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PÄÄKIRJOITUS
distyksen nettiä hyväksenne myös
siten, että ilmoitatte meille tulevat
keikkanne, näyttelynne, yms. Kehottaisinkin teitä kaikkia päivittämään minulle tietonne nettiä varten, koskapa sillä todella on merkitystä.
Tulossa
”Sentissä on metrin alku!” tuumaa
Satu-Marianne Piispa.

Hei CAF:ilainen!
Jihuu, syksy saapuu ja sen myötä
uunituore jäsenlehti! Onneksi kaikella on se viime tippa, vaikka todella nautinkin lehden tekemisestä… Ainoa harmi on rajoitettu tila,
sillä mielenkiintoisista tapahtumista
ja henkilöistä on runsauden pula.
Olemassa
Lehti etsii hieman uomaansa, mutta
kohtuullinen muoto on kasassa.
Myös nettisivu-uudistus osoittautui
kannattavaksi, sillä sivulatauksia on
tuhansia ja vieraitakin on kesän
aikana käynyt satoja. Kauimmaiset
aina USA:sta saakka!
Tarkoitus on myös saada sivuille
kotisivulinkistö jäsenten omille sivuille ja blogeihin. Käytättehän yh-

Hallituksen kokouksessa päätettiin mm. kahdesta kurssista: lavastukseen ja todennäköisesti myös
roudaukseen liittyen. Tämä kurssikokonaisuus järjestetään yhteistyössä Luukkaan seurakunnan
kanssa Helsingissä. Tulossa lienee
myös pienoishuonekurssi. Ajankohdat viimeistään keväällä 2009. Jos
olet ko. aiheiden kouluttaja ja voisit
tulla mukaan, ota yhteys! (Palkka
tuotoista.) Kurssien, kuten muidenkin asioiden suhteen: seuraa ilmoittelua netissä!
Rukouksissa
Yhdistyksemme elää ns. kädestä
suuhun, jokainen sentti on virutettava metriksi niin taloudellisten kuin
henkistenkin voimavarojen suhteen. Kutsun Sinut esirukoilemaan
yhteisen asiamme puolesta!
Siunauksin, Piispa
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PUHEENJOHTAJALTA
kuva: Samu Vuorela, 3 v

KIITTÄKÄÄ JOKA TILASSA
Allaolevat tekstikappaleeni julkaistiin FIDA-lehdessä 2/2008.
Tarkoitus oli luonnollisesti herättää keskustelua, missä määrin
ylistys - sellaisena kuin se nyt
tyypillisesti näkyy Suomessa ja
muualla - on kulttuurillinen ennemmin kuin kristillinen ilmiö.
Luin mielenkiinnolla muusikko Yuri
Ortunõn mietteitä käytännönläheisestä evankeliumista (FIDA
8/2007). Kunkin kansakunnan luontaisen ilmaisutavan merkitys oli paljon mielessäni syksyn työjaksollani
Vietnamissa. Monessa maassa
Aasiassakin toimii kansainvälisiä
kristillisiä yhteisöjä, joissa kielenä
on englanti ja ylistyksellä on keskeinen rooli, vaikka muihinkin tarpeisiin onneksi vastataan. Musiikkitiimissä toimiessani pyrin tuomaan
vaihtelua niin kovin amerikkalaiseen pop-balladivaltaiseen musiikkiin edes erilaisia instrumentteja
kokeilemalla, ja se koettiin tervetulleena. Kuitenkin ihmettelin, miksen
kuullut kuudessa viikossa esimerkiksi yhtään selkeästi filippiiniläistä
kristillistä laulua, vaikka jäseniä oli
sieltä eniten. Miksei lauluja laulettu
enemmän eri kielillä ja kansallisilla
tyyleillä?
Ristiriitaisuus yhteisön tavoitteiden
(koota kansakuntia ylistämään yhdessä) ja käytännön välillä kiteytyi
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ainakin minulle laulussa, jossa lauletaan "Our heart, our desire is to
see the nations worship you." Siitä
herää tietysti kysymys, miten eri
kansakunnat sitten ylistävät. Olin
ostanut paikallisista turistiliikkeistä
munniharppuja, jollaisen nappasin
käyttöön kertosäkeen alkuun ja loppuun. Epäröin aluksi itsekin käyttää
sitä - osin siitä syystä, että joku voisi tulkita sen liittyvän ilman muuta
shamanismiin, ja osin mietin instrumentin sopimista laulun länsimaiseen tyyliin. Mutta mitä enemmän
mietin asiaa laulun aikana ja jälkeenpäin, ymmärsin että se oli erittäin tyypillinen perinnesoitin kansalle, jonka keskuudessa kaikki elimme. Jos paikalliset ylistävät, he varmastikin käyttävät tällaista - miksen
sitten minä käyttäisi, jos pyrin samaan? Ja etenkin huomioiden John
Chisumin ja George Searcyn tekemän laulun sanat.
Arto Vuorela
pj Christian Artists Finland CAF
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KEIKALLA

