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Christian-Charles de Plicque
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Julkaisupäivät 2009:
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300 dpi.

PÄÄKIRJOITUS
jatkosta, mutta niin tai näin, olkaa
tekin aktiivisia ilmoittamaan tapahtumista, näyttelyistä, keikoista jne.
lehden toimitukselle, se auttaa tekijöitä hyvin paljon!

Satu-Marianne Piispa.

heipä hei,
tässäpä sitten tämän vuoden viimeinen jäsenlehti... Tuntuu, että
tammikuussa ikään kuin astuin kelkan kyytiin, ja sen jälkeen ollaan
tultu sellaista vauhtia vuoden loppuun, että silmistä vesi valuu!
Kuten tiedätte, yhdistyksessä on
tapahtumassa paljonkin muutoksia
vuoden vaihteessa. Pari nykyistä
hallituksen jäsentä jää edelleen
uuteen hallitukseen, mutta moni
myös lähtee jatkamaan muiden
haasteiden pariin. Nämä muutokset
tulevat todennäköisesti näkymään
myös lehdessä.
Tähän saakka siinä on ollut suhteellisen samanlainen linja koko
sen ajan, mitä olen sitä tehnyt. Tällä hetkellä lehden tuleva tiimi ei ole
tiedossani, mutta muutoksia lienee
tulossa. Omalta kohdaltani en tiedä

Muistan monet hauskat rupeamat
lehteä tehdessä, ja monet ihanat
ihmiset, jotka olette/ovat antaneet
panoksensa lehteen. Olen saanut
lehden ”siivellä” tutustua niin upeisiin taiteilijoihin, että... niin, sanat
eivät riitä kertomaan.
Tässä yhteydessä haluan puolestani kiittää toimitustiimiä, Kirsiä ja
Artoa, että olette jaksaneet olla
kanssani tätä tekemässä. Tiedän,
että aina ei ole helppoa kun olisi
tärkeämpiäkin asioita kuin esim.
miettiä, että ”kuinkahan monta kertaa Piispa aikoo sen liitteeni kadottaa ennen kuin se päätyy lehteen...”
Kiitän teitä kaikkia ja erityisesti
Iskääni taivaassa. Näiden parin
vuoden aikana olen saanut todella
tarpeellista kokemusta lehden teosta! Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.

rakkaasti teistä ajatellen,
Piispanne
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Edellyttäkäämme mekin suvaitsevuutta
Eräs pariskunta täytti kesällä
pyöreitä ja kutsui Nigun Klezmer
Bandimme ja muita pursiseuralle
musisoimaan ja juhlimaan. Osuutemme jälkeen eräs miekkonen
tuli kysymään minulta ja vaimoltani: ”Oliko tuo jokin kannanotto, vai
miksi soitatte jutkumusiikkia?”
Alkuhämmennyksemme jälkeen
hän jatkoi: ”Niin, he kun tappavat
niitä palestiinalaislapsia siellä”.
Vaimoni sanoi sensuuntaista, että
emme pidä Israelia mitenkään
täydellisenä, mutta tällainen instrumentaalimusiikki on ensinnäkin
tietyn kansan kulttuuria ja sellaisenaan aivan oikeutettua esittää.
Mies varmisti vielä, ettei jutkumusiikissa kyseessä ollut poliittinen
kannanotto ja lähti pois antamatta
mahdollisuutta lisäkeskusteluun.
Kohtaaminen muistuttaa siitä,
että taiteessa on voimaa, se ei
ole yhdentekevää. Toisaalta kokija kaipaa sen tulkintaan joskus
tukea. Muotoillaanpa henkilökohtainen kannanotto: Ensinnäkin
Israelin valtiolla on oikeus olla
olemassa (ja siten varmaankin
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kuva: Samu Vuorela, 3 v

