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PÄÄKIRJOITUS 

   Hei hulinaa! 

   Ihanaa, kun ilmat on jo vähän 

edes viilenneet, eikä joka paikka 

(ainakaan kaupungissa) ole täynnä 

kuraa... (Nimimerkillä kaksi lasta ja 

kaksi koiraa...)  Tämän syksyn jä-

senlehti on todellakin myöhässä, ja 

otan siitä vastuun henkilökohtaises-

ti. Pyydän myös anteeksi, saan-

han? 

   Olen käynyt läpi raskaita asioita 

liittyen talouteen ja sitä kautta hen-

kiseen olotilaan. Syksyllä sukelsin 

jonkinasteiseen masennukseen, ja 

kävin Jumalan kanssa erinäisiäkin 

keskusteluja siitä, viitsinkö olla us-

kossa Häneen, kun tuntuu ettei 

”näy ei kuulu”... Onneksi Herrani ei 

laskenut minusta irti, vaikka minä 

olin jo väistymässä taka-alalle. Us-

kon kuitenkin, että Jumalan käsi on 

tässä voimakkaasti mukana, sillä 

minä tarvitsin tällaista koulutusta!                                                     

Eteenpäin on menevän mieli, ja 

suunnitelmissa perheen ja toimini-

men tukemisen ja pyörittämisen 

lisäksi on ICT-osaaja -koulutus 

(liittyy tietsikoihin ja sähköiseen 

kommunikointiin yleensäkin).  

   Myös CAF:issa on tulossa suuria 

muutoksia sikäli, kun nykyiset 

suunnitelmat pitävät paikkaansa. 

Itse jään pois kaikista muista tehtä-

vistä välittömästi vuodenvaihteen 

jälkeen, mutta sikäli kun uusi halli-

tus katsoo aiheelliseksi, jatkan 

mahdollisesti lehden ja/tai nettisivu-

jen parissa.  

   Haluaisin vielä kerran innostaa 

teitä, hyvät ihmiset, hallitustyösken-

telyyn yhdistyksessä! Siinä saa ar-

vokasta kokemusta, tutustuu iha-

niin uusiin ihmisiin ja pääsee vai-

kuttamaan asioihin melko hyvin. 

Nyt alkaa olla viimeiset hetket käsil-

lä, että saisimme hallituksen koot-

tua uutta rupeamaa varten. Asiasta 

varmaan tiedotetaan enemmän 

tämän vuoden viimeisessä jäsen-

lehdessä, joka uskon ja toivon mu-

kaan ilmestyy vielä TÄNÄ VUON-

NA! ;o)      

                                              

rakkaasti teitä ajatellen,              

Piispanne   

Satu-Marianne Piispa. 
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PUHEENJOHTAJALTA 
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 Käytäntöjä ja kohtaamisia 

 

   Kristillinen kulttuuriliitto pyysi 
CAF:lta kulttuurifoorumille 2008 
tekstin kristillisen kulttuurin nykyti-
lasta ja tulevaisuudennäkymistä. 
(Vilkaiskaapa muuten SKL:n van-
haa kulttuuripoliittista ohjelmaa, 
www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?
tunniste=sklkulttuuri1981.) Eräs 
tekstikappaleemme alkoi: ”Kirkko 
on satsannut kiinteistöihin ja omai-
suuteen (sisältöön varovaisem-
min).” Oma seurakuntani Kirk-
konummella rakennutti juuri yli 
14000 m2:n kauppakeskuksen. Hel-
singin srk-yhtymä omistaa kiinteis-
töyhtiöistä loput 35 %. Keskus val-
mistui vain 250 m:n päähän toises-
ta mammutista jota laajennettiin 
'05. Seurakuntien liiketoiminta voi 
hämmentää, vaikka ”kyse ei ole 
liikevoiton maksimoinnista vaan 
pitkäaikaisesta omaisuuden tuotan-
nollisesta turvaamisesta”.  

   Hyvä jos srk:lla vielä omaisuutta 
on ja kai myös jos sitä turvataan. 
Mutta mihin sitä käytetään? Miksi 
putkimieheltä ei oleteta talkoohen-
keä niin helposti kuin taiteilijalta? 
Hämmästyttävää sekin, että seura-
kunnissa monien mielestä kirkon 
kaikkien tilojen, hautuumaiden ym. 
tulisi olla aina tip-top. Toivottavasti 
siisteysneuroottiset eivät saa päät-
tää kaikesta hinnoista piittaamatta. 
Toiminnan sisältö ja henki ovat il-
man muuta tärkeämpiä kuin ulkoi-

set puitteet – tarvitseeko tällainen 
asia sanoa? Sen tulisi olla selvää 
muutenkin. Kauneuden arvostus on 
eri asia.  

