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Eeva Tikka 
Kristillisen Taideseuran  

puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Katso: minä luon uutta!

Uuden luomisen prosessit ovat tulleet 
vastaan kuluneen vuoden aikana ai-
van erityisellä tavalla. On tullut aika 

olla ja elää toisin… 

Uudet olosuhteet, uudet mielen maisemat, 
uudet työkuviot, uudet perhetilanteet, uudet 
maailmanlaajuiset rajut muutokset, poliitti-
set myllerrykset, luonnon vastustamattomat 
voimat, koronan tuomat haasteet – ne kut-
suvat ajattelemaan, toimimaan ja näkemään 
itsemme ja meitä ympäröivän maailman uu-
della tavalla, tarjoavat meille uusia kuvia ja 
uusia säveliä. 

Vuosi 2021 on haastanut taiteen kentän lai-
dasta laitaan. Tapahtumien järjestäjät ovat 
joutuneet kärsimään henkisiä ja taloudel-
lisia tappioita, kun työn tekeminen koro-
narajoitusten vuoksi on ollut mahdotonta. 
On tullut aika ajatella monia asioita uudel-
leen. Luovalla kekseliäisyydellä on ollut ja on 
edelleen tilausta. Kristillinen Taideseura on 
elänyt tapahtumista riisuttua aikaa kiitolli-
sena ystävistä ja yhteydestä. 

Profeetta Jesaja näki autiomaassa, kuivuu-
den keskellä tapahtuvan jotain odottama-

tonta, oletusarvoista poikkeavaa, päinvas-
taista. Autiomaan infrastruktuuri on yhtäk-
kiä kunnossa. Siellä liikutaan, siellä toimi-
taan, siellä tapahtuu. Autiomaa muuttuu 
asutuksi ja kaikille hyväksi ja hyödylliseksi 
paikaksi. Joet virtaavat, kuivat uomat täytty-
vät ja vesien varrella kukoistaa elämä kaikis-
sa muodoissaan. Jotenkin näin meitä Luojan 
luomia luovia ihmisiä kutsutaan ajattele-
maan – päinvastoin, paradoksaalisesti. Meitä 
kutsutaan odottamaan hyviä yllätyksiä! 

Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on ylistä-
vä minua! (Jes. 43:21)

Katso: minä luon uutta – ettekö huomaa?

Minulla on kuluneen vuoden aikana ollut 
vahvimpana identiteettinäni rinnalla kulki-
jan rooli. Rakkaan puolisoni kanssa olemme 
yhdessä kulkeneet haimasyövän hoitojen 
rankkojakin vaiheita. Tämä, jos mikä, kutsuu 
katsomaan elämää uudella tavalla. 

Sydäntäni lähellä ovat aina olleet lapsuute-
ni satumetsä, hoitamaton sekametsä: kaa-
tuvia puita, kantoja, lahoava ja rappeutuva 
luonto, käävät, sienet, sammalet, rosoiset 

Katso: minä luon uutta.

Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa?

Minä teen tien autiomaahan

ja joet kuivuuden keskelle.  

(Jesaja 43:19)
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puunrungot, naavat, saniaiset, hämähäkin-
seitit, lepakkoluolat, palokärjet, peurat ja 
harmaahaikarat. Satumetsäni kertoo luon-
non monimuotoisuudesta, uudistumisesta. 

Etkö huomaa? Katso: minä luon uutta! 

Rappeutuminen, lahoaminen, kuoleminen 
ovatkin kauneutta, luomisen prosesseja, 
Luojan taidetta, jonka sisällä me liikumme ja 
olemme! Tämä paradoksi toistuu luonnossa 
vuodenaikojen rytmittäessä elämää. Uutta 
luomista on myös väistämätön vanhenemi-
semme, luopumisen ja rajojen tullessa vas-
taan.

Katso: minä luon uutta. Paradoksi tulee todek-
si ja kaikkia ihmisiä yhdistäviksi apostoli 
Paavalin sanoin: kun olen heikko, olen väkevin. 
(2. Kor. 12:10) 

Me elämme jatkuvassa ihmeessä!

Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on ylis-
tävä minua! (Jes. 43:21)
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 Seppo Saari

Imago Dei – Jumalan kuva – 
maailmankuva maalauksissani

Näen ihmiset Jumalan kuvina – loputtomina rikkauksina kaikkine erityisyyksineen.  
Ihmisiä katsoessani etsin jotain ainutlaatuista jumalallista ja Isän Jumalan ihmiseksi 

tullutta kuvaa. Me luomme usein Jumalasta ihmisen ideaalikuvan ja kuvittelemme eli 
kuvaamme Hänet inhimillisen kauneuden jumalakuvaksi kuin epäjumalaksemme.  
Pari ristiinnaulitsemismaalaustani ovat syntyneet tähän pohdintaan ja ovat jopa  

karkeita Jeesuksen kuvia vailla tavanomaista estetiikkaa.

Mitä maalaaminen sinulle antaa ja mitä 
toivot sen antavat katsojille?

Koen, että maalaukseni ovat sieluni peile-
jä. Ne ovat aiheesta riippumatta Jumalan 

kuvia ja kaikuja ikuisuudesta. Maalaaminen 
on merkinnyt itseni kuuntelemista kiireisten 
työvuosien aikana ja nyt enenevästi eläke-
vuosina. Irenaeuksen lausuma on herättänyt 
sieluani henkiin: Jumalan kunnia on täysin 
elossa oleva ihminen. Miten olen täysin elos-
sa ja miten ilmaisen Jumalan kunniaa? Kun 
maalaan kuvia tai soitan pianolla klassik-
koja, kuulen omaa sisäistä puhettani – siinä 
on monesti vaikea erottaa Jumalan puhet-
ta omasta puheestani. Esiin saattaa nous-
ta mennyt elämä kokemuksineen, surut ja 
pettymykset, onneksi myös ilot ja erityises-
ti kiitollisuus. Sieluni herää eloon väreissä ja 
aiheissa – koen eläväni. Pidän ihmisen kas-
vojen historiallisista kerroksista ja kerron-
nasta. Elämän kokemukset piirtyvät kasvoi-
himme ja kuvastuvat kasvoistamme. Ne pu-
huttelevat ja inspiroivat loputtomiin. 

Toivon katsojan vaikuttuvan erilaisuu-
desta ja muuttuvasta keskeneräisyydes-
tä, kokevan hyväksymistä ja näkökulmien 
avautumista. Toivon kuvien synnyttävän se-
kä ajallisen elämän toivoa että jo täällä ajas-

sa koettavaa iankaikkisen elämän toivoa. It-
setutkistelijana vajoan silloin tällöin sieluni 
syövereihin. Kun muutan ne epätäydellisiksi 
kuviksi, alkaa helpottaa – toivottavasti katso-
jaakin. Näin olen kokenut tulleeni kuulluksi 
itselleni, ja samalla koen olevani elossa. 

Tulkitsen seuraavassa varsin vapaasti  
Augustinuksen tekstiä: Jos tunnemme Jumalan 
kuvan itsessämme, tunnemme sen valta-
vasti erilaisena, emmekä tunne saman sub-
stanssin, Jumalan olemuksen kuvaa, vaikka 
pyrimme tavoittamaan sitä.*

Mikä maalauksessa on tärkeintä?

Itseäni maalauksissa puhuttelevat ensim-
mäiseksi värit, jotka piirtyvät tajuntaani. 

Olen opiskellut värien maailmaa varsin sys-
temaattisesti koko ikäni. Tuntuu kuitenkin, 
etten vielä ymmärrä tai koe kovinkaan pal-
jon, mitkä värivalinnat kertoisivat sisäises-
tä maailmastani haluamallani tavalla. Tutkin 
värien vaikutusta irrallisina ja kompositioi-
na. Tavoittelen ikuisuuden kaikuja väreilläni 
– värit ovat ihmeellisesti luotuja. Saatan löy-
tää jotakin, joka on tosin jo ikiaikoina luotua. 
Kun kokee uuden löytymistä, maalari ja kat-
soja saattavat mykistyä. Tietysti tärkeitä ovat 
myös aiheet, sommitelmat, muodot, figuurit, 
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valo ja varjot, liikkeet tai pysähtyneisyys, jot-
ka vaikuttavat kaikki yhdessä. Omissa maa-
lauksissani ”vangittu hetki” on ehkä itseä-
ni voimakkaimmin puhutteleva. Toivon, että 
maalaukseni synnyttävät dialogia katsojan, 
muiden ihmisten ja Jumalan välillä.

Entä kristillisessä maalauksessa?  
Sinulla on verkkosivullasi Usko-osio.

Olen osiovalinnalla halunnut korostaa, et-
tä maalauksissa on kyse nimenomaan 

kristillisestä vakaumuksesta syntyneet ai-
heet, mitä se sitten tarkoittaakin. Arjen ai-
heissanikin on hengellinen näkökulma. Hen-
gellinen ja maallinen ovat yhtä, koska näky-
väiset ja näkymättömät ovat Jumalan luomia 
ja me Jumalan kuviksi luotuja.

Mikä merkitys on teoksen nimellä?

