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� Pyhän Olavin kirkko
on rakennettu sisältä
uudelleen vuosien mit-
taisilla talkoilla.
Saarnastuoli tehtiin
Teuvan aikuiskoulutus-
keskuksessa. Nyt on
maalausten aika.



Tuhopoltettu
ja talkootyönä
korjattu Pyhän
Olavin kirkko
odottaa uutta
luomiskertomusta.
Taiteilijat Osmo
Rauhala ja Kuutti
Lavonen maalaa-
vat tämän ajan
kristinuskon kuvat.

iltä näyttää paratiisi vuonna 2006? Entä
Kristuksen kärsimys? Tuomiopäivä?

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon sisällä maa-
laamaton puupinta odottaa vastauksia.

»Kuin näkkileivän syöntiä», sanoo taiteili-
ja Kuutti Lavonen, 46 Lallukan työhuoneel-
laan Helsingissä ja menee tupakalle pihalle.
»Kuivaa työtä. Sitä se on aika pitkälti.»
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Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Petri Kaipiainen
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Miltä näyttääusko?usko?
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Lavosen mielestä on väärä aika puhua
maalaustyöstä, ja vielä tarpeettomampaa
on tehdä se pääsiäisenä,  kärsimysviikko-
jen aikaan. »Miten sellaisesta voi puhua,
mitä ei konkreettisesti ole tässä maailmas-
sa olemassa? On vain ajatuksia, aavistuk-
sia, kuvallista kiinnostusta.»

Jotenkin se keskustelu kuitenkin alkaa.
Onhan taiteilija elänyt aiheensa kanssa

jo kesän ja kaksi talvea. Sopimus maalaa-
misesta tehtiin viime keväänä. Sitä ennen
asiaa valmisteltiin. Mielestä se ei lähde.

Lavonen ei yleensä luonnostele eikä täy-
tä muistivihkoja. »Jos luonnoksia olisi, en
haluaisi niitä näyttää.»

Kysyn varovaisesti, missä kohden pro-
sessia hän on.

»Ehkä olen Öljymäellä. Eikö hän siellä ol-
lut odottelemassa mitä tapahtuu? Kuulos-
telemassa itseään. Eli olen aivan alussa,
siellä puutarhassa.»

Tilaus on vaikuttanut käsitykseen itsestä
ja omasta ammatista. »Taiteilijan roolikuva
on  vähän niukentunut omalla kohdallani»,
Lavonen sanoo.

»Ydinajatus on nyt se, että olen käsityöläi-
nen ja ammattilainen, ja minulla on tilaus-
työ, joka on tehtävä. Kuvataide ei ole pelkkää
ateljeessa tehtävää kaunotaidetta. Taiteili-
joilla on aina ollut myös työnantajia.»

Kirkon uusi elämä
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko tuhoutui tuho-
polttajan sytyttämässä tulipalossa 1997, juu-
ri kun seurakunta oli vuosien talkoilla saanut
uusittua etelänpuoleisen katonlappeen.

18 000 käsin veistettyä haapapaanua pa-
loi hetkessä, mutta järkyttävintä oli kirkon
vanhan 1700-luvun puisen sisustuksen
täydellinen tuhoutuminen. Lattiat ja sisä-
katot, penkit ja  lehterit, alttari ja saarnas-
tuoli. Yksi maamme kauneimmista kirk-
kotiloista katosi.

Muu Suomi on saanut ihailla Tyrvään ai-
nutlaatuista talkoohenkeä. Jo hiiltyvillä
raunioilla tehtiin päätös rakentaa kirkko
uudelleen.

Pohjaksi otettiin vanha tilajako ja tavoit-
teeksi sisätilan tunnelman ja hengen pa-
lauttaminen.

»Ei kopioimalla vanhaa, mutta niin että
se toisi lohtua palanutta kirkkoa kaipaa-
valle kävijälle», kuvaa työn suunnitellut
arkkitehti Ulla Rahola.