   Parisuhdetapahtumissa olemme 
esittäneet mm. Jaakko Löytyn lau-
lua Remonttiin. Sen kohta ”sydän 
löi jo signaalin” konkretisoitui nyt, 
kun minulla vahvistettiin olevan ryt-
mihäiriöitä. Se selittää osin viime 
aikojen väsymystä. Täytyy huoleh-
tia itsestään mahdollisuuksien mu-
kaan. CAF:n hallitukseen 2010 
myös oikeasti tarvitaan ihmisiä, 
jotta ry:n toiminta jatkuu. Hallitus 
tarvitaan, eikä siinä olo vaadi liikaa.  

   Huomasin Matti Pyykkösen kir-
jassa (ks. Armo riittää 5/09, 
evank.org) muidenkin huolta siitä, 
tehdäänkö ylistyksestä äärimmil-
lään itsetarkoituksellista tuotetta. 
Jumala tuskin haluaa että seura-
kunnissa ainoastaan ylistetään – 
entä jokin muu henki? Meitä käske-
tään arvioimaan rakentavasti kaik-
kea, miksei sitten ylistyksen käy-

http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sklkulttuuri1981
http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sklkulttuuri1981
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Apua tarvitaan! 

Tule mukaan hallitukseen ja 

aktiivitoimintaan vuoden 2010 

alusta alkaen, etsimme yhdis-

tykseen uusia vaikuttajia: 

 

 puheenjohtaja 

 varapuheenjohtaja 

 jäsensihteeri 

 webmaster 

 lehden päätoimittaja 

 lehden toimitustiimi 

 

Asuinpaikallasi ei ole väliä, 

kunhan sinulla on kotonasi 

internetyhteys.  

Huomaathan kuitenkin, että 

CAF:in jäsenyys EI edellytä 

osallistumista mihinkään! 

Kysy asiasta tarkemmin: 

hallitus@caf.fi  

tai suoraan  Artolta numerosta               

040-590 7208 

täntöjä ja henkeä jos kerran profeti-
oitakin? Elämykset ja tunteet ovat 
tärkeitä (ks. esim. Inna Vintturi,  
Tuomasmessun uutisia 5/09), mut-
ta hengellisetkään sellaiset eivät 
saa muodostua seurakuntien yk-
köstuotteeksi Jumalan armon sijas-
ta ja syrjäyttää sanaa tai kokoontu-
misten muuta sisältöä. Suoritukset, 
tekniikka tai fiilikset eivät takaa hä-
nen erityistä läsnäoloaan. Herra on 
valtias muutenkin, ja hän on läsnä 
koska hän on luvannut. Olkoon 
kaikkivaltias Herra lähellä sinua 
tänä syksynä.  

 

 

Arto Vuorela 

pj Christian Artists Finland CAF 
2009 

Art-o on avannut KRISTA-
foorumissa keskustelun ylistykses-
tä ja sen eri muodoista. Jos kiin-
nostaa, mene osoitteeseen http://
www.foorumi.info/taidefoorumi/. 
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TAPAHTUMA 

   Seurakunnat tarvitsevat taiteilijoi-

taan ja taiteilijat paikkaa seurakun-

nissa. Kirkko tarvitsee taiteita pyrki-

essään kohtaamaan tämän päivän 

ihmistä. Taiteilijat kaipaavat roh-

kaisua ja hyväksyntää kirkolta.  

Avainasemassa on seurakuntien ja 

järjestöjen johtajien ja taiteilijoiden 

välinen luottamus, jota tulisi raken-

taa ja vahvistaa. Imagine 2010 ta-

pahtuman tarkoitus on auttaa taitei-

lijoita ja seurakuntia mielekkääseen 

yhteistyöhön keskenään.  

IMAGINE 2010  

– on foorumi kohtaamiselle ja aja-
tustenvaihdolle 

– luo yhteyttä seurakuntien, pasto-
reiden, järjestöjohtajien ja taiteilijoi-
den välille 

– haastaa kristittyjä toimimaan kult-
tuurin valtavirrassa 

– vahvistaa näkyä taiteiden ase-
masta seurakunnissa ja lähetys-
työssä  

- rohkaisee taiteilijoita hengellises-

sä elämässään ja kutsumukses-

saan.             

                                                    

        ~*~ 

   Tapahtuman pääpuhuja on Tri 

Colin Harbinson. Isäntinä toimivat 

Jim ja Anne Mills. IMAGINE-

tapahtumia  on järjestetty aiemmin 

Pariisissa (2005) ja Brysselissä 

(2007). Tapahtumassa ovat muka-

na mm. muusikko Nina Åström, 

säveltäjä Lasse Heikkilä, muusik-

ko Mikko Nikula, tanssija Titta 

Tunkkari ja teatteriohjaaja Antti 

Sevanto.  

