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Taiteen kielellä 

Rakkaat Kristillisen Taideseuran jäsenet 
ja ystävät! 

Yllättävän haasteellinen vuosi 2020 
seurasi Kristillisen Taideseuran sata
vuotisjuhlavuotta. Sekä taiteen rakas

tajat että tekijät ovat joutuneet miettimään 
aivan uusia tapoja taiteen kokemiseen ja te
kemiseen. Olemme totutelleet etätilaisuuk
siin, striimauksiin, taidenäyttelyiden ja mu
seoiden internetsivujen ja YouTube-kanavien 
selaamiseen. Olemme pitäneet etäisyyttä, 
kokeneet yksinäisyyttä ja niukkuutta, ihme
telleet uutta ja outoa vaihetta maailmamme 
historiassa. 

Taide, kaikki taide on yhdistelmä sekä yk
sinäisyyttä että syvää yhteisöllisyyttä. Kris
tillinen taide liittää meidät elämämme pe
ruskertomukseen, josta apostoli Paavalin 
kanssa sanomme: "Hänessä me elämme, lii
kumme ja olemme. Hän ei ole kaukana yhdes
täkään meistä."; Ei eristäytymisen aikana, ei 
sairaudessa, ei kivussa, ei taiteellisen inspi
raation hetkessä. 

Kristillinen Taideseura oli mukana suun
nittelemassa ja toteuttamassa laskiaissun
nuntain Tuomasmessua Lahden Ristinkir
kossa. Tilaisuus oli monella tapaa sydämiä 
koskettava. Lämmin kiitos lahtelaisille ko
kemastamme yhteisöllisyydestä. Jakamista, 
yhteistä kokemista oli myös Lahden Kristil
lisen Taideseuran jäsenten järjestämä tai
denäyttely. Teemanamme Lahdessa oli: Olet 
rakastettu! 

Olkoon tämä vakuutus totta meille tänä 
kummallisena korona-aikana. 

Perinteinen Kristillisen Taideseuran Marian
päivän juhla ja vuosikokous jouduttiin pe
rumaan. Onneksi saimme kuitenkin syksyl
lä kokea taidehistorioitsija Riikka Stewenin 

Pääkirjoitus --

Eeva Tikka 
Kristillisen Taideseuran 

puheenjohtaja 

Maria-aiheisen esityksen Temppeliaukion 
kirkolla. 

Olet rakastettu! 

"Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus ... " 

Kristillinen taide on rakkauden kieltä! 

Kieli on kommunikaation väline, sellaisena 
tuiki tärkeä. Etten jäisi yksin, että olisin ra
kas jollekin, että ominaislaatuni, eivät aino
astaan ulkoiset saavutukseni, vaan sisimpä
ni, kuultaisiin tai ainakin joku kuulisi, ym
märtäisi ja rakastaisi, että minä voisin myös 
kertoa toiselle hänen ainutlaatuisuudestaan. 
Taiteen kielellä - on se sitten kuvaamatai
detta, musiikkia, kirjallisuutta, teatteria tai 
elokuvaa, on se ominaisuus, että kokijan ei 
tarvitse ymmärtää sitä dogmaattisesti juu-
ri jollain määrätyllä tavalla. Paikalla, ajal-
la ja kokemusmaailmana on merkityksen
sä. Tämä on taiteen kutsuvuutta, rakkauden 
kieltä. Rakkauden kieli näkee ja kuulee jo
kaisen ainutkertaisen ihmisen ainutkertai
sen tilanteen. 

Kiitollisena rakkauden kielestä, luovuuden 
lahjasta! 
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• Johanna Vilja-Mantere 

Virret virtasivat 

Kun kuvataiteilija Mirja Ilkan teoksia katsoo keskittyneesti, 
tuntuu kuin maalaukset alkaisivat hehkua. 

\) 
ärimaailma on maanläheinen, mutta ka kokee pikemminkin ajautuneensa kuin 
läpikuultava maalausjälki jättää nä- suunnitelmallisesti tähdänneensä. Koulu-
kyviin eri kerrokset luoden utuisen, aikoina syntynyt mielikuva opettajuuden ja 

usein unenomaisen vaikutelman, kuin ohu- taiteentekemisen yhdistämisestä ei osoit-
en kudelman takaa paistaisi valoa. Samaan tautunut käytännössä kovin yksinkertaisek-
aikaan tuotannossa on rouheutta,jonka lä- si. Nykypäivänä kuvataiteen opettajan pitää 
pitunkemana kauneus ei jää koskaan aino- tehdä paljon muutakin kuin opettaa. 
astaan estetiikaksi vaan käy kohti katsojaa 
rehellisesti ja kysyvästi. 'Iyylille on vaikea 
löytää vertailukohtaa. 

Mirja Ilkan omintakeisen maalausjäljen 
taustalla on pitkä kokemus, harjoittelu ja 
opiskelu. Kuvantekemisen juuret ulottuvat 
varhaiseen lapsuuteen asti. 

"Olen maalannut ja piirtänyt pienestä pitäen, 
aina on ollut tussit pöydällä ja sormet tussis
sa. Isoäitini esimerkki innosti minua, hän teki 
jatkuvasti kuvia. Mutta hänen sukupolvel
leen taide oli yleensä enemmän harrastus kuin 
ammatti. Olen kulkenut pitkän tien tällaisesta 
ajattelusta kohti omaa taiteilijuutta." 

Taiteilijuus ei ollut itsestään selvä uravalin
ta, mutta jotakin siihen liittyvää Ilkka tiesi 
aina haluavansa tehdä. Kouluaikoina Ilkan 
kuvataiteen opettaja osoitti, että on mah
dollista olla sekä opettaja että taiteilija. Tai
deteollisesta korkeakoulusta vuonna 2007 
valmistuneen Ilkan tie kuvataiteen opetta
jakoulutukseen ei kuitenkaan koskaan ol
lut aivan itsestään selvä. Opettajuuteen Ilk-
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Valmistumisensa jälkeen Ilkka on opetta
nut taiteentekemisen ohella aivan viime ai
koihin asti. Ilkan teoksia on ollut nähtävillä 
useissa näyttelyissä Suomessa ja Ruotsissa. 

Jonkinlaiseksi käännekohdaksi kohti täysi
päiväistä taiteilijuutta muodostui Luotujen 
laulu -niminen teos, jonka lähtökohdat syn
tyivät yhteistyöprojektissa virsiä väitöskir
jassaan tutkineen kanttori Sirkku Rintamä
en kanssa vuonna 2018. Konsertissa Ilkka 
maalasi muusikoiden soittaessa ja tanssi
jan tanssiessa. Virsien lyriikat olivat mm. 
Pekka Kivekkään ja Fransiscus Assisilaisen 
luontoon liittyviä tekstejä. Maalauspohjal
le ilmestyi puu ja sen ympärille muita luo
makunnan olentoja. Teemat jäivät elämään 
Ilkan taiteessa myös kauan konsertin jäl
keen. Genesiksestä ja Nooan arkin kerto
muksista kumpusi aihioita aina vain uusiin 
töihin. 

"Ajatus siitä, että luomakunta ylistää Luojaa, 
on kantanut minua taiteessa ja elämässä. Mi
nun tapani elää ilmenee värein ja viivoin." 



Nooan arkin Mirja likka maalasi virsilyriikan innoittamana. 

Mirja maalaa Marie-ystävän seinää tv-ohjelmassa 
Unelmakoti Sisiliassa. 

Jossain vaiheessa Mirja Ilkka tajusi, ettei
vät vuorokauden tunnit ja oma energia riitä 
kaikkeen ja haave kokopäiväisestä taiteili
juudesta vahvistui. Nyt unelmasta on tullut 
totta, mikä on samaan aikaan hienoa ja vä
lillä hämmentävää. 

"Juuri nyt on takki melko tyhjä ja päivärytmi 
hakusessa. Elän haudutteluvaihetta, etsin uutta 
suuntaa mutta luotan johdatukseen." hän ku
vailee nykytilannettaan. 

"Vuosi sitten alkanut mutta vähän kesken jää
nyt projekti Vapauta uhri -järjestön kanssa 
odottaa. Kuulostelen, joko voisi jatkaa." 

Vaikka tulevaisuus on meille kaikille epävar
ma, suurin kuva on suurimmissa käsissä. 

Kirjoittaja on taiteilija ja taidepedagogi (TaK) 
sekä teologi (IT),joka on väitöstutkimuksessaan 
tarkastellut taidelähtöisiä menetelmiä nuorten 
kohtaamisessa. Hän on Kristillisen Taideseuran 
hallituksen jäsen. 
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• Ansa Kirjavainen 

Kristillisen Taideseuran ensimmäinen sihteeri 

Viesti sadan vuoden takaa 

Kädessäni on postikortti,joka on päi
vätty 14.1.1920. Se on osoitettu 'hra 
maisteri K. Sandelinille'. 

Kortissa on seuraava teksti: 

Kiittäen sähkösanomasta ja iloiten Taidepäivien 
onnistumisesta lähetämme sydämellisen terveh
dyksemme Taideseuran ensimmäiselle sihteerille. 

Hilja Krohn, Alma Kuula, Anna Hela, Martti Hela, 
Naemi Kahilainen, Väinö Kahilainen, Raili Ka
hilainen, Eino Rautavaara, Martti Vaula, Ilmari 
Launis, Ester Launis, Siiri ja ].H. Tunkelo 

Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhlassa 
minuun, Kristillisen Taideseuran nykyiseen 
sihteeriin, otti yhteyttä Raili Sorainen, joka 
kertoi isänsä Kaarle (Kalle) Soraisen (vuo
teen 1936 Sandelin) olleen seuramme ensim
mäinen sihteeri. 'fytär oli tallentanut isänsä 
päiväkirjoja, joissa kuvaillaan hänen toimi
aan Kristillisen Taideseuran sihteerinä. Päi
väkirjat sisältävät myös värikästä ajankuvaa 
lahjakkaan nuoren miehen vaiheista opiske
luelämässä ja liikkumisesta maamme kult
tuuripiireissä. 

Kalle aloitti opiskelut Helsingin yliopistossa 
1913. Hän asui farmorinsa Maria Sandelinin 
luona Helsingissä. Hän opiskeli ahkerasti ja 
ainevalikoimaan kuuluivat ainakin filosofia, 
estetiikka ja pedagogiikka, mutta hänellä oli 
myös paljon kulttuuriharrastuksia. Hän soit
ti pianoa, viulua, lauloi, näytteli. Hän toimi 

tuntiopettajana kouluissa opetta
en uskontoa, kirk-

1<~ J,rr-,,_l , 
l,l~lf -,.,._, Df,r. 

:t°IJ1;>-4~ '~ ~ (tl ,~,.~. i,r, 

Kalle Soraisen arkistosta 
löydettyä: viestejä sadan vuoden takaa. 
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kohistoriaa, myös voimistelua 
juutalaisten koulussa. Ope
tustoimesta hänellä oli ko
kemusta jo asepalvelus
ajalta; hänet oli määrät
ty kasvatusapulaiseksi 
Tampereen punavanki
leirille,jossa hän opet-
ti vangeille ruotsin 
kieltä, matematiikkaa, 
voimistelua ja kirjan
sidontaa. Kalle valmis
tui filosofian maiste
riksi 31.5.1919. 

