. Taiteen käyttö välinee-
nä herättää huolta taiteen vapauden ja itseisarvon 
kannalta. Näkisin, että menetelmät laajentavat taiteen 
kenttää ja tuovat jo olemassa olevia taiteen ulottu-
vuuksia esiin. 

Tutkin menetelmien käyttöä 63 nuoren ja nuoren ai-
kuisen kanssa seurakuntakontekstissa. Teimme sen 
toimintatutkimuksena: nuorteniltoina ja taideryhminä. 
Haastatteluihin osallistui 28 nuorta. Käytännön lisäksi 
arvioin aineistoja sekä sielunhoidon että taideterapi-

Taiteen mahdollisuudet 
sielunhoidollisessa kohtaamisessa

Lapsenomaisuutta, 
pysähtymistä, rauhaa

an teorioiden valossa. Niiden kohtaamissuhdekolmi-
ot ovat Jumala-lähimmäinen-sielunhoitaja sekä taide-
asiakas-terapeutti.

Nuorten kohtaamiset olivat kokonaisvaltaisia ja koke-
muksellisia: lapsenomaista vapautumista, uppoutu-
mista tekemiseen, pysähtymistä, rauhaa ja helpotusta 
– siitä huolimatta, että tekemiseen liittyi myös vaike-
utta tai turhautumista. Vaikeimpia tunteita herättäneet 
kuvat synnyttivät tärkeimmät oivallukset itsestä. Ryh-
män vuorovaikutus oli tärkeää ja kokonaisvaltaista; 
hyväksyntää vastaanotettiin ja jaettiin niin sanatto-
masti kuin kommentteina toisten kuvista. 

Tärkeäksi osoittautui oma valta säädellä, miten ja 
kuinka paljon kertoa itsestään. Vaikkei tietäisi toisis-
taan paljoa, tekemisen ja jakamisen kautta voi kokea 
yhteyttä ja hyväksyntää. Kohtaamistilanne oli turvalli-
nen. Kuva on ns. metaforinen suoja: sen kautta pystyy 
näyttämään jotain itsestä, mutta kuva ei ole minä itse. 

Hengellisiä teemoja ei varsinaisesti annettu, mutta nii-
täkin nousi töissä esiin. Jotkut työt käsittelivät turval-
lisuutta ja sen kaipuuta, minäkuvaa ja itseksi kasva-
mista. ’Vasta kun maalaan, muut näkevät kuka olen.’ 
Prosessi tapahtui ja merkitykset löytyivät nimenomaan 
tekijän omalla tavalla ja omassa tahdissa. 

Taidetyöskentely antaa sielunhoidollisen mahdollisuu-
den kokea, vuorovaikuttaa ja ymmärtää. Itsekritiikistä 
voi irtautua. Kohtaamisissa voi tutkia, ihmetellä ja tul-
la nähdyksi. Miten siis luomme ja hoidamme taiteen 
maaperää tulevaisuudessa? Maaperää voi muokata. 

joKaisella on omanlainen suhde taiteeseen. 
Koulutus vaiKuttaa KäsityKseemme, samoin 

elämänhistoria, 
se mitä olemme Kuulleet ja Keneltä. 

Johanna Vilja-Mantere, TT Ee
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Toimin Espoon Leppävaaran seurakunnan dia-
koniatyöntekijänä. Sovellan työssäni kuvataiteeseen 
liittyviä menetelmiä. Menetelmiä on käytetty eri yhte-
yksissä vammaisleireistä yksilöasiakastyöhön ja elä-
mänkertaryhmistä retriitteihin. 

Eräällä rippileirillä kysyimme aluksi, halutaanko pe-
rinteistä vai luovaa opetusta. Nuoret valitsivat luovan. 
Myöhemmin joku sanoi iloisena, ettei tiennytkään tu-
levansa taiderippileirille. Kaikilla oli edelleen mahdol-
lisuus toimia perinteisesti, jos käden työt tai sanailu 
eivät onnistuneet. Aihe jota työstettiin oli kaikille sa-
ma, esim. suru. 

’luulin että en osaa’
Sodanaikaiset lapset eivät välttämättä ole päässeet 
tarpeeksi leikkimään. Sitten tulivat valmiit leikkikalut. 
Nyt hallitsee some-maailma. On ollut ilo tuoda leikki-
mielisyyttä. ’Luulin että en osaa!’, totesi eräs vanha 
rouva. Joskus maalaamme märkää märälle niin pää-
see näkemään kaunista sattumanvaraista jälkeä. Tai 
muilla helpommilla materiaaleilla kuin öljyvärit: peite-
värit, musteet, hiili, luonnonmateriaalit.

Vetämäni Taidekipinäryhmät ovat tarkoittaneet sie-
lunhoitoa, ihmettelyä, tekemisen iloa ja yhteenkuulu-
vuutta. Tämän päivän kipukohta onkin yksinäisyys. 
Sitä esiintyy monessa paikassa ja eri-ikäisillä. Ryhmät 
ovat pitkäaikaisia. Emme mainosta ryhmiä lehdissä, 
vaan se on vaihtoehto niin diakonian kuin kunnan so-
siaalitoimen asiakkaiden valittavaksi ja suunnattu heil-
le, joilla ei olisi varaa mennä muihin terapiaryhmiin. 
Ihminen sitoutuu vapaaehtoisena hyvin, mutta osallis-
tujan tulee olla tarpeeksi hyvässä kunnossa. Ryhmän 

Riitta Türkmen, taideryhmän vetäjä, diakoniatyöntekijä

koko on korkeintaan kahdeksan henkeä. 

teos ja oivallus

Työskentely tapahtuu omassa rauhassa ja yhdessä. 
Oivaltaminen voi tapahtua juuri siinä, tai joskus paljon 
myöhemmin. Päiväkirja on osa toimintaa ja pitää pro-
sessia yllä tapaamisten välillä. Keskustelut pidetään 
ennen ja jälkeen ryhmätoiminnan. Ryhmän loputtua 
jokaisella on 6–12 kuukauden suunnitelma jatkosta. 
Koko ajan on mahdollisuus henkilökohtaisiin tai jat-
kotapaamisiin.

Ryhmä on hyödyksi, kun puhuminen on vaikeaa tai 
jos oma itse, arvomaailma tai tarpeet ovat hukassa. 
Monella on kiltin lapsen syndrooma (mielistelyä ja nä-
kymättömyyden tunnetta). Ryhmästä voi löytää nä-
kymiä ja toivoa huomiseen tai uusia mahdollisuuksia 
käsitellä kipeitä asioita. Saveenkin voi purkaa vihaa, 
ja työ voidaan vaikka upottaa järveen.

Taiteen kautta tehdään siltaa sisäiseen maailmaan, 
josta opitaan itsestä jotakin ja/tai löydetään vastauksia 
kysymyksiin ja saadaan ahaa-elämyksiä. ’Käsin teke-
minen tuo toivoa ja auttaa työstämään asioitaan huo-
maamatta, vaikka vain tekemällä koristeryijyä’, totesi 
eräs maahanmuuttaja. Pala palalta voin koota itseäni. 

