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Alkusanat
Kirkkotekstiilisuunnitelman viimeinen tekstiili oli tullut valmiiksi Mikkelinpäiväksi. Tekstiilien valmistus aloitettiin samanaikaisesti, kun Halsuan kirkkoa korjattiin. Korjaus toteutettiin vuosina 20002001, ja piispa Samuel Salmi toimitti kirkon käyttöön siunaamisen adventtina 16.12. vuonna 2001.
Kirkon korjaus oli seurakunnalle suurhanke, johon on ryhdytty n. 30 vuoden välein.
Kirkon korjauksen yhteydessä sakastin lattian alta löydettiin unohduksissa ollut kellari. Sieltä löytyi arvokasta asiakirja-aineistoa ja joitakin esineitä, kuten unilukkarin kello. Kaikki arvokas ei liity
menneisyyteen. Myös nykypolvi voi tehdä sellaista, mikä osoittautuu aarteeksi.
Kirkon kaunistaminen ei ole pieni asia. Kodin rakentajakin tietää, ettei koti ole valmis ennen kuin
sen henki on saatu esille. Näin tapahtuu, kun tekstiilit asetetaan paikoilleen. Sama koskee myös kirkon
korjausta. Kirkkotekstiilien hankinta osoittaa, mitä varten kirkko on olemassa. Kirkko on Jumalan huone.
Tämän vihkon tarkoituksena on paljastaa aarre, joka liittyy kirkkotekstiileihin. Samalla tällä julkaisulla muistetaan kaikkia niitä, jotka ovat kaunistaneet kotikirkkoa eri aikoina. Toiveeni on, että evankeliumin kuva alkaisi elää sydämissä.
"Vielä rukoilemme tämän pyhän ja korkea-arvoisen temppelin lahjantuojien ja kaunistajien,
täällä työtätekevien, veisaavien ja rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa Sinulta
suurta ja runsasta armoa."

Halsualla 15.11.2002
Jouko Heikkinen
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Sanastoa ja symboliikkaa
Antependium, alttaripöydän etuosan liina
Kirjaimet:
- Saarnatuolin kirjaliinoissa ovat päällekkäin sijoitetut p- ja x-kirjaimet. Ne ovat Jeesus-nimen kaksi ensimmäistä kirjainta kreikkalaisissa kirjaimissa
- IHS –kirjaimet: Iesus Hominum Salvator (latinaa): Jeesus ihmisten Vapahtaja
Lukujen merkityksestä:
- Luvulla kaksi viitataan lakiin ja evankeliumiin ja tässä myös Kristuksen kahteen luontoon,
jumalalliseen ja inhimilliseen.
- Luku neljä merkitsee neljää liittoa, jotka Jumala on solminut ihmisen kanssa: Liitot Nooan, Aabrahamin ja Mooseksen kanssa sekä evankeliumi, ilosanoma Kristuksessa.
- Seitsemän on täydellisyyden luku.
- Kaksitoista: apostolien lukumäärä
Papin käyttämät vaatteet:
- Alba, valkoinen vaate, jota pappi ja avustajat sekä rippilapset käyttävät.
- Stola, pappeuden ja diakonian viran tunnus. Stola merkitsee Kristuksen hellää iestä: “Ottakaa minun ikeeni hartioillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin
teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt”
(Matt.11:29-30).
- Kasukka, papin vaate messua vietettäessä. Ensimmäinen kasukka lienee hankittu kirkon
valmistumisen aikoihin vuonna 1826. Kasukka oli mustaa samettia, reunuksia kiersi kultabrokardinauha. Edessä ja selkäpuolella oli leveämmästä nauhasta muotoiltu ristikuvio, selkäpuolella sädehtivä risti.
Paramentti, kirkkotekstiili
Ristejä
-

Apilaristi. Ristinsakarat päättyvät apilanlehtiin. Kolminaisuuden kuva.

-

Latinalainen risti, yleisin, mm. hautausilmoituksissa. Arvellaan, että Jeesuksen

risti oli tämän muotoinen.
-

T-risti. On vuoden 1986 alttarivaatteissa. T:n muotoisella ristillä viitataan ryö-

värien ristiin.
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- Kreikkalainen risti, tasasivuinen risti. Kuvaa Jeesuksen neljää tehtävää: taivaan avaamista, helvetin kukistamista, armon lahjoittamista ja syntien anteeksiantoa.
- Vihkiristi, kreikkalainen risti yhdistetään ympyrään. Vihkiristi merkitsee:
Jeesuksen oma, Jeesuksen risti ”pitää demonit loitolla”. Ennen piispa vihki kirkon ja
teki 12 ristinmerkkiä kirkon seiniin oliivilla – risti kullekin apostolille. Ristinmerkit
muistuttavat apostoleista, jotka ovat kirkon perustus.
- Venäläinen risti, poikkipuun yläpuolella on Jeesuksen nimikilven muisto ja
alhaalla ristin jalkalautaa kuvaava vino poikkipuu. Alaosan vino poikkipuu kuvaa
myös katuvaa ryöväriä, ja siksi poikkipuu kohoaa hänen puolellaan. Toinen puoli
laskeutuu – katumattoman ryövärin kuva.
- Jerusalemin risti, kreikkalaisen ristin ympärillä on neljä pientä ristiä. Vuoden
1986 kalkkiliinoissa on kuvattu Jerusalemin risti. Suuremman ristin ympärillä on neljä pienempää. Ne kuvaavat neljää evankeliumia, jotka levittäytyvät maailman neljään
kolkkaan.
- Ankkuriristi. Ankkuri – toivon vertauskuva
- Kulkueristi, Jeesus – tie, kristityt ovat matkalla kohti taivasta
- Paljas risti, kuvaa kuolemaa
-

