Puolitoista
vuotta sitten
Kuutti Lavonen
ja Osmo Rauhala
aloittivat Tyrvään
Pyhän Olavin
kirkon kuvien
maalaustyön.
Sitä on jäljellä
vajaa vuosi.

U

lkona on koleaa mutta sisällä
vielä kylmempi. Kirkon kiviseinät ovat imeneet menneet
pakkaset, ja hohkaavat nyt
mahtavasti kosteaa kylmää.
Hetken kuluttua se tunkeutuu ytimiin.
”Pakko olla pilkkihaalarit”,
kuvaa Osmo Rauhala työasuaan. Ja lattialla sähköllä lämpiävä alusta. Siinä voi maata, kun tekee
paneelien alaosia ja lämmitellä kohmeisia sormia. Lattiaa peittävät suojapahvit, lehtereiden
edessä on telineet. Kirkas työvalaisin loistaa talvihämärässä, tyhjässä kirkkotilassa.
Työkausi lämmittämättömässä kirkossa on
tältä vuodelta jo aikaa sitten ohi. Rauhala on
kuitenkin päättänyt jatkaa läpi talven, ainakin
leutoina aikoina. Hänen tarkoituksenaan on
piirtää lyijykynällä kuvat pohjustetuille paneeleille. Keväällä sään lämmetessä voi sitten alkaa
työskentelyn väreillä.
Tyrvään kirkon tuhopoltossa vuonna 1997
menetettiin paanukaton ohella yksi maamme
kauneimmista kirkkosaleista, maalauksin ko- E
L Talven kuluessa Osmo Rauhala aikoo
piirtää lyijykynällä kuvat alttarialueen paneeleille. Kokonaisuus on suunniteltu mielessä viimeistä kuvaa myöten. Kevätsäiden lämmetessä alkaa maalaustyö.
Ympäröivien puuosien lopullista turkoosia
pohjasävyä etsitään vielä.
L Kuvien maalaukseen käytetään itse sekoitettuja ja omin käsin hierrettyjä värejä.
Oppia lämmittämättömien tilojen maalaustekniikkaan on haettu muun muassa
luostareiden ikonimaalareilta.

Luomisen arki ja henki
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L Taiteilijan
tie työn
ääreen käy
kirkon vanhan asehuoneen kautta.

risteltu 1700-luvun sisätila. Kirkko korjattiin talkoilla ulkoa ja sisältä. Sitten Tyrväällä
otettiin ennakkoluuloton askel: päätettiin,
että kopioiden sijaan samat kristilliset kuva-aiheet maalataan uudestaan meidän
ajassamme, nykytaiteen keinoin.
Tehtävään valittiin kaksi kuvataiteilijaa,
Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala.
He tarttuivat työhön keväällä 2006. Jos
kaikki etenee niin kuin toivotaan, ensi syksynä suuret puuovet avataan seurakunnalle ja työn vuoksi suljettu kirkko palaa käyttöön.
Siihen asti kuvat ovat piilossa. Keskeneräisiä teoksia ei haluta julkisuuteen.

