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Niilo Rantala 
Kristillisen Taideseuran  

puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Taide muistuttaa 
Pyhästä

”Tulin elokuvista silloin ja yö oli sateinen. 

Minä kengät märkinä kuljin yli kadun sumuisen. 

Sinä sateisena yönä tuli Kristus vastaani. 

Ja pisarat surullisesti hänen ylleen putoili. 

Mikä kalpeus kasvoissansa, 

mikä yö hänen silmissään! 

Ohi samean mainosvalon hän kulki pimeään. 

Sinä sateisena yönä koko kaupunki sairasti. 

Ei kukaan tiennyt: Kristus oli tullut vastaani.”

Näin kirjoittaa Saima Harmaja runos-
saan Sateinen ilta. Kristuksen kohtaa-
minen mainostaulujen valaisemassa 

hämyssä, sumuisensateisessa Helsingin il-
lassa on ohikiitävä hetki, vain lyhyt ohikä-
vely, kiitävä tuokio. Silti: tuo tovi raottaa ver-
hoa – tuossa hetkessä lepää ikuisuus. Siitä 
tulee runon kertojalle ylpeydenaihe, pelas-
tusrengas sateisessa yössä, toivo lääkkees-
tä sairastavassa kaupungissa. Viimeinen säe, 
joka selkeästi korostaa muiden tietämättö-
myyttä hänen ja Kristuksen kohtaamisesta 
korostaa kokemuksen henkilökohtaisuutta: 
pyhä on tullut lähelle, kokemus on herkkä, 
yksityinen, jakamaton. 

Tämän pyhän kokemuksen kintereillä on 
Kristillinen Taideseura kulkenut ja kulkee 
yhä. Jo seuran perustaja Hilja Haahden mu-
kaan taiteen tehtävänä on auttaa ihmisiä py-
hyyden kokemuksen äärelle. Taide sekä julis-

taa Jumalan kunniaa että auttaa kilvoittele-
vaa hiljentymään maailman melun keskel-
lä. Haahden mukaan ”Koko maailma hänelle 
annetaan, hänet taidekin kruunaa aarteil-
laan. Se aika joutuu, sen kirkkaus koittaa”. 

Olin viisitoista kuukautta pappina Ylöjärvel-
lä, perinnerikkaassa ja vakaassa maalais-
seurakunnassa ennen siirtymistäni Koti-
maa-lehden palvelukseen lokakuussa 2022. 
Olen seurakunta-ajasta kiitollinen. Erityisen 
kiitollinen olen siitä, että sain työskennellä 
nuorten kanssa. Nuorten tapa sanoittaa py-
hää ja hengellisyyttä on ihailtava. Se on se-
koitus julistamista ja kysymistä, varmuutta 
ja epäröintiä, henkilökohtaisuutta ja yleis-
tämistä. Luottamuksen synnyttyä ja keskus-
telujen syvennyttyä kävi ilmi, että monella 
nuorella oli harmajamainen kokemus py-
hästä – yllättävällä hetkellä, linja-autossa tai 
koululuokassa, he ovat kokeneet tulleensa 
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kannatelluiksi. Kokemus jostain ei-arkises-
ta arkisen keskellä on ollut vahva. 

Nämä kokemukset ovat yhdistäneet hen-
gellisesti virittyneitä ihmisiä halki aikojen: 
gospel-muusikot laulavat pyhän kosketuk-
sesta, filosofit puhuvat transsendentin ko-
kemisesta, jotkut puhuvat ohuen ilman-
alan paikoista: hetkistä ja tilanteista, joissa 
taivas on tullut lähelle maata, tuonpuolei-
nen ja tämänpuoleinen risteävät. 

Vanhojen kirkkojen perinteessä ja ihmis-
ten mielikuvituksessa näitä pyhän ko-
kemuksia ovat kuvittaneet usein enkelit. 
Kokemus siitä, että joku kulkee vierellä, 
joku lohduttaa surun riipiessä rintaa, jo-
ku kuuntelee vaikka ei ole ketään kenelle 
puhua. 

Elokuvaohjaaja Wim Wenders kuvaa elo-
kuvassaan ”Berliinin taivaan alla”, miten 
ihmiset kulkevat huolineen ja arkisine aja-
tuksineen kolean Berliinin kaduilla. Siellä 
täällä ihmisten joukossa kulkee myös en-
keleitä tukien ja apuaan tarjoten. Joskus 
ihminen herkistyy ja aistii avunantajansa, 
joskus ei. Jostain syystä minua on aina lii-

kuttanut erityisesti elokuvan kirjastokoh-
taus – kirjasto on paikka, jossa enkelit päi-
vystävät! Ne istuvat tenttiin lukevan vierel-
lä hymyillen ja johdattavat pienten läksyn-
tekijöiden katseet kirjan oikeisiin kohtiin. 
Kaikessa vähäeleisyydessään kohtaus on 
pakahduttava. Apu on pientä ja arkista ja 
niin ovat murheetkin. Ja juuri siksi se on 
niin suurta! 

Pyhän ei tarvitse tarkoittaa pasuunoiden 
pauhua tai taivaitten aukenemista. Se voi 
olla kirjastokohtauksen kaltainen, pieni aa-
vistus suuremmasta, ”kaikua aina jatku-
vasta” niin kuin Vexi Salmi runoili. Pyhän 
tuntu voi yllättää meidät aamuruuhkas-
sa, kirpputorilla tai leikkipuistossa. Joskus 
meidän on vaan osattava hiljentyä, herkis-
tää itsemme. ”Vain odottajan ovi auki on”, 
kirjoitti jo Hellaakoski. 

Pelottavien tulevaisuudenkuvien kasau-
tuessa, talvi-iltojen pimeässä, meidän on 
syytä pitää ovi raollaan ja mieli avoimena. 
Sillä sellaisena hetkenä, kun sitä vähiten 
osaamme odottaa, saattaa rauhoittava käsi 
laskeutua olkapäällemme, sarana narahtaa 
ja kynnyksellä hohkaa kumma kajastus. 

Maan ja taivaan välissä

Kristillisen taidesäätiön VUODEN 2023 APURAHAT

Kristillinen taidesäätiö myöntää vuonna 2023 kolme 2 000 euron suuruista kannustusapurahaa 
kristilliseltä arvopohjalta kumpuavaan taiteelliseen työskentelyyn tai taiteen tutkimukseen. 
Vuonna 2023 painopistealueena on ilmaisutaito/teatteri. Muuhunkin tarkoitukseen voi hakea.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät tai yhdistykset. Osa apurahoista suunnataan 
nuorille taiteilijoille. Apurahojen koko voi myös vaihdella. 

Apurahaa haetaan verkossa osoitteessa www.kristillinentaidesaatio.!/hae-apurahaa

Hakuaika on 15.8.–15.9.2023. Apurahat myönnetään joulukuussa 2023.

Katso sivut 22–25.



Ars Magna 2023      5

Maan ja taivaan välissä

Minusta piti tulla maanviljelijä. Sitten minulle alkoi käydä niin, 
että mitä enemmän opiskelin maata, aloin ihmetellä taivasta ja 

mitä enemmän opiskelin taivasta, aloin ihmetellä maata. 

Ei siis ole ihme, että ensimmäinen näy-
telmäni Kasvualusta (1992) kertoo ty-
töstä, joka kiertävän sirkuksen mukana 

yrittää kuljettaa Nirvana-nimistä kasvimaa-
taan mukanaan alati muuttuvissa kasvu-
oloissa.

Olen yli 20-vuotisen näyttämötaiteilijan 
urani aikana kirjoittanut 13 näytelmää ja 
ohjannut 35 näyttämöteosta. Ennen opin-
tojani teatterikorkeakoulun dramaturgian 
laitoksella olin jo ehtinyt haaveilla näytteli-
jän urasta vuosikaudet. Ylioppilasteatterin, 
Teatteri Venuksen ja Kellariteatterin näyttä-
möiden kevätkaudet huipentuivat aina Teat-
terikorkeakoulun pyrkijäisiin. Ehdin pyrkiä 
näyttelijälinjalle seitsemän kertaa, lopulta jo 
kahden lapsen äitinä imetysvälejä koetehtä-
vien väleissä laskien. 

Jossain välissä kyllästyin lyömään päätä-
ni Ehrensvärdintien seinään. Poikaystäväni 
pääsi Mäntsälän maatalousoppilaitokseen 
puutarhalinjalle ja halusin mukaan. Linjalle 
ei kuitenkaan mahtunut, mutta maatilatalo-
uden peruslinjalle mahtui. Hylkäsin teatteria 
oikein urakalla ja silmissäni väikkyi agrono-
miopinnot. Ehdin erikoistua viljelijäksi mut-
ta löysin itseni jatkuvasti Mäntsälän ja lopul-
ta koko valtakunnan maatalousoppilaitosten 
kilpailuista, juhlista ja seremonioista, mil-
loin laulamassa, milloin pienissä kuvaelmis-
sa esiintymässä tai kirjoittamasta oppilaitos-
ten lehtiin pakinoita. Ja kun rikkaruohotentti 
meni huonosti, päätin kuin salaman iskusta 
ryhtyä kuitenkin näytelmäkirjailijaksi.

Oma näytelmäkirjailijuuteni on kokenut 
monia vaiheita. Kirjoittajaurani käynnistä-

 Hanna Kirjavainen
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jäksi voi katsoa Ylioppilasteatterin, jossa joh-
taja pisti meidät myös näyttelemisen lisäksi 
kirjoittamaan. Pääsinkin ensiyrittämällä dra-
maturgialinjalle. Koulussa kuvioihin kuului 
aristotelisen draaman hylkääminen, ratkai-
sukeskeisen logiikan kammoaminen, uusien 
ja kokeilevien muotojen etsiminen. Juonelli-
sen lineaarisuuden hylkäsin Milorad Pavicin 
romaanista Kasaarisanakirja dramatisoimas-
sani esityksessä Adam Ruhanin ruumis, joka 
oli maisterintutkintoni taiteellinen osio. Sain 
mahdollisuuden vuonna 2000 Kiasma-teatte-
rissa ottaa haltuuni Medeian kuvia -esityksessä 
kehittelemääni ”kuvankertojan” dramaturgi-
aa, mutta sekin kausi jäi lyhyeksi.

Valtimoteatteri

Muotokokeiluiden jälkeen kiinnostuin entistä 
enemmän sisällöstä. Kuvan kanssa postmo-
derni pulaaminen jäi mielestäni pinnallisek-
si. Huomasin etääntyväni teatterin tekemisen 
perusmotiivistani, joka on mielestäni katsojan 
emotionaalinen koskettaminen. Palasin kou-
lusta valmistumiseni jälkeen ikään kuin läh-
töruutuun pohdiskelemaan maan ja taivaan 
liittoa ja ihmisen osaa siinä.