Puutyöt ovat valmistuneet, ja niissä nä-

kyy kauniisti käsin tekemisen jälki. Jotain
kuitenkin puuttuu: vanhan interiöörin ri-
kas maalauskoristelu.

Sitä ei lähdetty tekemään talkoovoimin.
Maalausten aihe, kristinuskon kerto-

mus, ei ole muuttunut. Seurakunta päätti,
että sama tarina kerrotaan uudelleen mei-
dän aikamme taiteilijoiden tulkitsemana.

Työ alkaa kevään edettyä tarpeeksi läm-
pimäksi ja sisätilan kuivuttua maalauksil-
le sopivaksi.

Kuvapaneeleita tulee kaikkiaan lähes sa-
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� »En  halua tunnustaa mitään», Kuutti
Lavonen sanoo. »Olen kulttuuriltani
protestantti kuitenkin ja seurakunnan
jäsen. Olen halunnut säilyttää sen
yhteyden.»  Lavosen serigrafiassa vuo-
delta 1999 on arkkienkeli Jehudiel.

Kuvataide ei ole
pelkkää ateljeessa
tehtävää
kaunotaidetta.
Taiteilijoilla on
aina ollut myös
työnantajia.”

Kuutti Lavonen

”



ta. Kuutti Lavonen maalaa lehterin kaiteen
noin 30 kuvapaneelia. Niissä kuvataan
Kristuksen kärsimystie, opetuslapsia ja vii-
meinen tuomio.

Osmo Rauhala, 48 tekee kuvat alttarialu-
eelle ja saarnastuoliin. Sen aihepiiri on va-
loisampi: paratiisi ja luomiskertomus.

Aamulla ensimmäisenä
Osmo Rauhala muistaa, miten hän seisoi
Arizonan autiomaassa Yhdysvalloissa kuul-

lessaan, että oli tullut valituksi tehtävään.
»Taivas autiomaan yllä oli valtava ja oma
olo hyvin pieni.»

Kunnioituksen tunne tehtävää kohtaan
on jatkunut.

Osmo Rauhala kävi tyhjässä Pyhän Ola-
vin kirkossa viimeksi Helmikuussa.

Nyt hän vastaa puhelimeen kotonaan New
Yorkissa. Työtahti on ollut tehokas jo toista-
kymmentä vuotta, talvet pääosin Yhdysval-
loissa, kesät kotitilalla Siurossa, Hämeessä.

6915–16/2006 | SUOMEN KUVALEHTI

� Ennen tulipaloa Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko oli sisältä harvinaisen ehyt koko-
naisuus. Maalauksissa näkyi silloinkin
kahden tekijän jälki. Lehterikaiteen
kuvat oli tehnyt Andreas Löfmark vuon-
na 1780. Alttarin maalaukset olivat van-
hempia.
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Suuria, koko kirkon kattavia maalaus-
hankkeita ei Suomessa ole aikoihin tehty.

Edellinen suurhanke lienee Tampe-
reen tuomiokirkon maalaustyö, joka
valmistui 1908. HHuuggoo  SSiimmbbeerrgg  ja MMaaggnnuuss
EEnncckkeellll  tekivät LLaarrss  SSoonncckkiinn  piirtämän
kansallisromanttisen kirkon sisätiloista
uniikin kokonaistaideteoksen.

Enckell maalasi ylösnousemusta
kuvaavan alttaritauluun valoa kohden
vaeltavan ihmisjoukon. Simberg maalasi
lehterikaiteeseen kaksitoista alastonta

poikaa kantamassa elämän-
köynnöstä ja kattoon keskelle
käärmeen omena suussa.
Maalaukset nostivat kiivaan
kuvariidan, jota ratkottiin liki
40 vuotta.

Nykyisin kirkko on monien
mielestä Suomen kaunein ja
siellä käy tuhansia matkailijoi-
ta vuosittain.

Tyrvään kirkkopalossa
menetettiin ennen kaikkea
rakenteiltaan ja maalauksiltaan hyvin
säilynyt 1700-luvun kokonaisuus, arvioi
Kansallismuseon intendentti ja kirkkotai-
teen tuntija HHeelleennaa  EEddggrreenn..