Työn ja arjen vyyhti
Kuutti Lavonen lopetti työt kirkolla syyskuussa ja siirtyi tekemään ajatus- ja luonnostyötä kaupunkiin.
”Viime kesää ei voi kuin valitella, olin
kaksi kuukautta toipilas”, harmittelee Lavonen silmäongelmansa aiheuttamaan tilannetta. Työ ei edennyt toivotulla tavalla.
”Toisaalta voi kysyä, mikä on etenemistä? Työsuoritus on yksi asia ja asioihin syventyminen toinen. Ilmaisuun liittyvät kysymykset kehittyvät joka tapauksessa.”
Pakollinen hitaus, tietynlainen talviuni,
saattaa vain edistää asiaa.
Valmiita hyväksyttyjä luonnoksia Lavosella on enemmän kuin hän kesällä ehti toteuttaa. Lisäksi hän tekee työhuoneellaan
koko ajan uusia. ”Koen, että olen puolivälissä.”
Osmo Rauhala puolestaan näyttää arpea silmäkulmassa. Siihen iski aidanseiväs, kun Rauhala yritti ottaa karannutta
lammasta kiinni. Silmä säilyi, mutta se oli
pienestä kiinni.
Rauhalalla on arkinen kiire. Hän asuu
yleensä talvet New Yorkissa ja viljelee kesät perintötilaansa Siurossa, Nokialla. Nyt
on eletty ensimmäinen marraskuu Suomessa kahteenkymmeneen vuoteen. Vai-
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mo on viimeisillään raskaana ja perhe on
pysytellyt täällä. Rauhala on jo pitkään tehnyt kaikki raskaat kotityöt ja kauppareissutkin, hoitanut tilan ja sinne hankitut 50–60
lammasta.
Ja samalla pohtinut ja luonnostellut kirkon kuvia.
”Tästä kaikesta on tullut yksi iso vyyhti. Se,
minkälainen aamu on lampolassa vaikuttaa
työtunnelmaan ja se taas siihen, miten nukkuu ja se taas seuraavaan päivään.”
”Mieleen tulee 1980-luku, jolloin kävin
Ateneumia. Hoidin joka aamu karjan, ajoin
junalla Helsinkiin, maalasin päivän, illalla
takaisin ja taas navettaan. Kolme vuotta.”
”Se oli väsyttävää mutta myös kauhean
innostavaa aikaa. Opin tarttumaan nopeasti siihen mitä on käsillä, en tarvitse valaistumisen hetkiä ryhtyäkseni työhön.”

Sinfonia valmiiksi
Lehterikaiteessa näkyy muutamia peitettyjä paneelipeilejä. Niiden alla on valmiit
kuvat. Kaide on Kuutti Lavosen työkenttää.
Hän tekee sinne 30 maalausta, jossa kuvaa
Kristuksen kärsimystien, opetuslapsia ja
viimeisen tuomion.
Osmo Rauhala tekee kuvat alttarialueelle, jonne tulee luomiskertomus, paratiisi
ja syntiinlankeemus. Lisäksi hän maalaa
saarnastuolin uuden testamentin hengessä. Aiheen hän on ottanut Johanneksen
evankeliumista: Alussa oli sana.
Kirkon etuosassa näkyy muutama maalattu paneeli. Sitten taiteilija muutti työtapaa. ”Tajusin, että minun oli mietittävä
kokonaisuus jokaista nuottia myöten valmiiksi ennen toteutusta. Jos jossain kohdassa tulee uusi ajatus, kaikki muukin
muuttuu.”
Nyt koko sinfonia on sävelletty ja olo huojentunut. Hän kulkee paneelilta toiselle ja
kertoo, mitä on miettinyt. Pohjoisreunalta alkaa luomiskertomus. Seitsemän kuvaa seitsemälle päivälle. Ensin oli jumalan

henki vetten päällä ja sitten tuli valo. Viimeisenä päivänä hän lepäsi.
Alttarin reunaan tulee paratiisin kasveja, pohjoisseinustalle pahan kasveja. Väliin
kuvataan syntiinlankeemus, mikä osoittautui kaikkein vaikeimmaksi kohdaksi. Saarnastuolia kohden siirrytään kahden välittävän kuvan kautta, niiden aiheena ovat armo
ja toivo.
Rauhala on tutkinut, mitä kasvit ja eläimet merkitsevät kirkkotaiteen perinteessä.
Symboliikkaa on paljon, liljat ja ohdakkeet,
orvokit ja orjantappurat. Toiset edustavat
hyveitä, toiset pahaa.
”Dualismi kuuluu kaikkeen hengellisyyteen, ei voi kertoa vain hyvästä ja kauniista,
on kuvattava myös piikit ja kuolema.”
”Olen henkisen ekumenian kannattaja. Yritin löytää sellaisia symboleja, jotka
levittäytyvät peruskristillisyyttä vähän laajemmalle.”
Etupäässä hän noudattaa omaa suhdettaan luontoon. Rauhalan usein käyttämä
peura tulee myös Pyhän Olavin kirkon maalauksiin. ”Ehkä useampikin.”
Mutta ihmistä hän ei liitä joukkoon.
”En muutenkaan kuvaa ihmistä, vaan kerron eläinten, kasvien ja luonnonilmiöiden kautta meidän elämäämme koskevat
asiat. Vertauskuvat antavat rikkaan mahdollisuuden vivahteisiin ja tilaa katsojan
mielikuvitukselle.”
Rauhala huomauttaa, että Kuutti Lavonen puolestaan käyttää puhtaasti ihmistä
kerronnassaan. Näin syntyy tasapaino.