photo:Jason Carter

JASON CARTER

Kuopio, Helsinki, Lontoo, Dubai,
Kabul, Helsinki, Amsterdam…
lista jatkuu loputtomiin. Tähän
tapaan kulkee Jason Carterin,
”ulkomaankirjeenvaihtajamme”
reitti jossain kohtaa kesää 2008.
Mikä mies se tämä on ja mistä
hän alun perin Suomeen tuli?
- Olen kotoisin Cornwallista Lounais-Englannista, Atlantin rannikolta. 1998 tapasin Nina Åströmin ja
Jukka Leppilammen CASeminaarissa Hollannissa, ja minua kiehtoi suomalainen ”hiljaisuus”. Pian vierailinkin Suomessa,
soitin Jukan keikalla.
Olet juuri ollut Afganistanissa.
Miksi olit siellä?
- Menin Kabulin yliopistoon opettamaan kitaransoittoa, ja soittamaan
vanhojen kabulilaisten muusikoiden
kanssa. Halusin Kabuliin jo heti kun

Kitara, taivas ja Kabul
teksti: Satu-Marianne Piispa

taliban poistui sieltä nähdäkseni,
kuinka taidemaailma heräisi siellä
jälleen henkiin.
Millainen tilanne Kabulissa on
nyt?
- Afganistanissa on täysi kaaos.
Kabul on eräs ”turvallisimmista”
paikoista. Länsimaalaisena minun
piti matkustaa panssariautossa;
suurin uhka oli kidnappaus. Afganistanilaisten elämä kuitenkin jatkuu siinä määrin normaalisti kuin
se on mahdollista.
Kuinka musiikin ja taiteiden opetus siellä voi?
- Yliopistot ovat täynnä musiikki- ja
taideopiskelijoita. Myös tyttöjä opiskelee kaikilla taiteen alueilla, mutta
heidän resurssinsa ja mahdollisuutensa ovat rajatummat.
Esimerkiksi tyttömuusikot eivät ole
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KEIKALLA jatkuu...
kovinkaan yleinen näky, mutta nyt
heitä jo rohkaistaan enemmän. Paljon on kiinni perheen suhtautumisesta. Joillakin alueilla maassa ammutaan tyttöjä, jotka yrittävät käydä
koulua. Siellä tilanne on hirveä.
Sinulla oli keikka Britannian
edustustossa. Kilometrin matkalla oli 60 ylimääräistä, aseistettua
poliisia. Miltä tuntui soitella?
- Poliisit olivat ulkopuolella, eli heitä
en nähnyt. Olin kyllä tietoinen herkästä tilanteesta. Riskeihinkin tottuu ja 2-3 päivän jälkeen en enää
ajatellut niitä jatkuvasti. Elämä jatkui niistä huolimatta. Vaikka olihan
se outoa: istuin lavalla ja katsoessani ylös näin kauniit vuoret ja katsoessani alas näin gurka-sotilaita
nauttimassa konsertista konekivääriensä kanssa…
Kertoisitko itse keikasta.
- Yksi parhaista konserteistani. Soitin vanhojen muusikkojen kanssa,
jotka olivat taleban-aikana olleet
jopa vankilassa musiikin soittamisen vuoksi. He olivat todella avoimia ja ystävällisiä minua kohtaan ja
pitivät siitä, että halusin oppia heidän musiikkiaan. Yleisö koostui
kutsuvieraista. Saimme todella hie6