Risti, jossa on oksia ja lehtiä esittää elämää ja ylösnousemusta
- Elävä risti: Ristin sakaroista lähtee neljä käsivartta. Oikean
sakaran käsi kruunaa kirkkoa, jota kantaa neljä evankeliumin symbolia. Kirkon taustalla seisoo Maria, jolla on kruunu päässä.
Käärme riippuu kuolleena puussa. Vasemman sakaran käsivarsi
iskee miekalla synagogaa, jonka edustajalla on kädessään särjetty
lippu. Taustalla ovat Eeva omena kädessään, käärme ja kuoleman
luuranko. Käsivarsi, joka on ristin juuressa, iskee vasaralla rikki
kuoleman valtakunnan portin ja näin vapauttaa ihmiskunnan kiirastulen liekeistä. Käsivarsi, joka on Jeesuksen pään yläpuolella,
avaa taivasten valtakunnan avaimella ikuisen Jerusalemin portin.
Taivaassa näkyvät Isä Jumala ja enkelit.
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Symboli, kuva
Symboloida, esittää tai kuvata
Tiimalasi - elämän katovaisuuden vertauskuva.
Värit:
- Sininen kuvaa iankaikkisuutta ja taivasta.
- Valkoinen on ilon, pyhyyden ja puhtauden sekä taivaallisen valon väri. Valkoisia kirkkotekstiilejä käytetään Kristus-juhlina, mm. pääsiäisenä.
- Punainen on Pyhän Hengen, tulen, rakkauden ja Kristuksesta todistamisen väri. Sitä käytetään mm. Tapaninpäivänä, Helluntaina, Apostolien päivänä ja Pyhäinpäivänä.
- Kulta on taivaallinen väri. Kullan värinen risti viittaa Jeesuksen kuninkuuteen.
- Vihreä on elämän ja kasvun sekä toivon väri. Sitä käytetään suurten juhlien välisenä aikana
ja se on esillä useimmin.
- Violetti esittää katumusta, parannusta ja odotusta. Mustaan verrattuna siinä on valonkajastusta. Violettia käytetään mm. adventti- ja paastonaikoina.
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Luettelo Halsuan seurakunnan tekstiileistä – lyhyt selostus
Vanha sarja 1986
Muut: 2000-2002
Violetti sarja
1. saarnatuolin kirjaliina (1986)
2. kalkkiliina (1986)
3. antependium (1986)
- Orjantappura-aihe viittaa kärsivään Vapahtajaan, jonka kuolema tuotti maailmalle rakkauden. Piikkien keskelle kasvaa rakkauden ruusu.
4. stola (2 kpl)
- Niskassa kreikkalainen risti. Stolien päissä latinalainen risti.
5. lukupulpetin kirjaliina
- Kirjaliinan keskellä kulkee sininen “elämän veden virta” (Ilm.). Alfa ja omega, kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain.
6. kastepöydän liina
- Sininen väri viittaa kasteveteen. Keto-orvokki, Pyhän Kolminaisuuden vertauskuva kolmivärisyytensä takia. Orvokki on nöyryyden vertauskuva. Luku neljä merkitsee neljää liittoa, jotka Jumala on
solminut ihmisen kanssa: Liitot Nooan, Aabrahamin ja Mooseksen kanssa sekä evankeliumi, ilosanoma
Kristuksessa. Pieni valkoinen vihkiristi, kreikkalainen risti ympyrän sisällä: Jeesuksen oma. 2 cm leveät linjat reunalla: laki ja evankeliumi.
7. kasukka
- Kirjaimet I.S. Ne merkitsevät: Jeesus Vapahtaja (Jesus Salvator).Viisi ruusua: Jeesuksen viisi haavaa. Kaksi pystyraitaa: Raamattu on lakia ja evankeliumia, Jeesus on ihminen ja Jumala. Neliöristi:
Lähetystyön tunnus.
Valkoinen sarja
8. kastepöydän liina
- Laakeriseppele, nähtävillä osa vartta ja neljä vihreää lehteä: Laakeripuu kuvaa ikuista elämää. Samoin seppeleen muoto esittää iankaikkisuutta. Laakerin lehdet ja oksat: kaste ja siinä alkava uusi
elämä. Luku neljä: neljää liittoa, jotka Jumala on solminut ihmisen kanssa: Liitot Nooan, Aabrahamin
ja Mooseksen kanssa sekä evankeliumi, ilosanoma Kristuksessa.
2 cm leveät linjat: laki ja evankeliumi.
9. lukupulpetin kirjaliina
- Kotka lennossa: evankelista Johannes (Ilm. 4:7), Jumalan sanan voima. Luku kaksi kuvaa Vanhaa ja
Uutta Testamenttia, lakia ja evankeliumia.
10. stola (2 kpl)
- Molemmissa malleissa latinalainen risti, niskassa pieni kreikkalainen risti.
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11.antependium (1986)
- Kaksi kalaa ja pyöreä leipä. Kalat kuvaavat ihmisiä, jotka Kristus kokoaa seurakuntaansa. Ne muistuttavat kristittyjä myös Vapahtajan antamasta tehtävästä toimia ihmisten kalastajina. Kala on erityisesti kuolleista nousseen Jeesuksen symboli ja vanhimpia Kristusta esittäviä vertauskuvia. Luku kaksi
yhdistää Kristuksen ja seurakunnan. Ympyrä symbolisoi iankaikkisuutta, loppumattomuutta. Yksi on
vertauskuva Jumalan ykseydestä.
12. kasukka
- Takana latinalainen risti. IHS –kirjaimet: Iesus Hominum Salvator: Jeesus ihmisten Vapahtaja. Takana ristin molemmin puolin 7 vaalean kullankeltaista pystyviivaa: “Minä olen maailman valo. Se,
joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo (Joh. 8:12). Seitsemän viivaa: Halsuan kunnan vaakunan kanteleiden kielet.
Vaalea kullankeltainen ympyrä, jonka keskellä sijaitsee kreikkalainen eli tasasivuinen risti: viittaus
Halsuan kellotapulin oven päällä olevaan puoliauringon kehään.
13.kalkkiliina (1986)
14.saarnatuolin kirjaliina (1986)
Musta sarja
15. antependium (1986)
16.stola (2 kpl)
- Stolien päissä latinalainen risti. Toisessa stolassa valkoisten ristien päällä harmaa muratin lehti:
julistaa kuolemattomuutta ja ikuista elämää.
Kapea harmaa pystyviiva kuvaa elämän hopealankaa “Muista Luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin
hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy...” (Saarn. 12:6). Missä hopealanka näyttää katkeavan, siinä
kantaa risti. Molemmissa stolissa kreikkalainen risti.
17. lukupulpetin kirjaliina
- Kirjaliinan keskelle on harmaalle pohjalle kuvattu musta ristiankkuri ja sen päälle pieni valkoinen
sydän. Risti kuvaa uskoa, ankkuri toivoa ja sydän rakkautta. Luku kolme viittaa Pyhään Kolminaisuuteen, luku kaksi Vanhaan ja Uuteen testamenttiin.
18.saarnatuolin kirjaliina (1986).
Vihreä sarja
19.kasukka
- Takana latinalainen risti ja sen keskellä tummemman vihreällä pohjalla viinirypäleterttu, jossa yhdeksän marjaa. Viinirypäleet tuovat mukaan Kristuksen veren symboliikan. Rypäleiden yläpuolella,
ikään kuin vartena on pieni latinalainen risti. Kasukan etupuolella apilaristi. Apilan lehti on Pyhän
Kolminaisuuden vertauskuva.
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20.kastepöydän liina
- Kuviona on iisopin oksa ja siinä 4 sinistä kukkaa. Iisoppi: katumuksen ja nöyryyden vertauskuva.
Iisoppi on liitetty myös kasteeseen ja sisäiseen puhdistumiseen. “Vihmo minut iisopilla ja pese minut
lunta valkeammaksi” (Ps. 51:9).
21.lukupulpetin kirjaliina
- Karitsa, joka kantaa voitonlippua. Karitsa kuvaa Kristusta ihmiskunnan syntien kantajana. ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin” ( Joh. 1:29). Karitsa kantaa jalalla ristipäisessä
varressa valkoista lippua.
22. stola (2 kpl)
- Molemmissa malleissa latinalainen risti ja kreikkalainen risti vaalean vihreällä pohjalla.
23.antependium (1986)
- Vihreä alttariliina kuvaa 12 opetuslasta, joita kuvataan viljankorsilla tähkineen. Luku 12 on myös
iankaikkisuuden ja täydellisyyden luku.
24.kalkkiliina (1986)
25.saarnatuolin kirjaliina (1986)
Punainen sarja
26.saarnatuolin kirjaliina (1986)
27.kalkkiliina (1986)
28.antependium (1986)
- Punaiseen alttariliinaan on kuvattu kyyhkynen, joka kuvaa taivaasta alas laskeutuvaa Pyhää Henkeä.
29.stola (2 kpl)
- Molempien mallien päissä latinalainen risti, niskassa keskellä pieni valkoinen kreikkalainen risti.
30.lukupulpetin kirjaliina
- Rakennuksen kaarielementin ylin osa. Keskimmäisen kiven päällä ovat kirjaimet IHS (Jeesus ihmisten Vapahtaja). Kaaren keskimmäinen kivi: kulmakivi. “Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka
perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus.” (Ef 2:20). Kaksi
pystysuoraa valkoista viivaa: Vanha ja Uusi Testamentti, lakia ja evankeliumia.
31.kastepöydän liina
- Sitruunapuun oksa ja siinä seitsemän lehteä ja kypsä hedelmä: elämänpuu. Luku seitsemän on täydellisyyden luku. Kaareva kasviaihe: toistaa Halsuan kirkon vanhojen ehtoollisleipä- ja ehtoollisviiniastioiden koristekaiverrusten aihepiiriä.
Pieni valkoinen kreikkalainen risti ympyrän sisällä: Jeesuksen oma. 2 cm leveät linjat: laki ja evankeliumi.
32.kasukka
Takana latinalainen risti. Keskellä ristiä on kolmilehdykkäinen valkoinen lilja, joka on Pyhän Kolminaisuuden vertauskuva.
Kaksi pystyraitaa: laki ja evankeliumi, myös Kristuksen kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen.
Neljästä valkoisesta liljankukasta muodostuva kreikkalainen risti. Valkoisia liljoja on käytetty myös
ylösnousseen Kristuksen kuvana.
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33.alttaripöydän liina (1986)
Kirkon muut tekstiilit:
34. Pohjoissakaran ikkunan taidetekstiili ”Uusi taivas - uusi maa”:
Tekstiiliteoksen aihe pohjautuu Ilmestyskirjan 21. ja 22. lukuun. Siinä kerrotaan, kuinka enkeli näyttää
Johannekselle uuden taivaan ja uuden maan.
Tekstiilin alaosa kuvaa maata, murretuin värein peltoja, metsiä ja maailmassa kohdattavia asioita.
Keskiosassa enkeli kääntää ikään kuin verhoa pois silmiemme edestä ja antaa nähdä osan tuonpuoleista ja tulevaa. Ylhäällä taivaallinen pyhä kaupunki välkkyy loistavine muureineen ja portteineen.
Siinä on 12 Karitsan apostoleille nimettyä jalokivistä peruskiveä. Portit ovat aina auki ja Jumalan
kirkkaus valaisee sen. (Ilm. 21:9-27) Elämän veden virta tarjoaa raikasta vettä jo nyt.
35. Morsiushuoneen ryijy: ”Elämän puu”.
”Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa ja sen lehdistä kansat saavat terveyden” (Ilm 22:1-2).