IMAGINE 2010           

LUOVUUS JA SEURAKUNTA 

 Valtakunnallinen kristillisen taiteen tapahtuma Helsingissä      

23. - 25.4.2010 
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 TAPAHTUMA 

* Tri Colin Harbinson on toiminut 

Belhaven-yliopiston taiteen laitok-

sen dekaanina Yhdysvalloissa. 

Harbinson on Lausannen liikkeen 

taiteista vastaava edustaja, Stone-

works-järjestön johtaja sekä arvos-

tettu puhuja ja kouluttaja, jonka us-

kon näkökulma taiteeseen ja yh-

teiskuntaan sytyttää ja inspiroi tai-

teilijoita ja seurakuntien johtajia 

ympäri maailmaa.  

Lisätiedot:  

Outi Teye                                     

041 5405308                               

imagine2010 

@creativeartseurope.org  

 

 

 

IMAGINE 2010 -tapahtuman suun-

nittelussa ovat mukana mm. Creati-

ve Arts Europe, Suomen Lähetys-

seura, Operaatio Mobilisaatio, Oh-

jelmatoimisto Kristalli, Suomen 

Evankelisluterilainen Kansanlähe-

tys, Crescendo Finland, Majakka-

seurakunta, Suomen Raamattuopis-

ton Musiikkilinja, Kansanlähetys-

opiston Musiikkiteatterilinja, United 

Community Church, Christian Ar-

tists Finland, Agricola! ja SQR Stu-

dio A/V Production. 

”Imagine -kuvittele tulevaisuus, jossa uskovien yhteisö on taiteellisen in-

novaation etulinjassa – innovaation, jolla on arvostettu paikka seurakun-

nan ja sen jäsenten elämässä, ympäröivässä kulttuurissa ja maailmanlaa-

juisessa viihdeteollisuudessa.” 

Colin Harbinson  
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PROFEETALLINEN MAALAUS 3/3       

   Kirjoittaja on englantilainen 

taidemaalari, kuvittaja, tekstiili-

taiteilija ja  profeetallisen maala-

uksen opettaja. 

Helen Hilesin sivut netissä: 

www.helenhiles.co.uk 

suomennos: Piispa 

Taide “palvonnan välineenä” 

 

   Haluan päättää artikkelisarjani 
aiheeseen “Taide palvonnan 
välineenä”. Aluksi vien sinut Van-
haan Testamenttiin ja aikaan, jol-
loin tabernaakkelia pystytettiin. 

   Mooses sanoi israelilaisille: 
"Herra on valinnut Urin pojan Besa-
lelin, Hurin pojanpojan Juudan hei-
mosta, ja täyttänyt hänet Jumalan 
hengellä, niin että hänellä on viisa-
utta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa 
suunnitella ja valmistaa taidokkaita 
töitä kullasta, hopeasta ja pronssis-
ta, hioa ja kiinnittää korukiviä, veis-
tää puuta ja tehdä kaikkia taitoa 
vaativia töitä. (2.Moos.35:30-33) 

   Besalelin tuli käyttää Jumalan 
antamaa luovuuttaan tehdäkseen 
jotakin ihanaa, jossa säilytettäisiin 
uhrilahjoja, jossa rukoiltaisiin ja jos-
sa Jumalan kansa palvoisi Juma-
laa. Voin kuvitella Besalelin sydä-
men halun tehdä jotain, ei vain Ju-
malan arvoista, vaan myös jotain, 

Helen Hiles 

joka puhuisi Jumalasta. Mikä han-
ke! Hänen tietämyksensä, ymmär-
ryksensä ja rakkautensa Jumalaan 
virtasi hänen sormistaan, kun hän 
siirtyi piirtämään, vasaroimaan, 
leikkaamaan ja ompelemaan desig-
niaan. Taiteilijasta tulee yhtä työn-
sä kanssa, siitä tulee osa häntä, 
hänen sisimpänsä ilmaisua. Besa-
lelin taide oli hänen harras ylistyk-
sensä elävälle Jumalalle. 