non vastaanoton, ja Kabulissa sijaitseva Kansallisarkisto säilyttää
dvd-kopiota keikasta merkkinä taide-elämän uudesta tulemisesta
Kabuliin.
Matkustat todella paljon. Mikä on
elämäsi keskipiste, mikä pitää
sinut ”kasassa”?
- No täytyy sanoa, että kyllä se on
uskoni, joka saa minut jatkamaan
ja menemään tällaisiin paikkoihin.
Uskon, että Jumala rakastaa maailmaa kuten Raamattu sanoo. Minä
olen onnekas saatuani lahjan, jonka avulla voin melko vapaasti matkustaa eristetyillä sotilasalueillakin
eri puolilla maapalloa.
Kuva, joka jäi mieleesi?
- Laskeutuminen Kabuliin YK:n lennolla. Sota-alueilla täytyy laskeutua
mahdollisimman nopeasti, eikä lentäminen maata kohti yli 800 km:n
tuntivauhtia ole ollenkaan mukavaa! Luulen kuitenkin, että tämä
kirje oppilailtani Kabulissa kuittaa
kaiken:
”Rakas hra Carter,
Musiikki Afganistanissa tarvitsee
elpymistä. Olemme onnekkaita,
kun tapasimme miehen nimeltä
Jason Carter, joka on paras muu-

photo: Mirwaiss Sidiqi

KEIKALLA jatkuu...

Jason Carter musisoimassa afganistanilaisen kollegan kanssa.

sikko ja hän tuli auttamaan meitä
opettaen lisää kitarataktiikkoja. Nyt
minä, Zabi Ullah, musiikkikoulujen
edustaja, haluan kiittää vierailustasi. Toivottavasti näemme pian.
Meillä on sinulle pieni lahja, joka ei
ole kovin kallis, mutta joka toivottavasti osoittaa välillämme olevaa
sidettä. Hyvää jatkoa hra Carter.”
Musiikkikoulujen edustaja,
Zabi Ullah

media useinkin suurentelee asioita
pahemmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Totta kai, kun istut kotisohvalla Suomessa, ajatus PohjoisKoreaan tai Afganistaniin menemisestä on pelottava. Mutta kun vain
päätät mennä, niin asiat ovatkin
paljon iisimmät kuin miltä näyttävät.
Rohkaisen teitä kaikkia tutkimaan
mitä lahjoja teillä on, mitä te voitte
tarjota. Maailmassa on monia maita
ja kansoja, jotka saattavat tarvita
teitä…

Mitä haluaisit vielä sanoa?
- Jotkut kyselevät enkö pelkää
mennä tuollaisiin paikkoihin. En
oikeastaan. Rehellisesti sanoen
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Johanna Särkkälän artikkelisarja
raamatullisesta ylistämisestä.
Kirjoittaja on ammatiltaan muusikko, ylistyksenjohtaja ja musiikkipedagogi.

Miten Jumalaa voi ylistää?
- Jumalaa ylistetään, mutta miten?
”Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki
mitä minussa on, Hänen pyhää nimeään.” (Ps.103:1) Isän viesti tuhlaajapojan isoveljelle oli: ”Poikani,
sinä olet aina minun tykönäni, ja
kaikki, mikä on minun omaani, on
sinun.” (Luuk.15:31)
- Kun ylistämme Jumalaa, ylistämme siis koko olemuksellamme, koko ihmisyydellä; tahto, mieli, tunteet, ruumis, sielu, henki, taidot,
lahjakkuudet.. ”Kaikki, minkä teette,
se tehkää sydämestänne, niin kuin
Herralle.” (Kol.3:23) Kaikki meissä
ylistäköön Jumalaa niin kuin Hän
rakasti meitä antaen kaiken.

kuva: Olli Särkkälä

YLISTÄ HERRAA MINUN SIELUNI! 2/3

Johanna Särkkälä

ihmeellinen, että tarvitsemme kaikki
mahdolliset ilmaisuvälineet ilmaisemaan Hänen olemustaan ja silloinkin saamme vain pienen, hämärän
kuvan aikaiseksi. Kun ymmärtää
kuka Hän on ja kuinka paljon Hän
on rakastanut meitä, sydän pakahtuu, koska ei löydä riittäviä keinoja
kiitollisuuden ilmaisemiseen.
- Jumala on luonut taiteet tuomaan
kunniaa nimelleen. Ensimmäinen
ihminen, jonka Jumala täytti Pyhällä Hengellä, oli artesaani! Hän oli
Besalel, jolle Jumala antoi taidon ja
viisauden rakentaa asumus itselleen. (2.Moos.31:1- )

Taiteet
- Paavali kirjoittaa, että me olemme
Kristuksen kirje maailmalle. Me kuvastamme ja ilmaisemme maailmalle sitä kuka Jumala on. Kun
vain ajattelen tätä, välittömästi nousee suuri kiitos Jumalalle siitä, että
Hän loi taiteet! Hän on niin suuri ja
8

- Mooseksen sisar Miriam esittelee
meille Raamatun ensimmäisen
tanssiryhmän johdattamalla israelin
kansan naiset ylistystanssiin kun
Herra oli vienyt heidät Punaisen
meren läpi. (2.Moos.15:20) Psalmissa 149 kehotetaan ylistämään
Herraa tanssien ryhmätanssia rin-