Kristillisen Taideseuran 
sihteerin toimi julistettiin 
haettavaksi lehti-ilmoituk
sella: 

Hakijalta edellytetään kristillistä 
maailmankatsomusta ja taidekysymysten 
harrastusta. Palkka sopimuksen mukaan riippu
en siitä, missä määrin sihteeri, paitsi juoksevien 
asioiden hoitoa, voi omistautua esitelmätoimin
taan Seuran palveluksessa. 

Kalle valittiin Kristillisen Taideseuran ensim
mäiseksi sihteeriksi 30.5.1919. Palkaksi sovit
tiin 300 mk kuukaudessa. 

Päiväkirjamerkintöjensä mukaan sihtee-
ri kävi Krohneilla jopa useita kertoja viikos
sa hoitamassa Taideseuran asioita. Tehtäviä 
hänelle antoi Hilja Haahti (rva Hilja Krohn). 
Suunniteltiin ja toimeenpantiin hallituksen 
kokoukset ja kerhon kokoukset, järjestettiin 
kerhoiltamia ja juhlia. Kerhoiltamien ohjel
masta tässä muutama esimerkki: 

Alustimme 7 runokokoelmaa, nti Cederberg soitti, 
Raili Kahilainen lauloi ja rva K. lausui. 

Ansas selvitti Kurki-Suonion runoja, nti Pohjan
palo soitti, luin Alkajan ja selostin Horatiuksen 
runon. 

Esitelmätoimintaan Kalle osallistui muun 
muassa Hilja Haahden kanssa ja esitelmiä 
pidettiin eri paikkakunnilla ja niiden tarkoi-

Kalle Sorainen, Kristillisen Taideseuran 
ensimmäinen sihteeri. 

tus oli kansanvalistus. 
Kalle oli mieltynyt Fra 
Angelicon taiteeseen ja 
käsitteli esitelmissään 
muun muassa taiteli
jaa ja hänen maalauk
siaan. Ne olivat myös 
hänen tutkimustensa 
kohde. 

ff Kristillisen Taideseuran 
~ vuosijuhlassa 27.3.1920 pi

.g"" tämässään puheessa hän 
½<:>q,."t' mainitsee, miten Fra Angeli

,;,.'t-'-'-"' con taide vaikuttaa kuin voima-
kas saama. 

Tuusulassa 16.11.2019 järjestetyssä juhlas-
sa puhuivat Hilja Haahti (Hilja Krohn) ja Eino 
Salokas. Kalle kirjoitti juhlasta selostuksen 
Helsingin Sanomiin. Myös kerhoiltamista hä
nen tehtävänsä oli kirjoittaa selostuksia leh
tiin. Helsingin Sanomiin ja Kotimaahan hän 
kirjoitti arvostelun Lauri Pohjanpään kirjas
ta Erakko, jonka myyntiä hän hoiti. Kallen 
käynti Valtioneuvostossa mainitaan. Seuralle 
myönnettiin 3000 mk julkista avustusta. 

Sihteerin toimesta Kalle erosi 30.4.1920. Uu
deksi sihteeriksi valittiin Aarne Lattu. Vielä 
sihteerin toimesta erottuaan Kalle kirjoitti: 

"Pidin esitelmän Kristillisessä Taideseurassa Hos
pitzissa E. Janssonista 20 hengelle 22.11.1926. 
Sain palkkioksi 100 mk." 

Kalle väitteli filosofian tohtoriksi Sören Kier
kegaardin filosofiasta vuonna 1927. Hän toi
mi ruotsin kielen lehtorina Tampereen ly
seossa, Helsingin suomalaisessa lyseossa ja 
Helsingin Normaalilyseossa. Elämäntyönsä 
hän teki Kierkegaardin filosofian tutkijana. 

Kirjoittaja on Kristillisen Taideseuran sihteeri. 
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• Piia Klemi 

Taide kuuluu monin tavoin harrastuksiini, ja olen siinä suhteessa etuoikeutettu, 
että voin tuoda taidetta myös osaksi työtäni seurakunnassa erilaisten tilaisuuksien, 

näyttelyiden ja musiikkitapahtumien myötä. 

Toimin tällä hetkellä Töölön seurakun
nassa turisti- ja kauppakeskuspappi
na. Uskon vahvasti, että hengellisyys 

ja taide, hengellisyys ja erilainen luova il
maisu kulkevat käsi kädessä. Meihin on luo
tu kipinä tulla nähdyksi ja kuulluksi, tehdä 
jotain uutta näkyväksi ja kuuluvaksi. 

Turistipappina työni on ennen kaikkea 
olla kohtaamassa upeassa Temppeliauki-
on kirkossa vierailevia turisteja ja kotimai
sia matkailijoita. Tehtäväni on myös miettiä, 
miten tuohon vierailuun arkkitehtuurisesti 
ainutlaatuisessa kirkossamme voisi entis-
tä enemmän liittyä myös kokemus pyhäs
tä. Kirkkotila ja arkkitehtuuri puhuttelevat 
jo sinänsä, mutta miten tehdä näkyväksi ja 
tunnetuksi kristillistä spiritualiteettia eri us
konnollisista tai uskonnottomista taustoista 
tuleville vieraille. 

Samankaltainen haaste minulla on työs
säni kauppakeskuksessa. Miten tehdä näky-

väksi kirkon sanomaa vahvasti kaupallisessa 
tilassa - mutta toisaalta myös tilassa, jossa 
ihmiset viettävät aikaansa, tapaavat toisi
aan ja kokevat yhteyttä tai jonne he ehkä 
pakenevat yksinäisyyden tunnetta ja tyh-
jää kotia? Koen olevani etuoikeutettu siinä, 
että työni on jalkautua sinne, minne ihmiset 
ovat, missä he tekevät arkisia hankintojaan 
tai pysähtyvät työmatkallaan. Seurakunnal
lamme on tässä tuhannen taalan paikka, 
mahdollisuus tavoittaa heitäkin, joille kirkko 
muuten näyttäytyy etäisenä ja ehkä merki
tyksettömänä. 

Joululaulut uutisena 

Ajattelen, että molemmissa tehtävänku
vissani taiteella on merkittävä rooli. Jou
lun 2019 alla järjestimme suuren Kauneim
mat joululaulut -elämystapahtuman Mali 
of Triplan tapahtuma-aukiolla yhteistyössä 

KUVAKAAPPAUKSIA TAPAHTUMAN YOUTUBE·VIDEOLTA. VIDEON JULKAISIJA TÖÖLÖN SEURAKUNTA. 



Suomen Lähetysseuran kanssa. Saimme ja
kaa tuon elämyksen yli 3000 ihmisen kanssa 
ja ylitimme tapahtumalla myös valtakunnal
lisen uutiskynnyksen. Palaute oli kannusta
va ja positiivinen. Erityisen iloisia olemme 
kauppakeskuksen halusta ja innokkuudesta 
tehdä yhteistyötä kanssamme. Mahdollisuu
det tavoittaa ihmisiä kauppakeskuksen julki
sessa tilassa ovat huomattavasti suuremmat 
kuin mitä seurakuntien tiloissa, joihin mo
nelle syystä tai toisesta edelleen on korkea 
kynnys tulla. 

Hengellinen ulottuvuus 

Myös oma tilamme Fokus saman kauppakes
kuksen 5. kerroksessa tarjoaa hyvät puitteet 
erilaisille taide-elämyksille. Konserttien ja 
esitysten lisäksi tarjoamme muun muassa 
kursseja ja workshop-päiviä luovan kirjoitta
misen ja maalaamisen tiimoilta. Joskus hen
gellisiä asioita on helpompi käsitellä taiteen 
kautta, oli kyseessä sitten musiikki, teksti, 
maalaus, installaatio, tekstiilitaide tai ark
kitehtuuri. Tämän olen saanut kokea sekä 
omassa elämässäni että saanut myös palaut
teena lukuisilta hengellisiltä matkakumppa
neilta. 

Toimiva yhteisö 

Erityisen tärkeä kokemus viime vuosilta mi
nulle oli mahdollisuus ottaa työstäni opinto
vapaata ja opiskella tekstiilialan artesaanik-

si. Sain tutustua sekä perinteisiin että aivan 
uudenlaisiin käsillä tekemisen tekniikoihin, 
minulle tähän asti vieraisiin. Opiskeluuni 
kuului vapaaehtoinen työharjoittelujakso, 
jonka pääsin suorittamaan Helsingin Ooppe
ran ja baletin lavastamoon. Tuo kuusi viikkoa 
lavastamossa, näyttämön takana, oli minulle 
huikea jakso. Harjoittelun aikana näin, mitä 
yhdessä tekeminen yhteisen päämäärän 
hyväksi voi olla. Kaikkien taiteen ja teknii
kan eri osaamisalojen tavoitteena oli saada 
näytös kaikkine yksityiskohtineen valmiik-
si ensi-iltaa varten, jotta yleisön saama tai
teellinen elämys olisi mahdollisimman kor
keatasoinen ja vaikuttava. Tällaista yhteistä 
tavoitteellisuutta ja samaan hiileen puhalta
mista toivoisin saavani kokea vielä lisää. 

Uuden vuoden 2021 myötä sain ilon ja 
kunnian liittyä Kristillisen taidesäätiön hal
lituksen jäseneksi. Odotan innolla, minkälai
sia yhteistyömahdollisuuksia säätiö mahdol
listaa! 

Kirjoittaja on Töölön seurakunnan turisti- ja 
kauppakeskuspappi, tekstiilialan artesaani sekä 
Kristillisen taidesäätiön hallituksen jäsen. 

Y Kauneimmat joululaulut -elämystapahtu
man kauppakeskus Mall ofTriplassa koki yli 
3000 ihmistä Helsingissä 2019. 



• Veijo Muroke 

*** 
* * Eurooppa * -kristittyjen manner* 

Tulevaisuus * jatoivo * 
*** 

Kristinuskolla ja kirkolla on ollut Euroopassa valtava merkitys 
vakautta ja turvaa luovana tekijänä, aikana jolloin valtio on ollut heikko. 

K irkko on sysännyt liikkeelle valtiol
listen rakenteiden muodostumista ja 
puolustanut ihmisarvoa. Kansan kes

kuudesta nousseet herätysliikkeet ovat vah
vistaneet kansalaisten yhteisöllisyyttä, oma
kohtaista uskoa ja toivoa paremmasta. 

Ei siis ihme, että kristittyjen määrä kasvaa 
nopeimmin Afrikassa ja Keski- ja Etelä-Ame
rikassa, missä kristillisyys luo turvallisuut-
ta ja toivoa. Kristittyjen määrä vähenee Eu
roopassa, missä kristillisyys on 2000 vuotta 
vanhaa perua. Monet kristilliset arvot ovat 
siirtyneet osaksi eurooppalaisten valtioiden 
lainsäädäntöä. Varsinkin nuoret aikuiset jät
tävät kirkon, kun eivät tunne saavansa kir
kosta mitään, mitä eivät voi saada muualta. 
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Unohtuu, että näiden muiden kanavien taus
talla on kristillisyys tavalla tai toisella. 

Euroopan unioni järjestää kaksivuotisen Eu
roopan tulevaisuutta käsittelevän konferens
sin 2021-2023. Tarkoitus on yhyttää kansalai
set alhaalta ylöspäin suuntautuvaan vuoro
puheluun, jossa heitä kuunnellaan ja heidän 
mielipiteensä otetaan huomioon Euroopan 
tulevaisuudesta käytävissä keskusteluissa. 
Onko tässä kirkolla mahdollisuus tavoittaa 
pakenevia nuoria? Visionääreillä on nyt tilai
suutensa. 

