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Toimitus:
Satu-Marianne Piispa
Suksisepäntie 8 B 27,
50160 Mikkeli
puh. 050-3277 054
e-mail: peacepa@elisanet.fi
Toimitustiimi:
Kirsi Maria Mustonen
Arto Vuorela
Painopaikka: Juutiprint, Hki
Painomäärä: 220
Kansi ja taitto: kuva C.Sikkenk,
taitto Piispa
Tämän numeron avustajat:

Hallituksen e-mail: hallitus@caf.fi
Kotisivut: www.caf.fi
Pj. Arto Vuorela, 040-590 7208
arto.k.vuorela@gmail.com
Jäsensihteeri: S-M Piispa (katso
tiedot toimituksen kohdalta.)
Jäsenmaksut 2008 ja 2009:
20€ / yksityinen henkilö
15€ / puoliso, opiskelija
50€ / yhteisöt, ry:t, yritykset, kannatusjäsenet
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Johanna Särkkälä
Julkaisupäivät 2008:
14.2., 1.6., 1.9. ja 18.12. Vuoden
2009 ensimmäinen numero 15.2.
Toimitus pidättää oikeuden muutoksiin.
Aineiston palautus:
viimeistään 3 viikkoa ennen julkaisupäivää. Teksti docmuodossa, digitaalikuvat jpgmuodossa, resoluutio minimissään
300 dpi.

PÄÄKIRJOITUS
(esim. allekirjoittanut) ymmärtää,
nuo ”haamujäsenet” syövät aivan
tolkuttomasti yhdistyksen yhteisiä
varoja! Kaikki mainokset, lehdet
yms. painetaan kuitenkin
”virallisen” jäsenmäärän mukaan,
sekä vielä postitetaan jokaiselle
erikseen.

”Sentissä on edelleen metrin alku!”
tuumaa Satu-Marianne Piispa.

Ihanaa, ihanaa, ihanaa! Miten
sinä olet valmistautunut tulevaan
Jeesuksen syntymäjuhlaan? Minä
hihkun (sisäisesti) riemusta siksi,
että jokainen saa tehdä joulusta
näköisensä, vaikka markkinat ympärillämme kärsivät jouluähkystä.
On ihanaa levätä ja rauhoittua joulun aika, juhlia Jeesusta!
Kaikessa rakkaudessa puhun
kuitenkin vielä seuraavaa... Syksyllä kävimme läpi jäsenmaksujen
tilannetta, ja se on lievästi sanoen
retuperällä. Meillä on jäseniä, jotka
eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan pariin, kolmeen vuoteen (!),
mutta eivät myöskään ole eronneet
yhdistyksestä. Kuten jokainen heikollakin matematiikalla varustettu

Nyt todella, todella vetoan teihin rakkaat ihmiset, että omalta
osaltanne auttaisitte tässä
”itsestään selvässä” asiassa ja varmistaisitte, että ihan oikeasti otatte
sivun 13 tiedot (vaikka lehtineen
päivineen) mukaan ja menette jossain välissä pankkiin hoitamaan
jäsenmaksunne.
VUONNA 2006 JA SITÄ ENNEN
VIIMEKSI MAKSANEET KATSOMME YHDISTYKSESTÄ ERONNEIKSI, MIKÄLI JÄSENMAKSUJA EI
OLE SUORITETTU 31.1.2009 MENNESSÄ! Tiedot siis s.15.
Rakkaimmat CAF:laiset.
Jäsenmaksusuorituksissa
on ollut luvattoman paljon
hajontaa. Pyydämme, että
jokainen huolehtisi maksunsa ajantasalle tulevaa
vuotta 2009 varten!
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kuva: Samu Vuorela, 3 v

PUHEENJOHTAJALTA

Syksy on ollut mielenkiintoista
aikaa Kulttuurifoorumeineen sun
muineen. CAF:n edustaja oli pyydetty mukaan Kristus-päiville Turussa. Elina Mäntylä johdatti 10
000 ihmistä kanssaan rukoukseen
taiteilijoiden puolesta.
Kristillinen kulttuuriliitto joutui tar
-kentamaan kriteereitään teosten
valinnasta kuvataidenäyttelyynsä
toiseuden kohtaamisesta. Emme
halua vastaavaan vääntöön oman
näyttelymme kanssa. Rakkaus
saattaa olla jonkun mielestä otollinen aihe kinaamiseen. Olen kuullut, että jotkut pedofiilitkin väittävät
kyseen olevan rakkaudesta. Mutta
miten kuvata Jumalan rakkautta
meitä kohtaan, taikka erilaisia ihmisen rakkauksia toisiaan tai Luojaa
kohtaan, sellaisena kuin hyvä olisi?
Tästä toivottavasti näemme lukuisia esimerkkejä pian. Meillä on
mahdollisuus olla samaan aikaan
avoimen herätteleviä ja silmiä
avaavia muodostamatta ristiriitaa
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Raamatun kuvaileman rakkauden
kanssa.
CAF:n tulevasta vuodesta
olemme ehkä hieman kyselevämmällä kannalla kuin aiemmin.
Kevääksi on suunniteltuna taikka
ehdolla erilaisia mielenkiintoisia
puuhia, mutta syksy on avoimempi.
Kaipaamme mielipiteitänne tiedottamisen ja jäsentapaamisten ajan
ja paikan suhteen. Olisiko Tampereen vuoro, taikka perinteisen Villa
Kiven tapaamisen?
Siunattua Joulua ja Uutta Vuotta
2009!
Arto Vuorela
pj. Christian Artists Finland CAF