PUHEENJOHTAJALTA

myös puolustaa itseään). Tätäkään eivät monet tahot halua
myöntää, vaan haluaisivat edelleen työntää juutalaiset mereen
tms. Vastapainona täytyy myöntää asetelman olevan niin, että
”muiden länsimaisten demokratioiden on yhä vaikeampaa ymmärtää Israelin aivoituksia” (Jukka
Huusko, HS Uutisanalyysi
21.11.09). Monet juutalaiset antavat ymmärtää, että vaikutelma
hätävarjelun liiottelemisesta johtuu epäreilusta uutisoinnista Israelin ulkopuolella. Mutta Raamatun
tuntien he myös tietävät, ettei Israel ole koskaan ollut pulmunen,
vaan tehnyt pahaa kautta historian. Joku vääräleuka aikanaan
puheli, että Jumala etsii ja valloittaa ihmisiä jotka koko sydämestään ja voimastaan – vastustavat
häntä! Profeettojen ydinviesti Israelille on aina ollut: ”Puolustakaa
köyhää ja muukalaista”, siksikään
Israelin jotkut asenteet ja toimet
muita kansoja ja heidän oikeuksi-

kk
aan kohtaan eivät ole hyväksyttävissä. Juutalaisen kansan erityisasema ei siis johdu sen erinomaisuudesta. Jumala valitsee ja on
uskollinen ei jonkin tähden vaan
kaikesta huolimatta.
Elämme tilanteessa, jolloin ei
oikein voida puhua ”uskonnosta”
ilman että joudutaan täsmentämään, mitä uskontoa tarkoitetaan.
(Tämä puolestaan asettaa kristinuskoa muiden uskontojen rinnalle, mikä tuntuu varsin vastahakoiselta, sillä näemme juutalaiskristillisen uskon luonnollisesti
edustavan totuutta eikä vain etiikkaa ja filosofiaa.) Vastaavasti
kristittyjen ei myöskään tule tokaista viattomasti ”Me tuemme
Israelia”; se aiheuttaisi valtaisan
ihmetyksen tulvan siitä, emmekö
seuraa uutisia ollenkaan. Meidän
lienee siis pakko erotella Israelin
valtion teot ja Jumalan valitsema
kansa.
Mitä juutalaisuudella on meidän
kristittyjen kanssa tekemistä? Paljonkin. Kristinuskoa voidaan sanoa juutalaisuuden herätysliikkeeksi, meidän näkökannaltamme oleelliseen keskittyväksi. Jos
pelastussanoma on millään muotoa kulttuureihin sitoutunut, se on
sitoutunut nimenomaan juutalai-

seen kulttuuriin. Kyseessä on
pohjimmiltaan juutalaisten sisäinen asia, jonka Jumala armossaan ja tahallaan päästi vuotamaan meidän muiden kansojen
eli pakanoiden tietoon kaduille ja
aitovierille, ensiksi kutsutut kun
ovat jonkin verran nyrpistelleet.
Kuitenkin rabbeilla olisi meille paljon opetettavaa Jumalasta. Koko
messiaskäsite tulee juutalaisuudesta. Jos ymmärrämme jotain
esimerkiksi juutalaisten häiden
käytännöstä, ymmärrämme jotain
siitä, mikä on isän ja pojan suhde,
siitä miten häät alkavat (miten
poika hakee morsiamen eli Kristus seurakunnan), jne. jne. Lista
olisi pitkä.
Mielenkiintoista, että juhlien
miekkonen oli sama, joka oli suureen ääneen puhunut siellä miehestään. Seksuaalivähemmistöön
kuuluvana hän on varmaankin
kohdannut tekojen hyväksymättömyyttä tai varsinaista suvaitsemattomuutta myös kristityiltä.
Mutta hän osoitti sitä samaa. Tästä pääsen ilmiöön mistä olen
kuullut etenkin Taideteollisesta
korkeakoulusta: monien opettajien ja opiskelijoiden asenne on
räikeästi sellainen, että aivan mikä tahansa muu filosofia ja uskonto menee, mutta älä nyt vain
sano, että olet uskovainen kristit5

TAPAHTUMIA
ty! Erään opettajan luennoilla
mm. jokainen taideaihe päätyy
hänellä ”johtopäätökseen”, että
kristinusko on kuollut.
”Ihmettelen, mihin modernien länsimaiden kovasti painottamat suvaitsevuus, avoimuus ja erilaisuuden hyväksyminen unohtuvat,
kun tulee puhe uskovaisista. Miksi Jumalaan uskovia ollaan ajamassa 'kaappiin'?” (Outi Lappalainen, HS Lyhyesti 11.12.09). Tällainen ilmasto tuo tarvetta vastapainolle eli CAF:lle ja muulle kristityn taiteilijan identiteetin vahvistamiselle. Mekin voimme edellyttää muilta suvaitsevuutta, mistä
niin paljon puhutaan. Tämän ajattelin kertoa jättäessäni nyt hallitustyöskentelyn. Siunausta eri
ry:ille sekä sinulle uuteen vuoteen!