Halsuan kirkon alttaritaulussa on kuvattuna Kristus ristillä, ja ristin juurella Adamin pääkallo ja luu.
Adamin hauta on ajateltu olleen Golgatan kummun alla ja sen päälle on pystytetty risti, jolla Kristus
teki tyhjäksi perisynnin ja voitti kuoleman. Siksi myös ristiä on voitu kuvata Elämän puuna.
Granaattiomenapuun hedelmin on koristeltu kirkon vanhoja lampetteja. Granaattiomenapuu on yksi
niitä, joita on kutsuttu elämän puuksi. Miika kirjoittaa tulevasta rauhan valtakunnasta: ”Silloin jokainen
saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot
sanonut.” (Miika 4:4). Virren 515 sanoin: ”Istumme yhdessä lehväin alla, kansat ei pelkää toisiaan.”
Ryijyn yläosassa on teksti: GRATIA DEI. Jumalalle kiitos! Vähän alempana, kirjoituksen molemmin
puolin, on vuosiluku 2002 jaettuna kahteen osaan. Vanhat suomalaiset ryijyt on usein varustettu kirjaimilla AD tai kirjoitettuna Anno Domino (Armon vuonna) ja vuosiluvulla. Morsiushuoneen ryijyn kutomisvuosi on numeroiltaan erikoinen ”20 –02”.
Elämän puu kuvataan taivaallisessa valossa, hohtavien katujen keskellä, elämän veden virtojen haarassa. Puun runko on ristin muotoinen. Lehvästön keskeltä näkyy 12 hedelmää. Ryijyn molemmilla sivuilla näkyy 14 vaaleanpunaista mantelipuun kukkaa. Kukkiva mantelipuu on valvomisen vertauskuva (Jer. 1:11-12). Mantelipuulla voidaan myös symbolisoida elämää, ja sitä on pidetty yhtenä alkuparatiisin puista.
Puun alapuolella ja takana elämän veden virrat murtautuvat tulevasta ajasta jo tähän nykyiseen, tummin ja violetein värein kuvattuun aikaan.
36. Vihkiryijy. Halsuan Martat tilasivat sen vuonna 1969. Puheenjohtajana toimi tuolloin Hilja Kalliokoski ja sihteerinä Ilmi Kauppinen.
37. Arkunalusvaate. Hankittu samalla tavalla kuin morsiusryijy.
38. Franssuliina (valkoinen), tehnyt vuonna 1976 Vellamo Hotakainen.
39. Franssuliina (ruskea), tehnyt vuonna 1983 Bertta Karvonen.
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Seurakuntatalossa:
40. ”Viisi leipää, kaksi kalaa”, tekijä: Elli Hietalahti. Vuorelman malli. Päällikeompelutyö Jo pelkästään isossa leivässä on n. 5000 pistoa. ”Työ tehtiin paksulle kankaalle. Työ vaati kahden vuoden työn.
Aihe oli puhutteleva. Kansan ruokkimisesta jäi ruokaa jäljelle. Tapahtuma puhuu siunauksesta”, Elli
toteaa.
41. Kuultokuvateos ”Maa oli autio ja tyhjä. Jumalan Henki liikkui vetten päällä.” Suunnitellut Pirkko
Hammarberg Forssasta, kutonut vuonna 1977 Aino Kivioja. Malli oli saatu Viljami Kalliokosken 80vuotislahjaksi saamasta kuultokuvateoksesta.
42. Kolme enkeliä -täkänä, kolme valkoista enkeliä, musta tausta. Taustassa ristejä ja puun oksia. Kutonut Alli Karhukorpi vuonna 1999.
Kirkkoherranvirastossa
43. Vihkipallien kirjonta. J.A. Liliuksen, Halsuan viimeisen kappalaisen, puoliso Amalia Lilius ompeli
helmikirjonnalla vihkipallien päälliset. Vihkipalleja säilytetään kirkkoherranvirastossa
44. Enkeli-tilkkutyö, applikaatiotekniikka. Tekijä Mai-Le Meriläinen vuonna 1998, malli Rauhan tervehdys –lehdestä.
45. Kolme enkeliä -täkänä, kolme valkoista enkeliä, musta tausta. Taustassa ristejä ja puun oksia. Anneli Pärkän lahja, Kutoja Helmi Taipalharju vuonna 1958.