   Mutta kuinka tämä meihin liittyy? 
Me emme enää tarvitse maallista 
tabernaakkelia, vaan meille on 
avautunut uusi tie Jeesuksen kaut-
ta, jotta voimme palvoa Jumalaa 
vapaasti Hänen Hengessään. Tänä 
päivänä me, hänen seurakuntansa, 
olemme uusi temppeli: ” Hän liittää 
koko rakennuksen yhteen niin että 
se kasvaa Herran pyhäksi temppe-
liksi, ja hän liittää teidätkin Hengel-
lään rakennuskivinä Jumalan asu-
mukseen.” (Efes. 2:21-22) Voimme 
ylistää monin eri tavoin, mutta taide 
on myös yksi väline. Kuten Besalel, 
mekin voimme käyttää mielikuvitus-
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PROFEETALLINEN MAALAUS 3/3             

tamme ja luovuuttamme valmis-
taaksemme Jumalalle loistokkaan 
asumuksen, ja myös sellaisen, joka 
puhuu Jumalasta.  

   Oletko koskaan tuntenut oloasi 
ahtaaksi, kun ylistät sanoin? Ehkä 
olet rukouksessa yrittänyt ilmaista 
jotakin, mutta et ole löytänyt sano-
ja? Ilmaisemalla itseämme luovuu-
temme kautta, olemme vapaita sa-
nojen käytöstä ja niiden merkityk-

sistä. Jos annamme luovuuden 
tulla esiin ylistäessämme Juma-
laa, se voi johdattaa meidät hen-
gellisesti intiimille paikalle.  

  Voimme käyttää luovuutta mo-
nella tapaa: runous, tanssi, draa-
ma, musiikki jne. Mutta minulle 
oikea tie on maalaaminen. Toisi-
naan työskentelen isossa mitta-
kaavassa (2-2,5m korkeita maa-
lauksia) ja toisinaan pienemmäs-

sä. Joskus maa-
laan seurakunnan 
ylistyksen aikana, 
ja joskus taas it-
sekseni kuin yksi-
tyisenä ylistyshet-
kenä. Maalaan 
mitä tunnen väreil-
lä, jotka ”tunnen”.  

”Rainbow Girl”    

by Helen Hiles 
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PROFEETALLINEN MAALAUS 3/3       

   ”Rainbow Girl” (Sateenkaarityttö) 
ja ”He Lifts Me Up” (Hän nostaa 
minut ylös) maalasin seurakunnas-
sa ylistyksen aikana. Kun ihmiset 
lauloivat (ja tanssivat), minä maala-
sin. Ihmiset ovat usein maalatessa-
ni tulleet kommentoimaan, miten 
kuvat ovat puhutelleet heitä, ja aut-
taneet pääsemään ylistyksen ilma-
piiriin vielä syvemmin. 

 

“Mutta en minä osaa maalata tai 

piirtää”...  

   Kuinkahan monille meistä on lap-
sena jankattu, että emme osaa 
maalata tai piirtää, tai ehkä ettem-
me ole luovia? Meistä jokainen luo-

tiin Jumalan kuvaksi ja sen tähden 
me myös synnyimme luoviksi, halu-
ten nauttia ja kommunikoida tämän 
luovuuden avulla. Taide on sen 
prosessista nauttimista. Ehkä me 
kaikki emme rinnasta itseämme 
Van Goghiin tai Leonardo da Vin-
ciin, mutta me voimme kerätä aivan 
samanlaisia nautinnollisia koke-
muksia ponnisteluistamme kuin 
hekin.  

   Yritäpä tehdä seuraava harjoitus 
(voit tehdä sen itseksesi tai ryh-
mässä). Ota A4 paperia ja huopa- 
tai värikyniä. Etsi sitten rauhallinen, 
mukava paikka. Luonnostele jon-
kun sellaisen nimi, jonka puolesta 
olet rukoillut, suurilla kirjaimilla, ja 
väritä sitten jokainen kirjain käyttä-
en kiemuroita, pisteitä ja pyörteitä. 
Ajattele sellaisia erityisiä värejä, 
joita haluat käyttää ilmaistaksesi 
itseäsi. Punainen voisi olla esimer-
kiksi viha tai rakkaus, musta ma-
sennusta, keltainen iloa, purppura 
intohimoa jne. Tee oma 
”värikielesi”, joka on ominainen 
vain sinulle. Ehkä haluat koristella 
vielä loputkin paperista. Samalla 
kun värität, niin rukoile sydämessä-
si sen ihmisen puolesta, kenen ni-
meä olet koristelemassa. 