YLISTÄ HERRAA… 2/3
gissä. (jae 3, hepreaksi)
- Musiikki on tietysti myös keskeinen ylistyksen ilmaisukeino. Läpi
psalmien ja erityisesti kuningas
Daavidin ilmestysmajan aikojen
kerrotaan mitä erilaisimmista soittimista ja tavoista ylistää – helisevillä
ja kumisevilla kymbaaleilla, harpuilla, huiluilla, korkeassa tai matalassa äänialassa laulaen, kohottaen
riemuhuutoja, taputtaen käsiä, kohottaen kädet jne.. Lisäksi monissa
psalmeissa kehotetaan iloitsemaan
ja riemuitsemaan Herrassa. Hepreankielessä nuo sanat tarkoittavat
”hyppiä ilosta, pyöriä ympyrää voimakkaan tunteen vallassa ja huutaa riemuhuutoja jne” (Strong’s
H5937, H1523).
- Kun sydän on täynnä kiitosta, sen
ilmaiseminen näkyy ja kuuluu! Nämä kaikki ovat siis Raamatun antamia keinoja sinulle osoittaa ylistystä. Olet varmasti kuullut ja nähnyt
miten jääkiekkofanit hurraavat kun
oma joukkue on voitolla. Se on ilmaisua heidän ilostaan. Pelastus
on toki suurempi aihe riemuun, eikö
totta?

aterioimaan fariseuksen kotiin. Nainen, jonka sanotaan olleen syntinen, kuuli Jeesuksen olevan siellä,
ja hän astui sisään. Ei häntä ollut
sinne kutsuttu, liekö ketään naista
yleensäkään. Olivathan koolla fariseukset, sen ajan hengelliset johtajat, jotka Johanneksen evankeliumin mukaan olivat valmiita kivittämään jonkun toisen naisen, joka
oli jäänyt kiinni aviorikoksesta
(Joh.8).
- Nainen oli todella rohkea tullessaan sinne! Mutta hän tuli, rakkauden pakottamana.. Hän asettui
Jeesuksen taakse, koki ehkä olevansa arvoton tulemaan etupuolelle. Nainen kasteli Jeesuksen jalat
kyynelillä, kuivasi ne hiuksillaan ja
voiteli alabasteriöljyllä.
- Tarina jättää mykäksi. Fariseukset
ja opetuslapsetkin halveksuivat
naista, koska juuttuivat ulkoisiin
mutta Jeesus näki naisen sydämen, ja otti hänen rakkautensa
vastaan. Naisen teko on aitoa ja
radikaalia palvontaa. Hän oli saanut anteeksi paljon ja siksi rakasti
paljon ja rohkeasti. Uskalla sinäkin
olla rohkea rakkauden ilmaisuissasi!

Rohkea palvoja
- Katsotaan vielä yhtä upeaa ylistyskohtausta Luukkaan evankeliumista (7:37–50). Jeesus oli kutsuttu

Artikkeli kokonaisuudessaan:
www.sinun.org -sivustolla.
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VALOKEILASSA
CHRISTER JOKELA
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nimi:
Christer Jokela
ammatti:
muusikko
kotipaikka: Tampere
Tukholman kautta Suomen mekkaan Tampereelle asettunut yritteliäs muusikko, joka kysyjille
vastaa olevansa kotoisin Marsista.
- Asunnostani avautuu henkeäsalpaavan upea maisema sisäpihan
tummanpunaiseen roskalaatikkoon.
Elämääni kuuluu musiikin lisäksi
myös kerrostaloasuntoni pintaremontti. Täällä yritän samaan aikaan
säveltää ja kuunnella 100 dB:n porakonemeteliä seinän takaa…
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Erikoisen elämänhistoriani lisäksi
minulla on sellainen erikoisominaisuus kuin spasmoidinen dysfonia.
Tämän vuoksi puhumiseni on vaikeaa ja käytän aina puheäänenvahvistinta. Well, metkaa nähdä
ihmisiä, jotka suhtautuvat normaalisti sairauteeni ja toisaalta niitä,
jotka luulevat vahvistimeni mikrofoneineen syövän heidät.
Sävellät monille eri soittimille,
miten otat huomioon eri instrumenttien ominaisuudet?
- Säveltäjän ammattitaitoon kuuluu
tuntea orkesterisoittimet mahdollisimman hyvin. Kun sävellän esim.