Kirkkotekstiilien historiasta
Halsuan kirkko oli 1800-luvun alkupuolella ”kaikkein karuin”. Se oli vuoteen 1848 maalaamaton. ”Oli
myös pari liinaa ja alttarikaiteen verho, ja juhlapyhinä saarnaaja pukeutui mustaan, samettiseen ja kullatuin kaluunoin koristettuun messukasukkaan.” Historian kirjoittaja Pentti Virrankoski arvioi: ”Halsualaiset, jotka olivat vaatimattomia, eivät varmasti olleet tyytyväisiä kirkkonsa köyhyyteen.” Pyrkimyksenä oli saattaa kirkko parempaan kuntoon ja kauniimmaksi.
Vanha kalkkiliina oli musta ja samettinen. Sitä reunustivat vaaleat hapsut, kulmissa ristit.
Saarnatuolin kirjaliina oli musta ja samettinen. Liinan alareunassa vaaleat hapsut. Keskellä alhaalla risti ja kaksi peuraa, kirjottu hopealangalla, alue rajattu kultakoristenauhalla kolmelta sivulta.
Valkoista alttariliinaa kiersi puuvillakankaasta virkattu valkoinen pitsi, jonka virkkasi kirkkoherra
Hannu Koskimiehen puoliso Eevi Koskimies vuonna 1932. Hän oli silloin Halsuan Marttojen puheenjohtaja. Hän valmisti myös alttariliinan.
Kirkkotekstiilien valmistus 2000-2002
Korjauksen yhteydessä kirkkoon haluttiin uusia esineitä, kuten tekstien lukupulpetti, kastemaljan jalusta ja lähetyskynttelikkö. Niitä varten tarvittiin tekstiilejä. Lisäksi kirkkoon toivottiin lisää lämpöä ja
kuvallista esitystä. Toive johti siihen, että seurakunta oli valmis tilaamaan vielä taideteokset pohjoissakaran ikkunaan ja morsiushuoneeseen.
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Edellisen kerran kirkkotekstiilejä valmistettiin vuonna 1986. Silloin suunnittelijana oli Ilta Mäkelä
ja kutojana Tellervo Uusiaho. Kirkkoon valmistettiin alttarivaatteet, kalkkiliinat ja saarnatuolin liinat.
Tuolloin hankinta jäi kesken; papin käyttämät kasukat jäivät odottamaan hankintavuoroaan.
Uusien tekstiilien hankinnassa tehtiin kaksi periaatteellista päätöstä. Ensiksi, noudatimme arkkitehtitoimisto Jorma Tepon (Oulu) toivomusta. Se ehdotti suunnittelijaksi kuvataitelija Kaija Eloa Kuortaneelta. Tämä valinta teki mahdolliseksi tekstiilisuunnittelijan ja arkkitehdin läheisen yhteistyön.
Toiseksi suunnitelmassa lähdettiin liikkeelle olemassa olevista tekstiileistä, mikä oli luonnollista, kun
ne oli valmistettu onnistuneesti vuonna 1986.
Kaija Elo laati kokonaissuunnitelman, johon yksityiset tekstiilit liittyvät. Kokonaisuuden nimeksi
tuli Jeesuksen sanat: ”Minä olen maailman valo” (Joh. 8:12). Jo suunnitelman nimi viittaa suunnittelijan pyrkimykseen tehdä tekstiileistä kirkon julistusta. Kaija Elon kuvioselostuksista käy ilmi, kuinka
kirkkovieraan katseltavaksi avataan kokonainen postilla eli kirkkovuoden tekstien selityskirja. Tekstiilit
ovat osa kirkon sanomaa. Siksi on luonnollista, että kirkkotekstiilinäyttelyn nimenä olivat sanat:
”Uusi taivas – uusi maa”.
Kirkkotekstiilit julistavat
Kirkon kaunistamiseen ei saada Kirkkohallituksen avustusta. Kaunistaminen jää seurakunnan vastuulle ja tehtäväksi. Varsin huomattava summa saatiin lahjoituksena, n. 7500 euroa. Myös aikaisemmin
tekstiilejä on saatu lahjoituksena. Kiitos tästä! Kirkon kaunistajia muistetaan lämmöllä, ja heidänkin
puolestaan rukoillaan.
Tekstiilien valmistajat 1986 ja 2001-2002
Vuoden 1986 kirkkotekstiilit suunnitteli taiteilija Ilta Mäkelä.
Suunnittelin ensiksi värit, jotka eivät rikkoisi kirkon harmonista rauhaa. Pyrin siihen,
että kussakin värissä vallitsisi sama hiljainen kauneus. Lähdin liikkeelle siitä, että väri on vertauskuva, symboli, Ilta kertoo.
Kutojana toimi Tellervo Uusiaho.
Vuoden 2000-2002 kirkkotekstiilit suunnitteli taidemaalari, graafikko Kaija Elo.
Kaija Elo kuuluu Oulun Taiteilijaseuraan ja asuu nykyisin Kuortaneella. Hän on osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin ja pitänyt kymmeniä omia taidenäyttelyitä. Hänen töitään kuuluu moniin kokoelmiin. Lisäksi hän on tehnyt mm. kirjankuvitustyötä. Kirkkotekstiilejä hän on suunnitellut Turun kristilliselle opistolle (valmistetaan 2002-2003), Simon, Iin ja Vihannin kirkkoihin ja kuvakudokset Haukiputaan, Yli-Iin ja Iin seurakuntataloille.
Kaija kertoo työstään:
- Syyskuun lopulla 2000 kävin ensimmäisen kerran tutustumassa Halsuan kirkkoon ja
sen jälkeen käynnistyi laaja suunnittelutyö. Sain tutustua kirkon, seurakunnan ja kunnan historiaan ja nykypäivään. Taidetekstiilien suunnittelu rinnan kirkon korjauksen suunnittelun ja toteutuksen kanssa oli mielekästä. Saatoimme tehdä toimivaa yhteistyötä. Piili siinä oma jänni-
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tyksensäkin, kun sai välillä odottaa, mitä ehkä kuva-aiheisiin ja väreihin huomioitavaksi mielenkiintoista kirkon rakenteista voisi löytyä. Itse kirkkotilan koen herkkyyttä ja voimaa yhtä
aikaa viestittävänä. Jo aikaisempien sukupolvien ajoilta periytynyt lämmin hartaus kohtaa
kirkkoon tulijan.
Halsualaisten kutojien ja ompelijan kanssa oli hyvä yhteys ja heidän työnsä tulos on ilo
nähdä. Myös seurakunnan edustajien, joille suunnitelmani esittelin, kanssa olen saanut käydä
monia mielenkiintoisia ja syvällisiä keskusteluja.
Toivon voineeni palvella omalta osaltani Halsuan kirkkoon kokoontuvaa seurakuntaa välittäen evankeliumin tarjoamaa iloa ja rauhaa kuvallisen muodon kautta.
Tekniikoista vastasi tekstiilityön opettaja Anna-Maija Alakärppä Iistä. Hän oli toiminut jo aikaisemmin
yhteistyössä suunnittelijan kanssa. Anna-Maija kirjoittaa tekstiilien materiaaleista ja tekniikoista:
- Kasukan, stolien, lukupulpetin kirjaliinan ja kastepöydän liinan materiaaleina on käytetty
Wetterhoffin ohutta kampavillalankaa.
Tekstiilien kankaat on kudottu käyttäen nelivartista pomsisidosta sekä loimi-, että kudevaltaisena.
Kuviot on kudottu kiintopujotuksella, joista osaa on täydennetty pistokirjonnalla. Osa kuvioista on kirjottu kokonaan.
Kaikki paramentit on vuoritettu puuvillasatiinilla.
Pysyvät tekstiilit: Lukupulpetin ja kastepöydän pysyvät tekstiilit on kudottu käyttäen Wetterhoffin pellavalankaa aivina 16 ja rohdin 8. Sidoksena tekstiileissä on palttina sekä raidoissa
nelivartinen pomsi.
Kastepöydän käännettävässä tekstiilissä materiaalina on Wetterhoffin kampavillalanka. Kankaan sidoksena on nelivartinen pomsi sekä loimi-, että kudevaltaisena. Tekstiilin kuviot on
ommeltu pistokirjonnalla ja se on vuoritettu puuvillasatiinilla.
Morsiushuoneen seinätekstiili: Elämänpuu –ryijy on kudottu pellavaloimeen (Tekstiiliteollisuus) ja nukkalankana on käytetty Wetterhoffin ja Pirkanmaan Kotityön ryijylankaa.
Kirkon pohjoisen ikkunaseinän taidetekstiili: Taidetekstiilin taaempi osa on kudottu Wetterhoffin rohdinlangasta n:o 4 käyttäen sidoksena kanavaa ja palttinaa. Edessä oleva osa on kudottu palttinasidoksella Wetterhoffin rohdin 8 –langasta ja Goldschildin pellavalangasta 30/3.
Tekstiili on kudottu palttinasidoksella kiinto- ja kiertopujotuksella kuultokudokseksi.
Kirkkotekstiilien kutojana toimi Tiina Kivelä ja taidetekstiilit kutoi Alli Karhukorpi.
Tiina Kivelän mielestä kyse oli suuresta työstä.
- Tehtävä tuli minulle yllättäen, kun Pirkko Venetjoki kysyi. Opin tästä hankkeesta kutomaan erilaisia kuvioita. Villaa olin kutonut aikaisemminkin. Olen tyytyväinen työn jälkeen,
mutta välillä oli epätoivonkin hetkiä. Niistä päästiin yhdessä ohi.
Alli Karhukorpi muistelee tuntojaan työn ajalta:
- Tunsin oman riittämättömyyteni. Kutomiseen liittyi ajatus, kunpa saisin tekstiilit sellaiseksi kuin taitelija oli ne tarkoittanut, julistukseksi. Työ oli haasteellista. Mallikuvasta ei
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täysin nähnyt, minkälaiseksi lopputulos tulee. Kokonaisuus hahmottui tekemällä. Työssä sai
panna itsensä alttiiksi.
Ompelija, viimeistelijä ja hankkeen järjestelijä Pirkko Venetjoki kertoo:
- Tosi hyvä kokemus, työstä ei tullut paineita. Lähdin työhön hartain mielin. Työ oli uutta,
haastavaa. Mustaa sarjaa tehtäessä kuolema tuli vähäksi aikaa lähelle. Käytin työssä häive- ja
varsipistoa, kahta tekniikkaa. Kun työt oli hyvin kudottuja, niitä oli kiva ommella ja viimeistellä. Tekstiilien parissa on nopeasti mennyt kaksi vuotta.