Luovuus kuuluu kaikille, ei tarvitse olla nero tai taitei-
lija. Olennaista on, että ihminen vapautuu tekemään 
havaintoja lapsenomaisen ennakkoluulottomasti itse-
kritiikin unohtaen, on Kari Uusikylä todennut. 

Rohkaisen kaikkia ottamaan taiteen mukaan sielun-
hoitotyöhön. Kokemuksestani voin sanoa, että sen 
avulla voi tarjota iloa, voimia ja toivoa elämään.

Taidelähtöiset toimintamuodot 
diakoniatyössä

Silta sisäiseen maailmaan
isoisäni huomasi minun piirtävän ja hanKKi minulle 

välineet. hän myös otti muKaansa Kulttuuritapahtumiin. 
siitä alKoi matKani taiteiden parissa. 
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Taideseminaarin muuta antia

Juhlaseminaarissa Christian Artists Europen 
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Leen la Rivière esit-
ti eurooppalaisten kristillisten taidejärjestöjen terveh-
dyksen juhlivalle Kristilliselle Taideseuralle:

Luomiskertomuksessa havaitaan joka vaiheen jälkeen 
Luojan todenneen: ”Katso, se oli hyvää.” Raamatun 
heprean sanan ’tob’ yksi merkitys on myös kaunis. 
Siis: ”Se luotiin ja katso, se oli kaunista.”

Seurakunnissa katsomme Jeesusta vapahtajana, pe-
lastajana, Jumala kanssamme jne. Mutta häntä voi pi-
tää myös taiteilijana. Matteus mainitsee, ettei Jeesus 
puhunut kansalle mitään käyttämättä vertauksia. Mie-
lenkiintoista. Ei hän ollut niinkään saarnamies juma-
lanpalveluksissa. Hänen taidemuotonsa oli sen ajan 
suosituin, hän oli tarinankertoja! Hän käytti vuorisaar-

Christian Artists Europen 
tervehdys 

Kertomus uskosta 
taiteiden kielelle

nassakin hyväksi toistoa, runomuodon voimaa. ”On-
nellisia olette te…”

Voisi tietysti heittää mielenkiintoisen kysymyksen ny-
kyajan suosituimmasta taidemuodosta. Jos Jeesus 
olisi tullut vasta nyt, olisiko hänen taidemuotonsa sa-
ma vai esim. pop-musiikki tai pelimaailma? Tällainen 
leikittely voi tuntua jo tyrmistyttävältä. 

Mutta uskon, että kun yhteiskunta kulkee ajassa 
eteenpäin, se haastaa meitä kertomaan uskostamme 
kulloinkin nykykielellä ja -taiteella. Meidän on elettävä 
nykyisyydessä, tunnettava menneisyys mutta myös 
investoitava tulevaan, erityisesti nouseviin sukupol-
viin. Vielä kerran, onnittelumme satavuotiaalle!

Arto Vuorela 

LEEn La rivièrE
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pEkka kivEkäs EsiTTELEE LauLusarjaansa ’hiLjainEn huonE’ joka sai 
EnsiEsiTyksEnsä sEminaarissa. EsiTTäjänä Erkki rajamäki, säEsTäjänä 
sävELTäjä juhani haapasaLo.
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TEaTTErin avoimET ovET johTaja 
hanna kirjavainEn kErToo 
näyTELmän viLLahousuhäpEä 
TEkoprosEssisTa.
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nigun kLEzmEr Band. kari saari, konTraBasso, 
anna vuorELa, viuLu, jussi uuksuLainEn, kLarinETTi, 
markus kärkkäinEn, LyömäsoiTTimET, jannE Erä, 

runoiLija hEidi 
pyykkönEn ja Tk 

niiLo ranTaLa 
EsiTTiväT pyykkösEn 

sEkä aaLE Tynnin 
ja WiLLiam BLakEn 
runoja. LauLujEn 

sävELLyksET oLivaT 
ranTaLan.
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TanssiTaiTEiLija 
TiTTa Tunkkari EsiTTi 
sEminaarin avauksEna 
TanssiTEoksEnsa 
’hETkiä vaLossa’.
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kiTara ja arTo vuorELa, kiTara ym. yhTyE on 
EsiinTynyT TäLLä nimELLä noin v:sTa 2004 aLkaEn 
hiEman Eri kokoonpanoin.

sEminaari pääTETTiin 
yhTEisEEn  kEhoLLisEEn 

rukouksEEn. 
pääTösrukouksEn 
EsirukoiLijana oLi 

Tiina sara-aho.
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Jatkoilla yhdistyksen jäsenet eri taiteenaloilta esit-
täytyivät ja joidenkin töitä oli myös näytteillä.

• Ryhmä Maarit-Elisa Virmajoki-Salmijärvi, Venla 
Virmajoki ja Hannu Hämäläinen esitti Rakkauden 
reunalla – musiikkia, tekstejä ja valokuvia. Lukiolainen 
Venla soitti ja lauloi tässä yhteydessä ensimmäisen 
soolonsa. Maarit-Elisa oli ottanut uutena harrastukse-
naan öisiä valokuvia.

• Kuvataiteilija Elena Hopsu esitteli tuotantoaan se-
kä itse paikalla että sivuilta elenahopsu.weebly.com

• Raija Hirvensalo esitti runoja

• Kuvataiteilija Sari Bamberg esitteli Pyhiinvaeltajien 
puutarhaa. Projektissa tehtiin kaikille avoin, elämyk-
sellinen levähdyspaikka istutuksineen ja riippumattoi-
neen. Olavi Haraldinpoika itse oli Norjan kuningas, 
viikinki, josta tuli kristinuskon esitaistelija, ja Pyhän 
Olavin pyhiinvaellusreitti Trondheimista Novgorodiin 
linjattiin kulkemaan Sastamalan seudulla. Kun reittiin 
liitettävissä olevaa palvelu-, nähtävyys- ja ohjelma-
tarjontaa hahmoteltiin, puutarhasta tuli osa elämys-
matkaa.

Juhlaseminaarin iltajatkot

Taiteilijat esittäytyivät jatkoilla
Kristillisen taideseuran jäsenjärjestö Christian artists Finland 

CaF ry järjesti juhlaseminaarin ’taiteen KosKetus’ iltajatKot 
helsingin KesKusKirjasto oodissa. 

Kuvat: Katja Turunen

junnu aaLTonEn

Liana poTiLa

LEEn La rivièrE
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• Havunneulaset-ryhmä, Anu Ahonen, Tuovi Leh-
tinen, Marjatta Strömsholm ja Sonja Strömsholm, 
esitti runoa, musiikkia ja akvarelleja. 