VALOKEILASSA
huilulle, otan huomioon sen äänialan, soittotekniikat, soinnin sekä
huilun luonteen orkesterissa. Jos
kyseessä on soolokappale, näytän
sävellystäni huilistille ja käymme
läpi sormituksia yms.
Tietyllä tavalla voi olla yhtä haastavaa säveltää sooloteos esim. huilulle kuin sinfoniaorkesterille, koska
iso orkesteri muodostaa tavallaan
yhden instrumentin sekin.

Millaisiin tilanteisiin ammattisi
on sinua vienyt?
- Yksi suurimmista rikkauksista ammattiini liittyen on tutustuminen hyvin erilaisiin ihmisiin. Toisaalta on
tullut vastaan monenlaisia tilanteita.
Jossakin jo ensimmäisen kappaleen jälkeen takana istuva epätoivoisesti kyseli milloin täältä pääsee
pois. Yhden pianokonserttini aikana
alkoi kuulua kuorsausta yleisön
joukosta. (Ilmeisesti henkilö piti
esittämääni Olivier Messiaenin kappaletta kovin uneliaana.) Eräässä
konsertissani eräs pienorkesterimme jäsen merkitsi lyijykynällä oman
tuolinsa paikan lattiaan osatakseen
asettaa tuolinsa konsertissa oikeaan paikkaan. Tarkkuus ennen
kaikkea.

Perustit yrityksen vuonna 2008.
Mitä sen kautta tarjoat?
- Sävellys-, sovitus-, nuotinnus-,
asiantuntija- sekä esiintymispalveluja. Asiakkaitani ovat niin yksityiset
ihmiset kuin organisaatiot ja yrityksetkin. Käytännössä siis edellä
mainittujen asioiden lisäksi teen
myös transkriptioita, eli nuotinnan
musiikkia levyltä kuunnellen. Lisäksi esiinnyn pianistina, säestäjänä ja
erityisesti viihdepianistina juhlatilaisuuksissa taustamusiikkia soittaen.
Säveltäminen, sovittaminen ja nuotintaminen ovat kaikki täysin tietokonetyötä, joten hyvää vastapainoa
tähän tuovat esiintymiset. Juhlissa
saa lisäksi yleensä ilmaista ruokaa.
Se on aina positiivista. Vastapaino
tietokonetyöskentelylle on muutenkin hyvä asia, tietokoneeni kun
enää hyvin harvoin suostuu sujuvaan yhteistyöhön, nykyään kiukuttelua esiintyy jo päivittäin.
Olet monipuolinen muusikko,
joka tarjoaa ”jokaiselle jotakin”.
Millaista musiikkia ilman et itse
voisi elää?
- Olen musiikin suhteen kaikkiruokainen. Kaikki musiikki eri tyylilajeista riippumatta on kuitenkin yhtä
samaa eli musiikkia. Hyvin tehtyä
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VALOKEILASSA
musiikkia on aina ilo kuunnella! Oikeastaan musiikki, jota ilman tulisin
mainiosti toimeen, on huono musiikki.

päröivästä maailmasta, ihmisiltä,
luonnosta, elämänkokemuksista ja
ties mistä otan virikkeitä omaan
työhöni.

Mahtuuko elämään muuta kuin
musiikki?

Terveisesi CAF:laisille?

- Varsinkin näin oman yritykseni
alkuaikana muu kuin musiikillinen
elämä on jäänyt kohtalaisen vähälle, mutta toki aikaa jää myös muuhun. Ihmisten tapaaminen, käveleminen, elokuvat, ym. muodostavat
tärkeän osan elämääni. Oikeastaan
musiikki on minulle ainoastaan työ.
Se on työ, josta nautin erittäin paljon.
Elämä on kuitenkin täynnä muitakin
asioita, enkä kuolisi, jos musiikki
otettaisiin minulta pois. Olen jo tottunut menettämiseen eri asioihin
liittyen, joten en hermostuisi pienistä. Tärkeiden asioiden, kuten musiikin, ystävien ym. menettäminen ei
ole helppoa, mutta kuitenkin sitä
tapahtuu joka päivä lukemattomille
ihmisille ympäri maailmaa. Täällä
Suomessa, maailman turvallisimmassa maassa, asiat sentään ovat
kohtalaisen monilla ihmisillä hyvin.
Inspiraatiosi lähde?
- Lyhyesti sanottuna oma pää. Ym12

- Toivotan kaikille CAF:laisille iloista ja luomisvoimaista syksyn jatkoa
ja voimia loppuvuodelle! Olette
saaneet lahjoja, muistakaa käyttää
niitä parhaan osaamisenne ja tahtonne mukaan. Muistakaa myös
levätä ja antaa aikaa muulle kuin
työllenne. Siunausta teille kaikille!