Jätän nimen usein avoimeksi. Leikin mielel-
läni kielen ilmaisuilla, aforismeilla ja para-

dokseilla. Maalauksiin ne kuitenkin harvoin 
siirtyvät. Kun aloitin digimaalauksen, säh-

köisestä siveltimestä alkoi vapaasti assosioi-
den syntyä yllätyksiä. Ryhdyin tutkimaan 
kuvan taustalla olevia ajatuksia ja annoin 
teoksille arvoituksellisia nimiä. Monet näis-
tä teoksista ovat itsellenikin edelleen arvoi-
tuksia.

Onko mielen varastossa ideoita, joita et 
ole vielä maalannut?

Haluan päästä vielä syvempään sisimpäni 
kuvakieleen – koen, että itseni hyväksy-

mää minuutta on tulematta esiin. Inspiraatio 
eri aiheista elää jatkuvasti arjessa. Ristiriitaa 
syntyy siitä, että sisäinen halu maalaami-
seen on suurempi kuin mitä arjen velvoitteet 
mahdollistavat. Tällä hetkellä yksi jo mielessä 
maalattu muotokuva odottaa toteutumista.

*Augustinus. JUMALAN VALTIO. De civitate Dei. 
XI kirja. XI, 26.

Kysymykset laati Kikka Miilus.
Maalaukset Seppo Saaren 

Seppo Saari, FT, dosentti 
on tehnyt työuransa opet-
tajana, opettajankoulut-
tajana, erikoistutkijana 
ja toiminut korkeakoulu-
jen arviointineuvostossa 
sekä yliopiston hallin-
nossa ja vierailuprofes-
sorina. Vapaaehtoistyö-
nä hän on käynnistä-
nyt puolisonsa FT Kirsti 
Saaren kanssa kristillisiä 
kouluja Suomeen. Heillä on viisi aikuista lasta ja 
15 lastenlasta. Seppo Saari on Järvenpään taide-
seuran, Suomen taiteilijoiden ja Kristillisen Taide-
seuran jäsen. 
Taidesivut:  
https://dignityandeternalv.wixsite.com/mysite

Cruci!xion – non-aesthetic
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Emmauksen tiellä – arvoituksellinen keskustelu

Turvassa – Isän hoidossaYksi näkee poikkeuksellisesti  
– busy business
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 Johanna Kare

Valokuvataide on 
sisäinen 
prosessi

len Johanna Kare, valokuvataitei-
lija ja Kristillisen Taideseuran jäsen. 

Taiteellani nostan esiin marginaalissa 
olevia ihmisiä ja ilmiöitä. Kiitän Jumalaa 

valokuvaamisen lahjasta. Haluan, että kuvie-
ni kertomat tarinat, itse kuvat ja näyt-
telyt ovat ajatuksia herättäviä. 
Haluan, että ne saavat ihmi-
set ajattelemaan ja tekemään 
hyvää. 

Peruskoulutukseltani olen 
visualisti ja toiselta koulu-
tukseltani suntio. Olen toi-
minut valokuvataitelijana nyt 
noin kuusi vuotta. Jumala on an-
tanut minulle tällaisen lahjan. Se on 
auennut minulle aikuisiässä. Valokuvatai-
teessa voin käyttää lahjojani ja tehdä vaikut-
tavaa taidetta. Taide saa aina ihmisissä ai-
kaan vastakaikua ja tunnetta. Taide voi vai-
kuttaa ihmiseen voimakkaasti.

Valokuvaajana minua kiinnostaa ihminen, 
muotokuvat ja niiden taustalla ihmisyys. Lä-
hes koko taiteellinen tuotantoni on musta-
valkoisia kuvia. Pidän tästä värimaailmasta. 
Pukeudunkin usein mustaan. Mustavalkoi-
suus liittää myös taiteeni valokuvauksen 

perinteeseen. Mustavalkea tuo kuviin 
aitoutta. Siinä on sellaista glamouria, 

josta pidän.

Ajattelen, että tavallaan olen it-
sekin Jumalan ihme. Uusi identi-
teettini kristittynä taiteilijana on 

noussut Jumalan antaman taiteen 
kautta. Elämässäni oli aika, jolloin 

koin itseni arvottomaksi. Itsensä hy-
väksyminen ja rakastaminen olivat mi-

nulta hukassa. Sitten Jumala antoi minul-
le tämän tehtävän. Valokuvataiteilijana olen 
tavannut paljon kuvattavia ja kuullut hei-
dän traagisia elämänkohtaloitaan. Tämä on 
käynnistänyt minussa sisäisen prosessin. 
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 Johanna Kare

Jumala on myös parantanut 
minua tämän taiteen kautta. 
Olen saanut vastauksia elämän 
kysymyksiin. Uskon myös, että 
kuvattavien elämään on tullut 
hyvää, kun he ovat saaneet ker-
toa oman tarinansa.

Valokuvataiteeni on antanut 
minulle arvokkuuden tunteen 
ja avannut itsessäni monia asi-
oita. Aiheeni ovat usein raskai-
ta. Joskus nämä asiat ja ihmi-
set jäävät mieleen niin, etten 
saa unta. Samalla taide kuiten-
kin myös antaa minulle paljon 
ja haluan jatkaa sen tekemistä.

Minua motivoi taiteessa se, että 
rakastan valokuvausta ja tutus-
tumista uusiin ihmisiin. Rakas-
tan sitä mitä teen, se on minul-
le intohimo. Tiedän myös, että 
olen koko ajan Herran käsissä. 
Annan kaikesta kiitoksen Hä-
nelle. Minulla on todella hyvä 
mieli Herrassa. 

Tähän mennessä olen tehnyt 
kaksitoista näyttelyä. Ensim-
mäinen näyttelyni Helsingissä 

sisälsi muotokuvia ja luonto-
kuvia. Kun katselen näitä töitä 
nyt, näen miten olen kehitty-
nyt valokuvataiteilijana. Sil-
mät näkevät nyt joitakin asioita 
tarkemmin. Itse asiassa kiitän 
Jumalaa siitä, että Hän on anta-
nut minulle tarkan katseen.  
Totean, että joskus näen sel-
laista, mitä moni ei pane mer-
kille. Keskustelen tästä joskus 
ystävien kanssa. Ehkä minul-
la on myös ’sosiaalista näköky-
kyä’. Joskus tämä voi olla itsel-
le hankalaakin. Yritän kuiten-
kin nähdä myös asioiden hyvät 
puolet. 

Joulukuussa 2021 avautui Mu-
siikkitalolla Helsingissä valoku-
vanäyttely ’Esikuvat puhuvat’. 
Valmistelin sen Suomen Para-
lympiakomitean kanssa. Näytte-
lyn suojelija oli tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö. 

Tulevista näyttelyistäni en mie-
lelläni puhu ennakkoon, mutta 
niiden teemat tulevat edelleen 
liikkumaan ihmisessä ja ihmi-
syydessä.

Kuva valokuvanäytte lystä 
’Katuvarpusia’ (2016). 
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Johanna Kareen valokuvanäyttelyn ’Covid–19’ julisteen kuva (2020). ³
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Kuva valokuvanäyttelystä 
’Minä olen’ (2020).

Näyttelyjulisteen kuva  
valokuvanäyttelystä  
’Katso ihminen’ (2021). 
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Olen saanut taiteestani roh-
kaisevaa palautetta. Muis-
tan erityisesti erään tapa-
uksen. Iltapäivälehti teki 
jutun kodittomia käsittele-
västä näyttelystäni ’Katu-
varpuset’. Kuvituksena oli 
eräs näyttelyn valokuvista. 
Jutun seurauksena minuun 
otti yhteyttä kuvassa esiin-
tyvän miehen sisko, joka oli 
vuosia etsinyt kodittomak-
si jäänyttä veljeään. Annoin 
hänelle tiedot, mistä veli 
löytyy. Jonkin ajan kuluttua 
sisko otti uudelleen yhteyt-
tä. Veli oli löytynyt ja siirty-
nyt asumaan maalle siskon-
sa perheen luo. Hänen elä-
mässään kaikki oli muuttu-
nut ja oli hyvin. 

Ajattelen, että näin Juma-
la voi johdattaa sitä, mitä 
me teemme. Hän voi tehdä 
ihmeellisiä asioita. Juma-
lalle kaikki on mahdollista. 
Kiitos kaikesta Jumalalle.

Kerran kuvasin vankeja 
näyttelyyn ’Armon kalterit’. 
Otin valokuvia kymmenestä 

vangista ja samalla kuulin 
heidän tarinansa. Keskus-
tellessani heidän kanssaan 
huomasin, että yhdeksän 
heistä uskoi Jumalaan. Se 
siemen oli joskus kylvetty 
heidän sydämiinsä. Ilah-
duin tästä ja mieleen tuli, 
että Jeesus vankilassakin et-
sii myös sitä lammasta, joka 
vielä on kadoksissa. 