”Ei voi kertoa vain hyvästä, on kuvattava myös piikit ja kuolema.”

Dramaturgia ratkeaa
Kuutti Lavosella on vielä aiheita, jotka odottavat ratkaisua.
”Varmaan jossain vaiheessa tulee dramaturginen käänne, kokonaisuus ratkeaa
ja alkaa loppusuora”, hän sanoo. Samasta
asiasta on molemmilla taiteilijoilla kyse,
kokonaisuuden hallinnasta.
”Sitä dramaturgiaa olen nyt kolmatta
vuotta pohtinut. Kyseessä on iso symbolinen tarina, joka liittyy 2000 vuotta vanhaan
perinteeseen, pohdittavaa on paljon.”
Mitä pitemmälle työ etenee, sitä niukempi
käsitys hänelle on tullut omasta roolistaan
tehtävässä. Lavonen korostaa käsityöläisyyttään. Kyseessä on kirkon sisätilatyöryhmän
valvonnassa tapahtuva kuvaohjelman toteutus. ”Tämä ei ole mitään kaunotaidetta, vaan
soveltavan taiteen tehtävä.”
Silti työ on vaikuttanut tekijään, riisunut
aseista, kuorinutkin.
”Olen kokenut aiheen raskaaksi. Se on
paljon pelkistänyt maailmankuvaani, ollut
sillä lailla hyvä prosessi. Ihminen on kuin
sipuli, joka kuoriutuu koko ajan lisää.”
Onko se tuonut iloa tai toivoa?
”Toivo on minun omassa työssäni. En

L Pyhän Olavin kirkko saa uuden kuvamaailman. Taiteilija asettuu vanhan
perinteen jatkajaksi ja suodattaa sitä oman persoonansa kautta. Tämä on
myös kollektiivinen tapahtuma, kirkko
tilaa, maksaa ja myös hyväksyy kuvat.
L Lumi peitti jo kirkonmäen mutta lähti taas. Pakkasten jälkeen sisällä on
kylmempää kuin ulkona. Luonnokset
ja muistiinpanot kulkevat taiteilijan
matkassa mustassa kansiossa.

eteenpäin sukupolvelta toiselle. Siinä on yksi sana aika keskeisessä roolissa.”
Elämän synty on lähes metafyysinen probleema, johon tiede etsii selitysmallia. Selittäjän roolia jää myös uskonnolle, filosofialle,
mytologialle ja taiteelle, Rauhala uskoo. SK
ole koskaan menettänyt uskoani taiteeseen, taide tekee tässäkin sisältöyhteydessä omaa työtään.”

Alussa oli sana
Kevättalvella Rauhalan on päätettävä, mi-

ten kuvaa saarnastuoliin aiheen Alussa oli
sana.
Tällä hetkellä pohdinta etenee hänelle tuttuja ratoja – biologiaan. ”Aineellista elämää
säätelee dna-koodi, joka on puhdasta kieltä. Se on proteiinien ketju, joka vie koodia
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ELue, miten tuhopoltettu Pyhän Olavin kirkko korjattiin
talkootyönä.
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