Perustin TEAKista valmistuttuani Valtimon-
teatterin olohuoneeseemme. Sittemmin saim-
me tilat Kulttuuritalon Alppisalista. Kirjoitin 
vuosina 2003–2008 näytelmäni Ikkunapaikka, 
Eläintarhan huvila ja Sikaperhe. Ne muodosta-
vat nk. Kuolemattomuus-trilogian, jonka tyyli-
nä voisi pitää jonkinlaista maagista realismia. 
Trilogia on kristinuskon käsitteiden kadotus, 
kiirastuli, paratiisin inspiroima kokonaisuus, 
jossa pyrin tutkimaan, voiko näillä käsitteil-
lä kuvata henkilöiden sieluntiloja maanpääl-
lisessä arjessa. Vaikka käsitteet on totuttu liit-
tämään kristinuskon kieleen, eivät ne käsit-
teet ole yksinomaan sen omaisuutta. Sielunti-
lojen kuvauksiksi vietyinä pystyin mielestäni 
kuvaamaan ihmisyyttä pyhän ja profaanin 
kaksoisvalotuksessa. 

Kontiovaara

Muutin perheineni vuonna 2004 Pohjois-Kar-
jalaan ja ostimme Kontiovaaran vanhan kylä-
koulun. Toimin muutaman vuoden Taidetoi-
mikunnan kirjallisuuden ja lastenkulttuurin 
läänintaiteilijana. Sitten perustin Rospuutto-

ryhmän ja elämämme alkoi muotoutua yhden 
teatteritilaksi jätetyn luokkahuoneen ympä-
rille kerääntyneiden teatteritaiteilijoiden puu-
hamaana. Minä sain toteuttaa Kontiovaaral-
la viljelijäntaitojani ja elimme lopulta eläin-, 
lapsi- ja näyttelijäkatraan kanssa varsin pa-
ratiisillista aikaa ja osin jopa omavaraisesti. 
Näytelmäni Kiven napa, Hukka-akka, Sikaperhe 
ja Kasvukone edustavat absurdia tragikomiik-
kaa. Lisäksi kirjoitin Kontiovaaralla Matomoot-
tori- ja Jumalat ja sankarit -nimiset lastennäy-
telmät ja dramatisoin ensimmäisen kerran 
Dostojevskin Idiootin. Kontiovaaralla kirjoitta-
mieni näytelmien yhteiskunnallinen karne-
valismi ja eräänlainen ”väärän kuninkaan ku-
martamisen” pakkomielle kumpuaa heräämi-
sestä, kun tajusimme paratiisimme sijaitse-
van kaivosvaltausalueella. Se syöksi minut ja 
Rospuutto-ryhmän aktivismin aikaan, joka 
sisälsi mm. Talvivaaran kaivoksen salaisia vi-
deokuvauksia ja kansalaisaktivismin henges-
sä järjestettyjä happeninkejä kuten Uraani-
Marathonin kaivosvaltausalueen ympärille.

Olin kuin huomaamatta ajautunut ohjaa-
maan aina omat näytelmäni. Ja niin siinä kä-
vi, että ohjaaminen ja näyttämön kielioppi 
alkoivat kiinnostaa minua kirjoittamisen li-
säksi kuin varkain. Nykyisellään, ja ohjaaja-
na jo palkittunakin, tituleeraan itseäni teatte-
riohjaajaksi. Sain Kontiovaara-kauden jälkeen 
pestin Kajaanin kaupunginteatteriin ohjaa-
jaksi, jossa tein omia romaanidramatisointeja 
ja musikaaleja. Kun pestini loppui ja muutin, 
yllätykseksi itsellenikin, yksinhuoltajana Hel-
sinkiin, työnkuvani muuttui kiertäväksi oh-
jaajaksi valtakunnan isoille ja pienille näyttä-
möille. 

Teatteri Avoimet Ovet

Sain teatterinjohtajan vakituisen pestin 2019 
pienessä vakavaraisessa ja taiteellisesti kun-
nianhimoisessa Teatteri Avoimissa Ovissa 
Erottajalla. Olen johtamis- ja ohjaamistyön li-
säksi kirjoittanut sinne kaksi näytelmää Sonti-
ainen – balladi koti-ikävästä sekä Marian tunnus-
tus – muistokirjoitus hevoselle. Toinen sovitukse-
ni Dostojevskin Idiootista pyörii TAOn näyttä-
möllä parhaillaan tammikuun loppuun asti. 

Olen alustanut ja saanut urani aikana ku-
koistamaan neljä kasvimaata: Kimalan, Pana-
man, Shangrilan ja nykyisen Samsaran Iitissä.  
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Tanssimme ilosta ja uskosta

Tänä vuonna laitoin ensimmäistä kertaa tal-
vivalkosipulit muhimaan talven syvien lu-
mien alle. Haaveilen eläketiluksista, joissa 
hoitaisimme mieheni kanssa minipossuina 
ostettuja mutta sittemmin muuksi osoittau-
tuneita otuksia. Olen saanut toteuttaa unel-
maani, jossa kirjoittaminen on yhteyden yl-
läpitoa ”taivaaseen” ja ohjaaminen yhteyt-
tä ”maahan”. Elän näiden luovien kausien, 
hengen ja materian vaihteluväleistä. Sillä 
nyt jo tiedän, että kaikki luonnossa uinues-
saan paisuu ja lopulta poksahtaa, niin kuin 
osmankäämit keväisin räjähtävät, jos niitä 
ajatuksella hipaisee.

Myös teatteritaiteilijana olen syvissä lu-
missa talvehtivien monimutkaisten ja moni-
muotoisten arvojen ihmettelijä. Silti näkö-
kenttäni valtaavat kaiken aikaa humoristi-
semmat havainnot. Minulle hyvä näytelmä 
on vaarallinen, se voi saada yleisön barrikaa-
deille tai tikahtumaan oman ihmisenä kom-
purointinsa vitsiin.  

Kirjoittaja on teatteriohjaaja,  
Kristillisen Taideseuran jäsen. 

Tanssiryhmä Joy

Maata näkyvissä -festareilla Turussa marraskuussa 
2022 esiintyi tanssiryhmä Joy. Elvira Nganou on teh-
nyt osan ryhmän koreogra!oista.

anssiryhmämme sai alkunsa harras-
teleiriltä, joka järjestetään vuosittain 
Karkun evankelisella opistolla. Karkku 

toi meidät yhteen. Olimme ennen sitä tans-
sineet King’s Kids -työpajassa yhdessä. Tans-
siryhmämme kokoonpano ei ole ollut koko 
ajan sama vaan siihen on tullut matkan var-
rella lisää väkeä.

Olemme toteuttaneet erilaisia tanssi-
esityksiä. Monet ovat olleet joko minun tai 
muutamien meistä yhdessä tekemiä ko-
reografioita. 

Olemme tähän mennessä tanssineet eri-
tyyppisissä tapahtumissa kuten Maata Nä-
kyvissä -leirillä, Kesänkaatajaiset-leirillä, 
uuden vuoden leirillä, Maata Näkyvissä -fes-
tareiden 2021 open stagella, Evankeliumijuh-
lilla ja Karkun opiston tapahtumissa. Tans-
simme ilosta ja uskosta. Olemme saaneet 
hyvää palautetta tanssistamme. 

Usko Jumalaan ja tanssin hauskuus moti-
voi meitä. Myös se, että saamme tehdä seu-
rakunnan eteen jotain, mikä kivalla tavalla 
motivoi meitä. Tanssiminen on kivaa, varsin-
kin mukavassa ryhmässä. 

Tanssiteos voi välittää uskoa Kolmiyhtei-
seen Jumalaan. Se myös välittää ilosanomaa 
ja kertoo, kuinka mahtavaa on uskoa. Teos-

ten musiikki ilmai-
see sitä, että voim-
me ottaa vastaan 
ilosanoman ja ker-
toa sitä maailmalle 
tanssin avulla. Mu-
siikkimme korostaa 
Jumalaan luotta-
mista. 

Elvira Nganou
Tanssiryhmä Joy
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Elävän Ilmaisun 
voimalla

Pikkutytöstä asti erilaiset ilmaisumuodot ovat kiehtoneet minua. 
Musiikki, kirjoittaminen, näytteleminen, kuvataiteet ja kaikenlainen 

käsillä näprääminen ovat aina tuoneet paljon iloa. 

uorena ammatinvalintaa miettiessä-
ni harkitsin vakavasti kuvataideopin-
toja. ”Opiskele mieluummin kunnon 

ammatti”, sanoi isäni, joka oli koulukaverie-
ni isoisien ikäinen. Vakaumuksellisena kris-
tittynä hänelle oli jostain iskostunut käsi-
tys, että uskovana taiteita voi harrastaa ja 
käyttää vain seurakunnan toiminnassa Ju-
malan kunniaksi. Hänen suhtautumisensa 
ja neuvot taiteisiin ja taiteilijuuteen liittyen 
alkoivat rajata omaa ajatteluani ja valinto-
jani. Koin omat monipuoliset taiteelliset tai-
pumukseni rasitteena. Etsin vuosia ominta 
ilmaisua. 

Rajoilla

Alussa, ennen kuin aikaa edes oli olemassa, 
oli jo ikuisuudessa Elävä Ilmaisu. 
Elävä Ilmaisu oli Jumalan kanssa. 
Hän oli täysin Jumala. 

Johannes 1:1 (*)

Tutkiessani Johanneksen evankeliumin en-
simmäisen luvun alkua The Passion Translati-
on -versiona, huomioni kiinnittyi sanapariin 
Elävä Ilmaisu. Sanaksi suomennetulla krei-
kankielisellä ilmaisulla logos on rikas ja mo-
nipuolinen tausta. Vanhan Testamentin ker-
ronnassa välittyy Jumalan voimakas itsensä 

 Anneli Kärki

oi, mikä ilo
hypätä taivaan heijastukseen
tähtien sekaan
pilvien päälle
likomärkänä lapsen lailla 
hymyillä huomisen huolille

Ilo, 50 x 50 sekatekniikka 2021

ilmaisu (logos) luomisessa, ilmestyksessä ja 
lunastuksessa. Johannes laajentaa lukijoi-
densa ajattelua kuvaamalla evankeliumis-
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saan Jumalaa ilmaisemassa itseään myös 
fyysisesti läsnäolevana ihmisenä – kuten 
tuntevana, kuulevana, näkevänä, puhuvana, 
laulavana, tanssivana, nikkaroivana, itkevä-
nä ja nauravana.

Miten paljon onkaan merkitystä sillä, mi-
ten sanoitamme elämää. Jos käsityksemme 
Logoksesta Sanana rajoittuu sanalliseen il-
maisuun, Johanneksen kuvaus jää kapeak-
si. Kun miellämme Sanan Eläväksi Ilmai-
suksi, mielikuvamme laajenee käsittämään 
persoonaa, joka on monipuolisen luovuuden 
lähde. 

Oivallettuani tämän havaitsin, että kamp-
pailemme kristillisessä perinteessä, sen tul-
kinnassa ja toiminnassa usein näiden kah-
den ulottuvuuden rajapinnassa. Sydämes-
sämme sykkii luovuuden lähteenä monipuo-
linen ja raikas Elävä Ilmaisu. Saattaa olla, 
että rajoitamme Elävän Ilmaisun vain tiedol-
liseen ymmärtämiseen, joka perustuu omak-
suttuihin käsityksiin.