Nuorten osallistumisen varmistamiseksi jär
jestetään kaksi nuorisofoorumia ikärajana 
16-25 vuotta. Tarkoitus on kuulla tavallisten 



-c: Euroopan unionin lipussa ympyrä edustaa 
Euroopan kansojen unionia ja 12 tähteä sym
boloivat täydellisyyttä ja yhtenäisyyttä. Lipun 
suunnittelija Arsene Heitz on myöntänyt, että Il
mestyskirjan 12. luvun jae on innoittanut häntä 
lipun luomisessa. "Taivaalla näkyi suuri tunnus
merkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu 
jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitois
ta tähteä." 

nuorten omia ajatuksia, hätää ja unelmia, 
ikäluokan monimuotoisuus mahdollisim
man kattavasti edustettuna - ylioppilaita, 
partiolaisia, rippikoululaisia - niin, että mah
dollisimman moni kokee tulleensa kuulluksi. 
Herkkä ikä, jossa tulevaisuus ja toivo hake
vat uomiaan. 

Opiskelu, parisuhde, asunto ja työ - nämä 
neljä ovat edessä, mutta missä järjestyk
sessä? Mahdollisia polkuja on 24. Jokainen 
meistä kulkee jotain niistä. 30 vuotta her
keämätöntä kilpailua koulun penkiltä toisel
le palkintona elämän ruuhkavuodet: suu-
ri asuntolaina, työ, lapsi ja koira. Monelleko 
tämä polku on mahdollinen? Voisimmeko 
olla armollisempia? 

Elämme vanhemmiksi, työssäolon vuodet 
siirtyvät myöhemmiksi. Nuorille kaksikymp
pisille on avautumassa mahdollisuus valita 
oma polkunsa vapaammin. Kirkko voi tukea 
kaikkia 24 polkua vaalien. Syntyy tilaa ottaa 
vastuuta toinen toisesta, luonnosta, maail
masta. Elämään mahtuu hengellistä kasvua, 
rauhallista kypsymistä, tietoisia valintoja, 
lapsia, taidetta. Kertomuksia ja kuvia, missä 
vanha manner kantaa nuorta toimivaa kris
tillisyyttä. 

Kirjoittaja on arkkitehti ja lasitaiteilija. Hän toi
mii Kristillisen taidesäätiön hallituksen puheen
johtajana. Säätiön uerkkosiuut www.kristillinen
taidesaatio.fi. 

Taiteen polkuja 1919-2019 

Ikkunasta näkee 
ulos ja sisälle 

Mitä on kristillinen taide? Millaisessa 
vuoropuhelussa eri taiteenlajit ovat uskon 
kanssa nykypäivänä? Kristillisen Taide
seuran juhlakirja "Ikkunasta näkee ulos 
ja sisälle" (2019) vastaa ansiokkaasti näi
hin ja lukuisiin muihin kysymyksiin. 

Kirjassa pääsevät ääneen niin arvostetut taitei
lijat kuin taiteentutkijatkin, ja harvan kiven se 
jättää kääntämättä. 

Irja Aro-Heinilän ansiokkaasti toimittamassa 
kirjassa kurkistetaan siihen, millaisessa suhtees
sa musiikki, tanssi, kuvataide, teatteri, runous, 
elokuva, käsityötaide, taideteollisuus, arkkiteh
tuuri ja muut taidemuodot ovat kristillisyyteen. 

Artikkeleita on ollut kirjoittamassa muun 
muuassa tanssitaiteilija Titta Tunkkari, symbo
litutkija Liisa Väisänen, eksegeetti Matti Myl
lykoski, kirkkoarkkitehtuurin asiantuntija Ar
to Kuorikoski sekä monet monet muut. Erää
nä aarteena ansaitsee tulla nostetuksi säveltäjä 
Kari Tikan kantaatti "Prima /ntenzione", jolla on 
kunnia toimia kirjan ensimmäisenä osiona. 

"Ikkunasta näkee ulos ja sisälle" on jo itses
sään taideteos - ihmeellisen paljon on saatu 
kahteensataan sivuun mahtumaan! 

Tilaa kirja itsellesi tai lahjaksi. 
Ole hyvä ja laita sähköpostia osoitteeseen 
nlllo.heikki.rantala@gmall.com1 
Kirjan hinta on 35,00 E sls. postimaksun. 

Taiteen polkuja 
1919-2019 
Ikkunasta näkee 
ulos ja sisälle 
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• Arto Vuorela 

Juhani Aaltonen 

Musiikki alkaa 

Juhani "Junnu" Aaltonen on monessa mukana ollut huilisti ja saksofonisti. 
Musiikki alkoi nuorena kitarasta, mutta matkassa on ollut monia mutkia. 

Edelleen jatkuvaan 85 vuoden taipalee
seen mahtuu paljon käänteitä. Suuri 
linja on ankaran Jumalan vaihtuminen 

armolliseksi. Jumala oli kyselemättä päättä
nyt tehdä hänestä muusikon, vaikkei se vai
kuttanut mahdolliselta. 

12 Ars Magna 2021 

Yksivuotiaan pojan vanhemmat erosivat. 
Isä oli lahjakas muusikko, jolta on varmaan 
periytynyt lahjakkuutta ja dramatiikan tajua 
- mutta jolta poika ei koskaan kuullut ään
täkään. Kaksivuotiaana hän sairasti korvatu
lehduksia. Lapsuuteen kuului vieraita paik-



koja, nöyryyttämisiä ja traumoja. Lapsuu
den muistoissakin on häpeän aiheuttamia 
aukkoja. 

Junnu työskenteli sahalla 16-23-vuoti
aana. Kahdesti hän jo myi soittimet ja lähti 
Ruotsiin töihin. Vaimo Riitan kanssa saatu 
poikavauva menehtyi synnytyksessä. 'fyttä
rellä on nyt kolme lasta. 

Junnun musiikillisista vaiheista löytyy tie
toja mm. CAF:n verkkosivuilta. Hän sanoo: 
- Olen oppinut olemaan itse avaamatta ovia, 
vaikka se olisi oikea ja oikeaan aikaan - an
taa Jumalan tehdä se. 

Hänet on pyydetty vastuutehtäviin joh
tajuusseminaariin ja mentoriksi Helsingin 
raamattukoulun miesfoorumiin. Hän on ar
vostettu vierailija lukemattomissa studio
sessioissa ja eri kirkkokuntien tapahtumissa. 
Muusikko kun pääsee joka paikkaan. Junnu 
on ns. kuiva karismaatikko, jolla tuskin on 
hiuskaan heilahtanut kun muut kaatuilevat. 

Julkiset tunnustukset ovat tulleet yllätyk
sinä, viimeisimpänä kirkon kulttuuripalkin
to vuonna 2018. Hän arvostaa niitä suuresti. 
Kirkkoa tarvitaan isoihin kuvioihin: 
- Pienet kivijalkaseurakunnat eivät pysty 
vaikuttamaan kulttuuriin vastaavasti. 

Oivallisia oivalluksia 

Kristittynä hän on saanut hengellisiä keho
tuksia, lähinnä hänelle itselleen tarkoitettuja 
konkreettisia ohjeita. Niitä on myös koottu 
kirjaseksi Oivallusten kirkastama armo (Päivä 
2017). Lisää löytyy päiväkirjoista. Alkuaikoi
na ne käsittelivät sitä, miten ei kannata toi
mia, myöhemmin sisältö on armon sanoja. 

- Aina kun soitat, soita niin ettei lammen pin
ta mene rikki. Tämä oivallus tuli näyssä hie
nosti hoidetusta miljööstä ja ymmärsin heti, 
mitä se tarkoittaa. Mukaudu musiikkiin, älä 
sodi sitä vastaan, älä vie sitä muualle, kuun
tele ja katsele muita. Siis 1 + 1 = 2, sen verran 
ymmärrät. Tee niin ja se riittää. Silti puittei
siin mahtuu loputtomasti tilaa ja vapautta. 
Voin soittaa atonaalisestikin, mutta niin että 
se sopii sävellajiin. En soita ns. friitä ilman 
toonikaa, johon nähden syntyy jännitteitä. 
Lasse Heikkilällekin tuottajana toiminut An
neli Kärki teki tuohon oivallukseen runon. 
Totesin, että tässähän tämä on! Tuosta ru-

nosta on kehittynyt sittemmin paljon muu
ta. Se oli jonkinlainen lähtökohta. 

- Julistava taide on usein keskinkertaista, mut
ta hyvä taide on aina julistavaa. Mieti esim. 
neuvostotaidetta. Psalmeja on hyvä tutkia. 
Ne alkavat usein siitä että kaikki on pielessä, 
lopuksi kuitenkin nousee kiitos. Olemmeko 
siis opetusten ja ylistyslaulujen sanojen ta
kana, väitetäänkö niissä että kaikki on hie
nosti? Mitä sanat merkitsevät juuri minulle? 
En koskaan pyri hengellistämään musiikkia 
- soitan niin hyvin kuin osaan ja Jumala voi 
hengellistää sen. 

- Ehjä rikkinäisyys: sitä, joka tulee Jumalan 
rikkomaksi ei ihminen voi enää rikkoa. Sellai
nen ei enää hae oikeutta - hyvitystä ihmis
ten tekemistä haavoista menneisyydessä -
eikä ole tuomion vaan armon alla. Pahinta ei 
ole se mitä sinulle on tehty, vaan mitä sydä
meesi on jäänyt ja millainen rupi on kasva
nut. Ehjä rikkinäisyys tekee herkäksi, ei toi
mi tunteista käsin. Tunteiltaan kypsä ei tee 
päätöksiä tunteiden pohjalta, vaan päätök
siin tulee Jeesuksen näkökulma. 

- Musiikin ja rukouksen kuoren pitää mennä 
rikki. Jumalalle kelpaa särkynyt sydän 
(Ps. 51 ja Ps. 147:3-6). Minut säröillä olevan 
hän rikkoi voidakseen eheyttää minut. Näitä 
kun sisäistää, voi soittaa uljaastikin, mut-
ta se tulee eri asenteella. Muutoin lavalle 
astuu voiman tunnossaan virtuoosi ja sieltä 
poistuu jäätävässä vastaanotossa virtuaasi, 
kun taas häpeäntunteissa tehty soitto onkin 
saattanut koskettaa. 

Haavan salaisuus 

- Jumalan aiheuttama haava ei umpeudu kos
kaan. Sen salaisuus on siinä, että hän vuodat
taa siihen ihmeellistä lohdutuksen, laupeuden 
ja autuuden öljyä. Tämän haavan nimi on 
synnintunto (ei siis syyllisyys), eli vastuunot
taminen omista teoistaan kuten Daavid. 