• Taidemaalari Annukka Laine kertoi kuvan teolo-
giasta ja esitti videon hiljattain Tampereella olleesta 
näyttelystään Ennen ja jälkeen. 

• Christian Artists Europen edustaja Leen La Riviè-
re kertoi mm. kristillisen taiteen mahdollisuuksista ja 
kulttuurin muutoksista EU:n alueella. Edelleen hän 
tarkensi Jeesuksen, pelastajamme kommunikoinnista: 
fariseusten kanssa hän käytti dialogia. Ainoa tallen-
nettu saarna on vuorisaarna. Siihen kuuluvat autuaak-
sijulistamiset. Niitä ääneen lausuessasi huomaat nii-
den olevan myös tosi vahva runo. Luukkaan mukaan 
Jeesus puhui kansalle vain vertauksin. Tarinanker-
ronta on Lähi-Idässä edelleen voimakas taidemuoto. 
Se että delleen olemme kiinnostuneita lukemaan Jee-
suksen tarinoita, kertoo jotain hänen kyvyistään. Hän 
oli ja on Suuri Taiteilija, Sana ja mestari. Hänen esi-
merkkinsä haastaa meitä luomaan mahtavaa, paras-
ta taidetta – sellaista joka on todella Soli Deo Gloria.

• Tapio Rantanen esitteli valokuvia tekemistään teat-
teri- ja TV-lavastuksista (BumtsiBumista lähtien…) ot-
sikolla 40 vuotta TV-skenografiaa

• Junnu Aaltonen kertoi uskoontulostaan ja soitti 
huilua

• Liana Potila esitteli otsikolla Osallistavan kuunte-
levan rukouksen laulu mm. yleisön antamiin sanoihin 
pohjautuvaa improvisaatiota, pop-up-lauluja.

Esiintyjiä oli harrastelijoista aina huippuammattilaisiin, 
eikä etukäteisarviointia ja -karsintaa varsinaisesti ol-
lut tehty. Tämä oli tarvittavien käytännön järjestelyjen 
lisäksi tietoinen valinta ja heijastelee Christian Artists 
-toiminnan luonnetta ja jäsenkuntaa: ammattilaiset, 
opiskelijat ja harrastajat saavat kaikki oppia ja iloita 

toisistaan ja toistensa monimuotoisesta luovuudesta. 
Opetustyöpajoja tms. ei tässä yhteydessä järjestetty. 
Vastaavia esittäytymistapahtumia voisi järjestää jat-
kossakin. Pari esiintyjää vielä oli vielä varalla iltaoh-
jelmassa ja heitä löytyisi lisääkin. 

CAF halusi tarjota tämän illan kautta myös jonkinlais-
ta esimakua kansainvälisistä Christian Artists Semi-
nareista ja niiden iltakonserteista, hieman kevyem-
mällä otteella.

Illassa julkistettiin samalla CAF:n uusi Jäsenesite 
2020. Se on A4-kokoinen värillinen vihko jäsenten, 
seurakuntien, opistojen ym. käytännön työkaluksi, kun 
tarvitaan jonkin taidelajin osaajia. Taustalla oli käsi-
tys, että Internetin aikakaudellakaan tietotulvan kautta 
ei viestejä saada kohdennettua kaikille, vaan käteen 
otettavalle hakemistolle on edelleen tarvetta. Nettisi-
vutkin edellyttävät ylläpitoa, ja CAF:n esite on väliai-
kaisesti jopa tuoreempi kuin sen nettisivujen sisältö, 
sillä tiedot eivät tule yhteisestä julkaisujärjestelmästä. 

Esite postitettiin syksyllä jäsenille ja nyt se postitetaan 
kaikkiin seurakuntiin Suomessa. Esitteessä on esillä 
117 järjestön tai yksityishenkilön tiedot. Esitettä voi 
tilata CAF:lta myös suoraan.

Seuraava Christian Artists -seminaari järjestetään en-
si vuonna 1.8. - 4.8.2021. Paikkana on luultavasti jäl-
leen Hollanti. Ohjelma julkistetaan myöhemmin. Se-
minaareja on nyt järjestetty 40 vuotta.

Arto Vuorela

Christian Artists Finland CAF ry 
hallituksen puheenjohtaja

Kristillinen Taideseura ry 
hallituksen varapuheenjohtaja

Tapio ranTanEn

iLLan juonsivaT arTo vuorELa ja anna rissanEn. 
vanha jäsEnEsiTE vaihTui uuTEEn.
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Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö on perustettu 
1978. Sen perustajayhteisöt olivat seitsemän kristil-
listä järjestöä ja Kirkkohallitus. Yksi perustajista on 
Kristillinen Taideseura. 

Perustamisvuosi toi yhteen useita toimijoita yhteisen 
asian merkeissä. Vuosi 2019 oli säätiön 40. toiminta-
vuosi. Säätiön hallitus voi tarkastella kulunutta ajan-
jaksoa kiitollisena.

Säätiö jakoi joulukuussa juhlavuoden kannustusapu-
rahat 2 000 € seuraaville:

• säveltäjä, muusikko Sakari Heikkilälle yhteislau-
lujen sävellystyöhön seurakuntakäyttöön
• kanttori, MuM Harri Kerkolle hiljaisen viikon mu-
siikin sävellystyöhön
• taidemaalari Annukka Laineelle taidenäyttelyn 
’Ennen ja jälkeen’ valmisteluun
• muusikko, tanssitaiteilija Dora Lukacsille tanssi-
taiteen kehittämiseen ryhmässä ’Valkia Ensemble’
• musiikkipäällikkö, MuM Antti Suoniolle rukouslau-
lukokoelman sävellystyöhön
• symbolitutkija, tietokirjailija Liisa Väisäselle ope-
tusvideosarjan valmisteluun

Apurahojen jakotilaisuudessa säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Antero Polso totesi, että Ilmestyskirjas-
sa kerrotaan, miten taivaassa on suuri joukko ihmisiä 
kaikista kansoista, kansanheimoista ja kielistä ylis-
tämässä Jumalaa. Minkään kansan tai kielen edus-

Tieteen ja taiteen 
kristillinen tukisäätiö jakoi 

apurahoja

tusta ei puutu. Luomisessa alkanut historian ympyrä 
sulkeutuu.

Edelleen maan kuninkaat tuovat taivaaseen loistonsa, 
kansojen loiston ja kalleudet:

Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä sen temp-
pelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, ja Karitsa. Kau-
punki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä 
Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on 
Karitsa. Kansat vaeltavat sen valossa, ja maan ku-
ninkaat tuovat sinne loistonsa. Sen portteja ei suljeta 
päivällä, ja yötä siellä ei ole. Sinne tuodaan kansojen 
loisto ja kalleudet. Eikä sinne pääse mitään epäpyhää, 
ei ketään iljettävyyksien tekijää eikä valehtelijaa, vaan 
ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elä-
mänkirjaan. Ilmestyskirja 21:22-27

Monen kokemuksessa merkittävä osa kansojen omi-
naispiirteitä, niiden luomisessa saamia lahjoja, niiden 
’loistoa ja kalleuksia’ ilmenee monien taiteen ja tut-
kimuksen alojen luovassa työssä, kun se on Juma-
lan ylistystä.