Vielä lopuksi haluan antaa 
kaiken kiitoksen Jumalalle 
ja hänen ainoalle pojalleen 
Jeesukselle Kristukselle, jo-
ka on minun elämäni Herra. 
Kiitos kolmiyhteiselle Juma-
lalle, Isälle, Pojalle ja Pyhälle 
Hengelle.

Haastattelija  
Antero Polso

 

Kirjoittaja on  
valokuvataiteilija,  
Kristillisen Taideseuran jäsen.
johannakare.com

Kuva valokuvanäyttelystä ’Armon 
kalterit’ (2018).

Voimistelija ja kuva valokuvanäytte-
lystä ’Esikuvat puhuvat’  (2020). 

Johanna Kareen valokuvanäyttely ’Esikuvat puhuvat’ Helsingin 
Musiikkitalossa joulukuussa 2021. 
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Lastenkirjailija Anni Swanin tarinoiden mielenmaisema

Metsien kaukainen sini

Anni Swan (1875–1958) 
on yksi merkittävim-
piä suomenkielisen 

lastenkirjallisuuden luojia ja 
edistäjiä. Swan teki uransa 
kirjailijana ja kääntäjänä kan-
sallisen heräämisen aikana, 
jolloin jokainen lastenkirja oli 
merkittävä kulttuuriteko. Hän 
loi suomenkielisen symbolis-
tisen taidesadun, joka yhdis-
tyy Suomen taiteen kultakau-
teen.

Swanin nuortenkirjoissa Pik-
kupappilassa ja Ulla ja Mark 
toistuu ”metsien kaukainen 
sini”. Se on suomalaismetsän 
symbolinen mielenmaisema 
ja saduissa luonnonkauniin 
satumetsän myyttinen topos. 
Swanin seikkailuissa nuoret 
samoilevat metsissä, kiipeä-
vät usein korkealle mäenhar-
jalle ihailemaan suomalaista 
järvi- ja metsämaisemaa, joka 
viitoittaa heille tulevaa ja he-
rättää kaipuun palata luon-
non äärelle. Maisema on kuin 
lupaus säilyttää tulevaisuu-
dessa arvokkaat metsät ja aito 
luonto. 

Anni Swanin aikakaudella 
vahvistuivat luonnonsuojelun 
arvot. Kirjailijana hän nosti 

  Sirpa Kivilaakso

esiin ajankohtaisia kysymyk-
siä ja käsitteli niitä symbo-
lein saduissaan ja nuortenkir-
joissaan. Ihmisen ja luonnon 
väliset suhteet puhuttelivat 
kirjailijaa syvästi. Satumaail-
massa luonto itsessään on ar-
vo, eivät niinkään aineelliset 
kulttuurin tuotteet. Saduis-
sa niin kuin todellisuudessa-
kin rehevä, hyvin kasvava ja 
kukoistava metsä on jo arvo 
sinänsä. 

Swan käsittelee tarinoissaan 
ihmisen suhdetta luontoon, 
luonnonhaltijoihin ja eläi-

miin. Veli ja sisar -satu poh-
jautuu luonnon ja kulttuu-
rin vuorovaikutussuhteeseen 
ja sen uudelleenarviointiin. 
Kirjailijan luontokäsitys ra-
kentuu luonnon ja eläinten 
tasavertaiselle kohtelulle ja 
sisältää luontokeskeisen nä-
kökulman. Swan siirtää ajan-
kohdan varhaiset luonnon-
suojelun pyrkimykset sadun 
maailmaan ja vahvistaa uu-
denlaisia luontoa suojelevia 
arvoja. 

Kirjailijan varhainen, ekokriit-
tinen suhtautumistapa esiin-
tyy saduissa metsän ja luon-
tokappaleiden hyötykäytön 
vastustamisena. Vuorenpeikko 
ja paimentyttö -sadussa syöjä-
tärpeikko saalistaa öisin pik-
kulintuja, tappaa ne ja asettaa 
kullattuina koristeiksi puihin. 
Swan kyseenalaistaa saman-
kaltaisen toiminnan myös sa-
dussa Aaltojen salaisuus, jossa 
ihminen ampuu joutsenia nii-
den kauniiden sulkien vuok-
si. Näin Swan opettajana ja 
kirjailijana herätteli pienissä 
lukijoissaan luonnonsuojelun 
kipinää ja lisäsi osaltaan eko-
logista tietoisuutta, joka sisäl-
tyi jo 1920-luvulla koulujen 
opetussuunnitelmaan. 
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Satumaailmassa hyvän ja pa-
han taisto on tradition mu-
kaista. Swanilaisessa ajat-
telussa hyvyyden voitto on 
tärkeää lasten oikeustajun 
kehityksen kannalta. Kirjaili-
jan satumaailmaa hallitsevat 
eettiset lait, vaikka ne harvoin 
nousevat esille korostetusti. 
Hän vaikuttaa kuitenkin eet-
tisiin ja luonnonläheisiin ar-
voihin, joista kertoo varhai-
nen luonnonsuojelun ajatus. 
Swania voidaan pitää oman 
aikansa varhaisena luonnon-
suojelun edistäjänä.

Satukuningattareksi nimet-
ty Anni Swan on klassikoksi 
noussut kirjailija, jonka satu-
ja ja nuortenkirjoja luetaan 
edelleen. Kirjat ovat siirtyneet 
perintönä seuraaville suku-
polville, jotka ovat löytäneet 
niiden valloittavat seikkailut 
ja rohkeat sankarit. Nuorten-
kirjojen nykylukija voi sukel-
taa itsenäistyvän Suomen ai-

kakaudelle, jolloin sääty-yh-
teiskunnan eriarvoisuus kos-
ketti suurta osaa suomalaisia. 
Perheen pienimmille sopivat 
eläinsadut ja monikerroksiset 
symbolistiset taidesadut nuo-
rille aikuisille. 

Swan rakentaa uudenlaisia 
naissankarin, äitiyden ja per-
heen malleja, jotka osoittau-

Ollin oppivuodet 
-kirjasta tehtiin 
Suomen ensimmäi-
nen koko perheen 
elokuva (1920). 

Anni Swan on julkaissut 11 nuortenkirjaa  
ja satukokoelman Anni Swanin sadut (1933).
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Satukuvakirja Lumolinnan 
uusin painos on vuodelta 2020.

Lähteet:
Kivilaakso, Sirpa 2008: Lumometsän syli.  
Anni Swanin satu symbolismi 1896–1923. Atena.
Kivilaakso, Sirpa 2009: Satukuningatar Anni Swan 
 – elämä ja teokset. Atena 
Swan, Anni 1991: Anni Swanin sadut. WSOY.
Swan, Anni 2020: Lumolinna.  
Kangasniemen kirjasto.
Swan, Anni 1992: Pikkupappilassa ja Ulla ja Mark.

Kirjoittaja on FT, 
tietokirjailija ja 
Anni Swan -tutkija.

Lumolinnan kuvitus on 
Mari-Annikki Serdijin.

tuivat jo aikanaan moderneik-
si ja rohkeiksi naissankareiksi, 
jotka ovat olleet hyviä esikuvia 
monelle naissukupolvelle. Swan 
vahvistaa saduissaan naisen 
sankaruutta ja luo omaperäisen 
ilmaisukielen, jonka kuvakie-
li yhdistyy Suomen taiteen kul-
takauteen. Swanin sadut elävät 
yhä, viimeisin julkaistu satuku-
vakirja Lumolinna (2020) sai mo-
dernin värikylläisen Mari-Annik-
ki Serdijin kuvituksen ja tekstin, 
jota hienovaraisesti nykyaikaisti 
Anna Pölkki.
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Miltä PYHÄ PAAVALI kuulostaa?

 Arto Vuorela

Musiikki- ja äänentoistoliike St. Paul's Sound Oy perustettiin v. 1990. 
Mitä perheyrityksen nimen taustalta löytyy, tj Jori Ahl?

Noin 12-vuotiaana hyvä äänentois-
to alkoi innostaa. Ajan myötä autoin 
ystäviä ja seurakuntiakin laitehan-

kinnoissa. Soitin 18 v koskettimia Onesimus-
gospelbändissä (joka oli myös CAF:n jäsen ja 
voitti Suomi-gospelin mestaruuden). Vähitel-
len bänditoiminta ja fysikaalisen kemian ala 
vaihtuivat äänentoistoyritykseksi ja työssä-
oppimiseksi. Audiovisuaalisen alan koulu-
tus tms. olisi hyväksi, muttei työn ohessa 
mahdollista. Vaimolle, merkonomi Sarille on 
luontevaa hoitaa hallintoa ja markkinointia.

Mikä on tilanne kristillisissä piireissä tai 
alan yleisedellytyksissä?

Eräs sotaveteraani kiitteli, että kerrankin sai 
selvää, mitä kirkossa sanottiin. Äänentoisto 
oli kunnossa. On mielekästä palvella kristil-
lisiä toimijoita, jotta ilosanoma ei kuulosta 
kuin huopatossusta tulevalta ääneltä, mutta 
jalo ajatus ei kanna pitkälle. Emme pärjäi-
si myymällä vain hengellisille tahoille, joista 
monilla on säästötavoitteita. Raha tulee pää-
osin sekulaaripuolelta, ja tämä on luonnol-
lista. 