- Pyhän Hengen läsnäolo tulee ennemmin her
kässä tilassa kuin kaikkien tietäessä, miten 
soitetaan. Eniten olen oppinut niiltä, jot-
ka osaavat vähemmän kuin minä, ja yleen
sä he johtavat musiikkia. Sinusta tulee hyvä 
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,, 
Sanan on 

hyvä juurtua 

sydämeen, niin 

että se tulee 

sieltä kuin soitto 

ilman nuotteja. 

utta epäonnistumiseen, 
epätietoisuuteen, impro
visointiin. Erämaavaihei
ta ja romahduksiakin voi 
tulla. Tiedon puutteeseen 
tai epäuskoon ei kuiten
kaan tarvitse tyytyä; niis
tä voi päästä eteenpäin. 
Etsivälle vastataan. 

Viisikymppisenä itämaiset gurut ja muut saivat jäädä. Jumala löysi Riitan 
ja Junnun, joka syntyi uudesti yksin kotonaan. Hän näki myös näyn Jee
suksesta katujen risteyksessä. Samalle paikalle olohuoneeseen hankittiin 
sittemmin flyygeli. Soitin odotti siinä kuitenkin seitsemän vuotta, ennen 
kuin rukousmusiikkiklinikat alkoivat. 

- Mitä teetkin, tee se niin 
kuin Jumalalle. Vaikka se 

olisi ikävä homma. Ei se loputtomiin kestä. 
Joskus tämä on tarkoittanut 150 km:n mat
kaa pikkuteitä auttamaan harrastelijoita ää
nitteessä. Mutta se on antanut paljon, ja lop
putulos voi olla hieno. Minä olen verbi, olen 
teonsana. En ehkä osaa sanoittaa, mutta kun 
Jumala sanoo 'tee', minä suostun ja teen. 

johtaja vain sitä kautta, että olet johdettava, 
eikä hyvä johtaja lukitse asioita vaan auttaa 
ja vapauttaa muut tekemään sen minkä he 
osaavat. 

- Kaikkien kanssa en voi tehdä mitä minä itse 
tekisin, mutta heidän kanssaan voin tehdä sitä, 
mitä Jumala haluaa tehdä. Kuitenkin Jumala 
haluaa, että teemme suunnitelman, jota hän 
voi sitten muuttaa. Ilman suunnitelmaa ei 
paljoa tapahdu, mutta jätetään Jeesukselle
kin tekemistä. Hän kuiskaa korvaan tai näyt
tää jotain. 

- Maksimaalinen hätä ja minimaalinen tieto 
tarkoittaa hätää esim. jonkun puolesta tai 
ettei tiedä miten selvitä esiintymistilantees
ta. Alat siis huutaa Jumalaa apuun, ja taite
kohdassa kun et tiedä mitä tehdä, eikä näitä 
tilanteita voi suunnitella, tilanne voikin ha
puilemalla avautua: POW! 

- Luovuus on aina hetki, jolloin suunnitelma 
menee tavallaan poikki. Kehitä siis rohke-
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- Pienikin oivallus Jumalasta on vaikeutta, joka 
loistaa sydämeen ja poistaa siellä olevaa pime
yttä. Myös Paavalin saama näky muutti ta
van, jolla hän laajaa (ei musiikin- vaan) raa
matuntuntemustaan käytti. 

- Mennään evankeliumi edellä, sillä teologia 
on seurausta siitä eikä päinvastoin. Jumalan 
kirkkaus tarkoittaa usein jonkinlaista pai
noa. Se voi kohdistua ihmisiin tai kuhunkin 
soitettuun ääneen. 

Rukousta ja musiikkia 

Kouluttautuminen ja harjoittelu on ensiar
voisen tärkeää. Musiikissa Junnu on 'syn-



tynyt perätilassa' eli oppien sieltä täältä, ja 
teoriaa vasta jälkikäteen. Hän on oppinut 
musiikista kaiken maallisista yhteyksistä, 
mutta Jumala on opettanut, miten sitä voi 
käyttää. 

Toisten opettaminen puolestaan toimii 
parhaiten silloin, kun joku aidosti haluaa 
neuvoja päästäkseen seuraaville tasoille tai 
tyyleille, eikä loukkaannu jos neuvoja saa. 

Uskoontulosta kului vuosi, ennen kuin 
hengellisen vauvan annettiin nähdä sisäis
tä pimeyttään. Raamattu on selvästi Junnul
le rakas: Sanan on hyvä juurtua sydämeen, 
niin että se tulee sieltä kuin soitto ilman 
nuotteja. 
- Jumalan Sana, joka ei pakota ottamaan 
kantaa, on vesitetty. 

Hän on myös opiskellut paljon itselle tärkei
tä teemoja kuten Jumalan hyvyyttä sydämen 
parantamiseksi. 
- Kun jumalakuvani ensin muuttuu Jumalan 
Sanasta ja rukouksesta, siten minä ja kuva 
itsestäni muuttuu. Ratkaisevaa on, millai
seen Jumalaan uskon. 

Tästä puhuu sekin, että vaikka Israel toi
misi pahimmalla mahdollisella tavalla, se 
olisi edelleen Jumalan silmäterä. 

Rukousklinikat syntyivät pyynnöstä, että 
Junnun tulisi opettaa muita. Vasta erilaisten 
ihmisten alkaessa kokoontua heillä kotona 
asia avautui. Ahaa, tätä se tarkoittaa. 
- Eri taidemuotojen edustajat tuovat fyysi
sen tai visuaalisen puolen esille, musiikki al
kaa elää ja kommunikoida, toimimme peilei
nä toisillemme ja tuomme erilaisia näkökul
mia. Taiteilijoiden kautta yleensäkin näkee, 
missä maailma menee, he eivät keksi sitä 
itse. Joku saattaa kirjoittaa niin kuin minä 
soitan, hän osaa sanoittaa asioita. Klinikoilla 
on käynyt paljon insinöörejäkin. On tarkoi
tus, että klinikalla käyneet voivat paremmin 
ja voivat jatkaa tekemistänsä uudistuneina. 

Klinikoita on pidetty myös Perheniemen 
opistolla. Niissäkin on aina ollut läpimurto
ja: on ollut jokin ristiriita, kuten näkemysero 
millaisia lauluja pitäisi olla. Tai sitten: 
- Biisi on tämä, missä kohtaa laulu alkaa? 
No enpä tiedä. Sitten äkisti saattaakin laulu 
suunnittelematta vaihtua tai homma toimia. 

Kannattaa viedä asia loppuun niin, että kaik
ki jo kyllästyvät tyhjän - esim. skaalojen -
jauhamiseen ja Jumala saa tilaa. Syntyy pie
niä melodianpätkiä. Jotkuthan ovat sellaisilla 
rikastuneetkin ... 

- Mielellään pidän vaikkapa lauantaisemi
naareja, joitain vakiosoittajiakin mukana. 
Tapahtumat lähtevät käytännön tekemises
tä, ja opetus selittää sitä. Ylistystä ei mennä 
rinta rottingilla näyttämään että näin se teh
dään, vaan tulee haistella, missä kukin yh
teisö ja sen ihmiset menevät. Muuten vanha 
leili voi mennä rikki. Opetuksen tulee vasta
ta sanomattomiin kysymyksiin, ja musiikki 
tarjoilla armon lautaselta taikka istuttaa uu
teen paikkaan. 

Uskollisuus pienessä 

- Totuutta haetaan nykyään ihmiskeskeisin 
perustein - tai vaikka haettaisiin kristuskes
keisesti, Kristus käsitetään vain laajempana 
käsitteenä. Mutta Kristus on yksi jakamaton 
persoona, joka ei koostu käsityksistämme 
hänestä. 

-Joku voi kyllä väittää: Jeesus on rakkaus,ja 
kaikki rakkaus on sallittua. Kuitenkin hän on 
totuus, ei se, mitä luulemme hänen pitävän 
totuutena. Kristus ei ole mielipide, ei olla 
parempi, hän ei ole olla oikeassa tai mitään 
muutakaan mistä voidaan olla vähintään 
kahta mieltä. Kristus ei ole jaettu. Me ihmi
set jaamme Kristuksen. 

- Humanismi on järjen valo, joka ei ole valke
utta ollenkaan. Ihminen on keskipiste. Se ei 
synnytä sinua uudesti niin kuin Jumalan Sana. 
Jos Jumala loikin ihmisen omaksi kuvakseen, 
humanismissa ihmisen kuva on - ihminen. 

- Olen vastaanottaja vain, olen soiva (Hellaa
kosken runosta ja hautakivestä). On paras 
olla pienessä uskollinen ja tarttua tehtäviin 
mitä eteen tulee. Mikä on minun paikkani? 
Jos et ole vielä valmis, ehkä jonain päivänä 
vain löydät itsesi siitä. Ja sehän voi muuttua 
ajan myötä. Mutta tottahan meidän käsi
tyksemme siitä, mitä taitoja pitäisi hankkia 
sen täyttämiseen, on erilainen vanhana kuin 
nuorena.• 
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• Anne Arrenius 

Inhimilliset aruot kohtaavat teatterissa 

Teatteria eri kulttuurien 
kansansaduista 

Kaukomaat ja kulttuurit kohtaavat sadunomaisissa monitaiteisissa draamoissa, joissa 
arvokasta on kaikki elävä, ihminen ja luonto itsessään. Global Art Stories tuottaa 

monikielisiä teatteriesityksiä kaikenikäisille eri puolilla Suomea. 

Y
hteiset arvot ku
ten luonnon kun
nioittaminen ja 

elämän monimuotoi
suus esiintyvät jo var
haisissa kansansaduis-
sa eri puolilla maailmaa. ~ 
Tarinoiden keskiössä § 
ovat oikeudenmukaisuus 
ja yhteisvastuu sekä auttaminen, ystävälli
syys ja yhteistyö. 

Kolmivuotinen kehittämishanke edistää ja 
vahvistaa monikulttuurisuuden vuoropuhe
lua, kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja 
kehittää monimuotoisuutta kulttuurin ken
tällä. Hanke tuo kaukaisten kulttuurien tun
nettuja kansansatuja teatterin keinoin ny
kypäivään sovitettuina. Teatteria esitetään 
ensin suomen, arabian, albaanin sekä soma
Iin kielillä ja myöhemmin kurdin, venäjän ja 
viron kielillä. Esityksissä nähdään suomalai
nen ja omaa kulttuuriaan edustava näytte
lijä. 

Tavoitteena on vastata monikielisen kult
tuurin tarpeeseen ja tarjota teatteria, jota 
voi ymmärtää suomen- ja vähemmistökielen 
puhuja, toteaa taiteellisesta työstä vastaa-

16 Ars Magna 2021 

va ohjaaja Mira Kivilä. Esi
tyksissä yhdistyy saumat
tomasti kaksi eri kieltä ja 
kulttuuria. 

Arabialainen kissa tuo suo
men ja arabian yhteen ta
valla, joka on ymmärrettä
vää, opettavaista ja viihdyt

tävää. Se saa pohtimaan monikielisyyden 
tärkeyttä. Esitys perustuu tunisialaiseen 
kansansatuun,jossa on kyse oikeudenmu
kaisuudesta ja luonnon kunnioittamisesta. 
Teatteria ja sirkusta yhdistelevä esitys tuo 
tuulahduksen arabialaista kulttuuria. Kivilän 
ohjauksessa monitaiteellinen elämys sisäl
tää musiikkia, teatteria ja sirkustaidetta, mu
kana esityksessä Pukinmäen Sirkuskoulun 
oppilaat. 