Säätiö toivoo, että apuraha on saajalle kiitos hänen 
työstään ja siinä näkyvistä kalleuksista, valkeuksien 
Isän hyvistä lahjoista.

TTKT / Antero Polso

Verkkosivut www.ttkt.fi

apurahaTiLaisuudEssa 
vasEmmaLTa LukiEn 

sääTiön asiamiEs 
jaakko rusama 

ja haLLiTuksEn 
puhEEnjohTaja anTEro 
poLso sEkä apurahan 

saajaT annukka LainE, 
harri kErko, anTTi 

suonio ja sakari 
hEikkiLä. 
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Annukka Laine 

Kristillisestä kuvaperinnöstä

Laaja näyttelyni ’Ennen ja jälkeen’ päättyi hiljattain. Tämän hankkeen jälkeen jatkan 
työskentelyäni vapaana taidemaalarina. Minua kiinnostaa edelleen kehittää kuvan 
teologiaa ja kirkkotaidetta. Ajatuksissa on mm. projekti keskiaikaisten kirkkojemme 
kristillisestä kuvaperinnöstä. Se koostuisi aiheeseen liittyvästä seminaarista ja näyt-
telystä. 
Tarkoituksenani on myös toteuttaa seurakunnallisissa yhteyksissä jotakin dialogista 
juutalaisen visuaalisen kulttuurin ja kristillisen kuvamaailman välillä. Näitä kuvaavat 
esimerkiksi ilmestysmajan ja Salomon temppelin visuaalisuus Vanhassa testamen-
tissa ja toisaalta kristillinen kuvasto ja symboliikka varhaiskirkon ajalta meidän ai-
kaamme. 
Tällaisen hankkeen voisi toteuttaa vaikkapa yhteistyössä joidenkin seurakuntien 
kanssa. Olen työurani aikana toteuttanut lukuisia taidehankkeita eri seurakunnissa.

Liisa Väisänen

Kristillinen symboliikka arjessamme

Liisa Väisäsen Kristillisen Taideseuran apurahaprojektina on tehdä 10 lyhytvideota, 
joissa osoitetaan kristillisen kulttuurin, sanaston ja symboliikan merkitys länsimai-
sessa kulttuurihistoriassa taidehistorian esimerkkien kautta. Videoissa Liisa Väisä-
nen esittelee ja tulkitsee taideteoksia aina keskiajalta nykyaikaan. Samalla kun tai-
deteokset tulevat tulevat tutuksi, katsoja huomaa, että kristillinen kuvallinen sanasto 
ei elä ja voi hyvin ainoastaan taiteen maailmassa vaan vaikuttaa voimakkaasti myös 
arjessamme. 

Antti Suonio

Joulun rukouslauluja 

Joulun rukouslauluja on Rukouslauluja-sarjan kolmas osa. Joulu on perinteisesti 
kuorojen kulta-aikaa ja uusille joululauluille on jatkuva tilaus. Tavoitteena on tehdä 
yhteislaulullisia ja kuoroille soveltuvia rauhoittavia, harmonisesti rikkaita hengellisiä 
joululauluja, jotka ovat myös teksteiltään nykypäivän ihmiselle ymmärrettäviä ja mer-
kityksellisiä. Laulut julkaistaan äänitteenä jouluksi 2020 ja nuottikirjana. Tuottajakol-
mikossa ovat Antti Suonion ohella Pekka Nyman ja Antti Vuori.

Sakari Heikkilä

Kirkkovuosi yhteislauluina

Kirkkovuosi-projektin ideana on kirjoittaa uusia yhteislauluja jumalanpalveluskäyt-
töön luterilaisen kirkkovuoden pohjalta. Jokaiselle pyhäpäivälle tulee lopulta oma 
laulunsa, päivän teeman inspiroimana. 
Pyrin siihen, että laulut olisivat helposti opittavissa ja että teksti olisi ymmärrettävää 
kieltä nykyihmiselle. Julkaisen laulut kotisivuillani nuottien ja demoäänitteen kera si-
tä mukaa kun ne valmistuvat. 
Kirkkovuosi: Pääsiäinen ja Joulu ovat jo valmiita ja kuunneltavissa netistä. Tulevana 
helluntaina valmistuu Kirkkovuosi: Helluntai. 
Lisätiedot: sakariheikkila.net

t
ieteen ja ta

iteen K
r

istillisen tu
K

isä
ä

tiö
n a

pu
r

a
h

a
n sa

a
jat

M
ar

co
 P

er
et

to
Ki

rk
on

 ku
va

pa
nk

ki 
/ A

ar
ne

 O
rm

io



18 Ars Magna 2020       

Dora Lukacs

Musiikkiteatteri Valkia

Musiikkiteatteri Valkia on vuonna 2018 perustettu ryhmä, jonka tuo-
tanto keskittyy säveltäjä Lasse Heikkilän musiikin ympärille. Valkian 
seuraava projekti on musikaali Simon Kyreneläinen, jota esitetään 
maalis-huhtikuussa 2020. 

Rakastettu musikaali nähdään nyt uuden käsikirjoituksen voimin. Tut-
tujen laulujen lisäksi kuullaan myös uutta versiota varten sävellettyä 
musiikkia. Valkian tähtivieraana nähdään Piritta Poutala Magdalan 
Marian roolissa. Musiikista vastaa 13-henkinen orkesteri kapellimesta-
rinaan Teemu Hämäläinen. Dóra Lukács toimii pianistina ja laulutul-
kinnan ohjaajana. 

Harri Kerko

Hiljaisen viikon passio

Mielestäni kirkko tarvitsee uutta hiljaisen viikon teologiaan syventyvää 
musiikkia. Kirkkomuusikkona ja säveltäjänä olen päättänyt tarttua pas-
sioon, Jeesuksen kärsimyksen historian mysteeriin. Päädyin Johan-
neksen evankeliumiin.

Varhaisella keskiajalla omaksutun käytännön mukaan läntisessä 
kirkossa on ollut tapana lukea kaikkien neljän evankelistan Jeesuksen 
kärsimystarinat (Passio Domini nostri Iesu Christi) hiljaisella viikolla. 
Passioluvussa on aluksi käytetty gregoriaanisia sävelmäkaavoja, joiden 
avulla kärsimystekstit on kantilloitu. Resitoinnissa on käytetty roolihen-
kilöitä, joista Jeesuksen repliikit ovat resitoitu matalalta ja opetuslasten 
ja evankelistan roolit korkeammalta. Evankeliumiluvun dramatisointi on 
siis hyvin vanhaa perua. Vähitellen esitystapa monimutkaistui ja lopulta 
passio huipentui 1600- ja 1700-lukujen oratoriopassioiksi. 