Pysähtyminen

Sain kosketuksen kuvataideterapeuttisiin 
menetelmiin elämänvaiheessa, joka pakotti 

kätkössä kasvoilla kiireisten
salassa silmissä suurien
piilossa povissa pienien
kaipaus 
kaikkien

pysähtymään. Vakava sairaus ja monenlaiset 
elämän haasteet auttoivat ulos tuottavuuden 
ja tehokkuuden oravanpyörästä, johon ulkoi-
set vaatimukset olivat ajaneet. Alkoi syntyä 
kuvia, tekstejä ja säveliä aivan uudelta poh-
jalta. Monenlaisten vaiheiden jälkeen päädyin 
opiskelemaan ratkaisukeskeiseksi kuvataide-
terapeutiksi. 

Erilaisissa tilanteissa tunnistan monien ja 
itsenikin kohdalla haasteen seisahtua olemi-
seen tekemisen sijasta. Olemisella tarkoitan 
sitä, että rauhoitun kyselemään itseltäni esi-
merkiksi, mitä minulle kuuluu juuri nyt. Tun-
nistanko sen, mikä minua ohjaa vai ajeleh-
dinko sen mukaan, miten muiden tarpeet mi-
nua ohjaavat? Olenko vapaa tekemään omat 
valintani vai olenko kiinni siinä mitä ajat-
telen muiden ajattelevan? Mistä unelmoin? 
Onko minulla lupa olla minä? Missä tilan-
teissa, millaisiin asioihin ja mitä pakenen? 
Tunnistan ko häpeäni, ja miten sen kohtaan?

Nämä ovat sisimmän syviä kysymyksiä, 
jotka nostavat usein esille kivun ja kaipauk-
sen kohti sitä, millaiseksi minut luotiin ja mi-
kä on minun omin luova ilmaisuni.

Miten yhteen elämään mahtuu niin monta myrskyä?
Ne kuuluu kuvaan. 
Siksi opettelen tanssimaan sateessa. 
Toivo tanssii kanssani. 
Sydämeni täyttyy rauhalla.

Kaipaus 50 x 50, sekatekniikka 2020

Rauha 50 x 50, sekatekniikka 2021
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Kirjoittaja on sairaanhoitaja, TV- ja tapahtuma-
tuottaja, valmentaja, ratkaisukeskeinen kuva-
taideterapiaohjaaja, taidete-
rapeuttiopiskelija, Kristillisen 
Taideseuran hallituksen jäsen 
ja Ars Magna -toimituskunnan 
jäsen. Anneli on harrastanut 
monipuolisesti erilaisia ilmai-
sumuotoja. Hän on tuottanut 
lukuisia hengellisiä TV-ohjelmia 
lapsille ja aikuisille. 
www.taidestudio.com

Heittäytyminen
Kristittynä haluaisin haastaa itseäni ja mui-
takin kohtaamaan Elävän Ilmaisun. Johan-
neksen evankeliumin tutkiminen avartaa 
näkökulmia. Kristus, elämän lähde, on myös 
ihmiskunnan valo, joka lähetti Henkensä mei-
dän luoksemme. Pyhä Henki auttaa löytä-
mään sen, mikä on itseltämme kadoksissa. 

Johannes on kirjannut Jeesuksen lohdutta-
vat sanat: ”Kun Totuuden Henki tulee, hän paljas-
taa toden todellisuuden sisälläsi (kreikankielinen 
sana ’totuus’ merkitsee ’todellisuutta’, ei ’op-
pia’). Hän ei puhu itsestään, vaan ainoastaan sen, 
mitä hän kuulee Isältä, hän ilmoittaa teille profee-
tallisesti, mitä on tuleva.” (Joh. 16:13).

Uskallammeko heittäytyä dialogiin Ju-
malan kanssa ja antaa hänen puhua meille? 
Rukous ei ole yksipuolinen monologi, jos-
ta oman sydämen vuodatuksen jälkeen vain 
poistumme. Yhdessä Pyhän Hengen kanssa 
pysähtyminen oman elämän kysymyksiin on 
turvallista, sillä ”hän istuttaa sen, mikä on mi-
nun (Jeesuksen) ja näyttää (paljastaa) sen sinulle”. 
(Joh. 16:14). Kauneinta yhteistyössä Jumalan 
kanssa on se, että ”Jeesus, Voideltu, paljastaa to-
tuuden, joka on kääritty lempeään armoon”. (Joh. 
1:17).

Kun heittäydymme Elävän Ilmaisun kans-
sa vuorovaikutukseen, saattaa syntyä luova 
seikkailu – spontaaneja ja intuitiivisia kuvia, 
runoja, säveliä, liikettä, tanssia. Kun tuotos 

tai tapahtuma saa mahdollisuuden kertoa ta-
rinansa, voikin löytyä uusia näkökulmia oman 
elämän kipukohtiin. Samalla saattaa avautua 
vuorovaikutus Jumalaan, itseen ja lähimmäi-
siin. 

Yksi heittäytymiseni tulos on Sateessa-sarja, 
jonka taulut kertovat siitä, että myrskyn kes-
kellä on mahdollista kokea ikävän ja kaipauk-
sen lisäksi myös rauhaa, iloa, toivoa ja kiitol-
lisuutta. Ei tarvitse enää odottaa, että myrskyt 
lakkaavat, vaan voin opetella tanssimaan sa-
teessa monipuolisen Elävän Ilmaisun voimalla. 

(*) Kaikki Raamatun tekstien lainaukset ovat The 
Passion Translation (TPT) -version vapaan kään-
nöksen mukaisia. 

 

Kirkkohallituksen kulttuuri- ja taideapurahat 2023
Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö purettiin vuon-
na 2022. Säätiön jäljelle jääneistä varoista Kirkon kes-
kusrahastolle palautettiin yhteensä 20 429,37 euroa.  
Summa jaettiin kirkkohallituksen päätöksen ja säätiön 
toiveen mukaan kristillistä kulttuuria ja taidetta edis-
tävinä apurahoina.
Erityisenä painopisteenä haussa olivat nuoret tai-
teen ja kulttuurin tekijät tai nuoria tavoittava kult-
tuuritoiminta. Hakemuksia tuli määräaikaan men-
nessä 53 kappaletta.

Apurahoilla tuetaan osaltaan koronapandemi-
an hiljentämän kulttuuri- ja taidekentän elpymis-
tä. Hakemusten arvioinnin suorittivat asiantuntijat 
Teija Tuukkanen ja Juha Luodeslampi Kirkkohal-
lituksesta. Kirkkohallitus päätti apurahojen saajista 
8.12.2022. Apurahan suuruus on 1500 euroa/saaja. 

Apurahojen saajat:
– Anni Pesonen, Magdalenan gospel-passio
– Anni Rissanen, Virsivälkkä
– Eetu Helminen, kitaraopetusta nuorille
– Eleonora Printz, nuorten tapahtuma Parkanon  
 seurakunnassa
– Harri Järvensivu, Luukas-musikaali
– Jaakko Autio, Rauhala-metsäkonsertti
– Juho Karjalainen, Armorok
– Lilli Jussila, Turun Henrikin seurakunnan
 järjestämä nuorten itsenäisyyspäivän vastaanotto
– Mari Sahipakka, Iltarukous-taiderukoushetki
– Matilda Löytty, taidenäyttely
– Niina Ylikulju, lapsikuorotapahtuma
– Pielisensuun srk, Mosaiikki-leiri
– Turun ja Kaarinan srky, Joulu-musikaali

Juha Luodeslampi
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  Arto Vuorela

Toivon näköaloja
Ilmojen hiljalleen kylmetessä vietettiin lauantaina 26.11.2022 Helsingissä 

Meilahden kirkolla ja Tuomaan kappelilla iltapäivä kristillisten taiteiden  
ja tietysti taiteilijoiden parissa. Järjestäjinä olivat Kristillinen Taideseura,  
30 v juuri täyttävä Christian Artists Finland CAF sekä Töölön seurakunta.

Tapahtuma alkoi työpajaluonteisena. 
Oli hauska huomata, että taiteente-
kijät käyttivät tilaisuuden hyväkseen 

kokeillakseen jotain uutta. Esimerkiksi am-
mattimainen taidemaalari väisti mukavuus-
aluettaan ja kokeili tanssia. Hienoa oli myös 
nähdä suomalaisten ammattilaisten tuovan 
panoksensa tämän luonteiseen yhteistapah-
tumaan matkakuluja tai kohtuullisen pientä 
korvausta vastaan – vaikkakin yhdistystem-
me tavoitteena sinänsä on edistää ammatti-
maista toimintaa seurakunnissa ja muualla.

Työpajat päädyttiin pitämään melko lyhyi-
nä, näin jäisi ennemmin lisänälkää kuin tyh-
jäkäyntiä. Kompakti aikataulu myös pakot-
taa tuottamaan nopeasti jotain ja jättämään 
suurimmat itsekritiikit myöhemmäksi. Tästä 
tuli mieleen gospel-konkari Larry Normanin 

sanat aikanaan Paavalin seurakunnan seu-
rakuntatalolla Minun käteni soi -tilaisuudes-
sa. Hän kehotti tuottamaan paljon taidetta 
miettimättä liikoja; silloin saa jotain aikaan, 
ja joukkoon tulee helpommin myös niitä 
helmiä. Tämä puheenvuoro oli mm. rohkais-
sut Jari Kekäleen tekemään erään laulunsa 
loppuun asti.

Sari Perttu veti tanssipajat, joiden osallis-
tujat osin vaihtuivat. Draamapajat vetivät 
vastaavasti Nella Skogberg ja Anna Rissa-
nen. Satu-Orvokki Remes veti kuvataidetera-
peuttisen pajan, jossa osallistujat maalasivat 
puun, jonka juuret edustivat toivon perustei-
ta ja lehdet seurauksia.

Merja Harjun vetämä kuvataidepaja Psyko-
fyysinen kehotemppeli herätti mielenkiintoa. 
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Kyseessä oli malli tai tulkinta, jossa tunteet ja aja-
tukset ovat myös fyysisiä ja liittyvät kehon eri osiin. 
Erinäisissä raamatunkohdissa on viitattu kehoon, 
toisissa Jerusalemin temppeliin. Olemme myös Py-
hän Hengen temppeli. Ihmiskehoon voidaan näin 
ikään kuin sijoittaa temppelin osia. Pajassa esitet-
tiin ideaa kehon temppelin tekemistä henkilökoh-
taiseksi – piirtämällä paperille rajat oman kehon 
rajoja pitkin ja lisäämällä temppelin rakenteiden 
joukkoon symboleja omasta elämän historiasta.

Runopajassa Leena Lehtinen, joka itse ei tavallisesti 
kirjoita runomuotoa vaan ajatelmia, laittoi meidät 
kirjoittamaan seitsemässä minuutissa kolme eri-
tyyppistä tekstiä toivosta. Tässä eräs omistani:

Lapsi odottaa minulta liikoja.
Korjaan kaiken, aina löytyy rahaa,
olen aina olemassa.

Luota minuun, mutta silleen sopivasti.
Ota vaikka oppia minusta siinä, että
lopullista toivoa ei voi laittaa ihmiseen.
Toiseen – tai edes itseen.

Toivo tulee ulkopuolelta.

Lauluntekopajassa Anna-Mari Kaskinen laittoi 
osallistujat ensin kirjoittamaan, mitkä asiat tuovat 
itselle toivoa. Seuraavaksi analysoitiin Hilja Haah-
den suomentamasta Maa on niin kaunis -laulusta, 
missä kohtaa toimivat pitkät vokaalit, jne. Sitten 
juuri kirjoitettuja omia toivon ajatuksia pyydettiin 
sovittamaan tähän säveleen. Mielenkiintoinen me-
netelmä päästä laulunteossa vauhtiin! Niilo Ranta-
la säesti esitykset pajassa. Lopuksi tutustuttiin Arto 
Vuorelan erääseen melodiaan, ja kukin teki sanoi-
tuksensa siihen.