Samankaltaisia interiöörejä on vielä
joitain jäljellä, muun muassa Keuruun
vanha kirkko.

Vielä vanhempia maalattujen kirkkoti-

lojen helmiä ovat Hattulan ja Lohjan
keskiaikaiset kirkot, joiden runsaat
seinämaalaukset ovat 1510-luvulta. 

Suomen vanhimmat
maalattujen kirkko-
tilojen helmet ovat
1500-luvulta.

� Hugo Simbergin maalauksissa köm-
pelöt, keskenkasvuiset pojat kantavat
elämän köynnöstä, kukin tavallaan,
niin kuin me kaikki.

�

Hattulassa näkyy
keskiajan sanoma



Rauhala on juuri palannut lyhyteloku-
vansa ensi-illasta Montrealista ja sopinut
kaksi museonäyttelyä.

Kaiken keskellä kirkkomaalausten paik-
ka on silti päällimmäisenä. »Joka aamu ne
ovat  mielessä», Rauhala sanoo.

»En vielä tee mielikuvahyppyjä, mutta poh-
din teemaa.»

Rauhala maalaa kirkkoon kristinuskon
tarinan maailman luomisesta syntiinlan-
keemukseen.

Eläin- ja kasviaiheet ovat hänelle tuttuja.
Nyt hän on tutkinut, miten aiheita on käy-
tetty uskonnollisessa kuvastossa. Mitkä
eläimet ja miksi saavat symbolisia rooleja,
hyviä tai pahoja?

»Miksi käärme on juuri käärme? Olisihan
sen omenan voinut antaa jokin toinenkin
eläin. Oliko käärme ihmislajille erityinen
uhka evoluutiossa?»

Luomiskertomus on universaali myytti.
»Melkein kaikki uskonnot, ja myös tiede,

lähtevät siitä, että elämä on syntynyt ve-
destä.»

Ihmeellisellä tavalla myös kuvalliset 
abstrahoinnit ovat lähellä tosiaan.

»Raamatussakin oli ensin pimeys ja vesi.
Sitten vasta tuli valo. Vedet jaettiin hori-
sontaalisesti ja sitten vertikaalisesti. Syntyy
ympyrä, joka on jaettu ristiin. Sehän on
kuin jakautunut munasolu. Tieteen kuva
liikkeelle lähteneestä elämästä.»

»Toimin tällaisilla mielikuvilla», sanoo
Rauhala, jolla on analyyttinen ajattelutapa
ja kiinnostus myös tieteeseen.

»Yhdistän uskonnollista symboliikkaa,
uskonnollista tekstiä, omaa tietämystä, tie-
teellisiä havaintoja, ja koska olen kuvatai-
teilija, etsin visuaalisia yhtymäkohtia.»

»Olen todennut, että loogisella ajattelul-
la pääsee määrättyyn pisteeseen, mutta to-
dellisuutta on sen jälkeenkin. Tämän to-
dellisuuden ymmärtämiseen voi kauneus
olla eräs keino. Se voi olla yksi järjestyksen
muoto. En tarkoita, että se olisi ainoa.»

Nykytaiteilija jatkaa tradiota
Tutkimusvaiheensa lopuksi Osmo Rauhala
tarttui Raamattuun, aloitti Vanhan testa-
mentin alusta ja sai ajatukset järjestykseen.
»Otan mukaan koko luomiskertomuksen.»

Mikä on kirkkomaalarin tehtävä?
Rauhala huokaisee.
»Tärkeä tehtävä on viedä traditioita

eteenpäin niin, että määrätyt kysymykset,
joihin ihmiskunta ei ole löytänyt vastausta,
säilyvät, ja niitä voi pohtia. Olen siis tradi-
tion jatkaja, mutta sille en voi mitään, että
olen samanaikaisesti myös nykytaiteilija.»