kk
CAF-TAIDENÄYTTELY
2009

CAF:n taidenäyttely 2009 teemalla

"Rakkaus on suurin"
teksti: Arto Vuorela

Odotettu näyttely on viimein tulossa! CAF on varannut Helsingin
tuomiokirkkoseurakunnan Bullankulmatilan (Bulevardi 16, 1. krs)
kuvataidenäyttelyä varten maaliskuuksi 2009. Tämä on iso tapaus
yhdistykselle ja sen jäsenille saada
julkisuutta ja vaikuttaa taiteellaan.
Teemana on "Rakkaus on suurin".
Rakkausteema on hyvä monesta
syystä. Edelliset näyttelymme samoissa tiloissa olivat teemoilla Toivo ja Suomalaisen usko. Kristinuskossa on kyse nimenomaan rakkaudesta. Rakkaus voi näkyä pienissäkin asioissa.
Juryssä ovat ainakin:
Petra Renvall, Taidehistorioitsija /
Kuvataiteilija
Reijo Rönkkö, Kuvataiteilija
Elina Mäntylä, Taidekäsityöläinen
ja opettaja
ILMOITTAUTUMISOHJEET:
Deadline: Ilmoittautumisten on
oltava perillä viimeistään pe
30.1.2009 klo 16.00. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei luvata käsitel-

lä. Samana viikonloppuna jury voi
jo tehdä päätöksiä töistä. Ehdottajan tulee olla jäsenmaksunsa maksanut hyväksytty jäsen (tai jäsenhakemuksensa jättänyt henkilö).
CAF pidättää oikeuden valita näyttelyyn teeman ja kokonaisuuden
kannalta sopivat työt.
Ilmoittautumiset osoitteeseen:
Christian Artists Finland CAF ry
PL 79, 00251 HELSINKI
Kirjekuoreen teksti: ”Rakkaus on
suurin”
Hyväksyttävät teokset:
Työt voivat olla maalauksia, piirroksia, grafiikkaa, veistoksia tai installaatioita, mutta eivät AV-teoksia
niiden vaikeasti kontrolloitavan esitettävyyden johdosta. Teosten suositeltu koko seinällä on alle 1,3 m2,
veistosten tai installaatioiden koko
voi olla suurempi riippuen valittujen
teosten määrästä ja koosta.
Teosten määrä:
Kukin jäsen voi ehdottaa näyttelyyn
1–3 työtä. Kaikki työt voi ilmoittaa
samassa kirjekuoressa, postittamalla edellä mainittuun PLosoitteeseen kirjekuoren, joka sisältää:
* taiteilijan CV tai vastaava kirjallinen tiivistelmä (alle 1 liuska)
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ILMOITTAUTUMISOHJEET
taiteellisesta toiminnasta – paperi
laitettaneen esille kansioon sellaisenaan
* teoksesta tai teoksista otettu,
vähintään 10 cm x 15 cm kokoinen
valokuva tai hyvälaatuinen värituloste kiinnitettynä A4-kokoiselle
valkoiselle tai vaalealle paperille tai
pahville alla olevan kuvan mukaisesti. Kukin teos on kiinnitettävä
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omalle pohjalleen oikein merkittyine
tietoineen.
* pohjapaperille selkeästi kuvan
yläpuolelle kirjoitettuna tekijän tiedot ja kuvan alapuolelle teoksen
tiedot seuraavasti ( vasemmanpuoleisessa kuvassa tiedot ja oikeanpuoleisessa malli):

ILMOITTAUTUMISOHJEET
HUOM!
* Mikäli sinulla ei ole sopivaa
valokuvaa teoksestasi tai et omista
kameraa tai tulostusvälineitä, voit
ostaa kertakäyttökameran, valokuvata työsi, teettää kuvat missä vain
valokuvaamossa ja liimata valmiin
kuvan paperille, jolle kirjoitat omat
ja teoksen tiedot.
* Sähköisiä hakemuksia (esim.
korppu, cd-levy, sähköposti jne.) ei
hyväksytä.
* Ilmoittautumismateriaali palautetaan vain, jos mukana on toimitettu palautuskirjekuori postimerkein.
Jurytuksen jälkeen valinnat ilmoitetaan sivuilla www.caf.fi sekä valittujen teosten tekijöille henkilökohtaisesti 1–5 päivän kuluessa valinnasta sähköpostitse, puhelimitse tai
kirjeitse.
TEOSTEN TOIMITUS JA RIPUSTUS:
Teosten toimitus ja ripustus tapahtuu tod.näk. la 28.2.2009 , vahvistamme kellonajat näyttelyn avajaisten ja CAF:n kevätkokouksen
2009 (tod. näk. avajaisten yhteydessä) osalta jäsenpostitse helmikuun puoliväliin mennessä. Näyttelyn aukioloaikoja voimme laajentaa
omalla päivystyksellä.