Kulttuuriala ja mekin olemme lirissä, jos 
tapahtumia ei saa järjestää. Osaavan työvoi-
man löytäminen on hankalaa ja palkkaami-
nen kallista. Tavaran saanti on vaikeutunut: 
jopa vuosien toimitusajat johtuvat globaalis-
ta komponentti- ja konttipulasta. On syytä 
tilata saatavuuden mukaan, jolloin osto- ja 
pankkivelkaa voi kertyä.

Verkkokaupan pyörittäminen ja nettisi-
vuston ylläpito vievät aikaa. Kovassa kilpai-
lutilanteessa katteet jäävät pieniksi. Ostaja 
saattaa jopa tilata 3000 € tuotteet ulkomailta, 
jos hinta on 20 € alempi. Mutta jos myymme 
samaan hintaluokkaan kuin isot ulkomai-
set verkkokaupat ja annamme suomalaisen 
takuun, katsomme olevamme houkutteleva 
vaihtoehto. Pyrimme toimittamaan verkkoti-
laukset nopeasti, ja koska muusikoiden työ-
ajat eivät ole tyypillisiä virka-aikoja, palve-
lemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kotistudiot ovat helpottaneet omaa ääni-
tetuotantoa. Mutta miten hoituu asiak-
kailta laitevalinta ja käyttökoulutus?

Liikkeessä ja puhelimitse autamme valin-
nassa, mutta osto, opettelu ja käyttö ovat 
pitkälti ostajan vastuulla. Keskieurooppalai-
seen katuhintaan sisältyy vain tuote. Oppe-
ja löytyy nettifoorumeilta ja videoilta, mutta 
konsultointia ja koulutusta saa myös erik-
seen. Asiakas saattaa esim. hoitaa äänen-
toistojärjestelmän (PA) kaapeloinnit ja laite-
asennukset ohjeiden mukaan, ja me käym-
me virittämässä systeemin käyttökuntoon.

Mitä haasteita seurakunnissa on äänen-
toistolle? Kaiku/kierto, miksaajat?

Jo suunnittelussa tulee huomioida akustiik-
ka. Arkkitehdit eivät haluaisi johtoja ja kai-
uttimia näkyville. Sähköiselle bändi- ym. toi-
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minnalle ne ovat välttämättömiä, mutta eh-
kä tulisi myös tehdä akustointia esim. akus-
tointilevyillä seinille, käyttää suuntaavaa 
PA-systeemiä tai käännettäviä paneeleita. 
Jos aulassa, lastenhuoneessa, keittiössä tai 
ulkotiloissa halutaan seurata salin ohjel-
maa, äänentoisto voidaan jakaa ryhmiin.

Alku- ja loppupää eli mikrofonit ja kaiut-
timet ovat tärkeitä. Mikkejä on eri tarpei-
siin: on rintanappia, pääpantamikrofonia, 
kädessä pidettävää tai etäältä ottavaa suun-
taavaa haulikkomikrofonia. Induktiosilmu-
kat palvelevat kuulolaitteiden käyttäjiä ja 
langattomat kuulokkeet ja tulkkausjärjes-
telmät vieraskielisiä. Miksaamisen lisäksi 
on tarve hallita kameraa ja laulun sanoja. 
Joissain seurakunnissa tekniset asiat ovat 
liian harvojen varassa, toisissa on intoa ja 
porukkaa, jossa osaamista jaetaan. 

Mitä konsertin, luennon tms. tapahtu-
man striimaukseen tarvitaan?

Tyypillisesti kamera, mikrofoni, äänikortti, 
tietokone ja nettiyhteys, ja käytetään muu-
tama sata euroa. Laitevaihtoehtoja löytyy, 
eräs on Zoom-kameratallennin. Jokin oh-
jelmisto tarvitaan, niitä on myös ilmaisia. 

Ja voi älypuhelimellakin toimia – niissä on 
hyvä kamera, mutta erillinen mikrofoni voi 
olla syytä kytkeä.

Tietokoneiden tulo äänentoiston rinnal-
le on hankaloittanut asioita. On Apple/An-
droid, erilaisia liittimiä, ohjelmistorajoit-
teita ja asiakkaan huono kuvaus lähtöti-
lanteesta. Tietokone- ja kamerafirmoilla on 
omat osaamisalueensa, ja asioista selvitään 
yhdessä. Firmat voivat striimauspalvelui-
den tarjoamisen lisäksi konsultoida asiak-
kaan oman tuotannon pystyttämisessä pe-
riaatteella avaimet käteen tai tuntiveloituk-
sena.

No, miltä Pyhä Paavali kuulostaa nime-
nä? Jotkut haluavat katsoa hänen sano-
jaan vihapuheeksi. Onko vapautta olla 
kristitty toimija?

Nimellä halusimme korostaa seurakuntayh-
teyksiä ja äänenlaatua. Nimeä eivät kaikki 
ymmärrä, se sotketaan St. Pauli ja Reeper-
bahniin, tai joku saattaa epäillä, teemme-
kö Paavalista pilaa. Mutta saatetaan kysyä, 
olemmeko jotain uskovaisia. Myönteinen 
vastaus voi luoda jatkokeskusteluja taikka 
lopettaa keskustelun siihen.

Sari ja Jori Ahl !rman myymälässä, 
joka on laaja halli 300 tuotemerkin 
varastoineen Vihdin Nummelassa. 
Esiintymislavalle voi ottaa laittei-
ta kokeiltavaksi, ja sieltä voi myös 
striimata.AR
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 Aira Kuvaja

Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli 
kohoaa perinteisen sakraalirakennuksen 

tavoin metsäisellä kukkulalla Turun 
Hirvensalon saarella. Kappeli kutsuu 

ihmisiä kokoontumaan yhteen, nauttimaan 
taiteesta, musiikista ja arkkitehtuurista 

sekä hiljentymään Pyhän äärellä. 

Ajatuksen isä oli taiteilija, rovasti  
Hannu Konola. Hän unelmoi jo 
60-luvulla nuorena miehenä eri-
koisesta rakennuksesta, taidekap-

pelista, jossa kaikkien taiteenlajien keinoin 
saataisiin välitettyä toivoa ja iloa. 90-luvul-
la Konola alkoi edistää ajatusta toden teolla 
ja perustettiin kannatusyhdistys, jonka pu-
heenjohtajaksi tuli maaherra Pirkko Työlä-
järvi. 

Sanaksenaho Arkkitehdit voitti arkkitehtikil-
pailun 1996 ehdotuksellaan Ikhthys. Raken-
nusrahaston kokoaminen osoittautui kuiten-
kin työlääksi laman jälkeisinä vuosina. 2004 
työt päästiin aloittamaan, ja kappeli vihittiin 
käyttöön helluntaina 2005.

Kuparikylkinen kala

”Luonnon valo, muoto ja aidot materiaalit 
voivat muodostaa tilan, joka mahdollistaa 
Pyhän kokemuksen”, kuvasi Matti Sanaksen-
aho. Konola puolestaan totesi, että kappe-
lista pitää tulla niin upea, että piru pyörtyy 
kynnykselle.

Ikhthys-kala oli ensimmäinen kristitty-
jen käyttämä symboli alkukirkon aikana, 

Titta Hassila tanssii 
syksyn 2021 Taidemessussa.

Taiteen
kappeli

ja toivon
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kun kirkko oli jakamaton. Kappeli muistut-
taa myös venettä, joka on ekumenian tun-
nuskuva. 

Kun tulija avaa oven, hän astuu kuin suu-
ren kalan vatsaan – kuten Joona kauan sit-
ten. Kalan kylkiä tukevat korkeat liimapuu-
kaaret. Sisäosa on suomalaista mäntyä, ul-
kokatto kuparilaattaa.

Rakennus antaa tilaa taiteelle – kuville, 
sävelille, sanoille. Se on jo itsessään taide-
teos, joka kurottuu kohti toivoa. Valo tulee 
Konolan tekemien korkeiden, jäätä muis-
tuttavien lasireliefien kautta. Pohjoisseinän 
Passio-reliefiin on kaiverrettu sanat usko, toi-
vo ja rakkaus sekä Jeesuksen lupaus: ”Minä 
olen teidän kanssanne kaikki päivät.” Etelän-
puoleisen Jubilate-reliefin abstrakteista kuvi-
oista hahmottuu tulenliekkejä ja kyyhkynen, 
Pyhän Hengen vertauskuvia.

Kaikille kristityille

Kappelin ekumeenisessa yhteisössä on mu-
kana yhdeksän kirkkokuntaa. Kappeli on vi-
hitty kirkoksi, ja siellä pidetään vihkimisiä, 
kasteita ja siunauksia. Yhteiskristillinen tila 
on kaikkien niiden seurakuntien käytössä, 
jotka kuuluvat Suomen ekumeeniseen neu-
vostoon tai ovat sen tarkkailijajäseniä.