»Ihmislajin kannalta elämme aika isojen
kysymysten kanssa tällä vuosituhannella.
Taiteilija on suodatin, jonka läpi nämä
asiat virtaavat, ja varmasti se näkyy.»

Työ täytyy tehdä hyvin hitaasti, koska
pohjustetulle pinnalle ei voi tehdä isoja
korjauksia. On pakko omaksua uusi rytmi.

»Tämä saattaa olla minun elämälleni hy-
vin merkittävä vaihe», Osmo Rauhala sa-
noo.

Vanhat menetelmät
Puupaneelit on pohjustettava ennen maa-
laustyön alkua. Kirkkoon on myös valittava
sisustuksen yleisväri. Työtä edeltävät tutki-
mukset ja kokeilut aloitettiin jo viime ke-
sänä.

Puulle maalaamisen perinne on hiipu-
nut ja oppia haettiin ortodoksikirkon pii-
ristä, missä taito on elävää. Osmo Rauhala
matkusti Uuteen Valamoon ja Kuutti Lavo-
nen Arkangelin ikonitaiteen museoon.
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Alkuperäisimpänä on säilynyt Hattulan
kirkko.

Alttarin oikealle puolelle on kuvattu
maailman luominen, kertomus kiertää
koko kirkon ja päättyy viimeiseen tuo-
mioon alttarin vasemmalle puolelle.
Seinillä ja holveissa on myös lukuisia
pyhimysten kuvia. Tämän aiheen uskon-
puhdistus karsi maalauksista.

Uusi kulttuuriaarre
Helena Edgren arvostaa Pyhän Olavin
kirkon uutta maalausprojektia.

»Hienoa, että näin ainutlaatuiseen
hankkeeseen uskalletaan ryhtyä, en
tiedä ulkomailtakaan toista vastaavaa.
Menetetty kulttuuriaarre korvataan
uudella kulttuuriaarteella.»

Edgren on asiantuntijana ryhmässä,
joka hyväksyy taitelijoiden aiheet Pyhän
Olavin kirkkoon. Tekijöiden alustavista
ajatuksista hän ei löydä huomautettavaa.

»He soveltavat kuvateologista ajatte-
lua erittäin hienolla tavalla.»

»Kirkkomaalaus on aina ollut käytän-
nöllinen ja valvottu prosessi», Edgren
kommentoi kontrollia. »Siitä on paljon
dokumentteja.»

»Koko historiansa ajan kirkko on
halunnut varmistaa, että sen sanoma
tulee kuvattua oikeassa muodossa. »

Oletettavasti myös AA..  LLööffmmaarrkkiinn  1780
Tyrväälle tekemät maalaukset hyväksy-
tettiin seurakunnalla. »Ja kenties
mukana oli rahoittajakin, joku äveriäs
paikkakuntalainen, jolla myös oli
sanansa sanottavana.» �

� Kuvilla oli kirkossa sekä opettavai-
nen että symbolinen tehtävä. Hattulan
Pyhän Ristin kirkon maalaukset on
tehty 1510-luvulla. Katolisen tavan
mukaan seinillä on myös paljon
pyhimyksiä.

� Käärme ja synti kirkon korkeimmalla
kohdalla Tampereen tuomiokirkossa
herätti kiivasta keskustelua.

� Tyrvään kirkko on seissyt paikallaan
jo 500 vuotta, mihinkään ei ole kiire.
Taitelijavalintoja seurakunta mietti
monta vuotta. 

Melkein kaikki
uskonnot,
ja myös tiede,
lähtevät siitä,
että elämä on
syntynyt
vedestä.”

Osmo Rauhala

”

�
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Pohjustaminen päätettiin tehdä kaseii-
ni-liimalla, jonka päälle tehdään seuraava
kerros polttamattomasta kipsistä.

Tarkoitus on hiertää ja sekoittaa värit itse.
Teollisten tuubivärien kestävyydestä ei ole
tarpeeksi pitkää kokemusta. Maalausten
halutaan säilyvän satoja vuosia, mutta uu-
det maalaukset joutuvat kovemmalle koe-
tukselle kuin aikaisemmat: tehometsissä
kasvanut puu on laadultaan huonompaa, ja
ilman typpipitoisuus on kasvanut.