TAITEILIJOIDEN
RUKOUSILLAT
jälleen keväällä Helsingissä!
Suuri uutinen on, että kevätkaudeksi 2009 saamme käyttöömme
osan Suomen suurimpaa kirkkotilaa (Agricola, Helsinki).
Päivämäärät eivät ole vielä tiedossa, mutta ne ovat ma- tai tiiltoja. Tärkeintä on läheisen
rukousyhteyden säilyttäminen.
Sikäli emme siis tarvitse suuria
nimiä esiintymään, mutta
mielellään musiikillista ja rukouksellista palvelualttiutta, jatkuvuutta ja tiedotusideoita.

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

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA
ja täsmennyksiä:
OLE HYVÄ, JA SEURAA ILMOITUKSIAMME NETISSÄ!
www.caf.fi
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KEIKALLA netissä...

KEIKALLA NETISSÄ –
SIUNAAVAT SILMUKAT
teksti ja kuva: Satu-Marianne Piispa

Mitä yhteistä on internetillä ja
USA:lla? No, ainakin se, että molemmista pelätään tulevan kuulua ”Ameriikan hapatusta”. Tämän jutun idea tuli tosin amerikkalaisesta nettiryhmästä, mutta
se on hyvä, lämmin ja hellä.
1998 kaksi amerikkalaista naista
päätti yhdistää hengellisen palvelutyön ja käsillä tekemisen. He perustivat ns. ”Prayer Shawl Ministry’n” (vapaa suomennos: Rukousliina palvelutyö). Ideana oli neuloa tai
virkata torkkupeittoja tai vaikkapa
huiveja niin sairaille lohdutukseksi
kuin ilon ja juhlankin muistamiseksi.
Peittoja tehdessä niihin ”upotetaan” suuri määrä siunausta ja rukousta sen henkilön puolesta, jolle
peite päätyy. Voi olla, että lahjansaajan henkilöllisyys on tiedossa jo
työtä aloitettaessa, mutta se saattaa selvitä vasta aikojenkin kuluttua, kunnes Jumala tuo ”oikean”
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henkilön ja peitteen yhteen.
USA:ssa tämä idea on saanut
niin paljon virtaa, että ahkerat käsityöläiset ovat perustaneet omiin
seurakuntiinsa tai yhteisöihinsä
omat rukouspeiteryhmänsä. Peitteitä tehdään usein monia, jopa kymmeniä kappaleita ja ne siunataan
yhteisesti seurakunnan jumalanpalveluksessa. Rukous on oleellinen
osa myös pienryhmien ja yksittäisten neulojien/virkkaajien toimintaa
peitteiden ja huivien tekovaiheessa.
MITEN TÄMÄ KOSKETTAA SINUA?
Internetiin on kokeiluluontoisesti
perustettu vastaava suomenkielinen ryhmä, Siunaavat silmukat.
Internet-foorumin tarkoitus on tunnustella kiinnostusta yhteiseen toimintaan Suomessa. Foorumin keskeisin ajatus on yhdessä suunnitte-

KEIKALLA netissä...
lu, lahjoituskohteiden valinta, pienryhmien perustamisessa tukeminen
ja opastaminen, jne.
Oleellista ei ole seurakunnissa tai
pienryhmissä toimiminen vaan se,
että kaikki halukkaat saavat olla
mukana vaikkapa vain itsenäisesti
omasta kodistaan käsin ja silloin,
kun on aikaa ja halua käsitöitä tehdä. Toiminta tuo helpotuksen sellaisillekin käsityöhirmuille, jotka tekevät jatkuvasti jotakin, mutta joiden
ystäväpiiristä alkavat virkkausten ja
neuleiden tarvitsijat olla vähissä!
Huivien/peitteiden tekotekniikka on
täysin vapaa, jos esim. teet tilkkutöitä, voit käyttää taitojasi myös
tähän tarkoitukseen.
Myöskään internetin käyttö ei ole
välttämättömyys, vaan asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
esim. puhelimitse allekirjoittaneeseen. (Ks. etusivun infolaatikko)
aaand ACTION!
Haluan kannustaa kaikkia neulojia ja käsityöläisiä mukaan. Jos sinulla on mahdollisuus mainostaa
toimintamuotoa seurakunnassasi
tai nettisivullasi, tieto tavoittaisi
myös yhteisöjen ihanat mummot,
miksei papatkin, sekä tietenkin
nuoret käsityöläiset. Totuushan on,
että meidänkin luovuutemme lähtee
sieltä mummin sukkapuikoista ja

keinutuolista, tai ukin upeista puutöistä. Tähän savottaan tarvitaan
jokaista, joka rakastaa käsitöitä ja
haluaa tuottaa iloa vaikeuksien
keskelle!
KÄSITYÖKEITAITA NETISSÄ
Oheen olen kerännyt muutamia
käsityöaiheisten ryhmien linkkejä:

Siunaavat silmukat -ryhmä:
http://siunaavatsilmukat.foorumi.org
Ihan Itse -kädentaitofoorumi:
http://foorumi.ihanitse.com
Crafters4Christ -ryhmä:
http://groups.yahoo.com/group/
Crafters4Christ/
Prayer Shawl Ministry:
http://groups.yahoo.com/group/
shawlministry
Käspaikka:
www.kaspaikka.fi
Suomen Käsityönystävät:
www.kasityonystavat.fi
Taito Group:
www.taito.fi
Sokeva Käsityö:
www.sokeva.fi
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Johanna Särkkälän artikkelisarja
raamatullisesta ylistämisestä.
Kirjoittaja on ammatiltaan muusikko, ylistyksenjohtaja ja musiikkipedagogi.

Milloin Jumalaa ylistetään?
Aiemmin olemme jo selvittäneet,
että Jumalaa ylistetään sen tähden
kuka hän on ja mitä hän on tehnyt.
Hän on ansainnut ylistyksen. Kuka
tahansa tutustuu Jumalaan, ei voi
olla ylistämättä, hän on niin ihmeellinen. Päätösartikkeli keskittyy vastaamaan kysymykseen ”Milloin Jumalaa tulisi ylistää?”. Raamattu
sanoo, että Jeesus on sama eilen,
tänään ja iankaikkisesti
(Hepr.13:8). Hän on siis muuttumaton. Hän on yhtä hyvä, rakastava ja
armollinen tänään, huomenna ja
läpi iankaikkisuuden.
Jo Daavid tiesi tämän, ja paetessaan kuningas Saulia hän sanoi:
”Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun
suussani.” (Ps.34:1) Samoin sanotaan: ”Uhratkaamme siis hänen
(Jeesuksen) kautta Jumalalle joka
aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.” (Hepr.13:15) Molemmat jakeet kehottavat ylistämään
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kuva: Olli Särkkälä

YLISTÄ HERRAA MINUN SIELUNI! 3/3

Johanna Särkkälä

joka aika, toisin sanoen aina! Koska Jumala on muuttumaton, on hän
ylistettävä joka aika – jokaisena
ajanjaksona, jokaisessa tilanteessa, jokaisessa elämänvaiheessa.
Mutta ole hyvä, lue eteenpäin, kuulet jotain todella jännittävää!
Ehkä jo kysyit mielessäsi, mitä
sitten kun elämässä on vaikeaa?
Eikö Raamattu kehota itkemään
itkevien kanssa? Kyllä, mutta vaikeina aikoina Jumala ei kuitenkaan
ole muuttunut! Hän on ikuisesti pelastaja, auttaja, parantaja ja vapauttaja. Vihollinen on tappaja, tuhooja ja varas.
Avaa kanssani 2. Aikak.20. Siellä
on kertomus, jossa kolme kansaa
päätti lähteä sotaan Juudaa vastaan. Vastaava tilanne olisi, jos
vaikka Ruotsi, Norja ja Venäjä
hyökkäisivät Suomea vastaan. Juudan kuningas Joosafat ja koko kansa kääntyi etsimään apua Herralta.

YLISTÄ HERRAA… 3/3
Jumala antoi heille mitä erikoisimman taistelustrategian. Jumala sanoi, että hän itse taistelisi vihollisia
vastaan, MUTTA Juudan tulisi
mennä heitä vastaan asettaen ylistäjät armeijan edelle, ensin laulajat,
sitten soittajat. Täysin käsittämätön
asetelma: Juudaa kehotettiin ylistämään ja kiittämään Jumalaa, kun
vihollisjoukot lähestyivät!
Ehkä ”vihollisjoukot” ovat lähestymässä sinun elämääsi. Rahavaikeudet, sairaus, ihmissuhdevaikeudet jne. kolkuttelevat ovella. Muista,
että Herra sotii sinun puolestasi!
Voit turvallisin mielin kohottaa katseesi häneen ja laulaa kiitoslaulun
siitä, että hän on uskollinen auttaja.
Kun ylistäjät olivat aloittamassa
ylistystä (joka alkukielen mukaan
oli ilonhuutoa ja laulua!) antoi Herra
tulla väijyjiä vihollisjoukkojen sekaan, ja lopulta vihollisjoukot tuhosivat itse itsensä! Jumala halusi
näyttää kansalleen, että heidän ei
tarvitsisi koskaan pelätä. Hän on
sanonut olevansa meidän puolellamme (Room.8:31), ja hän on sitä
iankaikkisesti! Halleluja!
Vastaava tarina löytyy myös Apt.
luvusta 16. Paavali ja Silas joutuvat
vankilaan julistettuaan evankeliumia. Kuinka helppoa olisi alkaa
syyttää Jumalaa siitä, että näin kävi, tai kyselemään miksi. Mutta
Paavali ja Silas ylistivät - keskiyöllä, piestyinä jalkapuussa. Olosuhteet olivat kaikkea muuta kuin ylis-