Arkkitehtuuriltaan pelkistetty tila antaa 
puitteet monenlaiselle taiteelle: kuvataiteel-
le, valokuville, veistoksille, video- ja instal-
laatiotaiteelle, tekstiilitaiteelle ja äänitaiteel-
le. Esillä on aina kuukausittain vaihtuva tai-
denäyttely. Akustiikaltaan erinomainen kap-
peli on suosittu konserttipaikka. Kappeliin 
voi tulla hiljentymään tai keskustelemaan 
kun kaipaa puhekumppania. Torstaisin on  

Taiteen ja toivon
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Kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä

Toiminnanjohtajan työssäni tarvitsen orga-
nisointikykyä ja kokonaisuuksien hahmotta-
mista. On hyvä olla jalat maassa ja järjestel-
mällinen. Olen Taidekappelin ainoa palkattu 
työntekijä. Työhön kuuluu niin vessojen sii-
vousta, suntiona toimimista, kannatusyhdis-
tys-, jäsen- ja talousasioiden hoitoa, markki-
nointia, myyntiä, opastusta, taidenäyttelyjen 
ja tapahtumien järjestämistä ja verkostoitu-
mista.

Apunani on aktiivinen ja innostunut va-
paaehtoisten joukko. Kappeli on hyvin yhtei-
söllinen, yhteisöön kuuluvat vapaaehtoiset 
ja Kappelin Ladyt, hallituksen ja valtuuskun-
nan jäsenet sekä monet vakiokävijät. Taide-
kappeli on avoinna ympäri vuoden, ja meille 
on aivan jokainen tervetullut.

iltahartaus, ja syksyllä 2021 pidettiin Tuo-
masmessun tyyppinen Taidemessu.

Taide puhuttelee 

Taidekappeli jatkaa vuosituhantista perin-
nettä. Kirkko on ollut tärkeä taiteen tukija ja 
taideteosten tilaaja. Konola uskoi, että taide 
puhuttelee ihmisen sielua tavoilla, joihin sa-
nat eivät pysty. 

Itse olen ollut kiinnostunut taiteesta ja 
kulttuurista lapsesta lähtien. Vanhempani 
veivät minua ja siskoani taidenäyttelyihin, 
museoihin, teatteriin, elokuviin ja arkkiteh-
tuurikohteisiin jo kun olimme aivan pieniä. 
Ilahdun aina, kun vanhempi tai isovanhempi 
tulee lapsen kanssa Taidekappeliin. 

Luterilaisena ajattelen, että meillä on 
opittavaa muilta kirkkokunnilta. Käyn usein 
ortodoksisissa kirkoissa, joissa pyhyyden 
kokemus syntyy rukouslaulusta, ikoneista, 
kimaltavista kultauksista, kynttilöiden lois-
teesta ja tuohusten hunajantuoksusta. Va-
paissa suunnissa taas viehättää kokemus 
elävän Jumalan läsnäolosta, suora ja rohkea 
puhe uskosta; rouhea, katu-uskottava mei-
ninki.

Niin yhteiskristillisyydessä kuin ekume-
niassa keskitytään siihen, mikä meitä kris-
tittyjä yhdistää. Tarvitaan uteliaisuutta ja 
kiinnostusta toistemme tavasta uskoa ja ol-
la. Voimme rukoilla yhdessä toistemme ja 
kärsivän maailman puolesta. 

Alttarin krusi!ksi on katajaa,
ja sen on tehnyt kuvanveistäjä, 
arkkitehti Pentti Tuovinen.

Kirjoittaja on Pyhän 
Henrikin ekumeenisen 
taidekappelin toiminnan-
johtaja ja Kristillisen 
Taideseuran jäsen.

Kappelin ladyjen Pirkko Työläjärven, 
Kaisa Konolan ja Kyllikki Terhon taide-
näyttelyn avajaiset joulukuussa 2021.

Taidekappeli kohoaa ympäristöstään 
perinteisen sakraalirakennuksen tavoin.
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Kirja kertoo Mariasta, Jeesuksen äidistä. 
Lukija pääsee Sisko Ylimartimon seu-
rassa kulkemaan Marian jalanjäljissä 

alkuperäisillä tapahtumapaikoilla Galileassa 
ja Jerusalemissa ja seuraamaan mitä moninai-
sempia Marian jälkiä läpi historian ja kulttuu-
rin aina näihin päiviin saakka. Evankeliumi-
en kohtaukset ja tapahtumia kuvaava taide, 
kirjallisuus, historia sekä katolisten, ortodok-
sisten ja protestanttisten kirkkojen opetuk-
set etenevät kerrostuen. Oman lisänsä tuovat 
legendat, kansanus-
komukset, katolinen 
perimätieto ja apo-
kryfiset evankeliumit. 

Mariasta tiedetään 
varmasti vain vähän, 
ja ehkä tämä sala-
peräisyys on innoit-
tanut taiteilijoita 
luomaan kosketta-
via tulkintoja. Mari-
aa kuvataan usein 
rauhallisesti seiso-
massa tai istumas-
sa lapsen kanssa tai 
ilman. Marian kasvot 
kohostuvat. Katsees-
sa kuvastuu äidin 
osa; hämmästys en-
kelin ilmoituksesta, 
onni vastasyntynees-
tä, huoli lapsen kas-
vaessa, suru ja tuska 
lapsen kuolemasta. 
Lapselle äiti on auttaja 

ja lohduttaja, joka rukoilee lapsensa puolesta. 
Mariassa kohdataan kasvokkain meitä kaikkia 
suojeleva äiti.

Moninaisten Maria-kuvien keskellä Ylimarti-
mo näkee kaksi pääaihetta, tyhjän ja täyden 
sylin madonnat. Tyhjän sylin madonna kuva-
taan ilman lasta, täyden sylin madonna lap-
sen kera. Maria oli tavallinen nasaretilainen 
tyttö, puusepän nuori kihlattu, jolle enkeli il-
mestyi (Fra Angelico). Muita tyhjän sylin ma-

donnia ovat kirjaa luke-
va Maria (Jan van Eyck), 
sureva Maria, suojelus-
viitan madonna ja Il-
mestyskirjan neitsyt, 
jonka päätä ympäröi 
kahdestatoista tähdestä 
muodostuva sädekehä. 

Varhaisin täyden sylin 
madonna esittää imet-
tävää äitiä. Neitsytäiti, 
Jumalan synnyttäjä, on 
tuttu ikoneista. Valtais-
tuimella istuvat madon-
na ja lapsi esittävät Ma-
riaa taivaan kuningatta-
rena. Äiti ja lapsi katso-
vat suoraan kohti sinua 
tai äiti osoittaa tai sylei-
lee lastaan tai molem-
mat katsovat toisiaan. 
Äidin ja lapsen suhteen 
herkkyys koskettaa 
katsojaa. Renessanssin 
maalarit toivat madon-

Marian jalanjäljissä

Kirjaesittely

Sisko Ylimartimo: Marian katse.  
Kuvia, kuvitelmia ja kertomuksia.  

Avain 2021. 251 s.
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nan luontoon (Rafaello) tai kuvasivat häntä 
ruusutarhassa. Taivaan kuningattaret jaloki-
vikruunuineen ovat juhlavia mutta tuntuvat 
kaukaisilta lähtökohdalleen nuorelle tytölle, 
joka synnytti Jumalan Pojan ihmiseksi.

Sisko Ylimartimo sirottelee tekstin joukkoon 
pikkutarinoita kuin helmiä kuten Luolama-
donna (Leonardo da Vinci), Kauniit puu-
tarhurit (Rafaello), Näkyjen valkea nainen 
(Lourdes) tai Kauniin lasin madonna. Kuinka 
neitsyt voi hedelmöittyä, synnyttää ja pysyä 
neitsyenä? Mikä voi läpäistä aineen murta-
matta sitä? – Valo voi läpäistä lasin sitä rik-
komatta. Jumala on valonsäde, ja se mikä 
syntyy on Jeesus, maailman valo. Mariaa ja 
lasta esittävästä lasimaalauksesta tuli kirkon 
vertauskuva.

Mariaa käsittelevä aineisto on valtava. Yli-
martimo tekee henkilökohtaisen valinnan 
ja kirjoittaa niistä kuvitelmista ja kertomuk-
sista mistä pitää. Ja niitä riittää. Kerrontaa 
elävöittävät toista sataa kirjoittajan ottamaa 
valokuvaa, jotka henkivät tutkijan iloa, etsi-
mistä ja löytämistä. Kirjan kannessa hymyi-
lee Stefan Lochnerin ”Madonna ruusutar-
hassa”.

Veijo Muroke

Sana on Suomen suurin kristillinen aika-
kauslehti. 60 sivua merkityksellistä sisältöä 

kahdesti kuukaudessa kotiin kannettuna.

nyt tutustumistarjouksena 
vain 29 € / 3 kk

Tilaa p. 0400 793 406, 
ƋĜĬ±ƚĩŸåƋÄŸ±Ĺ±ţĀ�Ƌ±Ĝ��±Ĺ±ţĀxĩ±ĵŞ±Ĺģ±Ƌ

Luolamadonna (Louvre),  
Leonardo da Vinci, 1483–86 / Wikipedia



Ars Magna 2022      21

Lahden uutiset

Taidenäyttely Rauha

Lahden alueen jäsenien taidenäyttely Rauha pidettiin marras-
kuussa Ristinkirkon ala-aulassa. Mukana oli 13 taiteentekijää 23 
maalauksella ja yhdellä veistoksella. Aihetta käsiteltiin useim-
miten luonnon mutta myös henkilöiden, muistojen ja kristillis-
ten aiheiden kautta. Näyttelyjulisteen kuva on Jukka Kallioi-
sen Hiljaisuus, katunäkymä Jerusalemista. 

