Kahdentoista vuoden urakka
päättyi kirkkomaalausten
valmistumiseen. Keskiaikainen Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko sai nykytaiteen
kerrostuman historiaansa. E

L Taideteosten valmistumista
juhlitaan lauantaina 15.8.
Sunnuntaina arkkipiispa
Jukka Paarma toimittaa kirkon
käyttöönottomessun.

Teksti Hannele Jäämeri
Kuvat Petri Kaipiainen

Kirkko paloi,
kirkko syntyi
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A

urinko ojentaa säteitään
vanhan kirkon alttari-ikkunasta sisään, se juhlii
mukana. Nyt on erityinen hetki, melkeinpä
epätodellinen. Maalauk
set ovat valmiit.
Taiteilijat Kuutti Lavonen, 49, ja Osmo Rauhala, 51, seisovat
alttarialueella, lehterin kannatinpylvään
vieressä, johon kumpikin on tehnyt työn
päättyessä symbolisen merkkinsä. Ei signeerausta, mutta merkitsevän jäljen.
He katselevat ympärilleen, ehkä itsekin
jonkinlaisen hämmennyksen vallassa. Lausahtelevat huomioitaan, naureskelevat, vitsailevatkin.
”Hauska tuo kyyhkysen siipi, joka tulee
kolmion yli”, Lavonen sanoo. Kyseessä on pyhän hengen symbolikuva alttarilla. ”En saanut muuten mahtumaan”, Rauhala vastaa.
Osmo Rauhala veti viimeisen vetonsa viimeiseen kuvapaneeliin edellisenä päivänä,
Olavin nimipäivänä.
Kuutti Lavonen sai oman osuutensa valmiiksi kesäpäivän seisauksena, 21. kesäkuuta, ”kello viisi aamulla”. Mutta vasta nyt hän
näkee Rauhalan alttarialueen valmiina ja
omat lehterikaiteen työnsä niiden rinnalla.
”Hyvinhän sinä selvisit minun rumpusoolostani”, Lavonen jatkaa.
”Lisäsin vähän lämpöä omiin kuviini”,
Rauhala vastaa, nyt tyytyväisenä. ”Se on
ihan hyvä näin.”
Mutta kun paperit kesäkuussa poistettiin Lavosen viimeisten maalausten pääl-

tä, Rauhala sai kyllä pienen rytmihäiriön.
Kuvat hehkuivat punaista enemmän kuin
kukaan osasi odottaa, enemmän kuin oli
matkaan lähdettäessä sovittu. Molemmilla
taiteilijoilla on luontaisesti samansuuntainen väripaletti, pohjana maavärit.
”Teit sitten rumpusoolon tuohon loppuun”, oli Rauhalan kommentti, ”vaikka
äänet viritettiin tuon alkupään mukaan.”
Lavonen myöntää, että niin kävi, tuli sellainen purskahdus.
Se oli ymmärrettävää dramaturgisesti, ristiinnaulitseminen on verinen tragedia. Mutta miten se asettuu samaan tilaan
Rauhalan ruskean ja harmaan sävyisten
luomiskuvien kanssa, alttarin rauhallisen
eläinmaailman viereen?
”Onneksi minulla oli muutama paneeli
vielä työn alla. Käytin vähän enemmän okraa
ja voimakkaampaa oranssia, ja pysyttiin samassa sävellajissa loppuun saakka.”
Kirkkotila muuttuu eri paikoista katsottaessa. Lehteriltä maalaukset sulavat harmoniseksi osaksi yleistä sinivihreän sävyistä tilaa. Salin perältä katse valitsee vuoroin
lehterikaiteen draaman, vuoroin alttarin
mietiskelyn. Etupenkeistä, etenkin alttarin oikealla puolella, ne ovat silmien edessä
molemmat, ristin tien tuska ja luomisker- E
L Kirkko ja 101 uutta kuvaa. Vaikka työ
kesti neljä vuotta, todellista työaikaa
olivat vain kesät, 12 kuukautta. Kuutti
Lavonen (vas.), Osmo Rauhala ja lehterin kannatinpylväs, jossa on viimeinen
merkki kummaltakin.