tettävät..! Syy heidän ylistykseensä
oli se, että he tunsivat Jumalan;
Jumala ei ole se, joka tuo tuhon,
hän on se, joka pelastaa! Tämä
totuus on se, joka nostaa ylistyksen
huulille vaikeina aikoina. Kun he
ylistivät, tuli suuri maanjäristys, joka vapautti kaikki vangit, ei pelkästään Paavalin ja Silaan! Vangit vapautuivat ja vanginvartija perheineen tuli uskoon. Kaikki tämä tapahtui kun 2 miestä ylisti Jumalaa.
Ylistyksessä me nostamme katseen pois olosuhteista Jumalaan,
ja sen sijaan, että napisisimme,
annamme hänen sotia meidän puolestamme. Emmehän halua yhtyä
vihollisen lauluun ”kaikki menee
huonosti, ei tästä tule mitään, olen
toivoton tapaus”. Yhdytään Jumalan lauluun: ”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa!” Sinun ylistyksesi voi vapauttaa muita
sinun ympärilläsi. Sinun ylistyksesi
kautta ihmisiä voi tulla uskoon. Herran nimi olkoon ylistetty auringon
noususta sen laskuun saakka!

Siunaten kiitämme Johannaa artikkelisarjasta, josta saimme
nauttia! Olkoon Herra sinun ja
perheesi kanssa nyt ja aina.
Johannan kotisivut:
www.sinun.org
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VALOKEILASSA
PEKKA JAUHIAINEN
LASITAITEILIJA

nimi:
Pekka Jauhiainen
ammatti: lasitaiteilija
kotipaikka: Kempele

lija ja synnintunto pahenee päiväpäivältä, kiitos pelastuksen- ja armontunnon.
Miten sinusta tuli lasitaiteilija?

Haastattelussa on tyyppi, josta
ensin piti tulla Juha, mutta
kuukauden päivät poikaa katseltuaan vanhemmat päättivät,
että Pekkahan se onkin...
- Siispä olen Juha Pekka Hermanni Jauhiainen ja mietin milloin itse huomaan etten ole Pekkakaan vaan Hermanni! tuumii
lasitaiteilija Jauhiainen. Pekka
on, tai yrittää olla, Jumalan palve12

Se taitaa olla edesmenneen taiteilijaäitini syytä... Minä kävin Limingan taidekoulua, jossa opin lyijylasimaalausten teon, ja niin äidillä
välähti, että "näitähän sinun pitää
alkaa tekemään, näitä ei tee Suomessa paljon kukaan." Eihän minua olisi kiinnostanut pätkääkään
noin hankala ja vaivalloinen tekniikka, mutta äidilläni oli jo taiteilijayhteyksiä ja... pasuuna alkoi toitottaa

VALOKEILASSA
suvussamme ja ystäviemme kesken, että meillä on "lasimaalausten
tekijä"! Pakkohan niitä oli ruveta
tekemään - ja innostuin lopulta
itsekin.
Millaisia töitä teet lasista?
Yleisesti taidan kyetä tekemään
taidelasista kaikkea mitä siitä voi
kuvitella tehtävän, ja jos minä en
jaksa niin ainakin kannustan oppilaitani kursseilla yltiöpäisiin suorituksiin!
Itsenäisyyspäivänä (hyvä Suomi!) sain valmiiksi "Evankeliumi!"
tasolasityön, jolle tänään 12.12.
saan painosta Pienoislasimaalauskortin kartongit ja se kerkiää vielä
jouluksi ainakin pajalleni myyntiin
myös kortin muodossa. Sen jälkeen
maalasin ja poltin lasille Apt.4-12,
jonka kehystelin kauniiksi tiffanytekniikalla.
Niin... 26 vuodessa kerkeää kokeilla kaikenmoista lasista. Nyt Pajallani on näyttely, jossa on puhallustekniikalla tehty 33 kalaa. Suurin
osa on lohen muotoisia kaloja vaeltamassa ylös, kuten Herramme
Jeesuskin vaelsi ylös Jerusalemiin.
Muita tuotteita pajallani ovat jo
mainitsemani pienoislasimaalauskortit, jonka idean näin sen verran
hyvänä "keskosena", että pihtisynnytin sille mallisuojan. Pajallani on

valmistamiani lasikoruja itse kehittämälläni tekniikalla tehtynä. Olen
miettinyt sille patenttia, mutta patenttimaksut ovat liian suuria... Tässä olisikin meille taiteentekijöille
jutun juurta päättäjille, että saataisiin joku edullinen "pikkupatentti"!
Tosin esim. hyödyllisyysmallisuoja
on jo olemassa, mutta siitä saa tällä hetkellä pulittaa kuulemma
n.7000 €!
Kuinka vaikeaa on olla luova
”rahantekemisen” yhteiskunnassa?
90-luvulla sain "hurmoksellisia
ideoita, joilla syleilin lopulta vaikka
koko Suomen rantaviivaa". Alkuhurmoksen jälkeen piti alkaa ahistamaan ja supistamaan, joka ahisti
kovasti.
Nykyäänkin, kun mieleeni välähtää joku projekti joka laajenee miljoonaluokan lasioopperameiningiksi, ja tarttis tietty saada apuraha
siihen ja onhan sitä yritettykin...
mutta kun tämä kristillisyys ei ole
maallisilla taidetoimikunnilla niin
kunniassa. Olen lopulta itsekin huomannut, että tää on taas sellanen
mission impossible -juttu: ilman
sataa avustajaa + parin vuoden
työstöä. Eli derivoin ja edelleen derivoin, kunnes löydän lopulta supistetulle tuotteelleni sopivan hintalaatusuhteen myyntiartikkeliksi.