Moniulotteinen kansansatujen maailma si
sältää seikkailuja, hyppyjä toisiin maail
moihin ja ulottuvuuksiin. Sankarit auttavat 
heikompia, pelastavat tuntemattomiakin 
uhkaavista tilanteista ja suojelevat luontoa. 
Albanian kulttuurin tunnetuin tarina Alban 
ja kotka nostaa esiin olentojen monimuotoi
suuden ja kaikkien elävien yhteisvastuun 
luonnosta. Satuasiantuntija Sirpa Kivilaak-



1 
h 

so näkee, että monikielinen esitys luo uutta 
monimuotoisempaa kulttuuria. Se on juuri 
sitä, mitä aikamme tarvitsee: lisää monikult
tuurista ja -kielistä näkyvyyttä kulttuurin 
kentällä. 

Projekti huipentuu keväällä Koillis-Helsin
gissä Global Stories Festival -kulttuuritapah
tumaan, joka kiertää eri puolilla pääkaupun
kiseutua. Hanketta tukevat Helsingin kau-

punki, Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Nuori 
Taide säätiö. 

Kirjoittaja on Global Stories Festival -hankkeen 
tuottaja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pukin
mäen taidekoulujen kanssa, linkki www.taide
koulut.fi. Esitys on tilattavissa lnstagramissa: 
Global Art Stories. 
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Neitsyt Maria kuvataiteessa 
Taidehistorioitsija Riikka Stewen piti taideseuran vuosijuhlassa 2020 

esityksen taiteen Maria-kuvista. 

R
iikka Stewen on yliopisto-opettaja, 
taidehistorioitsija, nykytaiteen tutki-
1a ja kirjoittaja. Esitys sisälsi kohtauk

sia Marian elämästä taiteilijoiden näkemänä 
pääasiassa 500-luvulta 1400-luvulle. Tässä 
muutamia toimituksen poimintoja laajasta 
esityksestä. 

Vladimirin Jumalanäidin ikoni. Tempera puulle, 
koko 104 cm x 69 cm, 1100-luvulta. Tolmachin 
Pyhän Nikolauksen kirkko /Tretjakovin galleria, 
Moskova. 
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IKONI (kreik. eikon) on etenkin ortodoksi
sen kirkon nykyään käyttämä kuvatyyppi. 

1200-lukua edeltävällä ajalla ortodoksisen 
ja katolisen kirkon kulttikuvat olivat kaikki 
oikeastaan ikoneita. Varhaiskristilliseen ku
vastoon vaikutti antiikin hellenistisen kuvan 
perinne. Vielä myöhäisantiikin ajalla saatet
tiin tehdä illusionistisia, visuaalisesti realis
tisia esittäviä kuvia. Mutta kuvilla oli myös 
voimaa edustaa niiden kuvaamaa asiaa; esi
merkiksi Rooman keisarin kuva valloitetun 
kaupungin torilla toimi kaupungin suojeli
jana. Sanotaan, että ikoneja 'ei voi maalata 
käsin', niissä on siis ihmisen ulkopuolinen 
hengellinen ulottuvuus. Sanotaan myös, että 
tästä syystä kaikki ikonit ovat 'yhtä alkupe
räisiä'. 

Marian kuvissa erotellaan eri tyyppejä. 
Vladimirin Jumalanäiti on Maria-kuvien tyy
peistä 'Madonna Umilenie' eli hellyyden Ju
malanäiti. Tuntematon taiteilija on maalan
nut sen todennäköisesti Konstantinopolissa. 
Aikojen saatossa maalaus on kulkenut eri 
vaiheiden kautta Kiovan ja Vladimirin kau
punkien kautta Moskovaan. Venäjän vallan
kumouksen jälkeen se siirrettiin Tretjakovin 
galleriaan. Vuoden 1990 jälkeen ikoni siir
rettiin takaisin Pyhän Nikolauksen kirkkoon 
Tolmachin kaupungissa. Tämä kirkko on 
sekä toimiva kirkko että osa Tretjakovin gal
leriaa. Ikonia pidetään Venäjällä kansallisesti 
merkittävänä taideaarteena. 

Tarinan mukaan Stalin määräsi tätä iko
nia lennätettäväksi rintaman yllä kun saksa
laisten hyökkäys Moskovaan käynnistyi syk
syllä 1941. Hyökkäys päättyi etenemisen py
sähtymiseen tammikuun alussa 1942. 

j 



Marian Ilmestys. Fra Angelico. Tempera puulle, koko 190 cm x 191 cm, 1400-luvun puoliväli. 
Pradon taidemuseo, Madrid. 

TAITEILIJA Fra Angelico (11 Beato Fra Gio
vanni Angelico da Fiesole), 1387-1455, oli 

firenzeläinen dominikaanimunkki. Taiteili
januran lisäksi hän oli opiskellut teologiaa. 
Taidehistorioitsijoiden mukaan tässä maala
uksessa on 'valon metafysiikkaa'. Kun Jeesus 
sai alkunsa Pyhän Hengen vaikutuksesta, se 
merkitsi tuon ajan teologien ajattelussa ma
terian ja valon kohtaamista. Mariaa ei ole ku
vattu omiin oloihinsa vetäytyvänä, vaan hän 
hyväksyy enkelin ilmoituksen. Myös enkelin 
olemus heijastelee hänen viestissään ilmene
vää kunnioitusta Mariaa kohtaan. Taiteilijat 
nostavat joskus etualalle myös Marian kunni
oituksen taivaallista sanansaattajaa kohtaan. 

Maalauksen vasemmassa reunassa taitei
lija on esittänyt Aatamin ja Eevan karkotuk
sen paratiisista. Heidän takanaan voi nähdä, 
kuinka puutarhan puista putoilee ihania he
delmiä, hyvän ja pahan tiedon hedelmiä. Aa
tami ja Eeva nähdään kulkemassa poispäin 
häpeissään. Taiteilija on liittänyt karkotus pa
ratiisista -aiheen Marian ilmestykseen siksi, 
että Mariaa pidetään toisena, uutena Eevana, 

joka korjaa ja sovittaa edeltäjänsä virheen. 
Jeesuksen tulo maailmaan merkitsi, että Ju
malan valmistama ihmiskunnan syntien so
vitus oli alkamassa. Keskipilarin kohdalla ole
vassa lunetissa on kuvattu Isä Jumala, joka 
näkee tapahtuman. Holvikaaren alla istuu 
hienosti kuvattu pääskynen, joka toisinaan 
voi myös symboloida jumaluutta. Pääskynen 
esiintyy myös Jumalan suojelukseen viittaa
vassa Psalmin 84 säkeessä 'Sinun alttarisi 
luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääsky
nen pesäpaikan'. 

PSALTIARI käsittää psalmit Septuaginta
käännöksen mukaan. Psalmeja on alun pe

rin laulettu ns. Hagia Sofian liturgian mukaan. 
Vain kolme psalttarikirjaa on säilynyt tuolta 
aikakaudelta. Siksi psalttarilla on merkittävä 
asema bysanttilaisen kirkkotaiteen historiassa. 

Bysanttilaisen taiteen varhaisia kuvia, myös 
Maria-kuvia on hävinnyt. Tähän on vaikuttanut 
pääasiassa ikonoklasmi, kuvainraastaminen, 
joka sai alkunsa 800-luvulla. Tässä esitetyl-
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Khludovin psalttari. Sivukoko 195 mm x 150 mm, 
169 sivua. 800-luvun loppupuoli. Valtion historialli
nen museo, Moskova. 

lä käsikirjoituksen sivulla voidaan nähdä 
ristiinnaulitseminen ja roomalaisia sotilai
ta. Alareunassa on lisäksi kuvattu psaltta
rin syntyajankohdan Konstantinopolin piis
pa maalaamassa piiloon Kristuksen kuvaa 
konkreettisena esimerkkinä kuvakiellos-
ta. Tämä on tässä psalttarissa muulloinkin 
esiintyvä poikkeuksellinen teema. Psalttari 
on saanut nimensä historiantutkija Aleksei 
Khludovin mukaan, joka sai Athos-vuorelta 
tuodun psalttarin Moskovaan vuonna 1847. 

Kuvainraastamisen liikkeellä oli myös po
liittinen ulottuvuus, kirkossa olevien kuvien 
ei tullut vertautua keisarin kuvaan. Bysant
tilaisessa kristikunnassa käytiin laaja teo
loginen keskustelu siitä mitä kuvalle saa 
osoittaa. 'Proskynesis' tarkoittaa, että kuvan 
edessä polvistutaan, mutta polvistuja lausuu 
kuvan äärellä rukouksensa Jumalalle - kuva 
itsessään ei ole palvonnan kohde mutta se 
voi välittää kunnioittavan tunteen eteenpäin 
kuvan kohteelle. 

Pyhän Katariinan luostari Siinain erä
maassa on erityislaatuinen paikka siksi, että 
siellä on säilynyt kuvariitoja edeltäviä pieniä 
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hartausikoneita, mikä johtui siitä, että luos
tari ei kuulunut Bysantin hallintapiiriin. 

CHARTRESIN KATEDRAALI (ransk. Cathe
drale Notre-Dame de Chartres) luetaan 

goottilaisen tyylisuunnan kauneimpiin kirk
koihin. Se rakennettiin vuosina 1145-1220. 
Rakennustyön alkaessa lähtökohta oli ro
maaninen arkkitehtuuri, mutta Chartresin 
kaupungin palon 1194 jälkeen runko oli käy
tännössä rakennettava uudelleen. Länsijul
kisivu säästyi tulipalolta aikalaisten mukaan 
Neitsyt Marian ansiosta, koska eräs kirkon 
tärkeimmistä reliikeistä oli Marian viitan 
kappale. 

Katedraalissa on maailman parhaimpiin 
lukeutuva kokoelma keskiaikaisia lasimaa
lauksia. Kirkossa on kaksoistornit, joiden 
juurella länsipäädyssä sijaitsee pääsisään
käynti, ns. Kuninkaallinen portaali. Portaalin 
koristelu on rikas ja sisältää paljon kuvaker
rontaa. Portaalin arkkitraaveissa on runsaas
ti hahmoja. Kuvakerronnan kokonaisuudes
sa on sisäistä johdonmukaisuutta. Keski
ajalla pelastuskertomus oli kuvakerronnan 
keskus. Myös monet Vanhan Testamentin 
kertomukset viittaavat esikuvina Kristuk
seen. Esimerkiksi profeetta Joonan pelas
tuminen valaan vatsasta viittaa Kristuksen 
ylösnousemukseen. Keskimmäisten ovi-
en yläpuolella on Kristus kunnian Herrana, 
'Maiestas Domini' (kuvassa). Häntä ympä
röivät linnunradan tähtikuvioita ja vuoden 
kuukausia kuvaavat hahmot. Etelän puoleis
ten ovien yläpuolella on kuvattu Neitsyt Ma
ria, jolle kirkko on myös omistettu. 

Chartresin katedraali. Länsisivun Kuninkaallinen 
portaali, 'Kristus kunnian Herrana; 1000-luku. 



•Karinkka 

Rakkaus on väkevä kuin kuolema 
-ooppera 

Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, 
kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. (Nikean uskontunnustus) 

Jumalalla on kaksi kättä: toisella Hän hellii lämpimästi, toisella lyö rajusti. 
Kummallakin hän rakastaa palavasti. (Lutheria mukaillen) 

Keväällä 2014 alkoi erityisen rikas 
mutta kovin kivikkoinen matka kohti 
oopperani ensi-iltaa 8.10.2020. Näis

tä pääteemoista lähdin liikkeelle tekstiä ja 
musiikkia synnyttämään: 

Kuolema - ei ole muuta mihin verrata Isän 
rakkauden totaalisuutta. 