Mikä on kirkkotekstiilien merkitys?
Edellä on viitattu käytännön tarpeisiin, joilla on perusteltu kirkkotekstiilien hankintaa. Kirkossa kaiken
perustana tulee kuitenkin olla usko. Siksi pohdin vielä kirkkotekstiilien merkitystä sanoman välittäjänä.
Vanha sanonta on kuulunut: Sehän on vain ulkoista. Vain sisäinen on tärkeää. Erottelua käytettiin
1700-luvulla kirkkopolitiikan välineenä. Vain sanallinen ja ymmärrettävä sai sijansa, kuvat kuuluivat
katoliseen uskoon ja ortodoksien kirkkoon. Raamatun tapahtumia esittävät kuvat pyrittiin korvaamaan
vertauskuvin. Ristiinnaulittu Kristus korvattiin ristillä, johon oli ripustettu käärinliina tai orjantappurakruunu. Ylösnoussut Kristus korvattiin sädehtivällä auringolla tai Jumalan silmällä. Valkoinen väri oli
hallitseva, sillä se kuvasi valistuksen ajan valoisuutta ja edistystä.
Luterilaiset oppi-isät ajattelivat toisin. Heidän mielestään esittävien kuvien avulla päästään lähelle
Raamatun tapahtumia. Maalaukset ja tekstiilit elävöittävät ja havainnollistavat uskon maailmaa. Kuvainriisto hämärtää sitä, että Jumala on näkyvällä tavalla puuttunut maailman ja ihmisten asioihin. Luterilaiset eivät olleet kuvamyönteisyydessään uuden ajatuksen keksijöitä. Jo keskiajalla evankeliumin
kuvia pidettiin ”köyhien Raamattuna”.
Jumalan sana saavuttaa ihmisen kaikkien aistien välityksellä. Erityisen hyvä tilanne on silloin, kun
kaikki aistit toimivat yhdessä ja luovat sisäisen kuvan Jumalan Sanasta, Herramme elämästä. Sydämeen
kätkettyä kuvaa voi miettiä arjen keskellä ja saada siitä lohdutusta.
Lutherin mukaan kuvalla ja siten myös kirkkotekstiileillä ovat seuraavat merkitykset:
kuvat on tarkoitettu katseltavaksi. Ne tuovat esille kauneutta, joka kertoo Jumalan
hyvyydestä.
kuva todistaa evankeliumista. Sitä on julistettava kaikin tavoin, saarnaamalla, laulamalla, musisoimalla ja maalamalla ja kuvien avulla.
kuvat muistuttavat. Kuvat painuvat mieleen ja pysyvät siellä paremminkin kuin
pelkät sanat.
ja tärkein: kuvassa on salatulla tavalla läsnä kuvattu kohde. Historian etäisyys katoaa, ja Raamatun tapahtumat tulevat keskellemme. Uskon maailmaa esittävien kuvien katselussa toteutuu suuri salaisuus. ”Jumala on läsnä….”
Kirkkotekstiilit yhdistävät meidät siihen uskoon, joka syntyi Palestiinassa ja joka välittyi meille
apostolien kautta. Uskon jatkuvuus halki aikojen näkyy siinä, että esimerkiksi kasukat olivat Jeesuksen
ajan käyttövaatteita.

16
Kristinusko on aina maastoutunut kuhunkin maahan ja paikkaan. Sen sanoma on saanut paikallista väriä. Kirkkotekstiilit ovat yleensä paikallisten taitajien teoksia, ja näin toteutuu kristinuskon pyrkimys tavoittaa kunkin ajan ihmiset.
Kauneus on ”oikotie Jumalan luokse” (Owe Wikström). Tekstiilien kauneus kertoo Jumalasta, joka on hyvyyden lähde. Lisäämme vielä: myös silloin kun kaikki näyttää pahalta ja rumalta, Jumala on
hyvyys. Saamme luottaa häneen, olipa päivä millainen tahansa.
Kirkon kaunistaminen on hengellinen tehtävä, joka kutsuu rukoukseen. Kirkon kaunistajia kiitämme, sillä he ovat hyvin käyttäneet Jumalan heille antamia lahjoja.
Onko panostus kauneuteen tuhlausta?
Juudas piti tuhlauksena kalliin voiteen käyttämistä. Jeesus sanoi: Sallikaa. Jumalan sana ei tarvitse
”rekvisiittaa”, sillä se on itsessään voimallinen. Mutta tekstiilien ja kuvien avulla voidaan vahvistaa
sanan voimaa ja havainnollistaa sanomaa.
Käydessään kirkossa moni ihminen on kokenut ”häikäisevän kauneuden”. Hän on halunnut jatkuvasti kokea Herran huoneen ihanuuden. Kauneus vaikuttaa syvästi mieleen.
Kun kokoonnumme kirkkoon, näemme itsemme ja koko maailman taivaallisen kauneuden valossa.
Vaikka jumalanpalvelus, vaatetus, kynttilä, alttaritaulut kuvaavat Jumalan maailmaa, niiden kyky kantaa Jumalan kauneutta on kuitenkin rajallinen. Siksi odotamme täyttymystä, taivaan kirkkautta. Tätä
odotusta kuvaa myös katseemme suunta, itä.
Raamatussa puhutaan kristitystä, joka kaunistaa itseään hääjuhlaa varten. Sielu iloitsee Jumalassa,
sillä se on puettu pelastuksen vaatteella ja kiedottu vanhurskauden vaatteeseen. Kaunistamisen vertauskuva on ylkä, joka laskee juhlapäähineen päähänsä, tai morsian, joka koristautuu kauneimpaansa (Jes.
61:10).
Valhekauneuden ongelma
Kirkko on aina arvostanut kauneutta. Samalla on kysytty: Missä ovat tämän maailman kauneus ja nautinnot? Eikö kaikki ajallinen kauneus ole lopulta vain löyhkää?
Kriittisille kysymyksille on sijansa. Paholainen oli kaunis katsella (Jes. 14:12, Hes 28:12). Paratiisin kiusauksen puutarhaa oli ihana tarkastella (1. Moos. 3:6). Maallinen kauneus voi johtaa kiusaukseen
ja eroon Jumalasta.
Varovaisuus on tarpeen. Emme koskaan kohtaa kaunista puhtaana vaan aina valekauneuden kuorruttamana. Valekauneus on hämäyskauneutta, joka haluaa olla täydellisen kaunis ja asettua kaikkien
ihailtavaksi, palvottavaksi. Valekauneus on itseriittoisuutta ja halua asettaa itsensä maailman keskipisteeksi. Esimerkkinä tällaisesta valhekauneudesta profeetta Hesekiel (27:3) esittää omalta ajaltaan
Tyyron kaupungin, sen ajan Venetsian, joka lausuu itsestään: "Minä olen kauneuden täydellisyys.”
Hämäyskauneuteen liittyy lumoava voima, joka vangitsee sen kanssa seurustelevan ja tekee palvojakseen. Oikean kauneuden ja hämäyskauneuden rajankäynti on "henkien erottamista toisistaan". Oikea kauneus on löydettävä hämäyskauneuden kuorrutuksen alta, läpi ja ohi. Oikean kauneuden avautuminen on kuin maahan kätketyn aarteen tai kalliin helmen löytämistä (Matt. 13:44-46).
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Jumala muuttaa Jeesuksessa ruman kauniiksi
Jumalan ilmoitus Jeesuksessa Kristuksessa on siinä häkellyttävä, että Jumalan Poika, Jeesus ottaa
omakseen kaiken kielteisen, siis myös valekauneuden. Olematta itse syypää itsensä korottamiseen hän
kärsii rangaistuksen ja muuttaa pahan ylösnousemuksessa ainutlaatuiseksi kirkkaudeksi, ihanuudeksi,
kauneudeksi.
Kauneutta syntyy vain siten, että pahuus ja rumuus tunnustetaan omaksi, siirretään Jumalan Pojan
harteille ja päästään osalliseksi hänen omasta katoamattomasta elämästään ja kirkkaudestaan, kauneudesta.
Kaiken kielteisyyden, myös valekauneuden on ensin kuoltava ja vasta sitten syntyy oikeaa kauneutta. Hämäyskauneuden kuoleminen ja oikean kauneuden syntyminen ovat samaa muutosta. Tätä
muutosta luterilainen usko on kutsunut syntisen vanhurskauttamiseksi.