 

   Me elämme hektisessä yhteis-
kunnassa, jossa meillä on vain vä-
hän aikaa omalle henkilökohtaiselle 
luovuuden tarpeellemme. Stressi, 
ahdistus, tunteiden kuihtuminen 
voivat olla meille tuttuja, mutta 

”To Seek His Face” by Helen Hiles 
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PROFEETALLINEN MAALAUS 3/3       

”He Lifts Me Up”   by Helen Hiles 

meillä ei ole aikaa tarttua kynään ja 
piirtää! Taide tarjoaa ihanan keinon 
rentoutumiseen, pikku ”lomaan”. Se 
auttaa meitä ymmärtämään syvem-
piä tunteitamme ja kommunikoi-
maan sisäisen maailmamme kans-
sa. Se auttaa meitä myös pääse-
mään lähemmäs Jumalaa. Ja se on 

hauskaa! 

 

Monin Siunauksin 

Helen Hiles 

 

www.helenhiles.co.uk  

 

Mitä haluaisit jäsenlehdestä lukea? 

Mikäli jäsenlehti jatkaa vuodenvaihteen jälkeen entisissä uomissaan, niin 

mistä hengellisistä aiheista luovuuteen liittyen haluaisitte tällä palstalla ja 

koko lehdessä lukea?  

Muiltakin osin palautteen saaminen olisi tärkeää  jo siitäkin syystä, että 

lehteä on mielekkäämpää tehdä kun tietää, mitä te lukijat toivotte. Teillä 

on konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa laittamalla sähköpostia osoittee-

seen piispa@piispankioski.fi ,vastaanotamme kiitoksella ne niin tärkeät 

risut jos ruusutkin. 

Mikäli lehden päätoimittaja vaihtuu ensi vuoden alusta, palautteet ja toi-

veet välitetään hänelle.  

     syysterveisin Piispa, päätoimittaja 2009 

http://www.helenhiles.co.uk/
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VALOKEILASSA 

nimi:            Elena Hopsu      

ammatti:      taidemaalari        

kotipaikka:    Helsinki 

Kertoisitko jotain Elenasta? 

   Olen Jumalan suuresta armosta 

uudestisyntynyt kristitty. Vuonna 

2000 minut kohtasi Jumalan ih-

meellinen valo, jolloin Jeesus Kris-

tus tuli henkilökohtaiseksi Vapahta-

jaksi elämääni. En ole mitenkään 

”ansainnut” niin suurta ja käsittä-

mätöntä armoa, olenhan minä ollut 

suuri syntinen... 

Kenelle sinä maalaat? 

   Uskoontuloni jälkeen Jumala kut-

sui minua maalaamaan hengellisiä 

taideteoksia. Siis ei tehdä taidetta 

taiteen vuoksi, vaan taidetta Juma-

lan kunniaksi. 

   Ensimmäisenä syntyi installaatio 

”Tila”, johon liittyy myös samanni-

minen runo. Taidekoulu Maan lop-

putyönäyttelyyn syntyi maalaussar-

ja 10 käskyä. Vuonna 2003 aloitin 

psalmi-aiheisten töiden maalaamis-

ta. 

   Yksityisnäyttelyni ”Armoistuin” on 

omistettu Jeesukselle Kristukselle, 

ja on luonteva huipentuma tälle 

prosessille. Jeesus Kristus on Ar-

moistuimeni, jonka turvaan pake-

nen joka tilassa ja joka hetki... 

Miten sinusta tuli taiteilija? Har-

kitsitko koskaan muita ammatte-

ja? 

   Muitakin ammatteja olen harjoit-

tanut maalaamisen rinnalla. Minulla 

on terveydenhoitajan koulutus, ja 

olen ollut töissä sekä hoitoalalla 

että opettanut kuvataidetta aikuisil-

le ja lapsille.  
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VALOKEILASSA 

Missä kulkee taiteen ja töherryk-

sen raja? 

   On vaikea sanoa, missä kulkee 

raja taiteen ja töherryksen välillä. 

Taiteilijan on oltava tarpeeksi oma-

peräinen ja hänen taiteellaan on 

oltava sanoma. Hänen on annetta-

va itsensä likoon kokonaan ja re-

hellisesti. Vasta silloin hänen tai-

teensa alkaa vaikuttaa katsojiin... 

Miten taiteesi on muuttunut? 

   Oma taiteeni on muuttunut vuosi-

en varrella siten, että uudestisynty-

misen jälkeen hengelliset (raamatul

-liset) aiheet tulivat taiteessani etu-

sijalle.  

Jos et pystyisi maalaamaan, niin 

miten purkaisit tunteitasi?  

   Maalaamisella en pura tunteitani, 

vaan se on prosessi, joka perustuu 

Jumalan antamiin visioihin ja kut-

suun. 

Suunnitelmia tulevaisuuteen? 

   Tulevaisuuden suunnitelmista en 

pysty tässä vaiheessa sanomaan 

mitään. Mutta Jumala kyllä tietää ja 

avaa uusia teitä hänen suunnitel-

milleen... 