Porinaa taidetyöpajojen tauolla Meilahden kirkon seurakunta-
salissa. 

Satu-Orvokki 
Remeksen kuvataide-
terapeuttisessa 
pajassa osallistujien
elämää katseltiin puina. 
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Tuoretta toivoa -iltajuhlassa esiteltiin ensinnäkin työ-
pajojen tuotoksia keveällä otteella. Kyse ei siis ollut 
viimeiseen asti harkituista ja hiotuista esityksistä, 
mutta ne ilahduttivat suuresti ja monin paikoin yl-
lättivät myös laadullaan. 

Mukana oli myös etukäteen sovittuja esiintymisiä. 
Anna-Mari Kaskinen kertoi mm. 80-luvusta, jolloin 
Jukka Leppilammen ja ystävien vetämä edellä mai-
nittu, Keski-Euroopan Christian Artists Seminareis-
ta inspiroituneen Minun käteni soi -ryhmän toiminta 
oli esiaste CAF:n syntymiselle. Anna-Mari esitteli toi-
voon liittyvän laulun, joka on myös uudella Voima-
lauluja-levyllä. Niilo Rantala ja Heidi Pyykkönen esit-
tivät runoja ja Niilon säveltämiä lauluja. Runomies 
Reijo Vähälä esitti toivoon liittyviä tekstejä.

Anneli Kärki kantoi suuren osan tapahtuman koor-
dinoinnista. Kaiken kaikkiaan iltapäivä oli kompak-
ti mutta monipuolinen, ja ihmisten kohtaamisesta ja 
lämmöstä iloittiin. Toivo ja kiitollisuus nykyhetkestä, 
menneestä ja tulevasta olivatkin tapahtuman kanta-
via teemoja. Vastaavaa toimintaa toivottiin lisää jat-
kossa.

Arto Vuorela

Anna-Mari Kaskinen 
ja Töölön seurakun-

nan pastori Jukka 
Valkama, joka innos-

tuu outojenkin tai-
demuotojen käyttä-
misestä ja osallistui 

antaumuksella myös 
draamatyöpajaan ja 

sen esitykseen.

Heidi Pyykkönen ja 
Niilo Rantala esittivät 

runoja ja Niilon sävel-
tämiä lauluja. 
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Kun olen heikko, olen väkevin
Säveltäjä ja kapellimestari Kari Tikka kuoli 17. lokakuuta 2022. 

Julkaisemme otteita hänen puolisonsa pastori Eeva Tikan  
siunauspuheesta Temppeliaukion kirkossa.

Tähän hetkeen kuuluvat lämpimät sydänäänet. Ne, jotka fyysises-
ti lakkasivat lokakuun seitsemästoista, sunnuntain ja maanantain 
välisenä yönä, mutta jotka kuuluvat tänään tässä kirkossa sävelinä, 

ajatuksina, monina mielleyhtyminä. Ne kuuluvat katkelmina, fragmenttei-
na, läsnäolijoiden ainutkertaisina muistoina. Lämpimät sydänäänet maa-
laavat meille kuvia rikkaasta elämästä!

Tämä Kari sinulle niin rakas Temppeliaukion kirkko kertoo monta tarinaa 
elämästäsi. Se kertoo yhteydestä, ystävyydestä, laajentuneesta perhepiiris-
tä, rakkaasta kristillisestä seurakunnasta, perhejuhlista, musiikista, kon-
serteista, omista oopperoistasi, rukouksesta, voimaannuttavasta ehtoollis-
yhteydestä.

Kari rakas, siinä sinä nyt lepäät tervaleppäarkussa. Vuosikymmenten ker-
rostumat näkyvät arkun pinnassa ja vuosituhansien kerrostumat kirkon 
graniittiseinissä. Mökillämme Otalammella on paljon tervaleppiä. Arkkua 
koristavat rakkauden ruusut, metsän ja lähisuon kuiskinta karpalonvarpui-
neen, käpyineen ja katajineen. Päälläsi sinulla tässä juhlassa on työpukusi, 
frakki, jossa johdit myös viimeisen kapellimestarin tehtäväsi. Se oli vuosi 
sitten, Ylioppilaskunnan soittajien 95-vuotisjuhlissa. Sibeliuksen Finlandia 
soi silloin komeana Yliopiston juhlasalissa.
  
Pyhäinpäivän evankeliumitekstissä on paljon kaunista, puhuttelevaa, vas-
takohtakohtaparit toistuvat. Paradoksi, elämän joskus niin ristiriitaiselta 
tuntuva todellisuus, avautuu Jeesuksen sanojen valossa armon avaruudek-
si. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Samaa sukua 
ovat apostoli Paavalin sanat: kun olen heikko, olen väkevin.

Tänään kuulimme Jeesuksen autuaaksi julistukset, makarismit, luettuina, 
vaikka tämänkin upean tekstin sinä Kari olet totta kai pukenut myös säve-
liin.  

Näinä murheen ja lohdutuksen päivinä me, Karin lähipiiri olemme saaneet 
lukuisia lämpimiä, lohduttavia, rakkautta täynnä olevia viestejä. Monet 
kertovat tapahtumista Karin eri elämän varrelta – merkityksellisiä kat-
kelmia, kertovat hänen persoonastaan, avaavat ikkunaa, valaisevat Karin 
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elämää ja elämäntyötä moniulotteisesti. Uusia ulottuvuuksia, rakkauden 
dimensioita, tulee jatkuvasti esille.  

Tekemisen palo sinulla Kari rakas oli ihan mahtava. Projektit, jotka sinä 
aloit ja suunnittelit, toteutuivat – ei ehkä aina helpoimman kautta, mutta 
lahjakkuutesi piti sisällään loppuun suorittamisen palon, selkeys ja mää-
rätietoisuus ja vahva draaman taju olivat osa sinun persoonallisuuttasi.  
Ja kaikessa vakaa luottamus Jumalan armoon. Sillä armosta me olemme 
pelastetut, emme tekojemme kautta! 
Rakkaus on väkevä kuin kuolema!

Ystävämme Maiju Myyrän tervehdys sopii tähän hetkeen, jossa olemme 
kaikki kietoutuneina Hyvyyden Voiman ihmeelliseen suojaan (VK 600), 
hetkeen, jossa ihmettelemme elämän kulkua, sen katkelmallisuutta ja  
samalla sen täyteyttä, rikkinäisyyttä ja täyttä eheyttä.

Vom grossen Kontrapunkt
Dietrich Bonhoeffer, suom. Maiju Myyrä

Loppujen lopuksihan on kysymys siitä, 
voiko meidän elämämme jostain katkelmasta nähdä sen, miten kokonaisuus  
oikeastaan oli suunniteltu ja ajateltu ja mitä ainesta se on. 
Onhan lopulta katkelmia, jotka kuuluvat roskakasaan
ja on sellaisia, jotka ovat merkittäviä läpi vuosisatojen, 
koska niiden täyttymys voi tapahtua vain Jumalan tekona, 
siis kuitenkin vain katkelmia – ajattelen esimerkiksi die Kunst der Fugea. 
Jos meidän elämämme vain etäisimmältä kajastukseltaan 
on sellainen katkelma, jossa lyhyenkin ajan aina uudelleen toistuvat 
erilaiset teemat soivat yhteen ja jossa säilytetään alusta loppuun  
suuri kontrapunkti siten, että viimein lopun jälkeen kuitenkin vielä voidaan 
intonoida koraali ”Sun haltuus rakas Isäni”, niin silloin emme tahdo valittaa 
myöskään oman elämämme katkelmallisuutta,
vaan vieläpä iloita siitä.

Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Paradoksi, elämän joskus 
niin ristiriitaiselta tuntuva todellisuus, avautuu Jeesuksen sanojen valossa armon 
avaruudeksi. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Samaa sukua 
ovat apostoli Paavalin sanat: ”Kun olen heikko, olen väkevin.”

Eeva Tikka
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Ihmiseksi 
– valokuva- ja keramiikkanäyttely

Luther-kirkolla Helsingissä oli vuodenvaihteessa 2022–2023 
esillä valokuva- ja keramiikkanäyttely ’Ihmiseksi’.

Sofia Ziessler-Korppi, 
näyttelyn tekstit ja kuvat 

Sofia on itseoppinut valokuvaaja ja luova  
kirjoittaja. Viisauden ja elämän tarkoituksen 
etsijänä ja lopulta Jeesuksessa ne löytäneenä 
Sofia pyrkii töissään hahmottelemaan sitä, 
mikä on totta ja aitoa Raa-
matun ilmoitukseen pei-
laten. Ihmiseksi-näyttelyn 
teema syntyi, kun Sofia 
näki ensimmäisen kerran 
ystävänsä Anni Alakiiko-
sen keramiikkatöitä. Sofia 
koki töiden puhuvan sa-
maa kieltä omien runojen-
sa kanssa: jokainen meistä 
on ainutlaatuinen ihminen 
– särkyvä ja epäsymmetri-
nen, langennut mutta Jee-
suksessa lunastettu ja lo-
puttomasti rakastettu. 

Anni Alakiikonen, 
keramiikkakupit 

Anni on harrastelijakeraamikko. Hänen 
teoksensa syntyvät yksinkertaisilla käsin-
rakennustekniikoilla, ja lopputulokseen 
saa jäädä rosoa. Osa Annin keramiikka-

teoksista on meinannut 
jäädä valmistumatta, kun 
projekti on jossain vai-
heessa tuntunut menevän 
pieleen. Miellyttävä loppu-
tulos on vaikuttanut mah-
dottomalta. Jatkaminen 
on kuitenkin kannatta-
nut, sillä usein juuri näis-
tä töistä on lopulta tullut 
hänen erityisiä suosikke-
jaan. Raamatussa Jumalaa 
verrataan savenvalajaan. 
Hän ei jätä töitään kes-
ken. Maltatko sinä odottaa, 
mitä Hän aikoo? Tahdot-
ko taipua siihen muotoon, 
jonka Hän on sinulle suun-
nitellut?

Anni Alakiikonen

Valokuvat, runot ja  
keramiikka keskustelevat 

näyttelyssä.
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Taidekoulu 
Talentti

Talentin johtokunnan  
jäsen Timo Kiiski ja  
rehtori Katriina Junttila 
esiintymislavan edessä.

Taidekoulu Talentti toimii Espoossa yhdessä Espoon kristillisen koulun kanssa ja 
yhteistyössä useiden seurakuntien sekä Jippii-kuorotoiminnan kanssa. 

Taidekoulun rehtori Katriina Junttila  
kertoo, että nimi Talentti tuli käyt-
töön vuonna 2021, jolloin teatteriope-

tus tuli musiikinopetuksen rinnalle. Uusiin 
tiloihin Matinkylään päästiin tammikuussa 
2022. Painopiste on nyt iltapäivätoiminnassa 
Kristillisen koulun oppilaille, mutta koulun 
opetus on avointa kaikille. Oppilaita on n. 80. 
Ilmoittautumiset tehdään sivun https://ekk.
fi/taidekoulu kautta ja käsitellään järjestyk-
sessä lukukauden loppuvaiheessa. 