13

VALOKEILASSA

Jos lasi olisi ihminen, miten kuvaisit sitä?
Kuvaisin sitä "kivenheitolla siihen". Särkynyt saviruukku, lasiluukku.
Usko ja taide?
Taiteeni syntyy uskosta, koko
ajan yhä enemmän. Siihen pyrin,
koska Isä on monta kertaa sanonut, että tee ja kerro työlläsi minusta ja Pojastani. Esimerkkinä voin
kertoa : minulle vihjattiin, että jos
jättäisin heprean tekstin pois lasimaalauskorteistani, niin myyntini
kaksinkertaistuisi. Ärsyynnyin ja
viestitin takaisin, että saatanpa jättää kaikki muut kielet pois ja kelpuuttaa vain heprean tekstin korttiin. Tosiasia on, että oikeassa he
olivat: korttini menisivät paljon paremmin kaupaksi jos niissä olisi
vain suomi, ruotsi, englanti. Ja
maallinen aihepiiri. Nämä ovat näitä meidän valintojamme: palvelemmeko köyhempänä Jumalaa vai
rikkaampana mammonaa?
Toinen asia, jota kuvan muodontekijänä olen uskoontuloni jälkeen
saanut käydä läpi on se, että olen
joutunut Isän mankeleihin useita
kertoja- pisimmillään kolmeksi vuodeksi. Tuolloin Isä toisti minulle kysymyksensä yhä uudelleen:
"aionko edelleen rikkoa 1. käskyä:
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Älä tee mitään kivistä, puista… lasista Jumalankuvaa itsellesi." Mutta
kiitos Herran armon, kuin neulansilmästä olen myös minä mennyt
mankelini läpi! Helppoa se ei ole
kuitenkaan ollut. Toisaalta jos en
ns. "kuvantekijänä" olisi mankeleitani läpi käynyt, ei hengellistä kasvua itsessäni tai työssäni olisi tapahtunut.
Terveisesi CAF:laisille?
Toivotan siunattua joulunaikaa
Herramme Jeesuksen rauhan kera.
Harras rukoukseni meidän kaikkien
puolesta on ollut, on ja tulee olemaan, että olisimme Kristuksessa
yhä enemmän yhtä, jotta Iskä olisi
myös meissä. Uskovien vainot kehitysmaista tulevat leviämään meille myös, ja ilman Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää henkeä emme selviä.
Mutta Kristuksessa me voimme,
ja itse opettelen päivittäin Jeesuksen antamaa uutta käskyä rakastaa
toisiamme. Vain siitä meidät Herran
omat tuntee, ja maailman ihmiset
näkevät, että meissä todella on jotain ihmeellistä!
- siunaten,
Jauhiaisen Juha Pekka Hermanni.

JÄSENMAKSUSI VUODELLE 2009!

JÄSENMAKSUTIEDOT VUODELLE 2009
Saaja:
Christian Artists Finland CAF
Y-tunnus: 1830849-2
Saajan tilitiedot:
Nordea 101430-139556

Jäsenmaksut vuonna 2009:
20€ / yksityinen henkilö
15€ / puoliso, opiskelija
50€ / yhteisöt, ry:t, yritykset,
kannatusjäsenet

Eräpäivä 31.1.2009!
VUONNA 2006 JA SITÄ ENNEN VIIMEKSI MAKSANEET KATSOMME YHDISTYKSESTÄ ERONNEIKSI, MIKÄLI JÄSENMAKSUJA EI OLE SUORITETTU 31.1.2009 MENNESSÄ!
Jäsenmaksutilanteesi voit tarkastaa soittamalla Satu-Marianne Piispalle numeroon 050-3277 054 tai meilaamalla peacepa@elisanet.fi

Hellän lempeä perintäkulttuurimme saattaa houkutella Sinutkin
(katso yllä) jälleen aktiivisesti mukaan lukemaan CAF:n uudistunutta
jäsenlehteä, tutustumaan suomalaisiin taiteilijoihin ja luoviin persooniin, sekä kuulemaan mielenkiintoisista palvelutehtävistä ympäri maailman!
Uutena jäsenenä voit täyttää nettisivuiltamme löytyvän hakukaavakkeen, ja jäsenyytesi astuu voimaan
kun olemme vastaanottaneet jä-

senmaksusi ja tietosi. Jos et tunne
CAF:ia vielä ollenkaan, netin Infolinkistä löydät tietoa yhdistyksestä.
Vanhat, maksaneet jäsenet: nyt
on loistava aika päivitellä tietojanne
niin rekisteriin kuin nettiinkin! Huomatkaa myös, että monella ei rekisterissä ole merkintää, että haluaisi
myös jäsensivunsa internetiin. Jos
mieli asian suhteen muuttuu, otamme ilolla vastaan jäsensivupyyntönne!
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in the SPOTLIGHT