Jumalan vasen käsi - ihmispoloisen periviholli
set: saatana, synti, kuolema, helvetti ja laki. 

Isä (Esa Ruuttunen) ja lapset leikkivät Leviatanin (Jussi Vänttinen) kanssa. 
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Jumalan rakkauden konkretisoituminen ih
miselämässä - Aadam ja Eeva. 

Kristuksen, uuden Aadamin kärsimys, kuole
ma ja voitto. 

Kaiken näkyvän ja näkymättömän Luoja 
asettaa kaikki kohdalleen - kaikki kielet lau
lavat! 

Etenin kohtaus kohtaukselta, ensin teks-
ti, sitten musiikki. Luomismateriaalina oli 
useita oman elämäni teemoja, sekä elä
mänkokemuksellisia että musiikillisia. Pia
noparti.tuuri valmistui 2015 lopussa, orkes
teriparti.tuuri nopeasti. 2016 alkupuolella. 
Nyt vain äkkiä ensi-ilta, vanhassa työpai
kassani, Aleksanterin teatterissa! 

Syksyllä 2016 Jumalan vasemman käden 
raju isku, haimasyöpä, pysäytti. kaiken. Pa
rin vuoden tumma tauko. Syöpä osoitti pa
ranemisen merkkejä ja ensi-ilta siirrettiin 
kevääseen 2020. 

Loppu onkin koronahistoriaa. Saimme rak
kautta säteilevän, elämänläheisen produk
tion, josta sydämellinen kiitos kaikille kah
dellesadalle mukana olleelle, ja erityiskii
tos Kristilliselle Taideseuralle ja Kristilliselle 
taidesääti.ölle. 

Kirjoittaja on säveltäjä, kapellimestari ja obois
ti. Hänen sävellystuotantoonsa kuuluu kirkko
musiikkia, oopperoita, kuoro- ja yksinlauluja 
sekä orkesteri- ja kamarimusiikkia. 

■ Ohjaus Maisa Tikka, lavastus 
ja pukusuunnittelu Anna Kon
tek, koreografia Aku Ahjolinna, 
valot Janne Teivainen, kapelli
mestari Kari Tikka. 

■ Solistit: Aadam Kristian Lind
roos, Eeva Annika Leino, Isä Esa 
Ruuttunen, Synti Marika Hölt
tä, Helvetti Kaisa Näreranta, 
Laki Aki Alamikkotervo, Leevi 
Jussi Vänttinen, Kuolema Han
nu Forsberg, Viisaus Aku Ahjo
linna. 

■ Brevis Nova -oopperakuoro, 
kuoromestari Matti Rankala, 
Helsinki Chamber Orchestra. Pu
kujen ja lavasteiden valmistus, 
meikkaus ja kampaus Omnia
ammattikoulun opettajat ja op
pilaat. Tuottaja Teatro Produc
tions Oy, Kaisa Näreranta. 
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• Sakari Heikkilä 

Kristitty ja taiteilija 

Olen viime aikoina miettinyt, mitä kristittynä taiteilijana eläminen tarkoittaa. 

Itse olen muusikko, ja nuorena kasvoin 
siihen käsitykseen, että kristityn muu
sikon tehtävä on tehdä hengellistä mu

siikkia. 
Kun olin lukioikäinen, Juha Tapio solmi 

ensimmäisen levytyssopimuksensa. Siitä tuli 
kristittyjen keskuudessa suuri puheenaihe. 
Jotkut myös tuomitsivat muusikon 'luopio
na'. Ajatus oli, että jos teet sekulaaria mu
siikkia, et ole todellinen kristitty. Nämä aja
tukset vaikuttivat mielessäni pitkään. 

Jos olet esimerkiksi kuvataiteilija, pitääkö 
sinun maalata kuvia vain Jeesuksesta ja Raa
matun aiheista? Entäpä jos maalaatkin kau
niin maiseman, jossa rakastavaiset pitävät 
toisiaan kädestä? Kristittyjen taiteilijoiden 
tehtävänä ei mielestäni ole vain rakentaa ja 
ylläpitää kristillistä alakulttuuria, vaan olla 
osa yhteiskuntaa. 

Vaikkapa kristitty liikemies on osa omaa 
ammattikuntaansa ja vaikuttaa omassa so
siaalisessa ryhmässään. Kristitty lääkäri on 
osa yhteiskuntaa ammattinsa kautta. Miksi 
siis kristitty taiteilija ei olisi osa taiteilijoiden 
laajempaa heimoa? 

Meidät on luotu omaa sosiaalista ryh
määmme varten, olemme joukko suomalai
sia taiteilijoita. Voimme palvella, auttaa ja 
kannustaa taiteilijatovereitamme. Voimme 
tehdä hyvää, toimia kristillisten periaattei
den mukaisesti ja edistää pehmeitä arvoja. 
Silloin olemme mielestäni siellä, mihin Ju
mala meitä kutsuu. 

Nämä samat ajatukset ovat pyörineet 
mielessäni myös tehdessäni musiikkia seu
rakunnan käyttöön ja johtaessani ylistystä. 
Luomme helposti alakulttuurin,johon 'taval
linen suomalainen' ei pääse helposti sisään. 

Itse toimin luterilaisen kirkon sisällä, 
näen siinä mahdollisuuden. Luterilainen 
kirkko on toimijana tuttu useimmille häiden, 
hautajaisten, kastejuhlien, rippijuhlien ja 
joulukirkon kautta. Voimme muokata luteri
laista seurakuntakulttuuria ihmisläheisem
mäksi, rennommaksi ja vastaanottavaisem
maksi, jolloin ihmiset uskaltavat ja haluavat 
tulla kuulemaan hyvää sanomaa. 

Musiikilla on seurakunnan kulttuurin 
määrittelemisessä merkittävä osa. Tämän 
vuoksi olen kirjoittanut uudenlaista musiik
kia seurakuntakäyttöön. Olen ammentanut 
vaikutteita mm. suomalaisesta populaari
musiikista ja virsiperinteestä. Jatkan hengel
lisen musiikin tekemistä ja tiedostan samal
la kuuluvani kaiken musiikin kenttään. 

Kirjoittaja on lauluntekijä, tuottaja ja muusikko. 
Verkkosivut https://www.sakariheikkila.net/ 



• Antero Polso 

Nimet eläimille 
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Vuonna 2016 kirjallisuuden Nobel-pal
kinto myönnettiin Robert Allen Zim
mermanille, joka tunnetaan parem

min taiteilijanimellään Bob Dylan. 
Hän kääntyi messiaaniseksi 1979 ja jul

kaisi vuosina 1979-1982 hengellistä musiik
kia. Hän sai Grammyn 1980 kappaleestaan 
'Gotta Serve Somebody', joka on levyllä 'Slow 
Train Coming' (1979). 

Kappale 'Man Gave Names To Ali The Ani
mals' viittaa 1. Mooseksen kirjan kohtaan: 

Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki villieläi
met ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo 
nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antai-
si. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla 
ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet 
kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille 
villieläimille. ( ... ) -1. Moos. 2:19-20 

Dylan valitsi juuri tämän kohdan, koska se 
on merkittävä ihmisen olemukseen ja taitei
lijan työhön liittyen. Se kuvaa ihmisen ole
musta ja merkitystä luotuna. Se kuvaa myös 
Jumalan ihmiseen rakentaman luovuuden 
merkitystä ja ainutkertaisuutta. Siinä on 
yhtä aikaa pursuavaa iloa ja suorastaan jyl
hää hiljentymistä totuuden äärelle. Ihmisen 
luovuus toteutuu Jumalan yhteydessä. 
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Nimi kuvaa kantajansa olemusta. Ylistys 
on rukousta, jossa kunnioitetaan Jumalan 
olemusta, siis hänen nimeään. 

Kun Jumala luo, Hän tekee Sanallaan tyh
jästä. Kun ihminen luo, hän tekee jotain Ju
malan luomista aineksista, saamiensa tai
tojen ja näkemyksen mukaan, käyttäen sa
moista aineksista tehtyjä välineitä. Koko 
luova työ on Jumalan hyvä lahja. 

Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lah
ja tulee ylhäältä, valojen Isältä, jonka luona ei ole 
muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. 
-Jaak. 1:17 
ja 
Mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? 
-1. Kor. 4:7 

Vanhan liiton ilmestysmajaa koristelivat 
monet taidekäsityöläiset ja taiteilijat: 

Besalel ja Oholiab sekä kaikki taitajat, joille Her
ra on antanut viisauden, ymmärryksen ja kyvyn 
valmistaa kaikkea, mitä pyhäkköpalveluksessa 
tarvitaan, tehkööt kaiken niin kuin Herra on käs
kenyt. Mooses kutsui Besalelin ja Oholiabin sekä 
kaikki taitajat, joille Herra oli antanut viisau
den, kaikki, joiden sydän kehotti heitä ryhty
mään työhön. - 2. Moos. 35:18 



Tässä taiteilijat osallistuivat ainutkertaiseen 
tehtävään. 

Niin tulivat valmiiksi kaikki työt, jotka tehtiin py
häkköteltan ja sen telttamajan rakentamiseksi. 
Israelilaiset olivat tehneet kaiken tarkoin sen käs
kyn mukaisesti, jonka Mooses oli Herralta saa
nut. He toivat Mooseksen luo telttamajan, tel
tan ja kaikki sen varusteet( ... ) 

Israelilaiset olivat tehneet kaiken sen käskyn mu
kaisesti, jonka Mooses oli Herralta saanut. Moo
ses katseli kaikkea, mitä he olivat valmistaneet, 
ja näki, että he olivat tehneet täsmälleen Herran 
käskyn mukaisesti.Ja Mooses siunasi heidät. 
- 2. Moos. 39:32-33, 42-43 

Myöhemmin Herran kirkkaus täytti ilmes
tysmajan: 

Silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkka
us täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua py
häkkötelttaan, koska pilvi oli asettunut pyhäkkö
teltan päälle ja Herran kirkkaus täytti telttama
jan. - 2. Moos. 40:34-35 

Kuva taidekäsityöläisestä tai taiteilijasta ei 
ole tässä nykyaikaisen yksilökeskeinen tai 
traaginen. Heidän työnsä oli tarkoitus tuo
da kunniaa Jumalalle. He jättivät teoksensa 
Herran hyväksyttäväksi. 