Takana on juuri draamallinen Kipin kapin 
Betlehemiin -musikaalikonsertti. Siirrettävän 
seinän ansiosta esiintymislava voi avautua 

joko ruoka- tai liikuntasalin puolelle. Musii-
kinopetuksessa suosittuja ovat piano, kitara, 
rummut, bändi- ja kuorotoiminta. Teatteri-
opetuksessa puolestaan on toteutettu oppi-
laiden itse tekemiä aiheita ja käsikirjoituk-
sia. Kristillinen sisältö ja arvomaailma ovat 
monessa mielessä tarjolla, ja oppilaat voivat 
kasvaa lahjojen käyttämisessä Jumalan kun-
niaksi. Taideopetus on pääasiassa lapsille ja 
nuorille, ja sitä voidaan laajentaa muille tai-
dealoille. Kristillisellä koululla on mm. käsi-
töiden, teknisen käsityön sekä kuvataiteen 
luokkatilat.

Arto Vuorela

Taidekoulu Talentin mu-
siikkiluokka välitunnin 
aikaan. Tilat ovat moder-
nit ja yhteistyö Espoon 
kristillisen koulun kanssa 
laajennee eri taidemuo-
toihin.KU
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Pyhät, elävät kuvat
Voimmeko tarkoin määritellä hengelliset elementit ja jakaa maalaukset,  

musiikkiteokset ja kirjalliset tuotokset hengelliseen ja maalliseen? 

Missä menee 
raja ja mikä 
olennaisinta, 
mikä on oman 
kokemuksem-

me arvo hengellisen taiteen 
määritelmässä? Onko kaikki 
sellainen hengellistä mikä saa 
meidät itsemme hengellises-
ti herkistymään vai voimme-
ko me tosiaan linjata erik-
seen transsendentaalisen ja 
ei-transsendentaalisen tyylin? 
Kahden Paulin, Schraderin ja 
Tillichin, mukaan voimme. 

Elokuvaohjaajana ja Scor-
sesen luottokäsikirjoittajana 
mainetta niittänyt Paul Schra-
der vietti lapsuutensa kalvi-
nistiyhteisön sisällä. Schrader 
kertoo eläneensä voimakkaan hengellisessä 
maailmassa, joka oli hartaiden kokemusten 
kyllästämä. Elokuvia hän ei katsonut eikä 
häntä niiden pariin kannustettu. Sukellet-
tuaan parikymppisenä elokuvamaailmaan 
ja ruvettuaan teologian opintojen ohella 
kirjoittamaan hän päätyi etsinnän äärelle. 
Schrader ryhtyi pohtimaan, missä pistees-
sä elokuva ja hänen lapsuutensa maailma 

kohtaavat. Schrader katsoi 
Raamattu-aiheisia ja us-
konnollisia henkilöitä kä-
sitteleviä elokuvia, mutta 
ei löytänyt niistä kaivat-
tua hengellisyyttä. Kaik-
ki muuttui, kun hän näki 
Taskuvarkaan. 

Ranskalaisen ohjaaja-
mestari Robert Bressonin 
Taskuvaras (1959) on elo-
kuva miehestä, joka ryh-
tyy paremman elämänsi-
sällön puutteessa tasku-
varkaaksi. Näpistysten 
ketjusta tulee Michelille 
koukuttava harrastus, jo-
ka vie yhä syvemmälle. 
Nuoressa naisessa, Jean-
nessa, Michelille kuiten-

kin tarjoutuu mahdollisuus pelastukseen 
rakkauden kautta. 

Vähäeleisyyden ja toiston varaan raken-
tava teos oli Schraderille elämys. Hän ko-
ki nähneensä valkokankaalla ensimmäistä 
kertaa jotain hengellistä, tunnustuksellista 
ja harrasta. Vaikka elokuvassa ei suoraan sa-
nottukaan sanoja ”Jumala”, ”armo” tai ”pe-
lastus”, Schrader koki nähneensä jokaisen 

Paul Schrader
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teeman valkokankaalla elävämmin kuin mis-
sään muualla. Hän oli päässyt transsenden-
taalisen tyylin jäljille. 

Salatun tavoittelu

Nykyään Schraderia pidetään yhtenä arvos-
tetuimmista elokuvateoreetikoista, jonka 
esikoiskirja Transsendentaalinen tyyli eloku-
vassa lukeutuu alan klassikoihin. Sen teesi 
on, että osa elokuvista edustaa transsenden-
taalista tyyliä pyrkien kohti hartautta, kohti 
tuonpuoleista tai Rudolf Otton sanoin kohti 
jotakin, joka on ”täydellisesti jotain toista”. 
Vaikka elokuva ei pintapuolisesti siis olisi-
kaan tunnustuksellinen ”uskonnollisen” juo-
nen tai ulkoisen aihevalinnan perusteella, se 
pitää sisällään pyrkimyksen tavoittaa jotain 
salattua. 

Mistä pyrkimyksen tunnistaa? Eräällä lu-
ennollaan Schrader antoi yksinkertaisen esi-
merkin: olennaista on se miten kuvataan, ei 
se mitä kuvataan. Tämä on olennainen ero 
transsendentaalisen tyylin ja psykologisen 
draaman välillä. Psykologinen draama voi 
kertoa tarinan Pietarin ahdistuksesta kolmen 
kieltämisen jälkeen, neitsyt Marian tuskas-
ta ristin juurella tai Nooan jääräpäisyydestä 
arkin rakentamisessa, mutta se pyrkii teke-
mään katsojaan vaikutuksen samastuttavuu-
den kautta. Se manipuloi katsojan puolelleen 
psykologisin tehokeinoin musiikkia, nopei-
ta leikkauksia, kuvakulmia, tunteisiin vetoa-
vaa dialogia ja näyteltyjä tunnetiloja apunaan 
käyttäen. Tyylillä on omat ansionsa, mutta 
transsendentaalinen tyyli tähtää korkeam-
malle. Se ei manipuloi katsojaa psykologisen 
samastumisen kautta vaan pyrkii johdatta-
maan katsojan matkalle kohti hartautta, hil-
jentymistä ja pohdiskelua. Yksi ehdottoman 
tärkeä tyylittelykeino transsendentaalisessa 
tyylissä onkin tylsyys. 

Pyrkimys näyttää todellisuus

Kun taiwanilainen ohjaaja Tsai Ming-liang 
(蔡明亮) kuvaa elokuvassaan Walker (2012) 

puolen tunnin verran kilvoittelevan munkin 
äärimmäisen hidasta taivallusta vailla kes-
kustelun tai juonen häivääkään, katsojaa ei 
viihdytetä. Moni voi ensi alkuun pitkästyä. 
Sitten, mikäli teos onnistuu tehtävässään ja 
katsoja katsomisessaan, katsojalle aukeaa 
portti tuntemattomaan. Jokainen askel välit-
tää kokemuksen kanssakilvoittelusta, jokai-
sen ohikulkijan katse on huomion arvoinen. 
Kun tyylilajin airuen Carl Theodor Dreyerin 
Sanassa (1955) seurataan pitkiä liikkumatto-
malla kameralla kuvattuja otoksia arkisista 
keskusteluista, katsojaa ei viihdytetä fiktiolla 
tai eskapismilla vaan hänelle tarjotaan kur-
kistusikkuna toisen ihmisen staattiseen ar-
keen. Yksi karu rajanveto psykologisen draa-
man ja transsendentaalisen tyylin välillä on 
juuri se, että ensiksi mainittu näyttää sen 
mikä palvelee elokuvan juonta ja on tarinal-
lisesti keskeistä. Jälkimmäinen pyrkii näyt-
tämään todellisuuden. Paradoksaalisella ta-
valla juuri arkisuus pitää sisällään siemenen 
hartaudelle, mistä valloittavana esimerkkinä 
toimii Bressonin Au Hazard Balthazar (1966). 
Pintapuolisesti teos kuvaa kolhitun aasin tai-
valta maaseutukylän arkisessa elämässä. 
Aasi kasvaa kuitenkin kohtaus kohtauksel-
ta kylän syntien kantajaksi, rakkauden sym-
boliksi ja pyhimykseksi. Elokuva huipentuu 
neljä minuuttia kestävään ottoon väsyneestä 
Balthazarista, joka autuaasti lepää vuorenrin-
teellä, lammaslauman ympäröimänä. Teos on 
elokuvahistorian rintaankäyvimpiä Kristus-
allegorioita. 

Tylsyys ja arkipäiväisyys muodostavat siis 
ensimmäisen tunnusmerkin transsendentaa-
liselle tyylille. Se ei kuitenkaan riitä. Toisena 
keinona toimii poikkeuksellinen tapahtuma, 
joka särkee arjen. Se voi olla lause, yllättä-
vä kuva, käänne tai ääni. Bruno Dumantin 
L`Humanitéssa (1999) se on levitointikohtaus ja 
Bressonin Taskuvarkaassa yhtäkkinen musii-
kin, valon ja yhteyden kuvaaminen. Alleviiva-
tuimmin arjen rikkoutuminen, jokapäiväisen 
rytmin katkeaminen näyttäytyy Dreyerin Sa-
nan loppukohtauksessa, jolloin valkokankaal-
le piirtyy kuva todellisesta ihmeestä. 
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Arki väistyy, aika katoaa

Kolmas, olennaisin tunnusmerkki on stasis: 
ohuen paikan hetki, jolloin arkinen on väis-
tynyt, kehä katkennut ja aika kadonnut. Sta-
sis-hetki vahvistaa numeenisen kokemuk-
sen suuresta tuntemattomasta jossain arki-
sen ja poikkeuksellisen välillä. Tuo hetki tun-
keutuu toiston ja sattuman, itsestäänselvän 
ja poikkeavan välille vangiten tuokion.

Teologi ja elokuvatutkija Matti Paloheimo 
on kirjoittanut, kuinka aihe ei vielä tee teok-
sesta kristillistä tai hengellistä. Samalla lin-
jalla on Tillich, jonka mukaan monet teokset 
ovat aiheeltaan ja sanomaltaan kristillisiä, 
mutta se ei riitä, sillä ne eivät ole sitä tyylil-
tään. Väite on kova. Saako joku ulkopuolinen 
määritellä sen, mitä kukin kokee hengelli-
seksi? 

Mielestäni ei. Esteettisessä mielessä me 
kuitenkin voimme analysoida tyylilajeja. On 
kuitenkin hyväksyttävä, että Jumala puhuu 
eri ihmisille eri tavoin. Joku saavuttaa har-
tauden kuuntelemalla Bachia, toinen Jaakko 
Löyttyä ja kolmas Kanye Westiä.

On kuitenkin surullista, mikäli elokuvas-
ta ja uskonnosta puhuttaessa nousevat esiin 
aina samat ”miekka ja sandaali” -elokuvat, 
joissa Jeesus näyttää Jeesukselta, tapahtumi-
en ja teologian tulkinta ei kontekstualisoidu 
mihinkään ja eniten luovuutta on käytetty 
roomalaisten sotilaiden sotisopain suunnit-
telussa. Samalla tavalla meidän olisi runou-
den saralla oivallettava, että hengellisessä 
runoudessa ei aina tarvita sanoja Herra ja 
enkeli. 