ChristerMusic

puhelin: 050-531 2208
www.christermusic.com
christer@christermusic.com

CHRISTIAN ARTISTS SEMINAR 2008
Postikortti Hollannista!
Hollannissa jo perinteikäs seminaari kutsuu yhteen aivan tavallisia luovia ihmisiä ympäri maailman. Vanhan linnan ympäristö ja
mahtava, runsas työpajatarjonta
olisivat houkutelleet toiseksikin
viikoksi!
Luovuus oli ylitsekäyvää, valtavaa, käsinkosketeltavaa. Jokainen sai varmasti mitä oli mennyt
hakemaan: taidetta, kontakteja,
Jumalan henkilökohtaista kohtaamista.

Jos olet kiinnostunut, katso seminaarisivut netistä ja seuraa myös
CAF:n sivuja: aiheesta tulossa
enemmän tarinaa syksyn mittaan!
www.christianartists.org
www.caf.fi
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in the SPOTLIGHT
PHILIP D. NOBLE

- kirkkoherra, narumies,
photo: Cathy Wilson

origami- ja kirigamitaiteilija,

nimi:
Philip D. Noble
ammatti: kirkkoherra
kotipaikka: Prestwick, Skotlanti

kirjailija, klovni,
evankelista...

- Herra käytti kertomuksia, minä
käytän visuaalisia keinoja. Näin
Neljän lapsen isä, kahdeksan
ihmiset ymmärtävät helpommin.
isoisä, paimen, lähetystyöntekiSaippuakupla kirkossa muka outo
jä, taiteilija. Philip Noble on pitkän linjan muurinmurtaja, joka ei juttu? Sanoihan Jeesus, että
pelkää vallata uusia alueita evan- ”jollette tule lasten kaltaisiksi, ette
pääse sisään taivasten valtakunkeliumin käyttöön.
taan, ja että Jumalan hulluus on
- Seurakunnan ulkopuolella teen
viisaampi kuin ihmiset”. (Ks. myös
”esi-evankelioivaa” työtä ihmisten
1.Kor.1:27)
kanssa, jotka joko eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia, tai jot- Saippuakuplissa näkyy myös sateenkaari, Jumalan uuden liiton
ka ovat kuulleet, mutta syystä tai
toisesta eivät ole sitä sisäistäneet. lupaus Nooalle. Joskus puhunkin
Ongelma on siinä, että ihmiset ovat tästä, mutta minusta on ihanaa vain
ikään kuin nukahtaneet. Lähtökoh- katsella ihmetteleviä kasvoja, kun
suuri kupla leijailee korkeuksiin…
tani on herättää ihmiset huomaOn hienoa saada ihmiset jälleen
maan ympärillään olevat arjen
iloitsemaan leikistä.
ihmeet.
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in the SPOTLIGHT
Entä naruhahmosi ja -temppusi?
Käytät tätä harrastusta myös
evankeliumin levittämiseen?
- Kyllä, käytän narutemppuja kertoakseni tarinoita, joissa on raamatullinen teema. Enemmän käytän niitä
muodostamaan hyviä suhteita ihmisiin eri tilanteissa. Eräs narutemppujen ystävä sanoi, että ”ihminen
voi matkustaa mihin tahansa maailmassa pelkkä hymy ja naru mukanaan”.
Olen huomannut tuon olevan totta.
Kun sinut on hyväksytty ihmisenä
niin myös se sanoma, jonka haluat
välittää, on paljon voimallisempi.
Olen tehnyt narutemppuja yli 30
vuotta, ja se on avannut minulle
kaikenlaisia odottamattomia mahdollisuuksia jakaa uskoani niin toiminnan ja elämäntavan, kuin myös
Sanan kautta.