Osmo Rauhala käyttää öljymaalia, Kuutti
Lavonen maalaa rasvaisella munatempe-
ralla, joka syntyy kananmunasta, pellavaöl-
jystä, vernissasta ja väripigmentistä. Molem-

pia oli käytetty myös aikaisemmissa maa-
lauksissa.

Kirkon yleisväriksi tulee edelleen tur-
koosinsininen. Oikean sävyn löytyminen ei
sekään ole yksinkertaista. 1700-luvulla muo-
tiin tullut väri täytyy sekoittaa uudelleen.

Ei hengellistä kuulustelua
Vammalan kirkkoherra Osmo Ojansivu ar-
velee, että työhön päästään toukokuussa.

Kirkkoneuvosto päätti aikanaan, että
työt olisivat esittävää nykytaidetta ja niiden
aihepiiri olisi entinen. Vuosien harkinnan
jälkeen seurakunta päätyi tilaamaan työt
suoraan Lavoselta ja Rauhalalta.

� »Elämän synnyn mysteeriä ja kohta-
loamme kuoleman jälkeen ei kukaan
ole ratkaisut. Mitä enemmän olen tut-
kinut asioita, sitä ekumeenisemmaksi
olen tullut. »  Osmo Rauhala on aikai-
semmin tehnyt alttaritaulut Korson ja
Nokian Pitkäniemen kirkkoihin.
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»Missään tapauksessa emme odota ko-
pioita», Ojansivu painottaa. »Toivon, että
kuvissa olisi elävä, nykyajan käsitys kris-
tinuskosta.»

Työn suuruuden vuoksi maalareita on
kaksi, näin oli myös entisessä sisustuksessa.

»Rauhalan ja Lavosen värimaailmat so-
pivat yhteen, ja taitelijoina he täydentävät
toisiaan», Ojansivu sanoo.

»Valinnassa oli tärkeää paitsi heidän
maalauksensa myös heidän filosofiansa,
luimme paljon heidän kirjoittamiaan ja
heistä kertovia tekstejä.»

Onko kirkkomaalarilla oltava kristilli-
nen vakaumus?

Taiteilijoille ei pidetty »hengellistä kuu-
lustelua ».

»Meille riittää, että he itse olivat haluk-
kaita maalaamaan kristillisistä aiheista
kirkkoon, olemaan kirkkotaiteilijoita», Os-
mo Ojansivu sanoo. »Ihmisen uskoa on vai-
kea määritellä.»

»Olen kyllä sanonut molemmille tekijöil-
le, että lukekaa Raamattua siltä osin kuin se
koskee teidän töitänne. On tärkeää tutkia
alkudokumenttia, josta kaikki kumpuaa.»

Ennen kuin lopulliset maalaukset teh-
dään puupohjille, taiteilijat ovat sitoutu-
neet esittämään tilaajalle luonnoksen kus-
takin kuvasta.

»Ymmärrämme kyllä, että kyse ei ole tar-
kasta kuvasta, vaan yleisluonnoksesta.»

Taiteilijat työskentelevät suljettujen
ovien takana. Työn on tarkoitus valmistua
vuoden 2007 syksyllä, jolloin kirkkopalosta
on kymmenen vuotta.

Mutta jos aikaa tarvitaan enemmän, sitä
on. Kirkko on seissyt paikallaan jo viisisa-
taa vuotta, kirkkoherra sanoo. »Mihinkään
ei ole kiire.»

Valtaa on vastustettava
Tehtävä  kirkkomaalarina palauttaa perus-
asioihin.

»Se edellyttää, että kysyy, mitä on inhi-
millinen olemassaolo», Kuutti Lavonen sa-
noo.

Kirkko on paikka, johon ihminen menee

hiljentymään mahdollisesti ristiriitaisten-
kin ajatustensa kanssa. Siellä  pitää olla ti-
laa kuunnella sisintään. Kuvien tehtävä oli-
si tuoda mielekkäitä ajatuksia.