Kokemus armosta voi välittyä ihmeellisiä 
reittejä pitkin. Bressonin elokuvien kuvasto, 
Hadewijch-elokuvan (2009) loppukohtauksen 
syleily ja Ingmar Bergmanin Mansikkapaikka 
(1957) ovat valaneet minuun uskoa ja lohtua 
enemmän kuin useimmat kirkolliset taidete-
okset. Monet transsendentin tyylin elokuvat 
ovat vanginneet filmille ripauksen ikuisuut-
ta, rahtusen rukousta. Niiden äärellä katso-
jalla on mahdollisuus retriittiin omassa olo-
huoneessaan. 

Niilo Rantala

Viiden elokuvan johdatuskattaus
 
Robert Bresson: Maalaispapin päiväkirja (1950)
Roberto Rossellini: Fransiskus, Jumalan narri (1950)
Carl Theodor Dreyer: Sana (1955)
Bruno Dumant: Hadewijch (2009)
Paul Schrader: First Reformed (2017)

WIKIMEDIA COMMONS

Juliste elokuvasta 
Jeanne D`Arcin  
kärsimys.
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Rautio ja Jaana Pöllänen. Lisäksi lavalle nousee ka-
sarigospelin komeetta Gospel Power. Musiikkiteatte-
ri Valkia tuo tuulahduksen Heikkilän laajasta musi-
kaalituotannosta. Mukana myös yllätysvieraita. Juh-
lan juontaa Leevi Ahopelto. Suurta orkesteria johtaa 
Lehari Kaustel. 

Konsertti alkaa klo 17 ja kestää reilun parin tunnin 
ajan, sisältäen väliajan. Konserttipäivänä Tampere-ta-
lolla on myös Heikkilän musiikin inspiroima kuvatai-
denäyttely, jossa esillä Kirsi-Klaudia Kankaan, Mag-
da Hakalan, Marja Heikkilän ja Anneli Kärjen maa-
lauksia. Tuotannosta vastaavat Tampere-talo ja Taide-
studio Kärki.

Kaukaa musiikin kuulen ihmeellisen.
Niinkuin hiljaisen tuulen kuiskauksen.
Hengen Jumalan luulen lähestyvän ja ymmärrän:
Noin voi säveltää vain Hän. 

Anneli Kärki

Sitaatit Laulu tähtien takaa, Lasse Heikkilä

Laulu tähtien takaa
Luovuuden ja Luojan ylistysjuhla 

16.4.2023 Tampere-talossa

Laulun kuka on kuullut enkelien,
Muistaa kauan sen äänen kauneuden.
Kaipuun jonnekin kauas tähtien taa se aikaan saa. 
Taas se minut saavuttaa. 
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Tämä laulu nostaa katseen tähtitaivaalle he-
rättäen kaipauksen kohti Jumalan maailmo-
ja. Samalla herää myös muistot 1990-luvun 

legendaarisesta jatsahtavasta, säveltäjä Lasse Heik-
kilän perustamasta salonkiorkesterista Sons de la vie.

Lasse Heikkilä on neljän vuosikymmenen ajan sävel-
tänyt musiikkia Jumalan kunniaksi ja ihmisille ilok-
si. Lauluja on kertynyt useita satoja. Lasten Jippii-
tuotannon myötä hänen laulunsa lähtivät leviämään 
myös maailmalla. Niitä on käännetty lukuisille kielille. 
Heikkilä onkin yksi niistä suomalaisista säveltäjistä, 
jonka lauluja on eniten käännetty. 

Tämä suomigospelin ikoninen vaikuttaja, säveltäjä ja 
multi-instrumentalisti täytti kesällä 2021 kuusikym-
mentä vuotta. Mies ei juurikaan välitä viettää syn-
tymäpäiviään, mutta näitä pyöreitä hän kuitenkin 
juhlii mielellään ystäviensä innoittamana, konsertin 
merkeissä, jos Luoja suo. Juhlakonserttia on joudut-
tu hankalan koronatilanteen takia siirtämään jo kah-
desti. Käyköön toteen vanha sanonta, että kolmas 
kerta toden sanoo.

Konsertissa kuullaan historiallinen läpileikkaus Heik-
kilän laajasta ja monipuolisesta säveltuotannosta. 
Kaikki ohjelmassa olevat laulut ovat hänen säveltä-
miään ja sovittamiaan ja yhtä lukuun ottamatta myös 
hänen sanoittamiaan. Tällä kertaa miestä ei nähdä 
soittamassa tai johtamassa orkesteria. Hän saa istua 
etupenkissä ja nauttia kuulemastaan ja näkemästään 
kuten merkkipäiväsankarin kuuluukin. 

Heikkilän rakastettuja lauluja tulkitsee joukko huip-
puartisteja, mm. Pentti Hietanen, Saila, Joonatan 

Ars Magna 2023      21



22      Ars Magna 2023 Ars Magna 2023      23

Uusia lauluja maailmalle

Kristillinen taidesäätiö  
jakoi apurahoja

Kristillinen taidesäätiö on perustettu 2011. Sää-
tiön tarkoituksena on kristinuskon hengessä 
tukea ja edistää taidekasvatusta ja taiteen tun-

netuksi tekemistä sekä jakaa apurahoja taiteilijoille, 
taiteen tutkijoille, taiteen harrastajille sekä taideyh-
teisöille.

Säätiö jakoi joulukuussa kannustusapurahat 2 000 " 
seuraaville:

Apurahojen saajia

Kristillisen taidesäätiön hallituksen puheen-
johtaja Veijo Muroke ja hallituksen jäsen Piia 
Klemi ojensivat apurahakirjan ’Säröilevät’-ryh-
män edustajalle teatteritaiteilija Henni Kirille.

Uutta taidetta ja uusia taiteilijoita tarvitaan ai-
na. Uusi ei kuitenkaan pääse ponnistamaan al-
kuun ilman tukea.

Kristillinen taidesäätiö päätti tukea uutta muu-
sikkoa myöntämällä apurahan laulujeni ääni-
tysprojektille. Tavoitteena on saada vuoden 
2023 aikana äänitettyä kymmenisen laulua 
pääasiassa suoratoistopalvelujen kautta kuun-
neltavaksi. Olen säätiön tuesta hyvin kiitolli-
nen. Huolellinen äänitysprojekti ei olisi mah-
dollinen ilman monenlaista apua ja tukea, ja 
apuraha on yksi merkittävä projektin mahdol-
listaja. 

Välillä tuntuu haastavalta kutsua itseään muu-
sikoksi, kun on kasvanut toinen toistaan tai-
tavampien muusikkosisarusten ja -ystävien 
keskelle tekemättä itse uraa musiikin saralla. 
Olen kuitenkin säveltänyt ja sanoittanut laulu-
ja puoli elämääni. Lauluja on syntynyt elämä-
ni käännekohdissa, tärkeisiin ihmisiin ja paik-
koihin liittyen. Kappaleiden omakohtaisuus ja 
luontevasti kuuluva hengellisyys tekevät niis-
tä sellaista gospelia, mikä voi tavoittaa seura-
kuntaelämästä etääntyneemmänkin kuulijan. 
Vaikka useimmat laulut ovat tarinoita henkilö-
kohtaisista hetkistä kuten pappisvihkimyspäi-
västäni tai rakastumisen alkuhuumasta, olen 

– Liisa Honkaniemi-Ruusukallio / yhtye
Äänitteen valmistamiseen
– Lapsen ääni -kuoron tukiyhdistys ry
Gaudioso-sekakuoron nuottihankintoihin
– Anna-Maija Järvi-Herlevi / Säröilevät
Ihmisyyden problematiikkaa pohtivan näytelmän 
toteuttamiseen

Apurahojen jakotilaisuus järjestettiin 12.12. Töölön 
seurakunnan monitoimitila Fokuksessa kauppakeskus 
Mall of Triplassa.

Säätiö toivottaa apurahan saajille antoisia hetkiä tai-
teen äärellä. 

Apurahan saajat esittelevät hankkeitaan tässä 
lehdessä.

Veijo Muroke

Kristillinen taidesäätiö
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Kun yhdessä on lohdullista vaieta

Monologinäytelmä Hilja Haahdesta syntyy Haminan kirkkoon

Säröilevät-ryhmän monologinäytelmä Kun yh-
dessä on lohdullista vaieta vie katsojat ahdistuk-
sen täyteiseen yöhön, jonka Hilja Haahti vietti 
Haminan kirkossa Ilmari Krohnin vangitsemi-
sen jälkeen sisällissodan talvena 1918. Mutta kir-
kosta hakee turvaa eräs toinenkin...

  Tekstillä on monta juurta. Yksi lähtee 2016 
Strasbourgista, kun Isisin jesidiuhreja edusta-
vat Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar saivat 
Euroopan Parlamentin Saharov-ihmisoikeuspal-
kinnon. 

koettanut rakentaa ne niin, että kuulija saisi ker-
ronnasta samastumispintaa omaan elämäänsä. 

Muutaman viime vuoden aikana olen keikkail-
lut laulujeni kanssa erilaisilla kokoonpanoilla. 
Laulut ovat melko helposti opeteltavissa, ja pa-
rasta on ollut saada seurakunnan nuoria muu-
sikoita mukaan bändiin, harjoittelemaan ja soit-
tamaan yhdessä. Tällaisia keikkoja on tarkoitus 
tehdä myös jatkossa, ja sitäkin varten laulujen 
äänittäminen on suureksi avuksi sekä keikka-
harjoittelun että -myynnin eteen. 

Suomessa näkyy varsin vähän nuoria naispuo-
lisia muusikoita gospelkentällä. Toivon musiik-
kini julkaisun rohkaisevan myös muita tyttö-
jä ja naisia kokeilemaan säveltäjän kykyjään. 
Jumalan työssä tarvitaan aina uusia lauluja ja 
laulajia.

Liisa Ruusukallio (kesk.) keikalla Tuomas Uusitalon ja Maija Ruusukallion kanssa.
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Liisa Ruusukallio

Muusikko ja lauluntekijä
Liisa Ruusukallio yhtyeineen on yksi  
Kristillisen taidesäätiön apurahan 2022 saaja.
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 – Pahinta oli se, he kertoivat, – että turvalliset 
ystävälliset naapurit muuttuivat Isisin tultua yh-
dessä yössä raiskaajiksi ja kiduttajiksi ja surma-
sivat kaikki miespuoliset omaisemme.
 
Toinen löytyy näyttelijä Anne Niilolan ja mi-
nun asuinpaikasta Haminan Reitkallista. Kirjai-
lija Hilja Haahti ja professori Ilmari Krohn per-
heineen viettivät kylällä monta auvoista kesää 
– kunnes kansalaissota muutti kaiken.

Kolmas tuli vastaan 24.2.2022 Venäjän hyökä-
tessä Ukrainaan.

Syntyi teksti kahdelle säröilevälle ihmiselle, 
laululle, uruille ja pianolle. Siinä kirjailija Hilja 
Haahti ja nimettömäksi jäävä emäntä hakevat 
turvaa öisestä kirkosta. 