Osallistun kansainvälisen seurakunnan mes
suun. Seurakunnassa, vaikkapa ehtoollisella 
Jumalan lapset eri kansoista ja kielistä koh
taavat. Messun jälkeen teen ja seurustelun 
lomassa kuuntelemme ja katsomme verkos
ta eli YouTube-sovelluksesta ylistysmusiikkia 
eri puolilta maailmaa. Kristillisissä seura
kunnissa tulee innostavasti ja rohkaisevasti 
todeksi, mitä psalmissa sanotaan: 

Kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä, 
kansakunnat! - Ps. 117:1 

Taivaassa kristittyjen maanpäällinen matka 
uskon varassa vaihtuu näkemiseen, kiitok
seen ja ylistykseen. Siellä näemme evanke
liumin kutsun taivasten valtakuntaan toteu
tuneena. Tätä näkymää kuvataan Ilmestys
kirjan 7. luvussa: 

Tämän jälkeen minä näin suuren 
joukon ihmisiä,joita ei kukaan voi
nut laskea, kaikista kansanheimois
ta, sukukunnista, kansakunnista 
ja kielistä. He seisoivat valtaistui
men edessä ja Karitsan edessä yllään 
pitkät, valkeat vaatteet ja käsissään 
palmunoksat ja huusivat voimak
kaalla äänellä: "Pelastus tulee mei
dän Jumalaltamme, joka istuu val
taistuimella, ja Karitsalta!" Kaikki en
kelit seisoivat piirissä valtaistuimen, 
vanhinten ja neljän olennon ympäril
lä, heittäytyivät kasvoilleen valtais
tuimen eteen ja palvoivat Jumalaa 
sanoen: "Aamen. Ylistys ja kirkkaus, 
viisaus, kiitos, kunnia, voima ja vä
kevyys - meidän Jumalallemme aina 
ja iankaikkisesti! Aamen." Yksi van
himmista alkoi puhua ja kysyi minul
ta: "Keitä nuo pitkiin, vaikeisiin vaat
teisiin pukeutuneet ovat, ja mistä he 
ovat tulleet?" Minä vastasin hänelle: 

~ "Herrani, sinä sen tiedät." Hän sanoi 
~ minulle: "Nämä ovat ne, jotka tule-
~ vat siitä suuresta ahdistuksesta. He 
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ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karit
san veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtais
tuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt 
hänen temppelissään, ja hän, joka istuu valtais
tuimella, levittää telttamajansa heidän ylleen. Ei 
heille enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei satu 
heihin eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on 
valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja joh
dattaa heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala 
pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään." 
- Ilm. 7:9-17 

Johanneksen kanssa keskusteleva vanhin to
teaa kristittyjen yhteisen piirteen: He ovat 
pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan 
veressä. 

Ilmestyskirja kertoo myöhemmin kuinka 
'kansojen loisto ja kalleudet' tuodaan taivaa
seen: 

Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä sen 
temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, ja 
Karitsa. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurin
koa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee 
sen, ja sen lamppuna on Karitsa. Kansat vaelta-

vat sen valossa, ja maan kuninkaat tuovat sin
ne 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 elämänkirjaan. - Ilm. 21:22-27 

'Kansojen loistoon ja kalleuksiin' kätkeyty
nee luomisessa saatua Jumalan siunausta, eri 
kansojen saamia erityisiä lahjoja. Ne kaikki 
on tarkoitettu olemaan läsnä taivaassa. 

Taiteet, esimerkiksi musiikki, kuuluvat 
näihin lahjoihin. Ilmestyskirjassa kuvattuun 
taivaalliseen ylistykseen yhtyvät lunastetut 
eri kansoista ja kielistä sekä historian eri ai
kakausilta. 

Jeesuksen seurassa ja hänen lahjoitta
maansa sovitukseen turvaten meillä jokai
sella on mahdollisuus aikanaan osallistua 
siihen. 

Kirjoittaja on arkkitehti ja Kristillisen Taideseu
ran hallituksen jäsen . 

• Sirkku Hoikkala 
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Uudistettu musikaali 

Simon Kyreneläinen 

Lasse Heikkilän säveltämä klassikkomusikaali 
Simon Kyreneläinen kantaesitettiin 30 vuotta sitten. 
Nyt se on saanut Musiikkiteatteri Valkian käsittelyssä 
uuden käsikirjoituksen. Uusi ensi-ilta oli syyskuussa 2020. 

M
usikaali sijoittuu pääsiäiseen 2000 vuotta sit
ten Rooman hallitsemassa Juudeassa. Musikaa
li käsittelee pääsiäisen ohella muukalaisuuden, 

vihan ja anteeksiantamisen ajattomia teemoja. 



Musiikiteatteri Valkian 'Simon Kyreneläisen' 
näyttämö kuvia ja tekijäjoukko Keravan esi
tyksessä. 

Meidän musikaalimme esittelee hänet 
muukalaisena, joka vaeltaa kohti Jerusale
mia juutalaisten joukossa. Muukalaisuus ja 
avun etsiminen toisen kansan keskeltä on 
varsin ajankohtainen teema myös meidän 
ajassamme tänä päivänä. 

Esiintymässä oli 14-henkinen ammatti
laisorkesterija 16-henkinen ensemble pää
rooleissa ammattilaiset Janne-Tapani Si
mola, Johanna Särkkälä ja Piritta Poutala. 
Kaikkiaan musikaalin valmistamisessa on 
työskennellyt yli 40 henkilöä. 

Musikaalin uuden käsikirjoituksen on laa
tinut ja teoksen on ohjannut keravalainen 
Sirkku Hoikkala. 

Ensi-ilta oli Kangasala-talossa 13.9. Esityk
selle oli sovittu laaja pääsiäiskiertue eri puo
lille Suomea. Covid-19 pandemia peruutti 
kiertueen ja esityksiä järjestettiin muutamia 
eri puolilla Suomea. 

Musikaalin nimihahmo on todellinen his
torian henkilö. Hänet mainitaan Raamatus
sa lyhyesti ja sivuhenkilönä, mutta hyvin ai
nutlaatuisessa tilanteessa ja tehtävässä. Kun 
Jeesus oli tuomittu ristiinnaulittavaksi ja 
uupui ristinsä alle matkalla teloituspaikalle, 
roomalaiset vetivät tapahtumaa seuraavasta 
väkijoukosta esiin juuri Simonin ja käskivät 
hänen kantaa ristiä loppumatkan. 

~ 
~ 
~ # Tiedämme tä-

':/1,~-$:" män tapahtuman 
~ ohella Simonista 
vain sen, että hänellä 

oli kaksi poikaa ja että hän tosiaan oli tullut 
Jerusalemiin Kyrenen kaupungista. Kyrene 
sijaitsee nykyisen Libyan alueella ja oli roo
malaisten miehittämä kuten koko Välime
ren alue tuona aikana. Voimme olettaa, että 
Simon oli saapunut Jerusalemiin viettämään 
käynnissä olevaa pääsiäisjuhlaa. 

Kyrenen Simon on kiehtonut kristittyjä 
kautta sukupolvien. Hän saattoi olla juuta
lainen ja osa Kyrenen kaupungin juutalais
ta yhteisöä. Hän saattoi myös olla ei-juuta
lainen eli pakana, muukalainen, ja hänet on 
taiteessa ajoittain kuvattu mustaihoisena. 

Lisää tietoa teoksesta ja tekijätiirnistä sekä 
traileri osoitteessa www.simonkyrenelainen.fi. 

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö on 
tukenut esitystä apurahalla vuonna 2019. 
Säätiön hallituksen jäseniä osallistui kut
suvieraina musikaalin esitykseen Keravalla 
syyskuussa. 

Kirjoittaja on tapahtumatuottaja. Hän on musi
kaalin käsikirjoittaja ja ohjaaja. 
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• Arto Vuorela 

Mestariluokalla 

Osallistuin alkuvuonna 2020 kulttuurihankkeiden johtamiseen perehdyttävä lie 
Master Class Cultural Leadership -kurssille. 

Kyse on tunnustetun 
kristityn eurooppa
laisen kulttuurivai

kuttajan, Leen La Rivieren 
kulttuurisesta perinnöstä. 
Hän jakaa kokemustaan yli 
50 vuoden uraltaan erilais
ten kristillisten taide- ja 
kulttuuriorganisaatioiden 
vetämisestä. Niihin kuulu
vat mm. Christian Artists Se-
minar -tapahtumat ja Con- "' 
tinental Singers -kiertueet. ~ 

~ Hän haluaa nyt toimia vai- _,, 
mentajana, mentorina. ~ 

Kurssi esittelee runsaas- z 

ti käytännön ohjeita ku- ~ 
ten muistilistoja kuin myös ~ 
yleisempiä periaatteita. 
Kurssi käydään internetin välityksellä, ja sii
nä on mahdollisuus henkilökohtaiseen kom
munikaatioon. Tavoitteena on auttaa osallis
tujia ymmärtämään miten asiat toimivat, ja 
oivaltamaan omat erityisominaisuutensa ja 
paikkansa vaikuttajina ympäröivässä kult
tuurissa. 

Kurssin kieli on englanti, mutta kommu
nikaatio onnistuu myös saksaksi tai rans
kaksi. Tähän mennessä on pidetty kuusi 
kurssia ja satakunta henkilöä on käynyt sen 
läpi. Keskiviikkoisin saapuu sähköpostivies
ti. Siihen reagoiminen, siis yhteensä 24 tee
maluennon lukeminen ja tehtävien kirjoit
taminen, vie viikossa keskimäärin vain pari 
tuntia.Joskus pari pientä aihetta tulee sa
malla kertaa. Mutta sen lisäksi on tarkoitus 
lukea laajemmin läpi Leenin vuosien myötä 
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Leen La Riviere on tehnyt 
pitkän työn taiteiden ja 
kulttuurin johtotehtävissä 
ja jakaa eläkepäivillä nä
kemyksiään. 

kirjoittamia teoksia, kir
jasia PDF-muodossa tai 
paperisina. Aikataulu 
jousti tilanteeni mukaan. 

Neljän kuukauden 
kurssin lopuksi kirjoite
taan kurssin päättötyö
nä tutkielma mm. omista 
näkemyksistä kulttuurin 
suuntauksiin ja omasta 
roolista kulttuurin alalla. 
Kurssista saa todistuk
sen ja 10 eurooppalaisen 

opiskelujärjestelmän suorituspistettä (ECP). 
Itse koin kurssin hyödylliseksi ja huoma

sin vahvistavani sen rohkaisemana joitain 
vasta orastavia roolejani tai kanaviani vai
kuttaa. Kritiikkinä voisi sanoa, että kurssi jää 
osin turhankin yleisluonteiseksi. Kukin löy
tänee kuitenkin oman luontevan polkunsa. 
Kaikenlainen koulutus ei mene hukkaan -
tai sitten siinä ei kauaa viihdy. 

Jotkin kurssiaineistossa esiintyvät toi
minnalliset suositukset eivät ole yleispäte
viä vaan edustavat tietynlaista konseptia. 
Ihmiset ovat kuitenkin erilaisia ja yleistykset 
eivät aina toimi. Kaikki eivät esimerkiksi ole 
energisimmillään aamuisin ... Kurssilla keho
tetaankin soveltamaan materiaaleja omaan 
tilanteeseen ja paikalliseen kulttuuriin. 
Muitakin kristillisiä johtajuusseminaareja 



on olemassa (esim. Global Leadership Summit 
järjestetään jälleen keväällä 2021 kolmel-
la paikkakunnalla Suomessa, linkki https:// 
glssuomi.fi). Kursseista on hyötyä muillekin 
kuin johtotehtävissä parhaillaan oleville. 

Masterclass Cultural Leadership -kurssista 
ei peritä osallistumismaksuja. 

Kulunut vuosi oli korona-epidemian takia 
taloudellisesti vaikea. Niin Christian Artists 
Seminaria kuin The Continentals -kiertueita
kaan ei järjestetty. Seminaaria ei järjestetä 
kuluvanakaan vuonna. 