Arto Vuorela
pj Christian Artists Finland CAF
2009
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VALON JUHLAA
5.1.- 24.1.2010
Galleria Ferin

hengellinen taidenäyttely Helsingissä osoitteessa
Yrjönkatu 11, 00120 Helsinki
Avajaiset 5.1.2010 klo 17-19
Avoinna ma-pe 11-18, la-su 12-16
Toimitukseen tulleen tiedon mukaan ryhmänäyttelyssä on kahdeksan CAF:n jäsenen töitä.
www.galleriaferin.fi

CAF:n kevätnäyttelyn 2009 satoa
voit yhä katsella TV7:n ohjelmaarkiston kautta. Ainakin toistaiseksi
sinne pääsee mm. CAF:n nettisivujen etusivulta. Ikävä kyllä ohjelmaaika ei sallinut kaikkien töitten kuvaamista, joten vain joitakin poimittiin ”lennosta”.

YHDISTYSASIAA
VUODEN 2010 HALLITUS:
Helistö, Satu
Mustonen, Kirsi Maria
Pakkanen, Sirpa
Rantanen, Tapio
Turja, Timo
Vihersaari, Heli
Tarkemmasta hallitusjärjestyksestä
ilmoitetaan hetimiten, kun se on
järjestäytynyt.
Siunausta, viisautta ja intoa hallitustyöhön vuodelle 2010!

Apua tarvitaan!
Tule aktiivitoimintaan vuoden
2010 alusta alkaen, etsimme
yhdistykseen uusia vaikuttajia,
mm.



webmaster



lehden päätoimittaja



lehden toimitustiimi

Asuinpaikallasi ei ole väliä,
kunhan sinulla on kotonasi
internetyhteys.
2.Moos. 31:3
Yritysten, yhteisöjen ja ryhmien
jäsenmaksu laskee vuonna 2010
50:stä eurosta 40 euroon. Muutoin jäsenmaksuissa ei tule muutoksia.

Kevätkokouksen päätöksen mukaan hallitus ilmoittaa, että Sari
Saarinen on tarkistanut ja hyväksynyt tilinpäätöspaperit vuodelta
2008.

Huomaathan kuitenkin, että
CAF:in jäsenyys EI edellytä
osallistumista mihinkään!
Kysy asiasta tarkemmin:
hallitus@caf.fi

Psalmi 42:6
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Presents... or Presence?
by Christian-Charles de Plicque

One of my favorite writers, the late
anointed and gifted Oswald Chambers once wrote: "It is not God's
promises we need, it is God Himself".
At Christmas time we often
say: "Gods' presence is more important than presents." But the
amount of time and effort we spend
on shopping for gifts may indicate
otherwise.
In certain parts of the world, people
give gifts earlier in December. By
doing so, they have the rest of the
month to focus on Jesus and the
wonder of His Birth. God's Perfect
Gift to us.
When we say we want God's presence more than presents from others, perhaps we're being truthful. But how many of us can
8

honestly say that we want God's
presence more than His presents?
Often we want gifts from God more
than we want God Himself. We
want health, wealth, knowledge, a
better job, a better place to live...
God may indeed want to give us
these things, but we can't have
them apart from Him.
As David said: "In Your presence is
fullness of joy". Presents may
make us happy for a time; earthly
gifts from God may make us happy
temporarily, but fullness of joy
comes only when we remain in a
right relationship to God.
So, what would Christmas be like if
we truly celebrated God's presence? God's presence with us...
is one of His greatest presents to
us.