Joseph Bangura
laulaja-lauluntekijä
kuvat: Carolien Sikkenk
teksti: Satu-Marianne Piispa

nimi: Joseph Bangura
ammatti: laulaja-lauluntekijä
kotipaikka: Hollanti/Sierra Leone
Saarnaaja-isän ja ylistyksenjohtaja-äidin poika Sierra Leonesta.
Sisukas kaveri, joka raivasi tiensä suurille lavoille Hollantiin.
- Minulla oli paljon ystäviä, kävimme yhdessä koulua, pelasimme
jalista, piilosta ja ”musisoimme”
kattiloita paukutellen. Haluan unelmoida, eli katsoa kauemmaksi,
olen mies jolla on näky. Pidän itseni haastamisesta. Rakastan uusia
seikkailuja ja on yksinkertaisesti
Jumalan ihme, että saan tehdä tätä
kaikkea!
Elämäsi Sierra Leonessa?
- Kasvoin mukavassa perheessä,
jossa saimme koulutuksen ja kas16

voimme uskoon. Maassa oli paljon vaikeuksia, jotka loppuivat
viisi vuotta sitten. Olemme kuitenkin oppineet voittamaan vaikeudet ja hoitelemaan ne pysymällä positiivisina ja tekemällä
kovasti töitä.
Miten urasi alkoi?
- Omassa kylässäni kenelläkään
ei ollut kitaraa, mutta tiesin noin
30 km:n päässä asuvan miehen,
joka osasi soittaa todella hyvin.
14 -vuotiaana pyysin vanhemmiltani lupaa vierailla hänen luonaan.
Joitakin viikkoja rankutettuani
vanhempani antoivat minulle luvan, ja niin aloin vierailla tuon
kitaristin luona joka viikonloppu.
Matkan taitoin paljasjaloin ja se
vei melkein puoli päivää. Jos minua alkoi väsyttää, istahdin kivelle tai kiipesin puuhun lepäämään
ja etsimään hedelmiä syötäväksi.
Kyyneleet silmissä sanoin itselle-

in the SPOTLIGHT
ni: ”jonain päivänä laulan tuhansille
ihmisille ja teen omia lauluja!”

ni inspiraatiota, joskus myös esitän
toisten biisejä.

Kuinka päädyit Hollantiin?

Tulevaisuuden suunnitelmia?

- Minut kutsuttiin Hollantiin 2001
esiintymään erään kuuluisan tähden kanssa. Lensimme esiintymään kaikkiin suuriin kaupunkeihin
ympäri Hollantia. Se oli tosi nastaa!

- Tällä hetkellä keskityn uuden levyni ilmestymiseen, ja että saan
taakseni kansainvälisen levymerkin. Saan mahdollisuuden matkustaa ja antaa ääneni ympäri maailmaa. Jatkossa haluan tehdä enemmän duettoja suurten tähtien kanssa. Pysyn Hollannissa, joka on nyt
toinen kotini. Vierailen omassa
maassani vain satunnaisesti ja tulen takaisin.

Tuon shown jälkeen palasin maahani, olin siellä vuoden ja hain popopistoon Hollantiin. Minut hyväksyttiin, ja 2002 tulin takaisin asumaan
ja opiskelemaan Hollantiin. Olen
siis ollut täällä seitsemän vuotta,
keskittyen unelmaani.
Kuinka musiikkikulttuuri voi
Sierra Leonessa?
- Maani ihmiset taistelevat rakentaakseen elämänsä uudestaan. On
siis vaikeaa saavuttaa todellista
musiikkiuraa. Musiikki kuitenkin yhä
elää sielläkin, mutta hyvin matalalla
profiililla. Sen vuoksi teenkin lujasti
töitä täällä Euroopassa, että tulevaisuudessa voisin viedä musiikillista inspiraatiota ja apua maahani
Sierra Leoneen.
Millaista musiikkia esität?
- Esitän poppia, R & B:a sekä soulia, joissa on hyvät ja positiiviset
sanoitukset, jotka myös teen itse.
Laulaja-lauluntekijänä soitan tietenkin muidenkin musiikkia saadakse-