 

 

Terveisesi caffilaisille? 

   Terveiset caffilaisille: Elämme 

pimeässä ja yhä pimenevässä 

maailmassa. Mutta Kristuksen toi-

nen tuleminen on jo ovella. Siksi 

meidän kristittyjen on parasta olla 

valvovia ja rukoilevia kristittyjä, jotta 

Pyhän Hengen liekki ei sammuisi 

Herran tulemisen päivänä ja olisim-

me tämän pimeyden keskellä pala-

vina soihtuina. 

   Joitakin näyttelyn teoksia on näh-
tävissä gallerian kotisivuilla: 
www.galleria4-kuus.com ja ko-
tisivuillani www.elenahopsu.com. 
 

God bless you! 

Elena Hopsu     

Kolossalaiskirje     

3:12-17 

http://www.galleria4-kuus.con/
http://www.elenahopsu.com/
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CHRISTIAN ARTISTS SEMINAR 2009 

   Nojaudun taaksepäin lentoko-
neen tuolissa ja vedän henkeä: 
Seuraavat viisi, kuusi päivää yhte-
yttä, kauneutta, hyvää taidetarjon-
taa ja innostavia työpajoja. Hollan-
nin maisemissa saa vielä hetken 
kokea lämpimän kesän hetkiä, ja 
selkeästi kirkkaampaa valoa, jota 
kuvataiteilijana ihastelen. 

 

   Viime elokuussa olin toista kertaa 
elämässäni Christian Artists Se-
minar –tapahtumassa, joka järjes-
tettiin 29. kertaa. Järjestö on peri-
aatteessa Euroopan laajuinen, mut-
ta aina mukana on osanottajia ja 
opettajia muiltakin mantereilta. 
Kumpanakin vuonna tutustuin mm. 
intialaiseen mieheen: uskomatto-
mia tarinoita ja kohtaloita, ja kuiten-
kin - usko yhdistää. 

 

   Tärkeä osa CA-seminaaria on 
ihmissuhteiden luominen. Se on 
suhteellisen helppoa, koska yleen-
sä kaikki ovat hyvin ulospäin suun-
tautuneita, kohteliaita ja aidosti kiin-
nostuneita siitä, mitä sinä teet. Tun-
tuu jotenkin hämmentävältä - 
suomalaisena kun on tottunut, ettei 

vierailta turhia kysellä. Mutta kohte-
liaat sanakäänteet ja innostunut 
asenne tarttuu nopeasti ja tekee 
olon iloiseksi ja energiseksi, ja eu-
rooppalaiseksi : ). 

 

   Seminaari pyörähtää käyntiin en-
simmäisen illan konsertilla. Lahjak-
kaat muusikot virittävät esityksil-
lään seminaarifiilikseen. Seuraava-
na päivänä alkavat työpajat, joita 
on noin 80. Niistä ehtii osallistua 
viiteen, jos eivät mene päällekkäin. 
Olen molempina vuosina ollut sak-
salaisen Eckhard Brockin abstrak-
tin maalauksen työpajassa. Eck-
hard aloittaa aina esittämällä omia 
ylistysbiisejään, ettei pääasia unoh-
tuisi! Maalaaminen itsessään on 
helpon oloista: uskovien kesken 
inspiroivassa ympäristössä luovuus 
todella kukkii. Ovi on auki kirkkaa-
seen puutarhaan, jossa loppukesän 
kukat kukkivat, ihan kuin mestarien 
tauluissa! Tunnen olevani taivaas-
sa. 

 

   Illan konsertit ovat toinen toistaan 
upeampia koosteita ammattitaitois-
ten muusikoiden, tanssijoiden, 

Christian Artists Seminar –matka Hollantiin          

kristittyjen taiteilijoiden yhteyteen 

Kuvat ja teksti: Heli Vihersaari 
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     CHRISTIAN ARTISTS SEMINAR 2009 

 stand up –koomikoiden, miimikoi-
den ja myös kuvataiteilijoiden esi-
tyksistä. Illat venyvät usein myö-
hään, mutta nukkumaan ei malta 
lähteä kesken. Seuraavana päivä-
nä työskentely alkaa jo kahdeksalta 
aamuhartauden merkeissä. Kappe-
lissa kohdataan Jumalaa ennen 
päivän touhuja – sen jälkeen onkin 
vauhti päällä iltaan asti! 