»Ei yleviä, mutta ehkä rauhoittavia. Toi-
mia hetkellisenä avittajana, väläyksen an-
tajana.»

Kirkkotaiteilijan on mentävä itseilmai-
sun rajan yli viestimiseen ja kommunikaa-
tioon. On mietittävä, miten kuvat puhuvat
ihmisille.

»Nykypäivän ihmisellä on aineellisempi
maailmankäsitys. Kirkon sisällöllinen anti

� Osmo Rauhalan teos Against
Evolution II, 2004. Rauhala käyttää pal-
jon ääriviivaa ja kasvi- ja eläinaiheita –
myös tulevissa kirkkomaalauksissa. 
»Ehkä käytän symboleja viittamaan
Aatamiin ja Eevaan. En osaa sanoa.»

Olen tradition
jatkaja, mutta
sille en voi
mitään, että
olen saman-
aikaisesti myös
nykytaiteilija.”

Osmo Rauhala

”

�



yhteiskunnassa on ambivalenteissa tilassa,
ja ääriliikkeitäkin on syntymässä», Kuutti
Lavonen pohtii.

»Sen uskallan sanoa, että teen nykytai-
detta. Siinä on kannanotto. Kuvissa on ris-
tiinnaulittu, Maria Magdalena, Pietari, Paa-
vali. Mutta vanhaa kuvakaavaa käytetään
kertomaan, mikä ehkä on vastaus tämän
päivän tilanteessa.»

Kirkkomaalarin tehtävässä Lavonen tun-
tee lisävastukseksi sen, »että pitäisi hyväk-
syä tilatun tarinan kaikki tarkoitusperät».

»Kirkon tuoman henkisen lohdun vasta-
poolina on sen valta ja asema autoritääri-
senä instituutiona.»

»Siteeraan kirjailija Markku Lahtelaa:
taiteilijan tehtävä on olla valtaa vastaan.»

»Jään miettimään, mitä minä tuen, jos
annan panokseni tähän. Tuenko sitä, että
ihmisiä alistetaan, vai olenko auttamassa
ihmistä?»

Taivaalliset lähettiläät, enkelit, Kuutti
Lavonen tuntee harvinaisen hyvin sekä teo-
riassa että käytännössä. Hän kiinnostui ba-
rokin maalaustaiteesta ja sitä kautta enke-
leistä ja on maalannut niitä jo 15 vuotta.

»Halusin tietää, mitä ne oikein ovat», sa-
noo Lavonen. Aluksi hän tutki aiheen pe-
rusteellisesti sekä kuvallisista että kirjalli-
sista lähteistä.

Teoksiin iso teema on aina tullut takaisin.
Myös Pyhän Olavin kirkossa yksi paneeli

on varattu enkelille.
»Mutta en ole siitä vielä varma», tekijä sa-

noo.
»Ehkä pääsen tämän työn jälkeen enke-

leistä eroon», Lavonen miettii. »Ihmistä voi
kuvata muutenkin kuin tällaisen metafo-
ran kautta.»

»Enkeli, lähettiläs, on tähän asti ollut mi-
nulle rajapinta aineellisen ja aineettoman
maailman välillä.»

»Mutta mikä se sellainen rajapinta on?
En tiedä, onko mitään rajapintaa olemas-
sa. En halua tunnustaa mitään.  Mieluiten
sanon njet snaju, en ymmärrä.» SK
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� Tyrvään kirkon tuhopoltosta www.suomenkuvalehti.fi

Enkeli,
lähettiläs,
on tähän asti
ollut minulle
rajapinta
aineellisen
ja aineettoman
maailman
välillä.”

Kuutti Lavonen

”
� Kuutti Lavonen on myös taidegraa-
fikko ja valokuvataiteilija. Viime vuon-
na syntyneen enkelietsauksen nimi on
Puutarhassa. »Kyllä siinä liikutaan
samoissa aihepiireissä.»