Joulukiiltoa vai Jumalaa?
teksti: Risto-Kalle de Plicque
suom. Piispa

Eräs lempikirjailijoistani, nyt jo
edesmennyt Oswald Chambers
sanoi kerran: ”emme tarvitse Jumalan lupauksia, tarvitsemme Jumalaa Itseään”.
Joulun aikaan saatamme useinkin
sanoa: ”Jumalan läsnäolo on tärkeämpää kuin lahjat”. Kuitenkin se
aika ja vaiva jota osoitamme lahjoja
hankkiessamme saattaa kertoa
jostain muusta.
Tietyissä maailmankolkissa ihmiset
antavat lahjansa jo aiemmin joulukuussa. Sillä tavalla heille jää loppukuukausi aikaa keskittyä Jeesukseen ja Hänen syntymänsä ihmeeseen. Jumalan täydelliseen Lahjaan.

amme terveyttä, hyvinvointia, tietoa, paremman työpaikan, paremman asuinpaikan... Jumala tosiaankin saattaa jopa haluta antaa ne
meille, mutta emme voi saada niitä
Hänestä erotettuina.
Kuten Daavid sanoi: ”ylenpalttisesti
on iloa sinun kasvojesi edessä”.
Lahjat saavat meidät iloisiksi vähäksi aikaa; Taivaan Isän maalliset
lahjat tuottavat väliaikaista onnea,
mutta ylenpalttinen ilo tulee vain
kun pysymme oikeassa suhteessa
Jumalaan.
Siis, millainen joulu mahtaisikaan
olla, jos todella juhlisimme Jumalan
läsnäoloa? Jumalan läsnäolo keskellämme... on yksi Hänen suurimmista lahjoistaan.

Sanoessamme, että haluamme
Jumalan läsnäoloa enemmän kuin
läheistemme lahjoja, saatamme
olla totuudenmukaisiakin. Mutta
kuinka moni meistä voi rehellisesti
sanoa, että haluamme Jumalan
läsnäoloa enemmän kuin Hänen
lahjojaan?
Usein haluamme juuri lahjoja
enemmän kuin itse Jumalaa. Halu9

PIISPAN POIMINNAT LENNOSTA
Kyllikki Tukiainen:
Amerikanpitsiä ja parsitut liperit
ISBN: 978-952-475-376-0
(Päivä Osakeyhtiö, 2009)
Äskettäin ilmestynyt, tositapahtumiin perustuva kuvaus savolaissyntyisestä körttipastorista ja hänen
perheestään keskellä sodanjälkeisiä vuosia. Amerikan-mummo tulee
40 vuoden jälkeen mukaan perheen elämään, ja nostattaa lapsena hylkäämässään pastori Martissa
tunnemyrskyn.
Tapahtumien myötä tulevat tutuksi
myös Rauman kulttuurihistoriallisesti merkittävät tienoot ja rakennukset sekä pastori Martin kotiseudut Savossa.
CAF ONNITTELEE TEOKSEN ILMESTYMISEN JOHDOSTA!

Harri Harju:
elämäni keikka
ISBN: 952-475-067-8
(Päivä Osakeyhtiö, 2004)
Koskettavia Kirjoituksia ”Kunnon
Kansalaisille”: karuja, karskeja,
kauniita runoja muurin sisäpuolelta.
Kuka meistä loppujen lopuksi on
vapaa ja kuka vanki; kahleita on
monenlaisia.
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Mauri Laine:
Salaperäinen varjo
ISBN: 978-951-624-384-2
(Suomen Lähetysseura ry, 2009)
Seikkailukertomus 7-14 vuotiaille.
Viherluodon perheen pojat Mikko ja
Henri muuttavat Hongkongiin vanhempiensa kanssa. Kun isä ja äiti
keskittyvät kiinan kielen opiskeluun, pojat tempautuvat mukaan
jännittävään seikkailuun kaveriensa
Pienen Lohikäärmeen ja Maan Viisauden kanssa. Kuka on se salaperäinen mies, joka seurasi poikien
tekemisiä rantaretkellä? Ja mitä
tarkoittaa koodi 12K 13C AU?
Jännittävän tarinan lisäksi kirja tutustuttaa lukijansa hongkongilaisten elämään ja Hongkongissa tehtävään lähetystyöhön.
Mauri Laine on Mikkelin maaseurakunnan kappalainen ja kuuden lapsen isä. Hän työskenteli perheineen Hongkongissa lähetystyössä
vuosina 1984–88.