 

   Viimeisen illan haikeus on käsin 
kosketeltavaa: Voi, kun ensi vuosi 
tulisi pian ja saisi nähdä nämä iha-
nat ihmiset taas uudelleen! Kotiin 
palattuani nukun kaksi päivää put-
keen. Mutta olipa matka! Pala tai-
vasta maan päällä! Tällä kokemuk-
sella jaksaa arjessa pitkälle syk-
syyn. Tule sinäkin mukaan ensi 
vuoden CA –seminaariin! Se on 
järjestyksessä 30. - Juhlavuosi siis. 

 

 

Heli Vihersaari, 

kuvataiteilija, Järvenpää  

Paperimuotoilutyöpajassa. 

Taidetyöpaja. 

Kuvaa ja laulua. 

   Jos kiinnostuit seminaarista, voit kysellä siitä tarkemmin esim. Artolta tai 

Satu-Mariannelta. Myös Heli varmasti vastaa mielellään kysymyksiin.  

Seminaarin nettisivut ovat osoitteessa http://www.christianartists.org/ 

Seuraava seminaari Hollannissa 

31.7.-5.8.2010  
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in the SPOTLIGHT 

Kukas olet, mistäs tulet? 
 
   Olen Jaana Yrttiaho Ylivieskasta, 
Keski-Pohjanmaalta ja mun per-
heeseen kuuluu mies Vesa ja lap-
set Rebekka, Simeon ja Jemina ja 
kaksi koiraa Sulo ja Muru. 
 
Kuinka sinusta tuli muusikko? 
 
   Jostain kumman syystä olen lau-
lanut lapsesta saakka. Sitten jokin 
vetovoima oli yläasteiässä pimput-
taa pianoa ja laulaa aina kun siihen 
tuli tilaisuus. Sitten menin musiikki-
lukioon ja konservatorioon Ouluun. 
Jumala on vaan rohkaissut sitte 
vuosien aikana, että kyllä Hänellä 
on käyttöä musiikille, kun annan 
itseni ja lahjani Hänen käyttöönsä.  
 

Jos olisit musiikkia, millaista 
musiikkia olisit?  
 
   Vaikea kysymys. Olisin itseni tyy-
listä musiikkia; melodista ja tun-
teikasta ylistyslaulua. 
 
Olet tehnyt paljon keikkatyötä 
ympäri Suomea. Kerro keikasta 
jota et unohda! 
 
   Unohtumaton keikka oli kun sain 
olla eka kertaa taustalauluryhmäs-
sä Kososen Petrin levynäänitys 
keikalla Keuruulla. Koin siinä laula-
essa ja ylistäessä, että tämä on sitä 
mihin mut on luotu ja mitä haluan 
tehdä! Silloin oli kyllä niin valtavan 
siunattu olo, ettei meinannut na-
hoissaan pysyä! 
 

Uuden levyn siunaaminen julkistamistilaisuu-

dessa  Ruurikkalan kartanon pihapiirissä ke-

sällä 2009.  Jaana Yrttiaho keskellä. 

kuva: Piispa 

J A A N A 

Y R T T I A H O 



 17 

 

 

Sinulta on äskettäin ilmestynyt 
levy ”Elämän edessä”. Kuinka se 
otettiin vastaan? 
 
   Levy on otettu vastaan ihanasti! 
On ollu mahtava kuulla palautetta, 
kuinka levy on palvellu sillä tavalla 
kuin olin rukoillutkin; koskettaen, 
rohkaisten ja siunaten. 
 
Millaista oman levyn tekeminen 
oli? 
 
   Levyn tekeminen oli yllättävän 
moninainen prosessi, ainaki mulle. 
Se 
oli kokonaisvaltaista kasvuproses-
sia ja uskon kamppailua. Sain ja 
tarvitsin paljon ihanien ystävien ja 
perheeni tukea ja rohkaisua! 
 
Kuinka kuvailisit levyäsi? 
 
   Se on kokoelma lauluja jotka on 
syntyneet elämästä ihmeellisen 
taivaallisen Isän kanssa; Pyhän 
Hengen koskettaessa, Raamattua 
lukiessa tai unelmasta kertoa Hä-
nelle kiitollisuudesta jota koen. 
 
Mitä tulevaisuus on tuomassa? 
 
   Uskon että Isällä on uusia haas-
teita minulle ja perheelle. 
 
Terveisesi caffilaisille? 
 
Usko armoon ja Isän ikuiseen rak-
kauteen sua kohtaan! 

in the Spotlight 

Maata Näkyvissä -festarit!       

Turkuhalli ja Messukeskus 

13.-15.11.2009    

   Festareiden esiintyjät ovat 
suomalaisia ja ulkomaalaisia 
kristittyjä. Mukana on sekä 
huippumuusikoita että artiste-
ja esittävän taiteen eri aloilta. 
Konserteissa yleisölle tarjoil-
laan evankeliumia, ilosano-
maa Jeesuksesta, myös pu-
heiden välityksellä.                 