L Lavonen maalasi paneelit vapaassa järjestyksessä, loppuun jäivät vaikeimmat. Ristin
kuolema piti kohdata, jokaiseen kuvaan oli annettava itseään. ”Mitä muuta taiteilijalla
on antaa?” Viimeisenä kuvana syntyi ristin nosto pystyyn (kesk.).
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L Kirkko on seissyt paikallaan 500 vuotta. Käsityöläiset ja taiteilijat
ovat koristaneet sitä eri vuosisadoilla, ja nyt taas. Jos kirkon tunnelma antaa ihmisille toivoa ja lohdutusta, työ täyttää tehtävänsä.

Rauhalan
aihepiiri,
luomiskertomus,
on kirkkotaiteessa
harvinainen.

tomuksen ihme. Ensin väitellen keskenään, sitten asettuen tajuntaan yhtäaikaisina, viileän ja kuuman liittona.
Lavosen ekspressiiviset, rosoiset, kauniit
ja vaikeatkin näyt ristin tieltä tulevat lähelle, jopa pelottavasti kohti. Ihmisen osa ja
kohtalo, läpi elettynä.
Rauhalan arkaainen kuvakertomus on
kirkasta ja kunnioittavaa ihmettelyä luomiskertomuksen edessä. Hyveelle ja synnille, houkutukselle ja armolle on löydetty uusia kuvia. Isojen kysymysten äärelle
avautuu ennen kulkemattomia reittejä.

Neljä vuotta
Vammalan sankariseurakunta on nyt saanut kahdentoista vuoden urakkansa val-
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miiksi. Vuonna 1997 Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko tuhopoltettiin. Savuavilla raunioilla
päätettiin rakentaa se entiselleen, ja niin
tehtiin. Talkootyönä syntyivät kattopaanut, kirkon puiset penkit höylättiin käsin
entisten tilalle. Puinen sisustus oli valmis
2003.
Seurakunta pohti ja päätti, että kirkkoon
maalataan kuvia, niin kuin entisessäkin
oli. Koska kaikkia menetettyjä maalauksia
ei kuvalähteiden puuttumisen vuoksi edes
voitu kopioida, päätettiin kuvat tilata esittävää taidetta tekeviltä nykytaitelijoita.Vuonna 2005 työ annettiin kahdelle kokeneelle
tekijälle, Kuutti Lavoselle ja Osmo Rauhalle. Myös tuhoutunut sisustus oli kahden
taiteilijan koristama.

L Alttarikaidetta reunustavat
hyveen kukat. Vasemmalla kuvia
luomiskertomuksesta, oikealla
syntiinlankeemus. Takana Rauhalalle
läheinen peura, ihmisen sisareläin.

Näin mittavaa kirkkomaalausprojektia
ei Suomessa ole toteutettu sataan vuoteen.
Edellinen suurhanke valmistui 1908, kun
Hugo Simberg ja Magnus Enckell maalasivat
kuvat Tampereen tuomiokirkkoon ja tekivät
Lars Sonckin kansallisromanttisen rakennuksen sisätiloista kokonaistaideteoksen.
Tyrväällä menetetty kulttuuriaarre haluttiin korvata uudella kulttuuriaarteella.
Lavosen osaksi tuli maalata lehterikaiteen
30:een puupaneeliin apostoleita ja ristin