Alun perin kuitenkin passio on siis ollut osa kärsimysviikon liturgiaa, 
jolla on saavutettu koskettava kontrasti riemulliseen pääsiäispäivään. 
Huolimatta passion mahtavasta perinteestä, näiden tekstien hyödyn-
täminen hiljaisen viikon liturgioissa on luterilaisessa kirkossa hiipunut. 
Passion lukeminen yhdellä kertaa sittemmin vaihtui ns. ahti-illoiksi, jois-
sa evankeliumin kärsimysaiheisten raamatuntekstien lukeminen on le-
vitetty koko viikolle pienempiin osiin. Tänä päivänä on ollut näkyvissä 
myöskin ahti-iltojen katoaminen.

Haluan nyt kirkkomusiikin säveltäjänä elvyttää passiotaidetta ja sävel-
tää virikeaineistoksi hiljaisen viikon liturgiaan soveltuvan liturgisen pas-
sion. Kokoonpano sisältää urut, jousikvartetin ja ihmisääniä.
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Hengellinen ja taiteellinen kutsumukseni on jo pit-
kään ollut tehdä Jumalan Sanaa näkyväksi maalausteni 
kautta, Raamatulle uskollisesti. 

Kirjassani Pyhät kuvat – ikkunoita Kirkkovuoteen (Kir-
japaja 2012) tavoitteenani oli maalata koko pelastushis-
toria ja sovitus.

Kuva voi auttaa meitä pysähtymään, muistamaan, tun-
temaan Jumalan Sanaa ja siihen liittyvää lohdutusta ja 
rohkaisua. Se voi auttaa meitä suunnistamaan tämän 
maailman ja elämän tuomien haasteiden kanssa.

Raamatusta ammentava kuva ei kilpaile Sanan tai mu-
siikin kanssa, vaan nämä kaikki yhdessä parhaimmillaan 
täydentävät toisiaan yhteisen päämäärän hyväksi – Ju-
malan kunniaksi! Elämme nykyisin suuren informaatio - 
ja kuvatulvan ympäröiminä; taistelua käydään huomios-
tamme, ajastamme – sydämestämme. Tämänkin vuoksi 
tarvitsemme kuvia, jotka kertovat meille Jumalan ja hä-
nen Poikansa valtakunnan todellisuudesta!

Kuvan merkitys kristinuskon varhaisaikoina ja keskiajal-
la oli merkittävä. Silloinhan ei ollut vielä painettuja Raa-
mattuja eikä myöskään kansan lukutaitoa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että kristinusko – ristin usko 
– syntyi ja alkoi kehittyä myöhäisantiikin monikulttuuri-
sessa ympäristössä. Myöhäisantiikin kuvamaailma oli 
runsas ja monin tavoin (yli)eroottinen liittyen mm. pa-
kanallisiin mysteeriuskontoihin.

Keskiajalla koko Euroopassa kuitenkin juuri kristinuskon 
ansiosta kehittyi monilla aloilla rikas kulttuurielämä, niin 
kuvataiteen, kirjallisuuden, arkkitehtuurin kuin musiikin 
ja näyttämötaiteen alueilla.

Tästä kertovat yhtäältä myös maamme keskiajan kivi-
kirkkojen maalaussarjat, joiden merkitys Raamatun ker-
tomusten ja Jeesuksen ristinsovituksen havainnollista-
miseksi ja ymmärtämiseksi on ollut merkittävä.

Tunnustukset rohkaisevat minua jatkamaan kutsumusta-
ni kulttuurimme ja uskomme juutalais-kristillisten juurien 
näkyväksi tekemisessä omalta osaltani.

Esimerkiksi Moosekselle 2. Mooseksen kirjassa anne-
tuista ilmestysmajan rakentamista koskevista ohjeista 
käy hyvin ilmi, miten tärkeää Jumalalle on Hänen huo-

neensa visuaalinen kauneus.

Jumalan lupaama Messias syntyi juutalaiseen kansaan 
koko maailman valoksi! Tämä paljon kärsinyt kansa jou-
tuu jälleen kokemaan antisemitismin uhkaa, valitettavas-
ti myös Suomessa.

Siksi haluan osaltani edistää myös vuorovaikutusta kris-
tillisen uskomme ja sen juutalaisten juurien välillä.

Tampereen Lielahden kirkolla sain olla neljättä kertaa 
mukana yhteisellä jouluvaelluksella. Erityisen rikastut-
tavan osan vaellukseemme tänä vuonna tuovat sekä in-
tialaissyntyinen Maria että myös kristityiksi kääntyneet 
turvapaikanhakijat Irakista. He ovat idän viisaita tietäjiä!

Enkeli Gabrielin sanoin toivotan jokaiselle ehkä omi-
en pelkojensa kanssa kamppailevalle:” Älkää pelätkö, 
minä ilmoitan Teille ilosanoman, suuren ilon koko kan-
salle, Teille on syntynyt Vapahtaja, Kristus, Messias!” 

Toivon teille jokaiselle samaa kuin itselleni – voimia ja 
rohkeutta Jumalalta Messiaan paluun odottamiseen!

Annukka Laine
taidemaalari

Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön 
apurahan 2019 ja Kirkon kulttuuripalkinnon 2020 
saaja. 

Jumalan Sana 
näkyväksi

Annukka Laineen kuva-arkisto



20 Ars Magna 2020       

Arkkipiispa Tapio Luoma jakoi Kirkon kulttuuri-
palkinnon 2019 runoilija Pekka Kivekkäälle 
ja kuvataiteilija Annukka Laineelle tiistaina 
28.1.2020 Helsingissä.

Kirkon kulttuuripalkinto 
Pekka Kivekkäälle ja 
Annukka Laineelle

Pekka Kivekäs (s. 1937) on vuosikymmenten 
ajan perehtynyt virsiin ja virsirunouteen. Hä-
nen virsiään ja käännöksiään on löydettävissä 
kaikista viime vuosikymmenten suomalaisista 
virsikirjoista. Hän on toiminut aktiivisesti lati-
nankielisten hymnien kääntämisessä suomek-
si sekä edistänyt keskiaikaista lauluperinnettä 
esimerkiksi Corvus Laurencij -kuorossa.

Annukka Laine (s. 1955) on sakraalimaala-
usten tekijä ja omistanut taiteellisen elämän-
työnsä kristillisen elämänkatsomuksen ja sen 
perusteiden esille tuomiseen. Viimeiset vuosi-
kymmenet Laine on keskittynyt pääasiallisesti 
kirkkotaiteeseen ja maalannut muun muassa 
kirkkojen alttarimaalauksia. Laine on tehnyt 
myös seurakuntavierailuja, joissa hän on va-
lottanut kirkkovuotta ja pelastushistoriaa kirk-
kotaiteen historian kuvien kautta.