 
Kiinnostaako raamattu-/
rukouspiiri livenä tai         
meilitse?  
 
   Kirsi Maria on sellaista perus-
tamassa, erityisesti aivovam-
maisille ja heidän läheisilleen, 
mutta kaikki ovat tervetulleita.  
 
   ”En ole kiinnostunut sellaises-
ta vammaistyöstä, joka tiedos-
tomattomastikin voi perustua 
säälittelyyn ja ylhäältä alaspäin 
toimimiseen. En myöskään 
aloita tätä minkään yhdistyksen 
tai liiton nimissä, vaan omaeh-
toisena toimintana, jossa vam-
mautuneet itse suunnittelevat 
toimintansa puitteet.”  
 
Ota yhteys Kirsiin:                 
kirsimaria64@hotmail.com   

mailto:kirsimaria64@hotmail.com
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                                 PIPPALOT & ILMOITUKSET 

 

 
 

Tervetuloa Christian Artists Finland CAF ry:n syyskokoukseen                   

pe 27.11.2009 klo 18 - 19.  

Herttoniemen kirkko                                                                                  
Hiihtomäentie 23, Helsinki.                                                                              
Paikalle pääsee hyvin mm. metrolla. Asioina normaalit syyskokouksen 
asiat. Keskustelua uuden hallituksen muodostamisesta.   
 
Kokouksen jälkeen tutustumme siihen, miten Herttoniemen seurakunnas-
sa Rose-Marie Rantanen auttaa isoja nuoria tekemään noin 1,5 tunnin 
joulunäytelmää Herttoniemen kirkkoon joulukuuksi. Rose-Marien aluetta 
on näytelmien ja draamojen ohjaus. 

*CAF:n syyskokous 27.11.* 

Taiteilijoiden rukousillat 

Tällä hetkellä rukousiltoja ei ole 

tiedossa.  Jos iltojen vetäminen 

paikkakunnallasi kiinnostaa, ota 

yhteys esim. CAF:iin.  

Jäsenesite 

Toistaiseksi vain yksi jäsen on il-

moittanut pitävänsä tärkeänä, että 

jatkossakin painetaan CAF:n jä-

senesite. Tämä vihjaa siihen suun-

taan, että esite koetaan tarpeetto-

mana? 

Äänentoistokurssi 

Seurakunnasta, josta yhteistyötä 

ehdotettiin, on yhteyshenkilömme 

muuttanut pois. Pyynnöistä huoli-

matta emme ole seurakunnalta 

saaneet edes heille sopivia päivä-

määriä kurssin suhteen.  Kurssi jää 

edelleen odottamaan toteutumis-

taan. 

Kevään 2010 näyttely 

Näyttelytilaa on haettu Järvenpää-

talolle.  

1.Tes. 5:17 
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Kotisivu- ja käännöspalvelut 

 

www.piispankioski.fi 

piispa@piispankioski.fi 

044-3277 054 

PIPPALOT & ILMOITUKSET 

Näillä näkymin mm. CAF:n ku-

vataidenäyttelyssä kuvattu oh-

jelma tulee TV7:stä 3.11. klo 

21:40, 4.11. klo 13 ja 5.11. klo 

23:55. Ohjelman lopussa on taide-

näyttelystä. Ohjelma myös netissä  

www.tv7.fi  

TV7 täyttää kuusi vuotta! 

Tervemenoa juhlimaan  

Tampere-talon pieneen saliin 

7.11.2009 klo 18.00! 

Mukana mm. Mirja ja Martti Ojares, 

Junnu Aaltonen, Kirsi ja Juha Kor-

keamäki, Seppo Kohvakka sekä 

Markku Ylipää. Juhlintaa musiikin, 

puheiden ja rukouksen merkeissä 

klo 20.30 asti. 

Kurkistus kulissien taa 

Oopperalaulaja Ritva Auvinen ja 

ohjaaja Jussi Tapola kertovat työs-

tään.  

ke 11.11.2009 klo 18.30 

Huopalahden kirkolla                           

Vespertie 12, 00320 Helsinki 

Tilaisuuden järjestää Suomalainen 

Oopperayhdistys. Tilaisuuden jäl-

keen iltamessu kirkossa.                        

Kaikki ovat tervetulleita! 
Huom! Selvennykseksi todetta-

koon, että jokainen voi täysin hyväl-

lä omallatunnolla olla yhdistyksen 

jäsen, vaikka ei osallistuisi mihin-

kään toimintaan! Relax ja istuin 

takakenoon!   

http://www.tv7.fi
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