Mukana olivat Antero Helanterä, Pirjo Hämäläinen, Mar-
ja Ilmavalta, Leena Kaartinen, Jukka Kallioinen, Aulis Kivi-
vuori, Raija Malm, Kikka Miilus, Anelma Mäkelä, Juhani 
Salmensuu, Kaija Varimo, Maija Vehmersalo ja Anitta Vuo-
rikoski. 

Ylen Pisarassa  
Maalausta neulalla ja kankailla

Ylen toimittaja Ilona Ikonen haastatteli tekstiili-
taiteilija Helena Vaaria syksyllä ja Jouko Tapper 
kuvasi taiteilijan työtä tämän kotona Hollolassa. 
Yhteistyössä syntyi 4 min Pisara-ohjelma. Ohjelma 
on katsottavissa marraskuuhun asti Yle Areenassa. 

Helena Vaari: ”Tervetuloa kuuntelemaan aja-
tuksiani ja katsomaan työtäni. Kerron kirkkoteks-
tiilien suunnittelusta ja taidekirjonnasta. Olen teh-
nyt taidetta kirkkoihin 30 vuotta. Se on ilo ja kun-
niatehtävä.”
Esittelimme Helenan Ars Magnassa 2018.  
www.helenavaari.! 
https://areena.yle.!/1-50639520
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Taidenäyttelyssä maalauksia Afganistanista

Leena Kaartinen, lastenlääkäri ja kirjailija, pitää yksityis-
näyttelyn Afganistanin ihmisiä ja maisemia 10.1. –23.2. 
Lahden Ristinkirkon ala-aulassa. Leenalle Afganistan on toi-
nen kotimaa, jossa hän on työskennellyt pitkään vuodesta 
1971. Hän on myös yksi suomalaisista Afganistan-asiantun-
tijoista. Time-lehti valitsi hänet vuoden 2005 eurooppalais-
ten sankarien joukkoon kuvaten häntä eläväksi määritel-
mäksi sisulle. Tämä ajankohtainen taidenäyttely koostuu 
Leenan maalauksista eri tekniikoin.  

Koonnut Kikka Miilus
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Kari ja Eeva Tikan

Elämän lauluja
Töölön seurakunnan Kulttuuriklubin järjestämä juhlakonsert-

ti nähtiin ja kuultiin Temppeliaukion kirkossa 9.11. Sitä edelsi 
yhdistyksemme syksyyn siirtynyt vuosikokous, josta siirryim-

me kirkkosaliin konsertin lumoon. 
Säveltäjä, kapellimestari Kari Tikan lauluja esittivät sopraano 

Annika Leino, baritonit Kristian Lindroos ja Esa Ruuttunen sekä 
pianisti Säde Erkkilä. Tilaisuuden ohjaus oli Maisa Tikan. Itseoikeu-
tetusti mukana olivat myös Eeva ja Kari Tikka. 

Kauniilla lauluilla oli myös kauniita nimiä kuten Armolaulu, Ra-
kastan sinua, Kukat ovat puhjenneet ja Sinä olet minun. Lämmin-
henkisen ja rakkaudellisen illan tunnelmissa astelimme pehmeässä 
vesisateessa kohti kotia. 

Kikka Miilus
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Laulujen välissä Kari ja Eeva Tikka 
muistelivat pitkää, yhteistä taival-
taan ensitapaamisesta lähtien, jol-
loin Eeva toi Karille nuotteja.

Kukitetut ja 
onnelliset 
Eeva ja Kari 
Tikka 
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Konsertin 
lopussa Kari 
Tikka siirtyi 
itse pianon 
ääreen. 

On aplodien ja kiitosten aika! Vas. Maisa Tikka, Eeva Tikka, 
Säde Erkkilä, Kristian Lindroos, Annika Leino ja Esa Ruuttunen. 

Ars Magna 2022      23
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Christian Artists Finland CAF ry järjesti Es-
poossa Jorvin sairaalan pääaulassa yhteis-
näyttelyn 6.–31.12.2021. Näyttely oli jatkoa 

Kristillisen Taideseuran 100-vuotisjuhlaseminaarin 
teemalle taiteen parantavista vaikutuksista. Tee-
mana oli Elämä, joka sinänsä sulki sisäänsä paljon 
erilaisia teemoja ja tyylejä. 

Me kaikki olemme osallisia samasta elämän lahjas-
ta. Kuitenkin elämme helposti hieman eri maail-
moissa, kuplissa. Siksi onkin hyvä esitellä toisillem-
me omia näkökulmiamme – ja tutustua toistemme 
näkökulmiin. Elämään kuuluu tietysti ihmisen koko 
elämänkaari (ilot, surut, käännekohdat, uusi elämä 
ja elämän rajallisuus), samoin luonto ja maailman-
kaikkeus. Näyttelyn teokset olivat rajattuja ikkunoi-
ta tekijän vinkkelistä. 

Teoksia oli näyttelyssä 20 eri taiteilijalta, Sari Ahola, 
Pirjo Asumaa, Merja Björn, Diana Godenhjelm, 
Kari Helén, Mauno Keränen, Tuula Kraft, Carita 
Laukkonen, Mirja Nieminen alias Rebecca Kupi, 
Kaisu Rissanen, Outi Savolainen, Hanna Skyttä, 
Reetta Sutinen, Natalia Tamer, Mirjami Tchou-
kanov, Ulla Vesander, Heli Vihersaari-Salmi,  

Kuvataidenäyttely 

Elämä

Anna Vuorela ja Heli Vihersaari-Salmi tutkimassa 
vitriinin sisältöä. 

Carita Laukkosen työt  
toivat väriä aulan 

ovensuuhun.
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Melisa Virmajoki-Salmijärvi sekä Anna ja Arto 
Vuorela. Tekniikat vaihtelivat keramiikasta valo-
kuviin ja aihepiirit vastaavasti. CAF:n jäsenistössä 
on monen ikäisiä ja tasoisia taiteentekijöitä ja 
myös muiden taidemuotojen osaajia.

Vain harvoissa teoksissa tuotiin esiin, että yhden 
kuolema ja ylösnousemus koituivat meille muil-
le elämäksi. Laitamme toivomme Häneen, niin 
omassa elämässä kuin kuolemassa. Hänen sanan-
sa kuten "Minä olen tie, totuus ja elämä" menevät 
ehkä kokonaisena fraasina helposti ohi korvien, 
mutta jos sitä tarkastelee osa kerrallaan, väite-
hän on todella raju: ”Minä olen elämä.” Sehän tar-
koittaa, että kenellä Kristus, sillä elämä – ja päin-
vastoin! 

Mahdollisuus yltäkylläiseen elämään kiinnostaa 
suurinta osaa ihmisistä ainakin periaatteessa. Näi-
nä aikoina arvioimme toistemme elämän mielek-
kyyttä helposti halventaen tyyliin ”Hanki elämä”. 
Mutta jos Jeesus oikeasti on elämä, kristityt voi-
vat perustellusti ja positiivisesti suositella: ”Hanki 
Jeesus”, ilman mitään hengellistä väkivaltaa.

Näyttelytilana Jorvin aula on hyvä. Valmiina on yli 
50 m kiskoja ja vitriini, ihmisiä liikkuu tilassa pal-
jon, ja tilavuokrana yhdistys lunastaa sairaalan ar-
toteekkiin jonkin teoksen, tässä tapauksessa kak-
si. Ehkä täällä vielä tavataan. Sairaalapastori Hen-
rik Honkasen mukaan ”laadukkaassa näyttelyssä 
on ollut monia koskettavia teoksia ja tulkintoja 
elämän tunnoista. Eri näyttelyt keräävät mukaan 
niin potilaita, heidän läheisiään kuin työntekijöi-
tä usein pysähtymään kävelymatkallaan eri teos-
ten kohdalla. Taide tuo ikään kuin tuulahduksen 
toivoa ja iloa tänne sairaalaan kaiken sen keskel-
le missä potilaat ja työntekijät sairaalassa ovat.” 

Kohtaamisista jäi mieleen pari jalkapuolta poti-
lasta, joista toisen vammat olivat syntyneet it-
setuhoisen hypyn seurauksena. Kriisi oli opetta-
nut hänet avautumaan läheisille. Hän oli tutkinut 
tarkkaan jokaista näyttelyn teosta ja niiden tek-
niikkaa ja tykästynyt moneen. Palautteiden mu-
kaan moni sai merkityksellisiä kokemuksia käytä-
viä useaan otteeseen kulkiessa. Eräälle elämä oli 
nyt lähes pelkästään sairaana olemista, joten oli 
ihana saada muunlaisia näkymiä ja muistoja kuvi-
en kautta. Usea teos löysi myös ostajan.