Olet Prestwickin episkopaalisen
seurakunnan kirkkoherra. Mikä
on musiikin ja taiteen rooli seurakunnassanne?
Uskon, että taiteilijat löytävät aina
toisensa. Meidänkin seurakunnallamme on paljon yhteyksiä taiteilijoihin ja muusikoihin ympäri maailman.
Pyrimme myös mahdollisimman
pitkälle itse valmistamaan esineet,
joita käytämme jumalanpalveluksissamme. Eräs seurakuntalainen esimerkiksi teki puusta kauniin ehtoollismaljan, toinen maalasi banderolleja, ja niin edelleen. Arvostamme
suuresti sitä, että Jumala teki meidät omaksi kuvakseen ja että kun
Hän kerran on kaiken Luoja, Hän
teki myös jokaisesta ihmisestä luovan olennon.

photo: Dr Kevin McPhee

Philip Noble
hauskuttaa lapsia narutempuilla
Papua-UusiGuinealla.
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in the SPOTLIGHT
Olet myös kirjailija. Kertoisitko
jotain kirjastasi ”Fool of the
Kingdom”? (suom. Valtakunnan
narri)
- Sitä kirjaa pyydettiin, koska haluttiin tietää enemmän hengellisestä
klovni-työstä. Oikeastaan se on
kirja palvelutyöstä yleensä, vaikka
kertookin siitä minun elämäni kautta. Se on kirja siitä, että esiintymisessä ei ole tärkeää se mitä teet,
vaan miten teet. Halusin myös jakaa sen, mitä olin muilta oppinut.
Luulen, että itsekin olisin pitänyt
tällaisesta kirjasta silloin, kun työtä
aloittelin. Viisas hulluus on aihe,
johon palaan aina uudelleen.

Olet Holy Fools –yhdistyksen
perustajajäsen. Se on kristittyjen
klovnien järjestö, jossa on noin
150 jäsentä. Millainen väline pelleily on evankeliumin levittämisessä?
- Nykyisin olen vähemmän tekemisissä itse pelleilyn kanssa. Koen,
että minua johdatetaan yhä vahvemmin visuaalisen tarinankerronnan suuntaan ja se säästääkin paljon aikaa, kun ei tarvitse laittaa valkoista maskia ja pellepukua joka
kerta!
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Olen myös International String Figures Association ja Knot Tyers
Guild -–yhdistysten perustajajäsen.
Rakastan myös haikun yksinkertaisuutta ja hetkellisyyttä. Uskon, että
se voi osaltaan auttaa meitä hidastamaan vauhtia, huomaamaan
Jumalan luomat arkipäivän ihmeet.

Terveiset suomalaisille taiteilijoille?
- Terveiset teille kaikille. On aina
riski, kun paljastaa itsensä taiteessaan, mutta paljastamatta jättämisessä riski on vielä suurempi. Oma
kokemukseni on, että ajattelitpa
itsestäsi tai taiteestasi kuinka vähäpätöisesti tahansa niin aina on joku, joka kannustaa eteenpäin.
Kaikkea siunausta teille!

Juttuun liittyviä nettisivustoja:
www.stninians.net
www.holy-fools.org.uk
www.isfa.org
Fool for the Kingdom,
ISBN 1566080231
tilattavissa esim:
www.adlibris.com
www.amazon.co.uk

KIRSI MARIAN KIRJAHYLLYSTÄ
kevä ase”. Sosiaalitilat ja ruokahuolto paikoin erilaisine bakteerikantoineen voi vaihdella paljonkin,
kiertueesta voi tulla itärajan takana
yllättäen ripulikiertue!

Kirsi Maria Mustonen

Pekka Simojoki: EXIT, Apostolin
kyytiä – tarinoita lavalta ja lavan
takaa.
Ammattimuusikkona tiedän mitenkään turhentamatta johdatusta, ettei mitään bändiä ja keikkoja synny
ilman kontaktiverkostoja eikä etenkään ilman positiivista puskaradiota.
Kyynisyyteni alkoi kuitenkin kirjaa
lukiessa sulaa. Pekka Simojoen
arkinen ja rehellinen tarinointi vei
mukanaan. Oli hauska lukea kommelluksista lavalla ja lavan takana.
Itse muistan Exitin konserteista elävästi mm.”Atraimen”ja hyvän meiningin ”lihaa säästämättä, laadusta
tinkimättä”.
Pekka ei itse alun perin ollut kovin
innoissaan rock-henkisen gospelbändin perustamisesta. Kirjassa
kuvataan eloisasti keikkailun arkea
vanhalla bussilla jonka kanssa sattuu ja tapahtuu. ”Jumalan käytössä ja kädessä voi romukin olla vä-