Tuottaja Henni Kiri sopi yhteistyöstä Hami-
nan seurakunnan kanssa. Ryhmä voi harjoitel-
la ja esiintyä kirkossa – samassa, johon hami-
nalaiset kokoontuivat hakemaan lohtua vuo-
den 1918 sodan aikana. Samalla ryhmä tutkii 
mm. jäsentensä erilaisten näkemysten ja tilan 
vaikutusta esitykseen.

– Kirkot on rakennettu ihmisiä varten. Kirkossa 
on mahdollisuus erityisellä tavalla kohdata py-
hää, hakea ja tuntea turvaa, tänäänkin, sanoo 
vapaaehtois- ja kansainvälisen työn toimiala-
johtaja Liisa Länsmans. 

Hilja Haahden roolin näyttelevä teatteritaiteilija 
Henni Kiri (oik.) ja Haminan seurakunnan toimi-
alajohtaja Liisa Länsmans suunnittelevat, että 
Kun yhdessä on lohdullista vaieta -monologinäy-
telmän pariin voisi johdatella yleisöä kevättal-
vella 2023 avointen lukudraamatilaisuuksien 
kautta. Niihin liittyisi myös keskusteluhetki ylei-
sön kanssa.
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Toki yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on eri-
tyisen tärkeää. 

– Jokaisessa yhteistyöprojektissa mietimme kui-
tenkin sen, mikä sopii kirkkotilaan. Haluamme 
myös nostaa kirkon käyttöastetta, tehdä kirkos-
ta paikan, johon on helppo tulla ja jossa on help-
po olla.

– Kirkot maamerkkinä luovat turvaa, vaikka ih-
minen ei sinne sisälle tulisikaan. Me kuitenkin ha-
luamme, että myös kirkon ovet olisivat mahdol-
lisimman paljon avoinna ja ne tulisivat tutuiksi, 
turvallisiksi paikoiksi ihmisille.

Säröilevät-ryhmään kuuluvat TeM, kulttuuri-
tuottaja Henni Kiri, näyttelijä Anne Niilola ja 
kanttori, säveltäjä ja teatterimuusikko Mikko 
Helenius. Käsikirjoittaja on Annukka Järvi.

Annukka Järvi

Kirjoittaja on Haminan seurakunnan vapaa-
ehtois- ja kansainvälisen työn johtaja. Näytel-
märyhmä ’Säröilevät’ on yksi Kristillisen tai-
desäätiön apurahan 2022 saaja.

Hilja Haahti
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Gaudioso-kuoro syksyllä 2022 konserttimatkalla Ruotsissa vetäjänsä Sanna-Kaisa Hilliahon johdolla. 

Lasten ja nuorten laulun puolesta Keski-Suomessa
Keskisuomalaisia lapsia ja nuoria 
jo kuusi vuotta laulattanut Lap-
sen ääni -kuoroperhe syntyi tar-
peesta saada laulamisesta kiin-
nostuneet lapset kristilliseltä ar-
vopohjalta toimivan sekä taiteel-
lisesti korkeatasoisen ja toisaalta 
lasten kasvua tukevan toiminnan 
äärelle. 
Talkoopohjalta toimiva muu-
ramelainen Lapsen ääni -kuo-
ron tukiyhdistys ry perustettiin 
ja yhdistyksen ensimmäinen 
kuoro aloitettiin syksyllä 2016. 
Kuoroperheeseen kuuluu täl-
lä hetkellä kolme kuoroa: Uni-
sono (6–10-vuotiaat), Duetto 
(10–13-vuotiaat) sekä sekakuoro 
Gaudioso (13–20-vuotiaat). Kuo-
roissa laulaa yli 70 lasta ja nuorta 
Jyvässeudulta. Kuorojen taiteel-
lisena johtajana toimi ensimmäi-
set viisi vuotta muusikko ja lää-
käri Matias Lahti. Vuoden 2022 

alusta Unisono- ja Duetto-kuo-
roja on johtanut musiikin- ja luo-
kanopettaja Anni Hintsala. Syk-
syllä 2022 perustettua Gaudioso-
kuoroa johtaa laulun- ja kielten-
opettaja Sanna-Kaisa Hilliaho.

Kuorot tekevät yhteistyötä Muu-
ramen ja Jyväskylän seurakun-
tien kanssa: harjoitukset pide-
tään viikoittain seurakunnan ti-
loissa ja korvauksena kuorot 
esiintyvät seurakunnan tilaisuuk-
sissa. Kuorot konsertoivat ja esiin-
tyvät ja käyvät retkillä aktiivisesti.

Kuoroissa on lukukausimaksut, 
joilla katetaan ammattilaisten 
vetäjien palkat. Maksut on pyrit-
ty pitämään kohtuullisina, jotta 
toimintaan osallistuminen olisi 
kaikille mahdollista. Apurahojen 
avulla on toteutettu monia on-
nistuneita projekteja ja mahdol-
listettu kaikkien osallistuminen 

matkoille perheen varallisuudes-
ta huolimatta. Kuoro pyrkii pe-
rusarvonaan vaalimaan lapsen 
oikeutta olla lapsi – kuoro halu-
aa suojella ja pitää esillä lapsen 
ääntä.

Kristillinen taidesäätiö myönsi 
vuonna 2022 kuoroyhdistykselle 
2 000 euron apurahan nuottikir-
jahankintoja varten. Yhdistys ai-
koo hankkia apurahalla hengel-
listen kuoroteosten kokoelmia, 
jotka kestävät todennäköisesti 
vuosia ja tukevat näin lukuisan 
nuorten joukon kristillistä kuoro-
harrastusta ja juurtumista kristil-
liseen musiikkiperinteeseen. 

Eveliina Kinnunen

toiminnanjohtaja
Lapsen ääni -kuoron tukiyhdis-
tys ry on yksi Kristillisen taide-
säätiön apurahan 2022 saaja.
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Teatteri Puro

Merkityksellisiä

Teatteri Puro alkoi rakentua vuosina 2017 ja 2019. 
Silloin toteutettiin musikaali pääsiäisen tapahtumis-
ta. Tuotantovoimat olivat pitkälti samat kuin mitä ne 
ovat Teatteri Purossa tällä hetkellä.

Pääsiäismusikaalin idean äitinä oli Stina Ska-
ren, joka innostui musiikista, mitä olimme 
tehneet yhdessä Ruth Fair-Mäkelän kanssa. 

Olin 90-luvulla useina vuosina mukana Turun 
kaupunginteatterin ja Samppalinnan kesäteatterin 
musiikkiteatteriesityksissä. Toivoin, että vastaavaa 
olisi myös kristillisellä kentällä. Pääsiäismusikaalien 
jälkeen tajusin, että nythän meillä on koossa kaik-
ki osaamisalueet ja tekijät, joita tarvitaan. Kysyin 
musikaalia tekemässä olleiden innostusta asiaan. 
Kaikki lähtivät mukaan. Teatteri Puro perustettiin 
vuonna 2019.

Ensimmäinen produktio oli Mathilda Wrede -mu-
sikaali, joka sai ensi-iltansa keväällä 2022. Tammi-
kuussa 2023 toteutettiin tanssiteatteriteos Ketä mi-
nä pelkäisin? yhteistyössä tanssikoulu Trian kanssa. 

Miten hankkeemme ovat löytyneet

Hankkeet ovat valikoituneet sen mukaan, mikä ai-
he tai teema jollakin Teatteri Puron tuotantotiimin 
jäsenellä on ollut sydämellä. Jos aihe on tuotanto-

tiimiläisten mielestä hyvä ja motivoiva, sitä lähde-
tään toteuttamaan. 

Tuotantotiimissä on mukana käsikirjoittaja Mer-
ja Issa, ohjaaja Stina Skaren, puvustaja Anne Jaar-
to, tanssinopettaja Suvi Salmenkivi, äänentois-
tosta vastaava Antti Mäkelä, viestinnästä vastaava 
Terhi Siipola sekä lavastuksesta, valoista ja visu-
aalisesta ilmeestä vastaava Mikko Siipola. Itse toi-
min tuotannon koordinaattorina ja lisäksi sävellän 
ja sanoitan musiikkia yhdessä 
Stinan, Merjan ja Ruth Fair-Mä-
kelän kanssa. Kaikki osallistu-
vat oman toimen ohella. 

Tuotantotiimiä lämmitti, et-
tä musikaalimme huomioitiin 
ja arvioitiin positiivisella kri-
tiikillä Turun Sanomissa. Joku 
totesi myös musikaalin olleen 
paras saarna, mitä hän on kos-
kaan kuullut. 

Taiteilija ja kristitty

Mikä motivoi meitä taiteilijoina 
ja kristittyinä taiteilijoina?

Tavoitamme teatterin kei-
noin ihmisiä, jotka eivät muu-

tarinoita
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ten kirkossa käy ja voimme herätellä heitä pohti-
maan hengellisiä kysymyksiä. Lisäksi saan paljon 
iloa siitä, kun näen eri ikäisten ihmisten käyttävän 
monipuolisesti lahjojaan, rohkaistuvan ja voimaan-
tuvan luovasta tekemisestä. Laulaja-lauluntekijänä 
minulla on tarve tehdä musiikkia. 

Muut tiimiläiset vastasivat näin: 
Tanssinopettaja, koreogra! Suvi Salmenkivi
– Evankeliumin kertominen ja ihmisten tavoittami-
nen taiteen kautta motivoi eniten. Toisena tulee se 
jos voi koreogra!na tai työryhmän jäsenenä roh-
kaista muita tekijöitä käyttämään lahjojaan Juma-
lan kunniaksi ja näkee toisten kasvun sille paikalle, 
jolle Jumala on kenetkin tarkoittanut. 

Valosuunnittelija, lavastaja, visuaalisen ilmeen 
suunnittelija Mikko Siipola
– Valosuunnittelu on minun tapani esiintyä. Nautin 
huolellisesta suunnittelusta, kenraalia edeltäväs-
tä hektisyydestä ja esitysten adrenaliinista. Pidän 
yhteistyöstä lahjakkaiden ja motivoituneiden ih-
misten kanssa. 

Käsikirjoittaja Merja Issa
– Käsikirjoittajana minua inspiroi merkityksellisten 
tarinoiden kertominen. Päämääräni on tuoda tari-

nan avulla esiin tärkeitä arvoja, herättää katsojat 
pohtimaan ja julistaa näin kristillistä sanomaa.

Mistä resursseja

Suurin resurssimme on usko ja luottamus siihen, 
että meidän tekemistämme johdatetaan. Tärkeitä 
resursseja ovat myös oikeat ihmiset oikeilla palve-
lupaikoilla ja hyvä yhteishenki. 

Teatteri Puro toimii Turun helluntaiseurakunnan 
suojissa. Seurakunta on teatterin rahallinen ja hen-
gellinen tukija. Se on nähnyt toimintamme tärkeä-
nä osana seurakunnan omia tavoitteita. Olemme 
yhteiskristillinen teatteri ja meillä on tekijöitä mo-
nista eri seurakunnista. 

Seurakunnan taloudellinen tuki mahdollistaa 
toimintamme. Wrede-musikaalin lipputulojen ansi-
osta budjetti pysyi kuivilla ja hieman jopa plussalla. 

Tällä hetkellä työstämme seuraavaa isompaa 
hanketta, aiheena diakonissalaitoksen perustaja 
Aurora Karamzin. Käsikirjoitus on loppumetreillä.  
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, esitys nä-
kee päivänvalon 2024. 