tie, Kristuksen viimeiset vaiheet. Rauhala
sai toimeksiannon kuvata alttarialueelle
luomiskertomus, syntiinlankeemus ja paratiisi. Lisäksi hän maalasi saarnastuolin ja
lukupulpetin. Rauhala teki 70 kuvaa.
Työtä tukemassa ja valvomassa oli sisätilatyöryhmä, jonka tuli hyväksyä taiteilijain
luonnostelemat ideat ennen toteutusta.
Työryhmään kuului kirkkotaiteen asiantuntijoita, seurakunnan edustajia, maallikoita ja taiteilijat itse.
Kuutti Lavosen osuus, via crucis, on kuvattu tuhansia kertoja. Historia on täynnä
esikuvia, malleja ja vakiintuneita esitysmuotoja. Siksi Lavonen kävi paljon dialogia työryhmän kanssa saaden teologisia näkemyksiä ja kommentteja.
”Se oli minusta työn edellytys. Jos luonnoksia ei heti hyväksytty, ne yleensä vai paranivat”, Lavonen sanoo.
Rauhalan aihepiiri, luomiskertomus, on
kirkkotaiteessa harvinainen. Siksi hän saattoi kehittää aiheita vapaammin.
Maalaustyön teknisten ongelmin ratkomiseen meni koko ensimmäinen vuosi.
Luterilaisessa kirkossa on puulle maalaamisen perinteessä pitkä katkos. Taiteilijoiden oli tutkittava minkälaiset värit
kestävät puulla, miten pinnat on pohjustettava. Oli myös päätettävä, minkälainen
on kirkon yleissävy, johon maalausten värit on suhteutettava. Etsittiin asiantuntijoita, Rauhala teki matkan Valamoon, Lavonen Arkangelin ikonimuseoon. Tietoja
ja taitoja yhdisteltiin, maalattiin koepaneeleita, ja katsottiin miten ne talven yli
selviävät.
Kun tuli maalaamisen vaihe, työnteko erkani, keskinäisen kunnioituksen hengessä. Tavaksi tuli, että Rauhala työskenteli aa-

mun ja päivän, Lavonen iltavuoron, usein
yöhön jatkaen.
Kummalakin alkoi oma matka, vierekkäin tehty, mutta erilainen.

Epäjärjestyksessä, epätahdissa
Kuutti Lavonen ei ollut aikaisemmin käyttänyt luonnoksia, hän oli tehnyt työnsä nopeasti ja herkästi, alla prima, kerralla valmiiksi. Hän oli maalannut enkeleitä jo
vuosia. Kirkkotaiteen kuvasto ja symboliikka oli tuttua.
Vuonna 2006 Lallukan työhuoneella oli
kopio paneelipohjasta. Kolmekymmentä
sellaista oli täytettävä. Oli opittava tekemään luonnoksia.
Tehtävä oli otettu vastaan ja alkanut
työstyä mielessä. Lavonen pohti mihin
oli ryhtynyt. Hän oli ahdistunut uskostaan, vaikka taiteilijoilta ei edellytetty elävää tunnustuksellisuutta.”Riittää, että he
halusivat ottaa tehtävän vastaan, ryhtyä
kirkkomaalareiksi”, määritteli kirkkoherra Osmo Ojansivu.
Entä kirkon vallankäyttö?
Taiteilijan tehtävä on olla valtaa vastaan,
Lavonen siteerasi kirjailija Markku Lahtelaa. Nyt hän oli sen palveluksessa. Miten
selvitä tehtävästä omana itsenään, omien
arvojensa kanssa? Oli otettava uusi asenne.
Avaimeksi tuli käsityöläisyys, taiteilijoiden
vanha tehtävä koristaa ja kaunistaa kirkkotila noudattaen toimeksiantajan tarvetta
kertoa tietty tarina.
Ensimmäinen kuva, jonka hän maalasi kirkon seinälle, oli enkeli, joka pelastaa
Pietarin Roomasta. Se oli ehkä työn iloisin
hetki. ”Siinä oli tiettyä vapautta, ei ollut vielä paineita kokonaisuudesta.”
Kiehtovin, joskin hankalin ratkaistava, E
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L Markus ja leijona, Luukas ja härkä,
välissä viimeinen tuomio Kuutti
Lavosen tulkitsemana. ”Se on ainoa
surrealistinen kuvani.” Hengen kyyhkynen ei kallista vaakaa, jota kannattaa
viattomuuteen viittaava lilja.