Isälläni on Sierra Leonessa orpokoti, jossa on 60 lasta. Yritän silloin
tällöin myös kerätä heille rahaa.
Kaikki mitä tällä hetkellä teen, teen
omin voimin. Siksi on tärkeää, että
musiikkimaailmassa on hyviä kontakteja ja verkostoja.
Mieleenpainunein keikkasi?
- On ollut monia tärkeitä keikkoja.
Uskomattomin oli se, kun soitin 15
tuhannen ihmisen edessä. Samalla
lavalla suurten maailmantähtien
kuten U2:n, Alicia Keysin, Michael
Jacksonin, Kanye Westin ja John
Legendin kanssa. Oli melkoinen
siunaus, että sain seisoa siellä ei
vain yhden vaan peräti kaksi kertaa.
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in the SPOTLIGHT

kuva: Carolien Sikkenk

Elämää musiikin ulkopuolella?
- Kun pelkään, laulan, kun en ole
onnellinen, laulan, kun olen rahaton, laulan. Musiikki tekee minusta
onnellisen; se on kuin lääke, joka
menee suoraan sydämeen. Se on
voimallinen instrumentti, joka pitää
elämäni käynnissä.
Mutta kyllä, on elämää musiikin
ulkopuolella. Pidän jalkapallosta,
näyttelemisestä, pyöräilystä…
Terveisesi CAF:laisille?
- Oli siunaus olla mukana Christian
Artists Seminar –tapahtumassa
kesällä, ja tavata kaikkia niitä ihmisiä ympäri mailman. Minulla oli todella hauskaa ja odotan, että tapaan taas ensi vuonna vanhoja ja
uusia tuttuja. Terveiseni kaikille
Suomen CAF:laisille!

CA-SEMINAARI 1.-6.8.2009

Joseph Bangura

Juttuun liittyviä web-osoitteita:
www.jbangura.com
www.myspace.com/jbangura
www.youtube.com/jab2cute
www.jbangura.hyves.nl

Seminaari on upea kokemus
huipputason iltaesityksineen ja amJälleen on tulossa upea seminaari!
mattilaistason taidepajaopetusten
Jos haluat ilmoittautua seminaariin
suhteen. Myös ympäristö on inspiosanottajaksi tai taidepajan vetäroiva, vuosisatojen takainen linnan
jäksi, voit katsoa tietoja tapahtuympäristö. Majoitusvaihtoehtoina
man nettisivuilta
hotellimajoitus täysylläpidolla tai
www.christianartists.org
esim. telttapaikka camping-alueella
tai kysyä asiasta CAF:n
seminaarikeskuksen vieressä. Koe
Arto Vuorelalta p. 040 590 7208 tai
mahtava luovuuden ja Herran läsSatu-Marianne Piispalta
näolon elämys!
p. 050-3277054.
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ILMOITUKSIA
CAF-KURSSI TULOSSA!
Sebastian Widjeskog / Lukas församling on opetuslapseuskoulun johtaja ja tarjonnut seurakuntansa tiloja
kurssin käyttöön ja rohkaissut järjestämään äänentoistoon ja esiintymistekniikkaan liittyvän kurssin. Mm.
Tuomasyhteisössä ja monissa seurakunnissa on vapaaehtoisten miksaajien rinki tai siihen kiinnostuneita.
Niille jotka osaavat jo jotain itseoppineina, tällä kurssilla olisi antina ainakin, että



ammattilainen oikeasti opettaa
ja tuo varmasti jotain uutta
myös perusteista
eri osa-alueet tapahtumasta
tulevat opetetuksi, ei vain ääni
vaan lavastus, valot, esiintymisvideon tuottaminen ym.

Kurssi voitaisiin mielestämme yhdistää jonkin tapahtuman toteuttamiseen, jossa olisi mielellään sekä musiikkia että jotain liikunnallista esittävää taidetta. Kurssin kesto voisi olla
2 pv.
Esitä halukkuutesi, ja kerro millä
ehdoilla voisit olla mukana jakamassa omaa osaamistasi. Entä
tiedotusapua? Mikä olisi mielestäsi
sopiva osallistumismaksu? Mistä
kannattaisi hakea taloudellista tukea
kurssin järjestämiseen?
Kurssin ajankohta on ensi keväänä
ja siitä tulee tarkemmin juttua
seuraavassa lehdessä!

Jäsenesite 2009 vai muuta tiedotukseen panostamista?
Toivomme sinulta kokemuksia ja
mielipiteitä siitä, onko painettu jäsenesite edelleen relevantti tapa tiedottaa jäsenistöstä.
Oletko saanut yhteydenottoja jäsenesitteen kautta? Mikä olisi
mielestäsi ytimekkäämpi, edullisempi tai luovempi tapa tiedottaa
seurakuntiin CAF:n ja sen jäsenten
olemassaolosta? Huomioithan, että
kaikki jäsenet eivät haluat olla esillä
netissä.
Voit kertoa ajatuksesi myös CAF:n
jäsenlehden sisällöstä nykyisin. Millaisia juttuja haluaisit siitä lukea?
Mikä siinä on hyvää, mikä huonoa?
Kommenttisi voit lähettää osoitteeseen hallitus@caf.fi
Kiitos osallistumisestasi!
Larry Normanin elämäkerta
Edesmenneen gospelmusiikin
pioneerin Larry Normanin Solid Rock
-yhtiön toimistolta otettiin yhteyttä ja
pyydettiin lisätietoja Larryn Suomen
kuvioista. Arto Vuorela on koostanut
lisätietoja jonkin verran, ja työ jatkuu.
Jos haluat olla apuna esim. radiohaastattelujen kääntämisessä englanniksi, otapa Artoon yhteyttä, puh.
040 590 7208. Kaikenlaiset jutut ja
luonteenkuvaukset kiinnostavat.
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