Halsuan kirkon tekstiilien kuvioselostukset
Kaija Elo
VALKOINEN SARJA
Kasukka

Valkoisen kasukan selkäpuoli
Takana on iso vaalean siniharmaa latinalainen risti. Sen keskiössä on valkoisella pohjalla vihreät kirjaimet IHS. IHS muodostuu latinankielisten sanojen Iesus Hominum Salvator alkukirjaimista. Ne markitsevät suomeksi: Jeesus ihmisten Vapahtaja.
Sininen on iankaikkisuuden ja vihreä mm elämän ja kasvun väri.
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Takana ristin molemmin puolin 7 vaalean kullankeltaista pystyviivaa. Ne viittaavat Jeesuksen sanoihin: “Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän
valo (Joh. 8:12). Seitsemän viivaa liittyvät myös Halsuan kunnan vaakunan kanteleiden kieliin. Kulta
on taivaallinen väri. Luku seitsemän on täydellisyyden luku. Se sisältää sekä Jumalan luvun (3) että
maailman luvun (4).
Kasukan etupuolella on keskellä, vaalean siniharmaan pystylinjan päällä, yläosassa sitä, vaalean
kullankeltainen ympyrä, jonka keskellä sijaitsee kreikkalainen eli tasasivuinen risti. Sen sakarat muodostuvat neljästä tyylitellystä Halsuan kellotapulin oven päällä olevasta puoliauringonkehästä otetusta
säteestä.
Valkoinen on ilon, pyhyyden ja puhtauden väri. Valkoisia kirkkotekstiilejä käytetään Kristusjuhlina, mm. pääsiäisenä. Pääsiäisvirressä 105 veisataan: “Aurinkomme ylös nousi, paistaa voittovuorella.”
Stolat
Molemmissa malleissa kulkee keskellä vaaleankeltainen pystysuora linja, joka muodostaa stolien päissä samalla latinalaisen ristin pystypuun. Toisessa stolassa ristit on reunustettu vaalean siniharmaalla
viivalla, toisessa siniharmaa viiva asettuu ristin keskelle.
Molemmissa stolissa on lisäksi niskassa keskellä pieni kreikkalainen risti valkoisella pohjalla. Stola on Kristuksen ikeenalaisuuden merkki ja pappeuden tunnus (Matt.11:29-30).
Lukupulpetin kirjaliina
Keskeisenä kuviona on vaalean siniharmaa kotka lennossa. Kotka symbolisoi evankelista Johannesta
(Ilm. 4:7). Johanneksen evankeliumi on kuin ylhäältä nähty, “suurten näköalojen evankeliumi”. Saarnatuolin tai lukupulpetin kirjalautaan kuvatulla kotkalla levitetyin siivin on kuvattu myös Jumalan sanan
voimaa.
Kirjaliinan reunoilla, osittain kotkan siipien alla on kaksi pystysuoraa vaalean kullankeltaista viivaa. Luku kaksi symbolisoi Vanhaa ja Uutta Testamenttia, lakia ja evankeliumia.
Kastepöydän liina
Kuviona on osa laakeriseppelettä, nähtävillä osa vartta ja neljä vihreää lehteä. Laakeripuu kuuluu ikivihreisiin ja sitä on käytetty kuvaamaan ikuista elämää. Samoin seppeleen muoto symbolisoi iankaikkisuutta. Laakerin lehtiä ja oksia on jo keskiajalla käytetty kastemaljojen yhteydessä kuvaamaan kastetta
ja siinä alkavaa uutta elämää. Luku neljä merkitsee tässä neljää liittoa, jotka Jumala on solminut ihmisen kanssa: Liitot Nooan, Aabrahamin ja Mooseksen kanssa sekä evankeliumi, ilosanoma Kristuksessa.
Liinan keskelle on kuvattu pieni vaaleansiniharmaa vihkiristi eli kreikklainen risti ympyrän sisällä.
Se merkitsee Jeesukselle pyhitettyä, Jeesuksen omaa. Liinan kahdella reunalla on vaalean kullankeltaiset 2 cm leveät linjat kuten lukupulpetin kirjaliinassakin. Ne voidaan tulkita kuvaamaan lakia ja evankeliumia.
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VIHREÄ SARJA
Kasukka
Takana on iso vaalean vihreä latinalainen risti ja sen keskellä tummemman vihreällä pohjalla viinirypäleterttu, jossa yhdeksän marjaa. Aikaisemmin valmistettu vihreä antependium kuvaa viljantähkiä. Ne
viittaavat alttariin liitettynä ehtoolliseen, Kristuksen ruumiiseen. Viinirypäleet tuovat mukaan Kristuksen veren symboliikan. Rypäleiden yläpuolella, ikään kuin vartena on pieni latinalainen risti.
Takana ristin molemmin puolin on tumman vihreä pystyraita. Luvulla kaksi viitataan lakiin ja
evankeliumiin ja tässä myös Kristuksen kahteen luontoon, jumalalliseen ja inhimilliseen.
Kasukan etupuolella, keskimmäisen raidan yläosassa, on vaalean kullan keltainen tyylitelty apilaristi. Apilan lehti on Pyhän Kolminaisuuden vertauskuva. Kulta ristin värinä merkitsee Jeesuksen kuninkuutta.
Liturginen väri vihreä on elämän, kasvun ja toivon väri. Sitä käytetään suurten juhlien välisenä aikana ja se on esillä useimmin.
Stolat
Molemmissa malleissa kulkee keskellä vaaleampi vihreä pystysuora linja, joka yhdistyy stolien päissä
latinalaisten ristien pystypuihin. Toisessa stolassa ristien leveä ulkoreunus on vaalean kullan keltainen,
kapea keskusta vihreä ja keskineliö valkoinen. Toisessa kapeampi valkoinen reunus kiertää vaalean
kullan keltaista keskustaa.
Molemmissa stolissa on lisäksi niskassa keskellä pieni vaalean kullan keltainen kreikkalainen risti
vaalean vihreällä pohjalla. Stola on Kristuksen ikeenalaisuuden merkki ja pappeuden tunnus. “Ottakaa
minun ikeeni hartioillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt” (Matt.11:29-30).
Lukupulpetin kirjaliina
Kirjaliinan kuva-aiheena on karitsa, joka kantaa voitonlippua. Karitsa kuvaa Kristusta ihmiskunnan
syntien kantajana.” Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin” ( Joh. 1:29). Karitsa
kantaa jalalla ristipäisessä varressa valkoista lippua, jossa on vaalean kullan värinen risti. Kullan väri
ristissä on kuninkuuden vertauskuva. Halsuan kirkon saarnatuolin katoksen päälle on sijoitettu puinen
karitsaa esittävä veistos.
Kirjaliinan reunoilla on kaksi pystysuoraa vaalean kullan keltaista viivaa. Luku kaksi esittää Vanhaa ja Uutta Testamenttia, lakia ja evankeliumia.
Kastepöydän liina
Kuviona on iisopin oksa ja siinä 4 sinistä kukkaa. Kirkkoisä Augustinus piti iisoppia katumuksen ja
nöyryyden vertauskuvana. Iisoppi on liitetty myös kasteeseen ja sisäiseen puhdistumiseen. “Vihmo
minut iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi” (Ps. 51:9). Luku neljä merkitsee tässä neljää liittoa,
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jotka Jumala on solminut ihmisen kanssa: Liitot Nooan, Aabrahamin ja Mooseksen kanssa sekä evankeliumi, ilosanoma Kristuksessa.
Liinan keskelle on kuvattu pieni vaalean kullan keltainen vihkiristi, kreikkalainen risti ympyrän sisällä. Se merkitsee: Jeesuksen oma.
Liinan kahdella reunalla vaalean kullan väriset 2 cm leveät linjat kuten kirjaliinassakin voidaan
tulkita kuvaamaan lakia ja evankeliumia.