oli viimeinen tuomio. Siihen tuli Lavosen
oma kuvaratkaisu, vaaka, lilja ja kyyhkynen.
”Muutenhan minä teen pelkkiä kopioita,
omalla käsialallani tietenkin, Lavonen ironisoi. ”Tizianilta on helppo kaapata vartalonasentoja, miksi en kaappaisi.”
Luonnoksia hyväksyttiin, kuvia alkoi
syntyä. Aluksi oli painetta toteuttaa ne
perinteisemmin.”Sitten tajusin, että miksi minun pitäisi ruveta tekemään pieniä
henkilöryhmiä vain siksi, että edeltäjä teki
niitä. Minähän ilmaisen itseäni muutenkin

paljon kasvokuvien kautta. Minun on tehtävä työ omalla tavallani.”
Kuvat syntyivät yksi kerrallaan, ”epäjärjestyksessä, epätahdissa”, kuvaa Lavonen
ja sanoo, ettei pystynyt tekemään valmista
kokonaissuunnitelmaa.
”Se on ollut sellainen tolkuton, elävä prosessi, jota olen yrittänyt pitää rationaalisuuden nimissä kasassa.”
Lukumäärääkin sai välillä miettiä, pitikö nyt olla yksi enemmän tai vähemmän ja
missä kohtaa?
Aikaa kului, kesä, talvi, toinen ja kolmas-

seuraavana kesänä. Niihin tuli se punainen
purkaus.
Neljän vuoden aikana moni asia omassa
elämässä muuttui. Tuli myös avioero. ”Tämä työ on ollut minulle myös tukijalka. Vakava asia, mihin on pitänyt keskittyä, ehkä
pelastava tekijä.”
”Vaikein ja siksi opettavaisin tehtävä
mikä minulla on ollut”, Lavonen tiivistää.
”Nyt tällaiseen tehtävään on toimiva työtapa. Opin myös itse olemaan vähän enemmän se mikä olen. Se on luopumisen harjoittelua.”

Sinfonia valmiiksi
Osmo Rauhala maalasi muutaman paneelin kirkossa valmiiksi ja tajusi sitten, ettei se E
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Miten tehdä
kuva aiheesta,
jonka sisällön
torjuu?

kin kesä ja talvi. Lämmittämättömässä kirkossa saattoi maalata vain kesät. Silti työ
asui ja eteni mielessä ja kaikki neljä vuotta.
Lavosen matkaa hidasti silmän vammautuminen, joka vei näkökykyä, onneksi vain
pienen osan. Silti se oli isku taiteilijan tärkeimpään. Siitä oli toivuttava.
Lavonen maalasi usein illalla ja yölläkin.
Kerran hän nukahti kirkon lattialle, eikä
sen jälkeen pelännyt enää mitään. Pimenevä maisema kirkon ympärillä oli kaunis. Kiveen kaiverrettu lause pihalla tuli tärkeäksi:
korjaamattomana kulkee aika.
Eteenpäin auttoi sattumalta tavatun ihmisen toteamus Jeesuksesta: se oli sellainen möykkäri. Sellainen, joka ei joukkovoimallakaan taltu.
Jokainen valmis kuva helpotti. Toisaalta
se toi lähemmäksi ne kuvat, joihin oli vaikein tarttua. Kaikkein viimeiseksi Lavonen
maalasi ristin noston pystyyn Golgatalla..

Syksyllä 2008 Osmo Rauhala oli sairastunut. Kuutti Lavonen oli päättänyt jatkaa
niin pitkään kuin kylmenevältä syyssäältä
pystyi. Tähtitaivas tuli kirkkaammaksi.
”Lähestyttiin tarinan kulminaatiopistettä, tunsin yksinäisyyttä sen edessä. Ristin
kuolema oli lähellä ja minun pitäisi se maalata ja kohdata. Elää itse läpi, prosessoida
sisimmässäni mitä se tarkoittaa.”
Jos siihen heijastaa liikaa itseään, se voi
käydä raskaaksi.
”Yritin siellä yksinäni saada työn valmiiksi, vaikka ei ollut enää voimia. Vedin maitohapoille. Jouduin sanomaan itselleni, että
nyt pistät tämän poikki.”
Oireiltuaan aiheen parissa syksyn, Kuutti
Lavonen toteutti lopputapahtumien kuvat

Teloituksen kuva
Miten tehdä kuva aiheesta, jonka sisällön torjuu? Jos tuntee, ettei ihmistä saa tappaa?
Karkeasti ottaen ristin tie on kuvaus tuomitsemisesta ja teloituksen totuttamisesta,
Lavonen sanoo. Hän yritti vastata omiin kysymyksiinsä: Miksi teen kuvan tästä teloitustilanteesta? Miten tällä kuvalla on osallistuttu meidän kulttuuriimme 2000 vuotta?