KIRSI MARIAN KIRJAHYLLYSTÄ

Psa. 98:5

Kirsi Maria Mustonen

Gerhard Rödding:
Paul Gerhardt – elämä ja laulut
(SLEY-kirjat 1982)
1600-luvulla elänyttä saksalaista
Paul Gerhardtia voidaan pitää luterilaisen virsikirjan isänä. Hänen virsirunoutensa yhdisti vaivattomasti
mietiskelevän mystiikan luterilaisen
vanhurskauttamisopin kanssa.
Elettiin uskonpuhdistuksen jälkeistä
aikaa ja oikea oppi määriteltiin millintarkasti. Kulloinenkin hallitsija
määritti sen kuinka uskotaan. Berliinissä jokin taho valitti Paul Gerhardtista, että hän oli arvostellut
hallitsija Fredrik Vilhelmiä. Paul
vältti erottamisen vetäytymällä itse
papin tehtävästään. Fredrik Vilhelm tosin pyysi häntä palaamaan
virkaan, turhaan.

Hän kuvaa mestarillisesti luontoa
Jumalan kunnian ilmentymänä. Hänen mukaansa päivänpaiste saa
alkunsa ainoasta auringosta, Jeesuksesta Kristuksesta. Tästä esimerkkinä saksalaisen virsikirjan
”Die Güldne Sonne” joka on meillä
käännetty nimellä
”Aamusiunaus” (Aurinko armas
meille kun loistaa.)
Virsien sävelmät saatiin kansan- ja
rakkauslauluista, eikä siinä nähty
mitään ristiriitaa. Myöhemmät Gerhardtin virsien säveltäjät, kuten Johann Georg Ebeling, käyttivät italialaisen sooloaarian melodiikkaa ja
se koettiin maailmallisena. Näin ns.
maallinen ja hengellinen musiikki
alkoivat etääntyä toisistaan. Myös
kansanlaulua alettiin pitää kristilliselle virrelle sopimattomana melodiana.

Paul edusti itse jyrkän linjan luterilaisuutta.
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VALOKEILASSA ViaDia Mikkeli

MIKKELI
Matteus 25:31-46
”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä
kanssa, hän istuutuu kirkkautensa
valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa
ihmiset toisistaan, niin kuin paimen
erottaa lampaat vuohista. Hän
asettaa lampaat oikealle ja vuohetvasemmalle puolelleen.
Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te
Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te
annoitte minulle ruokaa. Minun oli
jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte
minut luoksenne. Minä olin alasti, ja
te vaatetitte minut. Minä olin sairas,
ja te kävitte minua katsomassa.
Minä olin vankilassa, ja te tulitte
minun luokseni.'
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"Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme
sinut nälissäsi ja annoimme sinulle
ruokaa, tai janoissasi ja annoimme
sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme
sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme
sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?'
Kuningas vastaa heille: 'Totisesti:
kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.
"Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun
luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen,
joka on varattu Saatanalle ja hänen
enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta
te ette antaneet minulle ruokaa.
Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin
koditon, mutta te ette ottaneet mi-

VALOKEILASSA ViaDia Mikkeli

kuva: Piispa

Talkooporukkaa Mikkelissä. Kolmas vasemmalta ViaDia Mikkelin
toiminnanjohtaja Sami Järvinen.

nua luoksenne. Minä olin alasti,
mutta te ette vaatettaneet minua.
Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.'
"Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra,
milloin me näimme sinut nälissäsi
tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' Silloin hän
vastaa heille: 'Totisesti: kaiken,
minkä te olette jättäneet tekemättä
yhdelle näistä vähäisimmistä, sen
te olette jättäneet tekemättä minulle.' ”Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta

vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Juttu jatkuu: lue erilaisesta jouluaatosta
seuraavalla aukeamalla!
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VALOKEILASSA ViaDia Mikkeli
Yksinäisten joulujuhla
Nuori perheenisä ja aviomies tulee
toivottamaan minut kädestä pitäen
tervetulleeksi Mikkelin Päiväkeskukseen jouluaattoiltana. Olen viimeisten saapuvien joukossa, kiitos
”hangen korkean nietoksen” ja jouluaaton taksiruuhkan. Sali on täynnä pitkiä ja pätkiä pöytiä, ja lähestulkoon jokainen tuoli on varattu.
Olen onnistunut löytämään itseni
Yksinäisten joulujuhlasta ja tulin
paikalle hieman arkaillen;
”kuulunko todella tänne?”
Nuorimies on Sami Järvinen, paikallinen kristillisdemokraatti ja ViaDia Mikkelin toiminnanjohtaja. Tarkoitukseni ei ollut tehdä minkäänlaista juttua, mutta olisi ollut suorastaan synti jättää kertomatta teille
tästä erikoisesta joulustani!
- Kaikki alkoi kahvipöydän ääressä
2000-luvun alkupuolella, kun vaimoni Johanna Järvinen sai tietää,
että Suomessa tehdään eniten itsemurhia juuri jouluaattona. Käytännössä nimenomaan Johanna ideoi
ja puski läpi ensimmäisen Yksinäisten joulujuhlan asuessamme Järvenpäässä, Sami Järvinen kertoo.
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Näyttämötaidetta joulujuhlilla, Tiernapojat. (kuva: Katja Valtanen)

ViaDia ry
ViaDia ry on osa Suomen Vapaakirkon ja sosiaalialan järjestötyön
toimintaa. - Toiminnan tarkoituksena on päihteettömän elämäntavan
ja elämänhallinnan edistäminen.
Järjestö toimii jakamalla vaate- ja
ruoka-avustuksia ympäri vuoden
niitä tarvitseville, sekä järjestämällä
erilaisia tapahtumia, esim. Yksinäisten joulujuhla, kuvailee Järvinen ja jatkaa: - ajatuksenamme on
etsiä ja kehittää toimintatapoja, joiden kautta pyrimme ennaltaehkäisemään sekä vähentämään ihmisten eriarvoistumista ja syrjäytymistä.
ViaDia Mikkeli ry on kristillisiin arvoihin perustuva avustusjärjestö,
arvoihin kuten lähimmäisen rakkaus ja heikoimmista huolen pitäminen.

VALOKEILASSA ViaDia Mikkeli
Joulun henki

Inspiraation yli asiaan!

Erityisen koskettavaa oli huomata,
että järjestäjät todella antoivat aikaansa sydämestään. Mukana oli
esim. lapsiperhe, joka vietti oman
”jouluaattonsa” etukäteen, jotta
saattoivat olla palvelemassa lähimmäisiään varsinaisena aattona. Tietenkin jokainen vapaaehtoistyöntekijä luopui omasta perhejoulustaan
aaton suhteen tämän joulujuhlan
vuoksi. - Koko tapahtuma on vapaaehtoistyöntekijöiden ansiota, ilman
heitä ei olisi Yksinäisten joulujuhlaa,
kiittelee Sami Järvinen. - Ensimmäiset suunnittelupalaverit pidettiin
jo pari kuukautta sitten, nyt paikalla
on viitisentoista vapaaehtoista. Mukana on myös taustatekijöitä, jotka
esimerkiksi tekivät juhlaan tarjoiluja.

Haluan kiittää kaikkia järjestäjiä ja
tavalla tai toisella mukana olleita.
On aivan mahtavaa kohdata pyyteetöntä lähimmäisestä välittämistä
tässä rahaan keskittyneessä maailmassa. Olette kullanarvoisia,
enemmänkin! Esimerkillisen ekstrahyvää oli tänäkin vuonna toteutettu ilmainen kyydityspalvelu vanhuksille ja muillekin, jotka eivät
muuten olisi paikalle päässeet.

Ohjelma oli kaikin puolin ihana, rakkaudella tehty. Tiernapoikien esitys
oli aivan parasta A-ryhmää, ja sai
katsojat välillä purskahtelemaan
nauruun, tosin myös esiintyjät itsensä! Lauloimme joululauluja, saimme pöydästä kirjallisuutta kotiin viemiseksi, sekä söimme valtavan suuren ja ihanan jouluaterian jälkiruokakahveineen. Olipa vielä suuret arpajaisetkin järjestetty.