Oli sen sijaan mahdollista julkaista äänit
teitä, mm. Continentals-kuoroille, Tatiana 
Manolidoulle sekä Merv ja Merla Watsonille. 
Niitä on tilattavissa nettisivulta continental-

Tuomasmessu Lahdessa 1 

Kristillinen Taideseura oli Keski-Lahden seu
rakunnan yhteistyökumppanina vuoden 2020 
helmikuun Tuomasmessussa 23.2. Ristinkir
kossa. 

M
essu oli siinä mielessä historialli
nen, että kirkko oli täynnä eikä ko
ronarajoituksia vielä Suomessa ol

lut. Kukaan ei voinut arvata, miten korona 
muuttaa myös seurakunnan tapahtumia. 
Seuraava maaliskuun Tuomasmessu olikin 
jo peruutettu kuten muutkin kevään messut, 
ja edelleen koronarajoitukset jatkuvat jossa
kin muodossa. 

Messun teemana oli "Olet rakastettu" Ju
ha Tapion lauluin. Eeva Tikka ja Antero Pol
so tulivat vieraiksemme Helsingistä, Eeva piti 
puheen ja Antero juonsi. Liturgina oli Pauli 
Pietiläinen ja musiikissa Lahden laulamat
tomien kuoro solisteineen Marjaana Turu
sen johdolla. Lahden alueen taideseuralaiset 
palvelivat tuomasmessulaisten kanssa muis
sa tehtävissä. 

Ristinkirkon alakerrassa oli helmikuun ajan 
taideseuralaisten näyttely "Ilon pisaroita~ jos- ..,, 
ta kerrottiin vuoden 2020 Ars Magnassa. ~ 

~ 

Kikka Miilus 

webshop.eu tai digitaalisena audiobits.nl 
kautta. Christian Artists Europe -järjestön toi
mintaa voi tukea gift.continentalsound.org 
kautta. 

Kuluvan vuoden tammikuun lopussa alkoi 
jälleen kurssi ja seuraava alkaa syyskuussa. 
Tervetuloa hakemaan kurssille tai levittä
mään tietoa. Lisätietoja verkkosivun christi
anartists.org/content/masterclass tai CAF:n 
kautta. 

Kirjoittaja on Kristillisen Taideseuran hallituksen 
varapuheenjohtaja sekä Christian Artists Finland 
CAF hallituksen puheenjohtaja. 

Kirjoittaja on Kristillisen Taideseuran halli
tuksen jäsen. 

Lahden Ristinkirkko oli täynnä ja messun tunnelma 
lämmin. Antero Polso juontaa. 
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• Kristillinen Taideseura lyhyesti 
Kristillisen Taideseuran on perustanut kirjailija Hilja Haahti ystävineen Helsingissä vuonna 1919. 
Seuran jäsennumero Suomen yhdistysrekisterissä on 1. 

Sääntöjen mukaan seuran tarkoi
tuksena on: 

... kristinuskon hengessä ja suo
malaisuuden pohjalta toimien 
herättää taideharrastusta ja 
edistää kristillisen taiteen levit
tämistä ja tunnetuksi tekemistä 
maassamme. 

Seuran jäsenet ovat taiteista kiin
nostuneita tai taiteita harrastavia 
kristittyjä. Jäseniin kuuluu myös 
päätoimisia taiteilijoita. Seura on 
edistänyt keskustelua taiteesta 
ja taideharrastusta seurakunnis
sa, mm. kirkkojen taidehankin
toja sekä harjoittanut julkaisutoi
mintaa. 

Kristillinen Taideseura on vuon
na 2011 perustanut Kristillisen 
taidesäätiön. Sen tarkoituksena 
on kristinuskon hengessä tukea 
ja edistää taidekasvatusta, jakaa 
apurahoja taiteelliseen työsken
telyyn ja tukea yhteistyössä eri 
osapuolten kanssa toteutettavia 
taidehankkeita. 

Seura on Kirkkopalvelut ry:n jä
sen. 

Kristillinen Taideseura julkaisee 
vuosittain ilmestyvää Ars Mag
na -lehteä. Seura julkaisi vuon
na 2019 artikkelikokoelman Ikku
nasta näkee ulos ja sisälle - Tai
teen polkuja 1919-2019. 

Kristillisen Taideseuran hallitus 

Eeva Tikka, puheenjohtaja 
Mannerheimintie 38 A 4 
00100 HELSINKI 
050-534 8724 
eeva.a.tikka(a)evl.fi 

Arto Vuorela, varapuheenjohtaja 
Vanhatie44 
02880 VEIKKOLA 
040-590 7208 
arto.k.vuorela(a)gmail.com 
Christian Artists Finland CAF ry 
www.caf.fi 

Niilo Rantala, jäsensihteeri 
Leiviskäntie 13 A 10 
00440 HELSINKI 
050-371 4619 
niilo.heikki.rantala(a)gmail.com 
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Ansa Kirjavainen, sihteeri 
Pursimiehenkatu 20 A 6 
00150 HELSINKI 
040-543 5912 
ansa.outi(a)gmail.com 

Mirja Salminen, taloudenhoitaja 
Vuorikatu 20 D 51 
15110 LAHTI 
044-300 2770 
mirjasalminen(a)phnet.f 

Kikka Miilus 
Vesijärvenkatu 55 A 4 
15140 LAHTI 
050-414 6561 
kikka.miilus(a)gmail.com 

Verkkosivut 
https:/ /kristilli nenta ideseura.fi/ 
Facebook 
https://www.facebook.com/kris
ti llinentaideseu ra/ 

Verkkosivujen ilmeestä vastaa 
Anu Pelkonen. 

Tervetuloa Kristillisen 
Taideseuran jäseneksi 
Kiinnostaako Kristillinen Taide
seura? Voit jättää sähköisen jä
senhakemuksen verkkosivuillam
me. Jäsen saa kerran vuodessa il
mestyvän Ars Magna -lehden ja 
jäsentiedotteet, joista saa tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. 

Anja Ounila 
Pajukatu 10 B 13 
15520 LAHTI 
040-4121029 

Antero Polso 
Westendintie 113 
02160 ESPOO 
040-539 4800 
antero.polso(a)kva.fi 

Johanna Vilja-Mantere 
johanna.vilja(a)gmail.com 

Kristillinen 
taidesäätiö 
c/o Veijo Muroke 
044-3511812 
info(a)kristillinentaidesaatio.fi 
www.kristillinentaidesaatio.fi 



Kristillisen Taideseuran 
tulevaa toimintaa 2021 
Koko vuoden toimintaa voidaan vain ennakoida, 
koska koronatilanteen kehittymistä ja sen aiheut
tamia rajoituksia ei tunneta. 

• vuosikokous ja vuosijuhla 21.3.2021 

• Kulttuuriklubi kokoontuu edelleen Temppeliau
kion kirkolla ja Kristillinen Taideseura osallistuu 
sen ohjelman suunnitteluun 

• Kulttuuriklubi Temppeliaukion kirkolla ainakin 
30.3.2021 klo 18 

Lisätietoa toiminnastamme verkkosivuilla, Face
book-sivuilla ja jäsenkirjeessä. 

Kristillisen Taideseuran 
vuosikokous ja vuosijuhla 2021 
Kristillisen Taideseuran vuosikokous ja vuosijuhla 
järjestetään Marian ilmestyspäivänä 21.3.2021 
Helsingissä. 

Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja paikasta 
ilmoitamme myöhemmin seuran verkkosivuilla, 
Facebook-sivuilla sekä jäsenkirjeessä. 

Kulttuurimatka Israeliin 
15.-23.11.2021 

Jerusalem ja Tel Aviv. Tutustumme huikeisiin taide
aarteisiin, vierailemme taidemuseoissa, gallerioissa 
ja taiteilijoiden studioissa. Kuljemme hiljentyen 
Raamatun ja pelastushistorian keskeisillä tapah
tumapaikoilla. Nautimme kaupunkien sykkeestä 
elävää musiikkia unohtamatta. Ohjelmassa on aikaa 
myös omalle ohjelmalle. 

C: !l Matkanjohtajat: Kikka Miilus 050 414 6561, 
] 0 kikka.miilus@gmail.com ja 
~ ~ Annukka Laine 050 345 1904 (tekstiviestit), e '6 laineenannukkal@gmail.com 
~ -~ Matkaopas: Pentti Holi 040 721 3939 
C: :n g .!!) 
~~ 
~ ~ 
.8 C: 

~~ 

~ 

Tarkempi matkaohjelma: www.holiway.fi 
Ilmoittautumiset: Matkapojat/Mari 
Airaksinen, mari.airaksinen@matkapojat.fi, 
044 717 0503 

Tervetuloa Pyhään maahan! 

• Christian Artists Finland CAF tulevaa toimintaa 

Christian Artists Finland CAF:n uusi jäsenesite 2020 
on postitettu evankelisluterilaisille, ortodoksisille, 
katolisille, helluntailaisille, vapaakirkko- ja baptis
tiseurakunnille sekä kristillisille opistoille, yhteensä 
yli 900 kappaletta. Lisää kohderyhmiä kuten yhdis
tyksiä, yrityksiä, kirjastoja ja muita seurakuntia mie
titään ja esitettä lähetetään varojen puitteissa. Esi
tettä saa myös tilata lisää suoraan CAF:lta. 

Koronaepidemia rajoittanee kokoontumisia, mutta 
verkkotoimintaa ja -ryhmiä on tarkoitus kehittää. 
On nostettu esille idea muodostaa esim. erillisiä 
Zoom-tapaamisia niiden ihmisten kesken, joiden 
työt sivuavat toisiaan, että saa juuri sitä vertaistu
kea ja jakamista mitä itse eniten kaipaa. Eräs vaih
toehto ovat sosiaalisen median ryhmät, joissa voi 
jättää ääniviestejä jokainen vuorollaan ja posta
ta kuvia omista teoksistaan ja saada palautetta ja 
muodostaa yhteistyö kuvioita jne. Kaikki tieto pysyy 
tallessa ja voi käydä myöhemmin kuuntelemassa 
millaisia ajatuksia on ollut kenellä ja missäkin vai
heessa, ja millaisia tuotoksia. 

Joulukuulle 2021 on suunnitteilla CAF:n kuvatai
denäyttely Espoossa Jorvin sairaalan pääaulassa. 
CAF:n jäsenten yhteisnäyttelyn jakso 5.12.2021-
1.1.2022 kattaa itsenäisyyspäivän, joulun ja uuden
vuoden. Teeman ja teosten valinnassa on hyvä ede
tä rukoillen, ja CAF:n on koottava tiimi näyttelyä 
järjestämään. 

Näyttely sairaalan tiloissa jatkaa hyvin Kristillisen 
Taideseuran 100-vuotisjuhlaseminaarin teemaa tai
teen eheyttävistä vaikutuksista. Myös Jorvin sai
raalan viereinen Espoon sairaala on noteerannut 
taiteen merkityksen ja käyttänyt jo noin kolmesa
taa taideteosta. Se on laajin julkisen taiteen kohde 
Espoossa. Taide tuo iloa asiakkaille, vierailijoille ja 
työntekijöille sekä luo laadukasta toimintaympä
ristöä. 

CAF hakee myös seurakuntaa järjestämään yhdes
sä Junnu Aaltosen kanssa rukousmusiikkitapahtu
man v. 2021. 

Arto Vuorela 
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