L Kolmantena päivänä Jumala alkoi luoda elämää. Rauhalan maalauksessa siitä kertoo DNA:n kaksoiskierteinen spiraali. Pahan kasvit ovat
eläinten ja kasvien sekasikiöitä, kuten rapueläimen ja orkidean risteytys.

E Tyrvään kirkon korjaustyö
21.9.1997

2000
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2005

E Vuosia mietittiin, onko kirkko
maalattava vai ei.

E Työ annettiin Kuutti Lavoselle (ylh.) ja
Osmo Rauhalalle. Suunnittelu alkaa.

E
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E 1500-alussa rakennettu Pyhän Olavin kirkko tuhopoltettiin. 1700-luvun sisätila maalauksineen tuhoutui.

2003

E Seurakuntalaiset rakensivat kirkon
puuosat uudestaan talkootyönä.

E Kirkon kosteusvauriota korjataan.
Taiteilijat tekevät materiaalitutkimuksia.

E Osmo Rauhala hakee teoksiinsa ääri
viivoja korostavaa arkaaista maalaustyyliä.
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niin mene. Hänen on ensin luotava rakenne
koko sinfoniaan, mietittävä jokainen kuva,
saatava kokonaisuus kerralla hallintaan.
Se ei ole yksinkertainen asia. ”Ymmärrän
miksi sinfonioita jää kesken.”
Rauhala uurasti työhuoneella. Oli tehtävä uusi kieli, uudet kuvat välittämään Raamatun tarinaa siitä, miten Jumala loi maailman. Alussa oli pimeys ja Jumalan henki
kulki vetten päällä.
Rauhalan ajattelussa uskonnon mallit
vertautuvat nykytieteeseen. Hän käyttää
eläin- ja kasvisymboliikkaa, ihmisestä näkyvät vain jalanjäljet.
Toisena päivänä Jumala loi valon, siitä
alkoi aika.
”Olen aika skeptinen ihminen, mutta onhan se aikamoinen sattuma, että keskeiset
luomisen rakenteet ovat Raamatussa olleet
oikein jo tuhansia vuosia. Ajan suhde valoon
vastaa nykytieteen näkemystä. Niin myös elämän synty merestä ja kehittyminen kaloista
lintuihin ja nisäkkäisiin. Sitä sopii pohtia.”
Kolmantena päivänä Jumala alkoi luoda
elämää ja aloitti kasveista. Kuvapaneelin
alareunaan Rauhala on maalannut kaksoisL Kirkkoherra Osmo Ojansivu johti kirkon
jälleenrakennusta viime vuodenvaihteeseen asti. Ojansivu uskoi nykytaiteeseen,
mutta lopputulos vielä yllätti ”kauneudessaan ja puhuttelevuudessaan”. ”Edelliset
maalaukset olivat opettavaisia. Tämä pelastushistorian kuvaus koskettaa tunteita,
se on sielukkaampi ja myös hengellisempi.” Eläkkeelle jäänyt Ojansivu on
liturgina käyttöönottomessussa.

kierteisen kuvion, se on DNA. Geenikartta
on koodi, siis oikeastaan kieltä.
Saarnastuoli peilaa samaa aihetta. Sen
teema on Johanneksen evankeliumista:
Alussa oli sana.
Alttaripöytään on kuvattu karitsa, taakse nouseva aurinko, pyhä henki kyyhkysen
muodossa ja taiteilijan kuvastossa keskeinen peura, ihmisen symboli. Se juo lähteestä, janoaa Jumalan sanaa.
Entä Aatami ja Eeva? Syntiinlankeemus?
Urosnorsu, joka vastaanottaa naarasnorsun tarjoaman hedelmän. Niin norsut kosiskelevat todellisuudessakin. Norsujen valinnan tueksi Rauhala saattoi esittää myös
Haukiputaan kirkon vanhoissa Mikael Toppeliuksen maalauksissa esiintyvän paratiisin norsun.
Haastavaa oli ratkaista pahuuden kuvallinen olemus, synti ja kuolema. Pahan
kasveista tuli hybridejä, sairaita risteytymiä
kasvi- ja eläinkunnan välillä, epäsikiöitä.