PUNAINEN SARJA
Kasukka
Takana on iso vaalean kullan keltainen latinalainen risti, jonka poikkipuun yläreunassa väri häivytetään
punaiseen pohjaan. Keskellä ristiä on tyylitelty kolmilehdykkäinen valkoinen lilja, joka on Pyhän Kolminaisuuden vertauskuva.
Halsuan kirkon saarnatuolin kynttelikössä on keskellä kuva-aihe, joka voidaan tulkita kolmilehdykkäisen liljan muodoksi. Kullan värinen risti viittaa Jeesuksen kuninkuuteen.
Takana ristin molemmin puolin on pohjaa vähän vaaleampi pystyraita. Luvulla kaksi viitataan lakiin ja evankeliumiin ja tässä myös Kristuksen kahteen luontoon, jumalalliseen ja inhimilliseen.
Kasukan etupuolella on keskellä ylhäällä, vaalean kullan keltaisen pystylinjan päällä, neljästä valkoisesta liljankukasta muodostuva kreikkalainen risti. Valkoinen väri ristin värinä kuvaa taivaallista
valoa. Valkoisia liljoja on kirkkotaiteessa käytetty myös ylösnousseen Kristuksen kuvana.
Punainen on Pyhän Hengen, tulen, rakkauden ja Kristuksesta todistamisen väri. Sitä käytetään mm.
Tapaninpäivänä, Helluntaina, Apostolien päivänä ja Pyhäinpäivänä.
Stolat
Molemmissa malleissa kulkee keskellä vähän vaaleampi punainen pystysuora linja. Ensimmäisessä
stolassa päiden latinalaisten ristien leveä ulkoreunus on valkoinen ja keskusta vaalean kullan keltainen.
Toisessa mallissa vaalean kullan keltainen kapeampi reunus kiertää valkoista keskustaa.
Molemmissa stolissa on lisäksi niskassa keskellä pieni valkoinen kreikkalainen risti.
Lukupulpetin kirjaliina
Kirjaliinan yläosassa on valkoisella kudottu rakennuksen kaarielementin
ylin osa. Keskimmäisen kiven päällä ovat kirjaimet IHS (Jeesus ihmisten
Vapahtaja).
Kaaren keskimmäinen kivi on ns. kulmakivi. Efesolaiskirjeen toisen
luvun kahdennessakymmenennessä jakeessa sanotaan: “Te olette kiviä
siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus.”
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Kirjaliinan reunoilla on kaksi pystysuoraa valkoista viivaa. Luku kaksi symboloi Vanhaa ja Uutta
Testamenttia, lakia ja evankeliumia.
Kastepöydän liina
Liinaan on kuvattu ympyrän kaarelle sitruunapuun oksa ja siinä seitsemän lehteä ja kypsä hedelmä.
Aina vihreänä, valkoisin kukin kukkivana ja hedelmää tekevänä sitruunapuu on voitu nähdä elämänpuuna. Siksi sen oksia ja hedelmiä on käytetty mm. kastetilaisuuksissa, konfirmaatioissa ja häissä.
Luku seitsemän on täydellisyyden luku. Se on yhdessä Jumalan (3) ja ihmisen (4) luku. Kastepöydän
liinojen kaareva kasviaihe toistaa Halsuan kirkon vanhojen ehtoollisleipä- ja ehtoollisviiniastioiden
koristekaiverrusten aihepiiriä.
Liinan keskelle on kuvattu pieni valkoinen vihkiristi, kreikkalainen risti ympyrän sisällä. Se merkitsee: Jeesuksen oma.
Liinan kahdella reunalla on valkoiset 2 cm leveät linjat. Ne kuvaavat lakia ja evankeliumia.

VIOLETTI SARJA
Kasukka
Takana on iso vaalean violetti latinalainen risti. Sen keskellä on kirjaimet I.S. Ne merkitsevät suomeksi: Jeesus Vapahtaja (Jesus Salvator). Ristin keskustan ylä- ja alapuolella on poikkipuun suuntaisesti
alue, joka kudotaan tummalla violetilla ja valkoisella kertomaan valosta, joka ristiltä loistaa vaikeimpinakin aikoina. Ylemmän valoalueen päällä on vierekkäin 5 pientä tumman punaista ruusua. Ne kuvaavat Kristuksen viittä haavaa. “Kristuksen viisi haavaa ovat hänen kärsimyksensä viisi ruusua.” (Bernhard Clairvauxlainen) Ruusujen kulmikkaassa muotoilussa olen ottanut huomioon aikaisemmin Halsuan kirkkoon valmistettujen antependiumin ja saarnatuolin kirjaliinan kärsimyskruunujen okaat. Ruusujen keskustat ovat tasakylkisen kolmion muotoiset ja siten viittaavat Pyhään Kolmiyhteyteen.
Takana ristin molemmin puolin on keskivioletti pystyraita. Luvulla kaksi viitataan lakiin ja evankeliumiin ja tässä myös Kristuksen kahteen luontoon, jumalalliseen ja inhimilliseen.
Kasukan etupuolella on keskellä ylhäällä, vaalean violetin pystylinjan päällä, violetin värinen ympyrä. Sen sisällä on valkoinen neliöristi. Neliöristi on maailmanlaajuisen lähetystyön tunnus. Neliö
kuvaa maailmaa, jonka kaikilla ilmansuunnilla asuville ihmisille tulee julistaa evankeliumia (Mark.
16:15). Valkoinen väri ristin värinä symboloi taivaallista valoa.
Violetti liturgisena värinä esittää katumusta, parannusta ja odotusta. Mustaan verrattuna siinä on
valonkajastusta. Violettia käytetään mm. adventti- ja paastonaikoina.
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Stolat
Molemmissa malleissa kulkee keskellä vaaleampi violetti pystysuora linja, joka yhdistyy stolien päissä
latinalaisten ristien pystypuihin. Toisessa stolassa ristien leveä ulkoreunus on valkoinen, toisessa kapeampi valkoinen reunus kiertää violettia keskustaa.
Molemmissa stolissa on lisäksi niskassa keskellä pieni kreikkalainen risti valkoisella pohjalla.
Lukupulpetin kirjaliina
Kirjaliinan keskellä kulkee sininen “elämän veden virta”. Sen yläosan päällä ovat kreikan kirjaimet alfa
ja omega. Aihe on Ilmestyskirjasta:” Valtaistuimella istuva lausui: Minä olen A ja O, alku ja loppu.
Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.”
Kirjaliinan reunoilla on kaksi pystysuoraa vaalean violettia viivaa. Luku kaksi symbolisoi Vanhaa
ja Uutta Testamenttia, lakia ja evankeliumia.
Kastepöydän liina
Liinan keskiosa on veden sininen ja viittaa kasteveteen. Siniselle pohjalle on kuvattu neljä orvokkia
ympyrän kaarelle. Keto-orvokkia pidetään Pyhän Kolminaisuuden vertauskuvana kolmivärisyytensä
takia. Orvokin violetti symboloi myös katumusta. Orvokkia on pidetty nöyryydenkin vertauskuvana.
Luku neljä merkitsee tässä neljää liittoa, jotka Jumala on solminut ihmisen kanssa: Liitot Nooan,
Aabrahamin ja Mooseksen kanssa sekä evankeliumi, ilosanoma Kristuksessa.
Liinan keskelle on kuvattu pieni valkoinen vihkiristi, kreikkalainen risti ympyrän sisällä. Se merkitsee: Jeesuksen oma.
Liinan kahdella reunalla vaalean violetit 2 cm leveät linjat, kuten kirjaliinassakin, voidaan tulkita
kuvaamaan lakia ja evankeliumia.