Jumala on siunannut Exitin työtä
tämän kahdenkymmenen vuoden
ajan, se on kantanut runsaasti hedelmää. Ihmiset ovat kokeneet
eheytyneensä, saaneet rohkaisua
Exitin lauluista ja mikä tärkeintä
saaneet antaa elämänsä Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen hyviin käsiin.
Rajan takana ongelmaksi saattoi
muodostua konsertin järjestäjän
oma seurakunta joka koki Exitin
musiikin vääräksi. Samaa on rajan
tälläkin puolella kun ollaan lutkuja,
vapareita, hellareita, vitoslaisia ja
ties mitä –laisia ja –läisiä. Kompastuskiveksi joillekin on noussut
”rokki”, joka sanana on itselleni aika kökkö. Kuka määrittelee sen
miltä hengellisen musiikin pitäisi
kuulostaa kysyi kerran eräs muusikko Sana-lehdessä. Miksi paholaisen pitäisi saada kaikki hyvä musiikki käyttöönsä ?
Kirja oli mukava kokonaisuus. Mukana oli kollegoiden ja kuulijoiden
kommentteja, kuvia, levyarvosteluja, päiväkirjamaista tekstiä kiertueilta, koko 20-vuotisen uran diskografia ja keikkakalenteri, vakavaa asiaa ja hervotonta huumoria.
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ILMOITUKSET, APURAHAT

kutsu: Christian Artists Finland CAF

SYYSKOKOUS
ti 4.11.2008 klo 18.00
Paikka: Sanan talo, Kaisaniemenkatu 8, Helsinki
(lähellä rautatieasemaa)
TERVETULOA KOKOUKSEEN JA RUKOUSILTAAN SEN JÄLKEEN!

Av-kulttuurin edistämiskeskus,
Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki: kauden 2008-2009 ensimmäinen sisäänjättöaika päättyy alustavasti 2.10.2008.

Mediataiteen tuet haettavissa jatkuvasti.
Kulttuurivientituki haussa jatkuvasti.
Lisätietoja AVEKin tuista:
avek@avek.kopiosto.fi tai toimiston
numerosta (09) 4315 2350

Huom! Taiteen keskustoimikunta
TKT:n kohdeapurahat haettava
30.9.2008 mennessä! Lisätietoja
(09) 1607 7921, tktinfo@minedu.fi

Esittävän Säveltaiteen
Edistämiskeskus ESEK
Useita erilaisia tuotanto-, työskentely- ja koulutustukia. Katso netistä
sivu www.gramex.fi ja sen alareunasta linkki ESEK. ESEKin sivulta
linkki ”hakuajat”. (mm. äänitetuotanto, esiintymistilaisuudet, kuoromatkat, markkinointi- ja vientituki,
koulutustoiminta…)

Toimitus ei vastaa tapahtumien muutoksista. Osaan on pääsymaksu, lisätiedot tapahtuman netistä.
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PIPPALOT
ARJA LINTERIN
MAALAUKSIA
3.9.-29.9.2008
Malaga, Espanja

Rukouspyynnöt taiteilijoiden
rukousiltoihin osoitteeseen
tiimi@caf.fi
Jos et itse pääse paikalle, asioittesi puolesta esirukoillaan!
Rukousiltojen ajankohdat alla.

arjalinteri.wordpress.com

Break Forth - Finland
27.-28.9.2008 Tampereella.
Suurtapahtuma, jossa monia
kanavia mm. ylistys, media, luova
evankeliointi.
www.bf.nokiamissio.fi

TAITEILIJOIDEN
RUKOUSILLAT
alkavat jälleen Helsingissä!
ke 10.9. klo 18 Tuomiokirkon
kryptassa (Kirkkokatu 18),
ti 7.10., 4.11. ja 2.12.
klo 19 Sanantalossa
(Kaisaniemenkatu 8, 2.krs
Vihreä sali)

Keidas-retriitti
18.-21.9.2008
Kiponniemi/ Vesanta
Hiljaisuutta, kuvataidetta, kuvallista
ilmaisua, Jumalan sanaa ja musiikkia. Vetäjänä taiteilija, pastori
Pirkko Mäkelä (CAF).
www.kiponniemi.fi
Kulttuurifoorumi 24.-26.10.2008
Hämeenlinnassa
www.kulttuurifoorumi.fi

Nimikilpailu!
Nimikilpailu sai varsin hulvattoman osanoton. Moni varmasti mielessään taiteili toinen toistaan
upeampia ehdotuksia, mutta vain
yksi niistä tuli toimitukseen perille.
Jäsenlehti tulee jatkossakin ilmestymään nimellä CAF.
”Arpa suosi” rohkeaa, ja elokuvalippu lähtee Riikamaria Paakkunaiselle Helsinkiin, onnea!

Toimitus ei vastaa tapahtumien muutoksista. Osaan on pääsymaksu, lisätiedot tapahtuman netistä.
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