Kirkkohallitus myöntää vuosittain Kirkon kult-
tuuripalkinnon kristillisen sanoman kannalta 
merkityksellisestä esittävästä taiteellisesta toi-
minnasta tai kulttuuriteosta. Palkinto on jaettu 
vuodesta 1992 lähtien.
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Toivon taiteilijat 

monien tuntema taide-
alojen opettaja Jim Mills 
vieraili ’Toivon taiteilijat’-
inspiraatiopäivässä Mei-
lahden kirkolla Helsingis-
sä elokuussa 2019.

Päivä kokosi yhteen kolmisenkymmentä eri alojen 
taiteilijaa ja taiteen harrastajaa. Jim Millsin esitys-
ten keskeinen ajatus oli, että Jumala odottaa ilolla 
näkevänsä kristityn taiteilijan työn tuloksia. 

Jim Mills on taiteen tohtori, taustaltaan muusikko ja 
kristillisen taidealan järjestön työntekijä. Millsit ovat 
toimineet vierailevina luennoitsijoina myös suoma-
laisissa kristillisissä opistoissa ja tapahtumissa se-
kä mm. kristillisen kentän eri taidealan toimijoiden 
Imagine-tapahtumissa Agricolan kirkossa 2010 
ja 2011 sekä Suomen Raamattuopistolla 2014. 

Antero Polso 

Kari Tikan Rakkaus on väkevä 
kuin kuolema -oopperan yhteydes-
sä järjestetään kansainvälinen 
Toivo-Hope -seminaari 

Aleksanterin teatterissa 
24.-25.4. klo 10.00 – 15.30

Temppeliaukion kirkossa 26.4. 
klo 10 messu ja kirkkokahvit, 
12.30 -15.00 seminaarin päätöstilaisuus.

Mukana mm. professori Ilaria Ramelli, tohtorit 
Brad Jersak, Robin Parry, pastori Peter 
Hiett, piispa Teemu Laajasalo, tohtorit Lauri 
Keppainen, Kari Kuula, Marko Mattila, Serafim 
Seppälä, Aku Visala.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ilmaisia.

Tervetuloa!

Tarkemmat tiedot 
https://toivohope.blogspot.com

Toivo–Hope -seminaari
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Kari Tikan säveltämän ja käsikirjoittaman oopperan 
’Rakkaus on väkevä kuin kuolema’ ensi-ilta on 
Aleksanterin teatterissa Helsingissä 23. huhtikuuta.

Isä on Esa Ruuttunen, äiti Satu Vihavainen, 
Aadam Aarne Pelkonen ja Eeva Jenni Lättilä.

Palvelijoina toimivat Alina Koivula, Elisabet 
Petsalo, Aki Alamikkotervo, Jussi Vänttinen ja 
Hannu Forsberg.

Ohjaus Maisa Tikka, lavastus ja pukusuunnittelu 
Anna Kontek,	koreografia	Maria Nurmela, valot 
Janne Teivainen, kapellimestari Kari Tikka.

Mukana Brevis Nova -kuoro, Helsingin 
kamariorkesteri ja Omnia-ammattikoulu.

Tuottaja Teatro Productions.

Esitykset 23. - 25.4. klo 19.00 sekä 26.4. klo 16.00.

Liput	ticketmaster.fi

Kari Tikalta uusi ooppera

Isä rakastaa

Isällä on kaikki valta. 
Hän, väkevä rakkaus, hallitsee.
Hän on kaikki kaikessa.

Pahat voimat ovat Isän palvelijoita.
Synti, helvetti, laki, Saatana ja kuolema ajavat 
meitä heikkoja ihmisiä
Kristuksen, Vapahtajan - armon, sovituksen ja 
ikuisen elämän haltuun.

Rakkauden nuoli sattuu – kaikki kielet laulavat.
Vapauden voima tarttuu – kaikki kielet laulavat.

Kari Tikka 

LapsikuoroLainEn markus 
Tikka soviTTamassa pukuaan 
LavasTaja ja pukusuunniTTELija 
anna konTEkin kanssa

rakkaus on väkEvä kuin kuoLEma 
-mainoksEn on suunniTELLuT anna konTEk.
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Oman aikamme areiopagilla haetaan luonnontie-
teen,	filosofian	ja	teologian	välille	rakentavaa	vuoro-
vaikutusta; satavuotiaan Kristillisen Taideseuran uu-
sien verkkosivujen aiheina on kristillisyys elämässä 
ja taiteessa.

Kristillisen Taideseuran verkkosivut toimivat rinnan 
seuran Facebook-sivujen kanssa. Verkkosivut ovat 
interaktiivisia. Facebook toimii ilmoitustaulun ja päivä-
kirjan tavoin. Molemmat on avattu vuonna 2019 viitoit-
tamaan seuran seuraavaa satavuotistaivalta. Verkko-
sivuilta löytyy polku Facebook-sivuille ja päinvastoin. 

Kristillisen Taideseuran jäsenet ovat taiteista kiinnos-
tuneita ja taiteita harrastavia, osa myös päätoimisia 
taiteilijoita. Seura järjestää erilaisia jäseniltoja, taide- 
ja kulttuuriaiheisia esitelmätilaisuuksia, retkiä, kon-
sertteja, maalauskursseja, taidenäyttelyjä ja ajatuspa-

mistä varhaiset Kristityt KesKustelivat? patristiiKan muKaan 
ihmisarvosta, sairaista ja Köyhistä, lasten oiKeuKsista ja 

KasvatuKsesta, onnellisesta elämästä, Kristittynä Kasvamisesta ja 
taiteesta. väKevää KesKustelua, josta syntyi KirKKo ja KirKKotaide. 

joja. Jokainen sukupolvi hakee viestinsä ja välineensä 
ja kamppailee niiden kanssa. Uusien taidehankkei-
den toteuttaminen vaatii voimavarojen kokoamista ja 
yhteistyötä taiteilijoiden, rahoittajien ja yleisön kans-
sa. Samoista asioista kiinnostuneet voivat hakea ja 
kohdata toisensa verkkosivuilla ja etsiytyä toimimaan 
yhdessä. 

Verkkosivuilla tiedotetaan ajankohtaisista hankkeista 
ja pitkäkestoisista aktiviteeteista. Sivujen kautta voi 
ilmoittautua tapahtumiin, hankkia kirjan tai CD-levyn, 
liittyä seuraan tai tilata Ars Magna -lehden. Tapah-
tuma- ja uutisarkistoon tallentuvat tapahtumien ilmoi-
tukset ja ohjelmat. Järjestäjät voivat lisätä arkistoon 
tapahtumien kuvauksia, kuvia ja videoita. Hyvin do-
kumentoitu esitys tai näyttely säilyy, luo yhteyksiä, 
saa jatkoa. Kristillisen Taideseuran historiaan liittyvää 
materiaalia tai niiden linkkejä kootaan Historia-sivulle.