Arto Vuorela

Mirjami Tchoukanov

Heli Vihersaari-Salmi

AR
TO

  V
UO

RE
LA

AR
TO

  V
UO

RE
LA



26      Ars Magna 2022 Ars Magna 2022      27

CAF:n yhdistäminen  
Kristilliseen Taideseuraan vireillä

Christian Artists Finland CAF ry valmistelee yh-
distysten CAF ja Kristillinen Taideseura lopullista 
fuusiota, eli käytännössä CAF:n muodollista lo-
pettamista ja toiminnan jatkumista yhden ja sa-
man ry:n puitteissa.

Jo vuonna 2011 oli esillä ajatus, että tavoit-
teena on yhdistyä Kristilliseen Taideseu-
raan hallinnoinnin vähentämiseksi. Tällöin 

CAF:sta tuli kuitenkin vasta Taideseuran alueyh-
distys. Yhtenäisenä voitaisiin julkaisutoimintaa-
kin yhdistää. Vastuunkantajia kahden eri yhdis-
tyksen toimintaan on näköjään hankala löytää, 
vaikka etäkokousmahdollisuudet ovat olemassa 
ja vaikka sihteeri- ym. tehtävistä olisi korvauk-
siakin tarjolla. Muutenkin Taideseuran toimin-
nassa CAF-väki on jo näinä vuosina kantanut 
vastuita.

Vuosien myötä Suomessa on myös syntynyt esi-
merkiksi kristillisen tanssin yhdistys Kristanssi, 
tuotanto-osuuskunta Kristalli ja varmaan mui-
takin taiteenaloittain kohdentuneita toimijoita.

Fuusioitumisen vasta-argumentista voisi käy-
dä esimerkiksi se, että CAF:lla on ollut erilaiset 
historia, pro!ili ja kontaktit kuin Kristillisellä Tai-
deseuralla. CAF saattaa olla kansainvälisempi ja 
monialaisempi, taiteen tekijöitä ja esiintyviä tai-
teilijoita on ollut jäseninä enemmän.

Myös nimen Christian Artists Finland CAF säi-
lymismahdollisuutta selvitetään. Käytännössä 
CAF ei voine suoraan siirtää jäseniä toisen ry:n 
jäseneksi, vaan asia menisi varmaankin niin et-
tä lopetetaan CAF, siirretään loput varat Taide-
seuralle ja suositellaan jäsenille liittymistä sii-
hen ry:hyn.

Jäseniltä ei tullut ehdottomia kommentteja 
CAF-lehdessä esitettyyn ehdotukseen, sitä ei 
vastustettu. Resurssien yhdistämistä nähtiin po-
tentiaalisesti järkevänä, ja pienten toimijoiden 
yhdistyminen on trendikin. Erillisenä pysymisen 
etuja ei tunnettu tai erityisesti nostettu esille.

CAF:n syyskokous 2021 suunnitteli yhdistyksen-
sä lopettamista vuoden 2022 aikana. Lähdetään 
suunnittelemaan yhdistyksen purkamista siten, 
että kevätkokous 2022 olisi sen viimeinen vuo-
sikokous, jossa asia vahvistuu. Ajatuksena on 
päättää yhdistyksen toiminta niin, että jos CAF-
jäsenyys 2022 maksetaan, jäsenen tiedot siir-
retään Kristillisen Taideseuran jäsenluetteloon. 
Menettelyt tarkennetaan vielä. Vuonna 2022 
CAF:n jäsenmaksu on 15 !. Taideseuran halli-
tus esittää kevätkokoukseensa samaa summaa 
ja käsittelee muutenkin yhdistymisasiaa. 

CAF:n hallitus valmistelee purkautumisilmoitus-
ta annettavaksi patentti- ja rekisterihallitukselle 
sopivassa vaiheessa. Jäljelle jääneet CAF:n va-
rat esitetään sääntöjen mukaisesti siirrettäväksi 
Kristilliselle Taideseuralle. 

Jos CAF:n erillinen toiminta päättyy 30 vuoden 
jälkeen, syksyn 2022 juhla olisi CAF:n kiitosjuhla 
menneestä ja yhdistymisestä Kristillisen Taide-
seuran kanssa. Rukoukseen liittyviä hankkeita 
ym. toimintaa voidaan toteuttaa edelleen vuon-
na 2022. Olemme avoimia myös jäsenten pa-
nokselle CAF-vastuiden ottamiseksi ja erillisenä 
jatkamiseksi. Kyllä Suomessa voisi olla vaikka li-
sääkin kristillisiä taideyhdistyksiä, omat sarkan-
sa kullakin.

Arto Vuorela
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Mitä on kristillinen taide? Mil-
laisessa vuoropuhelussa eri tai-
teenlajit ovat uskon kanssa ny-
kypäivänä? Kristillisen Taide-
seuran juhlakirja ”Ikkunasta 
näkee ulos ja sisälle” (2019) 
vastaa ansiokkaasti näihin ja 
lukuisiin muihin kysymyksiin. 
Kirjassa pääsevät ääneen niin 
arvostetut taiteilijat kuin tai-
teentutkijatkin, ja harvan ki-
ven se jättää kääntämättä. 

Irja Aro-Heinilän ansiok-
kaasti toimittamassa kirjassa 
kurkistetaan siihen, millaises-
sa suhteessa musiikki, tans-
si, kuvataide, teatteri, runous, 
elokuva, käsityötaide, taidete-
ollisuus, arkkitehtuuri ja muut 

taidemuodot ovat kristillisyy-
teen. 

Artikkeleita on ollut kir-
joittamassa muun muassa 
tanssitaiteilija Titta Tunkka-
ri, symbolitutkija Liisa Väisä-
nen, eksegeetti Matti Mylly-
koski, kirkkoarkkitehtuurin 
asiantuntija Arto Kuorikos-
ki sekä monet monet muut. 
Eräänä aarteena ansaitsee 
tulla nostetuksi säveltäjä Kari 
Tikan kantaatti ”Prima Inten-
zione”, jolla on kunnia toimia 
kirjan ensimmäisenä osiona. 

”Ikkunasta näkee ulos ja 
sisälle” on jo itsessään taide-
teos – ihmeellisen paljon on 
saatu kahteensataan sivuun 
mahtumaan!

Taiteen polkuja 1919–2019
Ikkunasta näkee  

ulos ja sisälle

Tilaa kirja itsellesi tai lahjaksi.  
Ole hyvä ja laita sähköpostia  

osoitteeseen  
antero.polso@kva.".  

Kirjan hinta on 35,00 !  
sis. postimaksun.
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Annukka Laineen  
kuvaluento ja näyttely 
tuomiokirkon kryptassa

Kuvataiteilija Annukka Laineen 
näyttely ja luento tuomiokirkon 
kryptassa ovat osa vuosijuhlan oh-
jelmaa. 

Klo 13 tuomiokirkon krypta: Jeesuk-
sen elämä ja sovitus Marian silmin 
– Annukka Laineen kuvaluento kris-
tillisen kuvataiteen historiasta ja 
merkityksestä. Luento keskustelui-
neen kestää 1,5–2 h. 

KIKKA MIILUS
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Tervetuloa 
Marianpäivän 
tapahtumiin!

Kristillisen Taideseuran  
vuosikokous ja vuosijuhla 2022

Kristillisen Taideseuran vuosikokous ja vuosijuhla 
järjestetään Marian ilmestyspäivänä 27.3.2022 
Helsingissä, mikäli paikalliset koronamääräykset 
sen sallivat. 

Yhteinen päivämme alkaa klo 10 Helsingin Tuomio-
kirkossa jumalanpalveluksella. 

Klo 11 jälkeen kirkkokahvit kryptassa (tuomiokirkon 
holvisto alakerrassa). 

Iltapäivällä pidämme vuosikokouksen ja lounas-
tamme. 

Vuosijuhlan ohjelmana on kuvataiteilija Annukka 
Laineen kuvaluento ja näyttely tuomiokirkon kryp-
tassa. 

Koska päivän suunnittelu on vielä kesken, tarkem-
mat tiedot vuosikokouksen ja lounaan ajankohdista 
ja paikoista ilmoitamme myöhemmin seuran verk-
kosivuilla, Facebook-sivuilla sekä jäsenkirjeessä. 

 – Muutokset mahdollisia – 

Luento on oheistapahtuma näyt-
telyyn Armon ja toivon kuvia. 
Annukka Laineen sakraalimaala-
usten näyttely on esillä tuomio-
kirkon kryptassa 27.3.–10.4.2022. 
Tämän tuomiokirkon kryptas-
sa paastonajalla, Marianpäivä-
nä avautuvan jäähyväisnäyttelyn 
teemana on pelastus. Kokonai-
suus on osittain retrospektiivi-
nen, mutta myös uusia maalauk-
sia on syntymässä näyttelyyn. Lu-
ennossaan Annukka käy läpi kuvia 
alkaen varhaisimmista säilyneistä 
kuvista Rooman katakombeista 
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200–300-luvuilta aina kirkon jakautumiseen, 
reformaatioon ja meidän päiviimme asti. Lu-
ento ja vuorovaikutus täydentävät näyttelyä. 