Taidanpa ottaa härkää sarvista ja
hypätä itse vuoden kuluttua hommiin mukaan, mutta jos jotakuta
muutakin kiinnostaa, niin inspiraation yli asiaan pääsee sillä, että ottaa puhelimen ja soittaa esimerkiksi
Järvisen Samille. Hän on luvannut
neuvoa miten Yksinäisten joulujuhlan suunnittelussa ja toteutuksessa
pääsee alkuun. Tai ehkä paikkakunnallasi jo on ViaDia-toimintaa!
Yhteystiedot ovat tässä:
Sami Järvinen, puh. 0440 200086
viadiamikkeli@gmail.com
www.viadiamikkeli.fi

juhlahumussa hiippa kekallaan,

Piispa
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MITÄ IHMETTÄ?
Teksti ja lainaukset www.resonaari.fi
Toimittanut Kirsi Maria Mustonen

KUVIONUOTIT
Kuvionuottimenetelmä on musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalon terapiatyönsä avuksi 90-luvun taitteessa kehittämä nuotinkirjoitusmenetelmä.
Kehitysvammaisille ja monelle muille erityishuomiota vaativille oppilaille voi olla vaikeaa tai lähes mahdotonta hahmottaa tavallisia nuotteja.
Kuvionuotit ilmaisevat konkreetilla
tavalla, väreillä ja muodolla eri sävelet ja niiden oktaavialan, sävelen
keston, ylennykset ja alennukset,
tahdit, kappaleen rakenteen, sointumerkit, tauot yms.
Kuvionuottien syntyyn vaikutti
Kaarlo Uusitalon mukaan se, että
opitaan tuottamaan juuri tietty ääni,
opitaan havainnoimaan useampia
merkkejä ja tuottamaan tietoisesti
ymmärrettävä melodia. Syntyy hallinnan kokemus. Kuvionuottien
avulla jokainen löytää musiikin tekemisen ilon.
Nuotti-informaation tulee olla täysin
konkreettista, soitat sen minkä näet. Pelkistettynä ja yksinkertaisena
se samalla pitää sisällään kaiken
sen informaation mikä perinteisessäkin nuottikirjoituksessa on.
Kuvionuottien kanssa voi opiskella
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musiikkia kuinka pitkälle tahansa ja
voi tarvittaessa siirtyä perinteiseen
nuottikuvaan mikäli siihen on halua
ja valmiuksia.
Helsinkimission alaisuudessa toimivassa Resonaarissa kuvionuotteja
on kehitetty edelleen ja se on osoittanut sen oivalliseksi välineeksi
kaikille, jotka aloittavat soitonopiskelun. Se ei siis ole vain erityisryhmiä varten vaan sopii erityisen hyvin myös koulun musiikinopetukseen. Pääset heti soittamaan musiikkia, eikä aikaisempia tietoja tai
taitoja tarvita. Ne ovat erinomaiset
ensiaskeleet musiikin maailmaan.
Kuvionuotit soveltuvat loistavasti
soittamisen ensiaskeliksi kaikille
soittamisesta kiinnostuneille. Samalla ne mahdollistavat soittamisen
sellaisille kohderyhmille, joille syystä tai toisesta perinteisen nuottikuvan omaksuminen on mahdotonta
tai vaikeaa.
Resonaarissa ja sen verkostoon
kuuluvissa yhteistyötahoissa on
tehty lukuisia kehittämis- ja tutkimushankkeita kuvionuottien käytöstä kuntoutuksessa, terapiassa,
musiikin erityispedagogiikassa ja
musiikinopetuksessa.

PIPPALOT & ILMOITUKSET
Seuraava CA -seminaari
Hollannissa
31.7.-5.8.2010
Jos kiinnostuit seminaarista, voit
kysellä siitä tarkemmin esim. osoitteesta hallitus@caf.fi
Seminaarin nettisivut ovat osoitteessa www.christianartists.org/
TV-työn koulutus 1/4
TV-työn perusteet
26.-28.3.2010
Iso Kirja -opisto, Keuruu

Taideterapiakurssi 1/2 teemalla
Iloa ja itsetuntemusta väristä ja
kuvasta
12.-14.2.2010
Iso Kirja -opisto, Keuruu
Opettaja: Annukka Laine
Ilmoittautumiset: 2 viikkoa ennen
Lisätiedot: tanja.nasila@isokirja.fi
tai puhelin: (014) 7514 492
Huom! Kurssi on 2-osainen.