Talkoolaiset
nostivat kirkon
pystyyn, taiteilijat
kohottivat sen
hengen.

Käännekohta
Syksyllä 2007 sävellys oli päässä ja luonnosteltu, halu toteutukseen kova. Osmo Rauhala yritti marraskuussa tehdä piirustuksia
paneeleihin pilkkihaalareissa, lämpöalustalla maaten, mutta sormet kohmettuvat.
Vaimo oli viimeisillään raskaana ja määrätty lepäämään, kotona tila ja 60 lammasta. Elämästä oli tullut vyyhti, jossa Rauhala
kulki lampolan, kodin ja kirkon väliä, kaikki vaikutti kaikkeen.
Tammikuussa 2008 syntyi Liisa, riemuiten vastaanotettu luomuvauva. Elämä sai
uuden sävyn.
Rauhala päätti puskea kuvat valmiiksi

L Jerusalemin itkevät naiset, ”paneeleista minulle henkilökohtaisin”, sanoo Lavonen. Naisten kuvat ovat saaneet ympyräsymbolin.

kesällä. Flunssa vaivasi, mutta siitähän ei
ikänsä terve mies piitannut. Kaksi kuukautta Rauhala painoi lääkkeellä kuumeen alas
ja painui kirkolle. Sitten tuli pysähdys. Hän
menetti tajuntansa auton ratissa ja heräsi
sairaalassa.
Sydänlihaksen tulehdus toi viiden kuukauden sairasloman ja nöyrtymisen hitaaseen paranemiseen.
Vaikka fysiikka vielä palaa ennalleen, jokin muuttui pysyvästi. ”Ensimmäisen kerran jouduin kokemaan oman kuolevaisuuteni. Nyt tiedän senkin, mitä on olla toisten
armoilla.”
”Tajusin, että en elämässä mitenkään ehdi tehdä kaikkea mitä haluaisin. On tehtävä
valintoja. Tähän asti olen oikeasti ajatellut,
että voin ja ehdin kaiken tärkeän.”
Mutta yllättäen rajallisuuden kokemus ei
ollutkaan pelottava asia. ”Se on helpottavaa
ja selkiinnyttää elämää.”
”Kirkon maalaaminen jää itselleni muistuttamaan tästä vaiheesta, yhdestä elämäni
käännekohdasta.”
Kuvien sisältö oli jo valmis ennen sairastumista, ”paitsi se viimeinen”. Aihe siihen
merkkiin, jonka kumpikin taiteilija teki samaan pylvääseen, kuin loppukaneetiksi.
Kuutti Lavonen maalasi seitsemän sinistä aaltoa, luomiskertomuksen alkumeren.
Merta ei luotu, se oli.
Osmo Rauhala teki kaksi valkoista rengasta, kaksoispisteen. Ajatuksen, ettei kuolema ole elämän päätepiste, vaan kaksoispiste. SK
Näin maalaukset ja kirkko syntyivät
uudelleen: Suomenkuvalehti.fi.

28.7.2009

E Rauhala kehittää synnin kasvia,
merihevosen ja narsissin mutanttia.

E Työn päätteeksi Rauhala
ja Lavonen
maalaavat
merkkinsä
samaan
pylvääseen,
Lavonen
alkumeren
seitsemän
aaltoa, Rauhala kuoleman,
joka ei ole
piste vaan
kaksoispiste.
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E Kyyhkysen siiven lentokaari ilmaisee
Jumalan hengen kulkua vetten päällä.

E Lavosen ensimmäinen valmistunut kuva, enkeli, joka pelasti Pietarin vankilasta.

E Kylmässä kirkossa saattoi maalata vain kesäisin.

E Pietari ja enkeli. Lavonen
käyttää usein kasvoja.

E Rauhalan avustaja Heli Luukkanen
maalaa saarnastuolin koristeita.
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