Kristillisen Taideseuran uudet verkkosivut

Olla vaiti ja huutaa

(f llltv Kr~stillinen 
_ y _J\ Ta,deseura 
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Ars Magna on vuodesta 1976 koonnut yhteen eri alo-
jen taiteilijoita, jotka ovat lehdessä voineet kertoa tai-
teestaan. Taiteen eri alat: kuvataide, musiikki, tanssi, 
teatteri, elokuva, tekstiilitaide, sarjakuva ovat saaneet 
tilaa lehdessä, samoin erilaiset tapahtumat. Taideapu-
rahan saajat esittelevät säännöllisesti omia töitään. 
Tutkijat ja esseistit ovat kirjoittaneet kristillisyyden 
erilaisista ulottuvuuksista. Kirja-arvosteluja ja eloku-
vaesittelyjä voisi olla enemmänkin. Taideterapiasta 
on kirjoitettu, taidekasvatus odottaa kirjoittajaansa. 
Lasten ja nuorten taidekasvatuksen tukeminen mer-
kitsee nuorten perheiden arjen tukemista, ja varhai-
set taideopinnot aloittavat elämänmittaisen kulttuu-
rin harrastuksen kristillisyyttä unohtamatta. Aivan kuin 
Kristillisen Taideseuran säännöissä tavoite asetetaan. 

Ars Magnan vuosikerrat löytyvät nyt verkkosivuilta 
sekä näköislehtinä että artikkeleina ja niistä voi teh-
dä artikkelihakuja. Artikkelit eivät enää katoa lehtien 
myötä. Lehdessä julkaistuja artikkeleja voi linkittää eri 
hakemuksiin ja muihin tarkoituksiin. Artikkelien kon-
vertointityö jatkuu. 

Lehden rinnalla voisi alkaa toimittaa verkkolehteä tai 
kirjoittaa blogia. Verkossa artikkeleista päästäisiin 
keskustelemaan tarvittaessa välittömästi. Keskus-
teluista voisi karttua ideapaja ja siitä ajankohtainen 
tapahtuma. Lehdessä keskustelu on vaikeaa, koska 
lehti ilmestyy vain kerran vuodessa. Pitkät artikkelit on 
aiemmin jouduttu jakamaan kahteen lehteen, nyt pit-
kistä artikkeleista voidaan julkaista lehdessä tiivistel-
mä ja koko artikkelin löytää kommentteineen verkosta.

Facebookin kautta pääsee notkeasti verkottumaan so-
siaalisessa mediassa. Tykkäämisiä kartuttamalla saa 
yhteyden ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneet lähettäjän 
viesteistä, ja tapahtumien ilmoittaminen käy sujuvasti. 
Medioista voi kaapata omaa toimintaa tukevia uutisia 
ja tapahtumia. Facebookista löytyy omaa toimintaa si-
vuavia linkkejä, joista parhaimpia kannattaa esitellä 
tarkemmin. Yleisö voi lähettää seuran tapahtumista 
kuvia tai videoita tapahtuma-arkistoon.

Ars Magna -lehti, interaktiiviset keskustelevat verkko-
sivut ja nopeasti reagoitavissa oleva Facebook tuovat 
esille uskoa moniulotteisesti. Ja kristillisyys ja taide 
tulevat todeksi ja päivitetyiksi tässä ja nyt.

https://kristillinentaideseura.fi
https://www.facebook.com/kristillinentaideseura 

Veijo Muroke

Kristillinen taidesäätiö

1ista Yhdistys Jäsenasiat Als 
Magna 

Historia Kuvia Yhteystiedot Q. 
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Kulttuuriklubi
Kari Tikan uuden opperan Rakkaus 
on väkevä kuin kuolema ensiesittelyä 
Töölön seurakunnan Kulttuuriklubissa 
Temppeliaukion kirkossa. 

Yläkuvassa Brevis Nova -kuoro ja Esa 
Ruuttunen esittävät näytteitä oopperan 
musiikista. 

Alakuvassa (vas.) Petri ja Kari Tikka sekä 
Esa Ruuttunen. 
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Ilon pisaroita Lahden näyttelyssä
Kristillisen Taideseuran Lahden alueen 
taiteentekijöiden näyttely Ilon pisaroita oli esillä 
Alvar Aallon suunnitteleman Lahden Ristinkirkon 
ala-aulassa helmikuun ajan. 

Ilon 

pisaroita
Taidenäyttely

Art exhibition Drops of joy

Ristinkirkon ala-aulassa, Kirkkokatu 4, Lahti.

Näyttely on avoinna joka päivä klo 10 - 15 sekä 

tilaisuuksien yhteydessä. Tervetuloa!

Antero Helanterä ◆ Marja Ilmavalta ◆ Leena Kaartinen 

◆ Aulis Kivivuori ◆ Raija Malm ◆ Kikka Miilus ◆ 

Juhani Salmensuu ◆ Kaija Varimo ◆ Maija Vehmersalo 

◆ Anitta Vuorikoski

Kristillisen Taideseuran 

Lahden kerho

2.-27.2.2020

Näyttelyssä oli 17 teosta kymmeneltä tekijältä. 
Mukana olivat Antero Helanterä, Marja Ilmavalta, 
Leena Kaartinen, Aulis Kivivuori, Raija Malm, 
Kikka Miilus, Juhani Salmensuu, Kaija Varimo, 
Maija Vehmersalo, Anitta Vuorikoski. 

Kikka Miilus

Kuvat: Kikka Miilus

31.3.2020 klo 16.30 -20.30 on Temppeliaukion 
kirkossa julkinen ohjausharjoitus, mukana 
kaikki solistit ja kuoro. Maisa Tikka ohjaa noin 
seitsemääkymmentä esiintyjää. Tervetuloa!
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Kulttuurimatka Israeliin
16.–24.11.2020  

Matkanjohtajina: Kikka Miilus 050 414 6561 
ja Annukka Laine  050 345 1904    
Opas Pentti Holi  040 721 3939

Matka-aikamme jakautuu melko tasan 
Jerusalemin ja Tel Avivin kesken. 
Ensimmäisen puolikkaan olemme Jerusa-
lemissa. Kaupunkien kaupungissa on myös 
tarjolla huikeita taideaarteita Marc Chagal-
lista alkaen. Tutustumme Knessetin, Israel-
museon ja Yad Vashemin taideaarteisiin.                                                                                                           
Kuljemme ja hiljennymme keskeisillä Raa-
matun ja pelastushistorian tapahtumapai-
koilla. Elämys on käydä Mahane Yehudan 
hedelmä- ja vihannestorilla tai vaikkapa 
istahtaa Ben Yehudalle ihmettelemään 
eloisaa, itämaista katuvilinää. Ohjelmaan 
voi mahduttaa konsertin tai vaikkapa 

Tarkempi matkaohjelma: www.holiway.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
 Matkavekka/ hanna.piilonen@matkavekka.fi  

/ puh. 020 120 4984 

Tervetuloa mukaan pyhään maahan!