Kouluttajina mm.
kuvaaja Ossi Laakso ja käsikirj.toimittaja Kirsi-Klaudia Kangas.
Loppujaksojen ajankohta:
2. 21.-23.5.2010 käsikirjoittaminen)
3. syksyllä 2010 (tuotanto)
4. syksyllä 2010 (jälkituotanto)
Lisätiedot: tanja.nasila@isokirja.fi
tai puhelin: (014) 7514 492

Siunattua ja idearikasta
vuotta 2010 Sinulle!
Jes. 43: 18-19
”Älkää entisiä muistelko,
älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimel-

Ilm.22

le, ettekö sitä huomaa?
Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.”
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more than dance
JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN TANSSIKOULU
teksti: mukaeltu tanssikoulun kotisivulta
sarjakuva: Piispan draamallinen tanssitunti, lopussa kiitos seisoo!

Jyväskylässä toimiva Kristillinen
tanssikoulu aloittaa nyt kuudennen
toimintavuotensa. Järjestäjänä toimii keväällä 2003 perustettu Kristillinen tanssiyhdistys ry. Kristillinen
tanssikoulu on yhdistyksen jäsenilleen järjestämää tanssinopetusta.
Opetusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille.
Tavoitteena on antaa laadukasta
tanssinopetusta myönteisessä ja
kannustavassa ilmapiirissä kristillisestä elämänkatsomuksesta käsin,
sekä olla välittämässä Jumalan
kirkkautta ja kunniaa tanssin kautta.
Kyseessä on erilainen tanssikoulu,
sillä vaikka askeleet ja tekniikat
ovat samanlaisia kuin kaikissa
muissa tanssikouluissa, niin keskipisteenä tämän tanssikoulun toi18

minnassa ovat Isä, Poika ja Pyhä
Henki. Kristillinen tanssikoulu on
enemmän kuin tanssia!
Ylistäminen tanssien on yksi koulun
tärkeimmistä sisällöistä ja tavoitteista.
Tämän syksyn uutuutena on Päiväkoti Arkki-Parkin liikuntasali, jonka
vuoroja Kristillinen tanssiyhdistys vuokraa ja jossa suurin osa tunneista pidetään. Kristillinen tanssikoulu iloitsee yhteistyöstä ArkkiParkin kanssa ja "omista" tiloista,
jotka toisaalta myös ovat yhdistykselle suuri taloudellinen haaste.
Rukoillaan kaikki Jumalan apua
tähän uuteen askeleeseen!
"Minä kunnioitan sinua, Jumalani,
sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Suuri

on Herra ja sangen ylistettävä, ja
hänen suuruutensa on tutkimaton"
- Ps. 145:1,3"
Kevätkaudella 2010 on tulossa
seuraavat esiintymiset, joiden
ajankohdat kannattaa laittaa jo
kalenteriin:



Koreografiakatselmus 'TANSSII
KUNINKAAN KANSSA' pe 12.2 klo
18.30 Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiloissa (sisältää oppilaiden itse
tekemiä tansseja ja esiintyvien ryhmien esityksiä)
 Kevätnäytös ´HAUSKA, HAASTAVA MAAILMA' la 8.5. Kuokkalan
yläkoulun auditoriossa (kurkistus
maailmaan ja maihin Jumalan ja
lähetyksen näkökulmasta)
 Yläkaupungin yössä esiintyminen ja Usko, toivo ja taide -tapahtuma toukokuussa ovat vielä rukousten alla.
Mahdollisesti more than dancetanssileiri kesäkuussa.
Koulu ottaa uusia oppilaita tunneille
tammikuun alussa, eli tunneista voi
kertoa niille, jotka mahdollisesti olisivat kiinnostuneita osallistumaan.

Tietoa yhdistyksen toiminnasta:
www.kristillinentanssikoulu.fi
tai puheenjohtaja
Pirkkoleena Hämäläinen
puhelin: 044-3355415
e-mail: pirkkoleena.hamalainen
@gmail.com
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