Maija Salokivi
tuottaja
Teatteri Puro

’Mathilda Wrede -vankien ystävä’, 
harjoituskuva.

’Mathilda Wrede -vankien ystävä’, 
näyttämökuva.
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Lahden uutisia

Tutustuminen Malvaan, Lahden visuaalisten taiteiden museoon

Helena Vaari – palkittu yksinyrittäjä

Kikka Miilus

                            N I INA STOLT  
 

Lahden alueen 11 jäsentä tutustui-
vat viime kesänä uuteen Lahden 
visuaalisten taiteiden museo Mal-
vaan, malvamuseo.!.

Päänäyttelynä oli hollantilaisen, 
kansainväliseksi muotoilun super-
tähdeksi kutsutun Maarten Baa-
sin leikkisä ja yllättävä Piiloleikki. 

Lahden kansainvälisessä julis-
tetriennalessa oli esillä kansainvä-
lisen juryn valitsemat 350 kilpailu-
julistetta. 

Näyttelyssä Juuret – Aarteita 
Viipurin taidemuseon Lahden ko-
koelmista oli mukana myös Gal-
len-Kallelan upea maalaus Keite-
le. Lisäksi esillä oli lahtelaista muo-
toilua.

Kolmen seuramme jäsenen tai-
denäyttely oli esillä Lahdessa 
kauppakeskus Trion Se löytyi 
-kampanjan kahvilassa. Leena 
Kaartiselta on henkilömaa-

lauksia Afganistanista, Kaija 
Varimolta psalmitekstien in-
noittamia maalauksia ja Kikka 
Miilukselta kaksi aseemista, 
kirjoitettua maalausta. Kahvi-

la oli avoinna arkipäivisin run-
saat kaksi kuukautta joulukuun 
puoliväliin asti ja päivittäin kä-
vijöitä oli sadasta jopa kol-
meensataan. 

Lahden Se löytyi -kahvilassa 

Tekstiilitaiteilija Helena Vaari on saanut Päijät-Hämeen Maakunnallisen 
Vuoden Yksinyrittäjä 2022 -palkinnon. ”Olen taiteilija ja yrittäjä. Jos haluaa 
erottua muista, on löydettävä oma tyyli. Tämä koskee myös yrittäjiä. Ja tai-

teilijoita, joille oman tyylin löytäminen on tärkein tehtävä”, Helena kirjoittaa. 
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Kaija Varimon ja Leena Kaartisen maalauksia.
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Julistetriennale

Maarten Baasin teos Toinen luonto 

Taidetta
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Christian Artists Finland CAF ry:n 
purkamisesta

CAF:n syyskokouksessa yhdistys päädyttiin purkamaan. Tosin jäsenistöstä toivottiin, että CAF:n nimi 
voisi jäädä jollain tapaa elämään Kristillisen Taideseuran puitteissa. Kristillisen Taideseuran vuosipäi-
vä alkaa su 26.3.2023 Meilahden kirkolla (Pihlajatie 16, Helsinki) klo 10:30 CAF:n loppuselvityk-
sellä. Esitellään v. 2022 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta. Tervetuloa. Toimita myös CAF:n 
historiasta valokuviasi kuvakavalkadiin. Ks. Marianpäivän ohjelma, s. 31.

Marraskuisessa Toivon näköaloja -tapah-
tuman juhlassa otettiin esille mah-
dollisuus tulla hallituksen jäseneksi ja 

näin jatkaa yhdistyksen itsenäisyyttä. Asiat oli-
vatkin pienestä kiinni. Jos CAF:n hallitukseen 
vuodelle 2023 olisi löytynyt yksi ihminen lisää 
tai jos olisi tullut pari ääntä purkamista vastaan, 
yhdistys olisi säilynyt edelleen.

Yhdistyksen lopettamiseen liittyy sekä tunne-
asioita että käytännön seikkoja. Päällimmäisenä 
on kuitenkin kiitollisuus CAF:n tasan 30 vuoden 
matkasta: useita hienoja hetkiä, kohtaamisia ja 
yhteistyötä, seminaareja, identiteetin muodos-
tumista ja rohkaistumista – sekä useinkin joh-
datuksen makua. Vastuiden keskittymisen, toi-
minnan pyörittämisen, virallisen kirjanpidon 
ym. toivottiin kuitenkin helpottuvan yhdistys-
ten voimat yhdistämällä, ja tämä tavoite virisi 
jo vuosia sitten. Toivottavasti CAF voi jäsenis-
töllään ikään kuin hedelmöittää Kristillisen Tai-
deseuran, niin että se kantaisi paljon hedelmää 
jatkossa. Tälle kielikuvalle saa hymyillä.

CAF:n historiaan liittyy myös erikoisia tilanteita 
vuosien varrelta. Jäseniä uuteen hallitukseen tai 
osallistujia vuosikokoukseen on joutunut jos-
kus varmistelemaan. Joka tapauksessa toimin-
taa pystyttiin jatkamaan. Kristillisen Taideseu-
ran hallitukseen tarvitaan muuten enemmän-
kin jäseniä kuin CAF:n hallitukseen edellytettiin.

Erityisiä aputoiminimiä ei yhdistyksillä voi olla, 
mutta yksi ja sama yhdistys voi esiintyä eri ni-
millä sekä erikielisillä nimillä. Asia joka jää Kris-
tillisen Taideseuran päätettäväksi on, toteutuu-
ko mainittu useamman kuin yhden jäsenen toi-
ve CAF:n nimen säilymisestä tavalla tai toisel-
la. Kuitenkin on hyvä olla selkeää, ettei erillistä 
CAF:ia enää yhdistyksenä jatkossa ole.

Hommat CAF:n ja Kristillisen Taideseuran yh-
distämiseksi eivät lopu tähän päätökseen. Yh-
distämme jäsenrekisterejä, mietimme mitä 
nettisivuille tehdään, tilanteesta tiedotetaan, 
haetaan tukea CAF:n toimintasuunnitelman 
kohtien toteuttamiseksi, jne. Kristillinen Taide-
seurahan on toivottanut CAF:n jäseniä jäsenik-
seen sekä ilmaissut, että se haluaa toteuttaa 
CAF:n tähänastisia julkaisulaajuutta, ketterää 
päätöksentekoa ja toimintamuotoja jatkossa.

Sinä tähänastinen CAF:n jäsen: jos maksoit 
vuoden 2022 jäsenmaksun jommallekummal-
le yhdistykselle, tietosi on jo siirretty Kristilli-
sen Taideseuran jäsenrekisteriin. Tai jos mak-
sat vasta 2023 jäsenmaksun Taideseuralle, tie-
tosi voidaan siirtää sinne. Muussa tapauksessa 
CAF-tietosi poistetaan vuoden 2023 kuluessa, 
eli niitä ei siirretä automaattisesti Kristilliseen 
Taideseuraan.

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

�Kristillinen Taideseura lyhyesti

Sääntöjen mukaan seuran tarkoi-
tuksena on: 

...kristinuskon hengessä ja suoma-
laisuuden pohjalta toimien herät-
tää taideharrastusta ja edistää kris-
tillisen taiteen levittämistä ja tun-
netuksi 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 tai-
desäätiön. Sen tarkoituksena on 
edistää kristillistä taidetta jakamal-
la apurahoja sekä antamalla talou-
dellista ja asiantuntemukseen pe-

rustuvaa tukea taiteilijoille, taiteen 
tutkijoille, taiteen harrastajille ja 
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.

Niilo Rantala, 
puheenjohtaja
Tampere
050 371 4619
niilo.heikki.rantala(a)gmail.com

Antero Polso, 
varapuheenjohtaja
Espoo
040 539 4800
antero.polso(a)hotmail.!

Arto Vuorela, 
sihteeri, jäsensihteeri 
Veikkola
040 590 7208
sihteeri(a)kristillinentaideseura.!
jasensihteeri(a)kristillinentaideseura.!

Tervetuloa Kristillisen 
Taideseuran jäseneksi
Kiinnostaako Kristillinen Tai-
deseura? Voit jättää sähköi-
sen jäsenhakemuksen verk-
kosivuillamme. Jäsen saa ker-
ran vuodessa ilmestyvän Ars 
Magna -lehden ja jäsentiedot-
teet, joista saa tietoa yhdistyk-
sen toiminnasta. 

Sisarjärjestömme Christian 
Artists Finland CAF on viime 
vuodet ollut Kristillisen Taide-
seuran yhteisöjäsen. Vuosiko-
kouksen päätöksen mukaan 
CAF purkautuu yhdistykse-
nä vuoden 2023 alussa. Täl-
löin CAF-jäsenmaksun 2022 
tai 2023 alussa maksaneet jä-
senet ovat tervetulleita suo-
raan Taideseuran jäseniksi. 

Kristillisen Taideseuran hallitus 2022

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

Mirja Salminen, 
rahastonhoitaja
Lahti
mirjasalminen(a)phnet.!

Nina Hietakangas
Helsinki 
toimisto(a)akron.!

Anneli Kärki
Vantaa
karki(a)taidestudio.com

Kikka Miilus
Lahti
kikka.miilus(a)gmail.com

Anja Ounila
Lahti
040 412 1029

Johanna Vilja-Mantere
Helsinki
johanna.vilja(a)gmail.com
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Vuoden 2023 hallitus valitaan vuosikokouksessa 26.3.2023.
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Marianpäivän tapahtumat  
ja vuosikokouskutsu 2023

Kristillisen Taideseuran vuosikokousta vietetään sunnuntaina 26.3.2023  
Meilahden kirkolla ja Tuomaan kappelissa, osoitteessa Pihlajatie 16, Helsinki. 
Molempiin kokouksiin on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Alustava ohjelma:

10:30 Christian Artists Finland CAF vuosikokous / loppuselvitys

12:00  Jumalanpalvelus. Mukana seurakuntapastori Hannu Hietalahti  
 ja Kristillisen Taideseuran jäseniä.

13:30 Kirkkokahvit ja edullinen keittolounas

15:00  Kristillisen Taideseuran vuosijuhla: 

 O��Näyttely Anneli Kärjen Sateessa-sarjan maalauksista. Teossarjan ensiesittely. 
� O��Improvisaatio on -kirjan julkistaminen. Anneli ja Pertti Kärjen miete- ja kuvakirja. 
� O��Musiikkia Juhani Aaltonen 
 O��Kuvaesitys Christian Artists Finland CAF:n ja sen edeltäjän Minun käteni soi 
   -ryhmän historiasta. 
 O��Musiikkia ja runoutta, Niilo Rantala 

16.45 Kristillisen Taideseuran vuosikokous

18:00 Tilaisuus päättyy

Valokuvat vuosien varrelta ovat tervetulleita kuvaesitykseen. Laita kuvien mukaan ajan kohta 
ja selostus sisällöstä. Lähetä osoitteeseen sihteeri@kristillinentaideseura.!. Voit myös sopia 
paperikuvien skannaamisesta puh. 040 590 7208 tai koostaa oman esityksen videotykille.

Juhlapäivän suunnittelu on käynnissä. Päivän tiedot tarkentuvat seuran verkkosivuilla,  
Facebook-sivuilla sekä jäsenkirjeessä Kristillisen Taideseuran jäsenille.

Tervetuloa!
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