Ilmoitus

vierailun jossakin Jerusalemin messiaanisessa 
seurakunnassa.
Toisen puolikkaan olemme Tel Avivissa. Tu-
tustumme valkoiseen Bauhaus-kaupunkiin, 
Tel Avivin taidemuseoon ja Jaffassa Ilana 
Goor museoon. Tapaamme taiteilijoita, vie-
railemme taiteilijoiden studioissa. Tutustum-
me kaupungin elämän sykkeeseen toreilla, 
rantakaduilla, liikekeskuksissa. Jonakin iltana 
aiomme nauttia elävästä israelilaisesta mu-
siikista.                                                                                                                                     
Aikaa on varattu myös lepoon ja omiin 
ohjelmiin.    

LENTOAIKATAULU (FINNAIR) 
ma 16.11. Helsinki–Tel Aviv 19.55–00.20
ti    24.11. Tel Aviv–Helsinki 01.10–05.50 

HOTELLIT
16.–20.11. Jerusalem, Jerusalem Tower, 
Hillel street 23.  Puh. +972 2-620-9209. 
Hotelli sijaitsee kaupungin ydinkeskustas-
sa. Suosittu Ben Jehudan kävelykatu on 
viiden minuutin kävelymatkanpäässä. Ho-
tellissa on 120 huonetta, joissa on kylpy-
huone, turvasäilö, puhelin, internet, il-
mastointi ja tv sekä kokoustilat. 

20.–23.11. Tel Aviv, hotellimme on 
Center Chic, aamiaiset nautitaan vierei-
sessä Cinema-hotellissa. 

MATKAN HINTA: 1695 €/ hlö

Hintaan sisältyvät:
- Lennot Helsinki–Tel Aviv–Helsinki
- Matkaohjelmaan kuuluvat kuljetukset ja 
retket
- Majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
- Puolihoidolla Jerusalemissa, aamiaisella 
Tel Avivissa
- Oppaan ja matkanjohtajan palvelut

Hintaan eivät sisälly:
- Matkavakuutus, mahdolliset ylimääräiset 
retket ja ylimääräiset ateriat
- Lentoateriat
- 1-hengen huone, lisämaksu 580 € 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kristillinen Taideseura 
pähkinänkuoressa

Kristillisen Taideseuran perusti kirjailija Hilja Haahti 
ystävineen Helsingissä vuonna 1919. Seuran jäsen-
numero Suomen yhdistysrekisterissä on 1.

Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on: 
”... kristinuskon hengessä ja suomalaisuuden pohjal-
ta toimien herättää taideharrastusta ja edistää kris-
tillisen taiteen levittämistä ja tunnetuksi tekemistä 
maassamme”.

Seuran jäsenet ovat taiteista kiinnostuneita tai taiteita 
harrastavia kristittyjä. Jäseniin kuuluu myös päätoimi-
sia taiteilijoita. Seura on edistänyt keskustelua taitees-
ta ja taideharrastusta seurakunnissa, mm. kirkkojen 
taidehankintoja sekä harjoittanut julkaisutoimintaa. 

Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen. Seura on Tie-
teen ja Taiteen Kristillisen Tukisäätiön (TTKT) pe-
rustajajäsen, jonka kautta seura on myöntänyt useina 
vuosina apurahoja taiteelliseen toimintaan. Vuonna 
2011 Kristillinen Taideseura perusti Kristillisen tai-
desäätiön, jonka tarkoituksena on kristinuskon hen-
gessä tukea ja edistää taidekasvatusta, jakaa apura-
hoja taiteelliseen työskentelyyn ja tukea yhteistyössä 
eri osapuolten kanssa toteutettavia taidehankkeita. 

Kristillinen Taideseura julkaisee vuosittain ilmestyvää 
Ars Magna -lehteä. Kristillisen Taideseuran verkko-
sivut ovat uudistuneet 2019. Uudesta visuaalisesta 
ilmeestä vastaa Anu Pelkonen. Verkkosivut https://
kristillinentaideseura.fi/.	

Myös Facebookissa on sivut avattu. Käy tykkäämäs-
sä! 

tervetuloa Kristillisen taideseuran 
jäseneKsi

Kiinnostaako Kristillinen Taideseura? Voit jättää säh-
köisen jäsenhakemuksen verkkosivuillamme tai ilmoit-
tautua jäsensihteerillemme. Jäsen saa kerran vuodes-
sa ilmestyvän Ars Magna -lehden ja jäsentiedotteet, 
joista saa tietoa yhdistyksen toiminnasta. 

www.kristillinentaideseura.fi    l             Kristillinen Taideseura

r:11~,~ Kr!stillinen l Ta1deseura 
'-... 1 00 vuotta 
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Kristillisen Taideseuran 
hallitus

Eeva Tikka, puheenjohtaja
Mannerheimintie 38 A 4
00100 Helsinki
050 534 8724
eeva.a.tikka(a)evl.fi
 
Ansa Kirjavainen, sihteeri 
Pursimiehenkatu 20 A 6 
00150 Helsinki 
040 543 5912 
ansa.outi(a)gmail.com

Niilo Rantala, jäsensihteeri 
Leiviskäntie 13 A 10
00440 Helsinki
050 371 4619
niilo.heikki.rantala(a)gmail.com
  

Mirja Salminen, rahastonhoitaja   
Vuorikatu 20 D 51 
15110 Lahti 
044 300 2770 
mirjasalminen(a)phnet.fi
 
Kikka Miilus
Lahti
050 414 6561
kikka.miilus(a)gmail.com
 
Anja Ounila
Pajukatu 10 B 13
15520 Lahti
040 412 1029
 
Antero Polso
Westendintie 113
02160 Espoo
040 539 4800
antero.polso(a)kva.fi

Kristillinen taidesäätiö
c/o Veijo Muroke
044 351 1812
info@kristillinentaidesaatio.fi
www.kristillinentaidesaatio.fi

Jäsenjärjestö
Christian Artists Finland CAF ry
www.caf.fi
Arto Vuorela, Kristillisen 
Taideseuran varapuheenjohtaja 
sekä CAFin edustaja
Vanhatie 44 
02880 Veikkola 
040 590 7208 
arto.k.vuorela(a)gmail.com
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Kristillisen taideseuran vuosijuhla ja vuosiKoKous

Marian ilmestyspäivänä 22.3.2020

Temppeliaukion kirkko, Lutherinkatu 3, Helsinki
10.00 Messu 

Kirkon seurakuntasali
12.00 Kirkkokahvit 

13.00 Vuosijuhla

           Ohjelmassa mm. kulttuurihistorioitsija Riikka Stewen

15.00 Virallinen vuosikokous

Vuosijuhlan	tarkempi	ohjelma	julkaistaan	seuran	nettisivuilla:	www.kristillinentaideseura.fi