Annukka Laine on ylöjärveläinen kuvataitei-
lija ja luennoitsija. Hänen taidettaan inspi-
roi mm. ns. jakamattoman kirkon ajan taide. 
Hän on vuosien kuluessa saanut mm. Kirkon 
kulttuuripalkinnon ja Tieteen ja taiteen kris-
tillisen tukisäätiön myöntämän Kristillisen 
Taideseuran taideapurahan. Töihin kuuluu 
mm. Leppävaaran kirkon alttariteos ’Rauha 
teille’ (2011). Laineelle on suunnitteilla kuva-
seminaari myös 19.3. Pispalaan.

– Muutokset mahdollisia –

Kristillisen Taideseuran 
tulevaa toimintaa 2022

O�Lisätietoa toiminnastamme verkkosivuil-
la www.kristillinentaideseura.!, Facebook-
sivuilla https://www.facebook.com/kristilli-
nentaideseura ja jäsenkirjeissä. 

O�Todennäköisesti järjestetään syystapah-
tuma kiitollisuuden hengessä nykyhetkestä, 
menneestä ja tulevaisuudesta. 

O�Christian Artists Seminar ei toteudu koro-
nan vuoksi Hollannissa tänä vuonna, mutta 
mahdollisuus Master Class Cultural Leader-
ship -kurssiin on edelleen olemassa pari ker-
taa vuodessa verkon välityksellä englanniksi, 
ranskaksi tai saksaksi, ks. https://www.mas-
terclassculturalleadership.eu/.

Sininen neitsyt -lasimaalaus 1100-luvulta 
Ranskan Chartresin katedraalissa,  

joka tunnetaan myös  
Jumalanäidin katedraalina.
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Nuoria tuulia – elävää kristillisyyttä

Kristillinen taidesäätiö tukee kristilliseltä arvopoh-
jalta kumpuavaa taidekasvatusta ja taidetta myön-
tämällä apurahoja taiteen tekijöille, taiteen tut-
kijoille, taiteen harrastajille sekä taideyhteisöille. 
Kristillinen taidesäätiö perustettiin 2011 jatkamaan 
Kristillisen taideseuran apurahojen myöntämistä 
taiteelliseen työskentelyyn ensin Tieteen ja taiteen 
kristillisen tukisäätiön kautta ja nyt omatoimisesti. 
Apurahoilla kannustetaan taiteen tekemiseen, esit-
tämiseen ja näkyvyyteen.

Aktiivisia tukijoita on vähän

Pyhän Henrikin säätiö myöntää apurahoja tieteelli-
seen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan, mut-
ta lähinnä kirkon palveluksessa oleville. Luterilaisen 
kulttuurin säätiö vaalii suomalaisen luterilaisen kult-
tuuriperinteen säilyttämistä ja jakaa tunnustuspal-
kintoja. Kirkon mediasäätiö tukee kirkon uskontoa 
ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien te-
kemistä ja esittämistä valtakunnallisissa mediois-
sa. Kristillinen kulttuuriliitto ryhtyi muihin tehtäviin 
2010 ja Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö lopet-
ti toimintansa 2020. Tuki on kapeaa ja rajattua. Tar-
vitaan avautumista, uusien tekijöiden tavoittamista 
ja aktivointia.

Kristillisyyteen pohjaava taide  
on moninaista 

Kristillinen taidesäätiö haluaa tarjota taiteen kei-
noin avaran ja monialaisen mahdollisuuden luo-
vuudelle ja kannustaa etsimään ja löytämään elä-
vää kristillisyyttä kirkossa ja maailmassa. 

Hankkeet voivat nousta eri lähteistä, tekijät mo-
nista taustoista. Hanke voi olla kuvataidetta, käsi-
työtä, runoa, tanssia, teatteria, musiikkia tai niiden 
yhdistelmiä. Mitä taiteita tai teemoja painotetaan, 
selviää hakuilmoituksesta. Vuoden 2022 haku on 
avoin.

Pienestä taimesta suureksi puuksi

Kristillinen taidesäätiö on nuori ja pieni, eikä se pys-
ty rahoittamaan suuria taidehankkeita. Mutta suu-
rikin puu kasvaa pienestä siemenestä. Kristillinen 
taidesäätiö voisi leimallisesti tukea nuorten hank-
keita, missä pienikin tuki voi olla ratkaisevaa. Tai 
nostaa esille sitä, mikä on jäänyt vähälle huomiol-
le. Kristillisellä tanssilla ja kirkkonäytelmällä ei taida 
olla kotia? Voiko runo ja rukous kohdata kirkossa? 
Voisiko kastekappelissa jo olla veistos, tyhjän sylin 
Maria? Kirkkohallituksessa on virinnyt samankaltai-
sia ajatuksia nuorten tukemisesta taideapurahoin. 
Yhteistyölle on tilaa. Kristillinen taidesäätiö iloitsee 
kaikista yhteistyökumppaneista. 

Veijo Muroke

Kristillisen taidesäätiön
VUODEN 2022 APURAHAT

Kristillinen taidesäätiö myöntää vuonna 2022 
kolme 2 000 euron suuruista kannustusapu-
rahaa kristilliseltä arvopohjalta kumpuavaan 
taiteelliseen työskentelyyn tai taiteen tutki-
mukseen. 

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työ-
ryhmät tai yhdistykset. Osa apurahoista suun-
nataan nuorille taiteilijoille. Apurahojen koko 
voi myös vaihdella. 

Apurahaa haetaan verkossa osoitteessa www.
kristillinentaidesaatio.!/hae-apurahaa. Haku-
aika on 15.8.–15.9.2022. Apurahat myönne-
tään joulukuussa 2022.

…päästä etsimään kauneutta, oivaltamaan elämän merkityksellisyyttä  
ja yhteyttä – kokemaan kaipuu, löytämisen ilo, Pyhän kosketus ja toivo… 

Kristillisen taidesäätiön työkenttää
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Kristillisen Taideseuran on perustanut kirjailija Hilja Haahti ystävineen Helsingissä vuonna 1919. 
Seuran jäsennumero Suomen yhdistysrekisterissä on 1.

Kristillisen Taideseuran hallitus 2021

Eeva Tikka, puheenjohtaja
Mannerheimintie 38 A 4
00100 HELSINKI
050 534 8724
eeva.a.tikka(a)gmail.com

Arto Vuorela, varapuheenjohtaja 
Vanhatie 44
02880 VEIKKOLA
040 590 7208
arto.k.vuorela(a)gmail.com
Christian Artists Finland CAF ry
www.caf.!

Niilo Rantala
Koulukatu 12 A 7
33200 TAMPERE
050 371 4619
niilo.heikki.rantala(a)gmail.com

Ansa Kirjavainen, sihteeri
Pursimiehenkatu 20 A 6
00150 HELSINKI
040 543 5912
ansa.outi(a)gmail.com

Mirja Salminen, rahastonhoitaja
Vuorikatu 20 D 51
15110 LAHTI
044 300 2770
mirjasalminen(a)phnet.!

Kikka Miilus
Vesijärvenkatu 55 A 4
15140 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.!

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

�Kristillinen Taideseura lyhyesti

Sääntöjen mukaan seuran tarkoi-
tuksena on: 

...kristinuskon hengessä ja suoma-
laisuuden pohjalta toimien herät-
tää taideharrastusta ja edistää 
kristillisen taiteen levittämistä 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 seurakunnissa, 
mm. kirkkojen taidehankintoja se-
kä harjoittanut julkaisutoimintaa. 

Kristillinen Taideseura on vuonna 
2011 perustanut Kristillisen taide-

säätiön. Sen tarkoituksena on edis-
tää kristillistä taidetta jakamalla 
apurahoja sekä antamalla talou-
dellista ja asiantuntemukseen pe-
rustuvaa tukea taiteilijoille, taiteen 
tutkijoille, taiteen harrastajille sekä 
taideyhteisöille sekä myös harjoit-
tamalla julkaisutoimintaa. Kristil-
linen taidesäätiö toimii myös leh-
temme toisena julkaisijana.

Seura on Kirkkopalvelut ry:n jäsen.

Kristillinen Taideseura julkaisee 
vuosittain ilmestyvää Ars Magna 
-lehteä. Seura julkaisi vuonna 2019 
artikkelikokoelman Ikkunasta nä-
kee ulos ja sisälle – Taiteen polkuja 
1919–2019. 

Verkkosivut 
https://kristillinentaideseura.!/ 
Facebook 
https://www.facebook.com/ 
kristillinentaideseura/

Verkkosivujen ilmeestä vastaa  
Anu Pelkonen.

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

Kristillinen taidesäätiö
c/o Veijo Muroke
044 351 1812
info(a)kristillinentaidesaatio.!
www.kristillinentaidesaatio.!

Hallituksen 2022 tiedot voi tarkistaa verkkosivuiltamme.