Kastepöydän liina (violetti)
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MUSTA SARJA
Stolat
Molemmissa malleissa kulkee keskellä kapea harmaa pystysuora viiva, joka jatkuu stolien päissä latinalaisten ristien pystypuiden keskustassa. Ensimmäisessä mallissa kapeiden harmaiden ristien leveä
ulkoreunus on valkoinen. Toisessa stolassa valkoisten ristien päällä on harmaan kapean pystyviivan
lisäksi kaikissa neljässä päässä harmaa muratin lehti.
Kapea harmaa pystyviiva kuvaa elämän hopealankaa “Muista Luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin
hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy...” (Saarn. 12:6). Missä hopealanka näyttää katkeavan, siinä
kantaa risti.
Murattiaihetta on käytetty jo varhaiskristilliseltä ajalta lähtien julistamaan kuolemattomuutta ja
ikuista elämää.
Molemmissa stolissa on niskassa keskellä pieni valkoinen kreikkalainen risti.

Lukupulpetin kirjaliina
Kirjaliinan keskelle on harmaalle pohjalle kuvattu musta ristiankkuri ja sen päälle pieni valkoinen sydän. 1. Korinttolaiskirjeen 13. luvun loppuosassa kuvataan, kuinka sitten, kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Me näemme kasvoista kasvoihin ja myös tieto, joka nyt on vajavaista, on täydellistä.
Lopuksi sanotaan:” Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.”
(1. Kor 13: 13). Risti kuvaa uskoa, ankkuri toivoa ja sydän rakkautta.
Ankkurin muodossa on vastaavuutta aikaisemmin tehdyn saarnatuolin kirjaliinan tiimalasien muodon kanssa.
Keskiosaa reunustaa molemmin puolin kolme pystysuoraa harmaata viivaa. Luku kolme viittaa
Pyhään Kolminaisuuteen, luku kaksi Vanhaan ja Uuteen testamenttiin.
Lukupulpetin ja kastepöydän pysyvien tekstiilien kuvioselostukset
Lukupulpetti
Keskellä luonnonvalkoista ohuempaa pohjaa on 7 valkoista, vähän paksumpaa pystyviivaa. Viivat viittaavat Halsuan kunnan vaakunan kanteleiden kieliin. Ne kuvaavat myös ylhäältä lankeavaa taivaallista
valoa ja liittävät osaltaan nämä pellavatekstiilit villasta kudottaviin paramentteihin, joiden kokonaisnimi on “Minä olen maailman valo”, Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin kahdeksannesta luvusta,
jakeesta 12. Valkoinen on ilon, pyhyyden ja puhtauden väri. Luku seitsemän on täydellisyyden luku.
Tekstiilin sakaroiden reunoilla on 2 cm leveät pystyraidat luonnonvalkoisesta vähän paksummasta pellavasta. Luku kaksi viittaa lakiin ja evankeliumiin. Pöytälevyn päälle muodostuu viivastoista risti keskelle neliötä.
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Kastepöytä
Muuten samoin kuin lukupulpetin tekstiilissä, reunoilla ei pystyraitoja. Pöytälevyn päälle muodostuu
viivastoista risti.
Kastepöydän käännettävä tekstiili
Valkoisen ristin päissä on eri sidoksella erotettu valkoinen neliö (9 cm x 9 cm), jonka päällä on joka
sakarassa erilainen symboli. Yhteen suuntaan näkyy vaalean siniharmaa yksinkertainen kala. Se käännetään esille valkoisen liturgisen värin pyhinä. Kala on vanhimpia Kristusta kuvaavia symboleja. Kalaa
tarkoittavan kreikankielisen sanan kirjaimista ( i, kh, th, y, s, ) saadaan niitä alkukirjaimina käyttäen
suomeksi käännettynä seuraavat sanat: Jeesus Kristus Jumalan Poika Vapahtaja. Vaalean siniharmaata
käytetään valkoisen sarjan kuviovärinä.
Toiseen suuntaan on violetti Pyhän Kolminaisuuden symboli, tasasivuinen kolmio.
Kolmanteen suuntaan vihreä Pyhän Kolminaisuuden kuva, apilanlehti, joka voidaan nähdä myös
mansikanlehtenä. Merkitys on molemmilla sama.
Neljänteen suuntaan näkyy punainen Pyhän Kolminaisuuden vertauskuva, tasasivuinen kolmio ja
tyylitelty apilanlehti yhdessä.
Pohjoisen ikkunaseinän tekstiiliteoksen ”uusi taivas, uusi maa” kuvioselostus
Osa 1
4 m korkean ja 120 cm leveän taaemman tekstiilin keskiosa muodostaa edessä olevalle värilliselle osalle liialta valolta suojaavan taustan. Se myös häivyttää takana olevia ikkunanpuitteita ja ikkunoista näkyvää maisemaa.
Osan 1. reunoilla näkyy molemmin puolin ikkunoiden kohdalla 7 (täydellisyyden luku) ikään kuin
lasimaalauksen harmaata lyijypuitetta. Ne häipyvät ylhäällä taivaalliseen valoon. Aivan reunoissa pystysuorat ”lyijypuitteet” jatkuvat alhaalta aivan ylös asti. Poikkiviivojen väliin jää suorakaiteen muotoiset osittain läpinäkyvät valkoiset lasiin viittaavat alueet. Nämä elementit rakentavat valoon asetetulle
tekstiiliteokselle yhteyksiä vanhojen katedraalien lasimaalausten kanssa.
Osa 2.
Tekstiiliteoksen aihe pohjautuu Ilmestyskirjan 21 ja 22 lukuun. Siinä kerrotaan, kuinka enkeli näyttää
Johannekselle uuden taivaan ja uuden maan. Taivaasta, Jumalan luota laskeutuu pyhä kaupunki, uusi
Jerusalem (21:2). Jumala itse lupaa asua ihmisten keskellä, joista tulee Hänen kansansa (21:3). ”Hän
pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” (21:4).
Sille, jolla on jano, Jumala lupaa antaa lahjaksi vettä elämän veden lähteestä (21:6). Elämän veden
virta kumpuaa kristallinkirkkaana Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta (22:1)
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”Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa.” (22:5) Olen valinnut kirkkotekstiilisuunnitelmieni kokonaisnimeksi Minä olen maailman valo
(Joh. 8:12). Uusi taivas, uusi maa” -aihe rakentaa siis yhtenäistä kuvaohjelmaa.
Tekstiilin alaosa kuvaa maata, murretuin värein peltoja, metsiä ja tässä maailmassa kohdattavia
asioita. Keskiosassa enkeli kääntää ikään kuin verhoa pois silmiemme edestä ja antaa nähdä osan tuonpuoleista ja tulevaa. Ylhäällä taivaallinen pyhä kaupunki välkkyy loistavine muureineen ja portteineen.
Siinä on 12 Karitsan apostoleille nimettyä jalokivistä peruskiveä. Portit ovat aina auki ja Jumalan kirkkaus valaisee sen. (Ilm. 21:9-27) Elämän veden virta tarjoaa raikasta vettä jo nyt. Juhlivaan pelastettujen joukkoon kuuluvat yhdessä sekä perille päässeet että Kristuksen kirkko maan päällä.
Kristillisen seurakunnan rukoukset osallistuvat nyt jo taivaalliseen jumalanpalvelukseen. Pyhien
rukoukset tulevat kuulluiksi. Ne nousevat Jumalan eteen. ( Ilm. 8:4). Kristitty rukoilee itsensä ja läheistensä puolesta, mutta myös koko Jumalan seurakunnan puolesta ja Jumalan työn puolesta kaikkialla
maan päällä.
Morsiushuoneen ryijyn ”elämänpuu” kuvioselostus
Halsuan kirkon morsiushuoneen ryijy on nimeltään ”Elämän puu”. Sen aihe
liittyy kirkon pohjoisen ikkunaseinämän ”Uusi taivas, uusi maa” tekstiiliteokseen. Elämän puusta kerrotaan Ilmestyskirjan 22 luvussa, sen toisessa jakeessa.
”Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät,
uuden sadon kerran kuukaudessa ja sen lehdistä kansat saavat terveyden.” (Ilm
22:1-2)
Elämänpuu – morsiushuoneen ryijy
Halsuan kirkon vanhassa alttaritaulussa on kuvattuna Kristus ristillä, ja ristin juurella Adamin pääkallo
ja luu. Adamin hauta on ajateltu olleen Golgatan kummun alla ja sen päälle on pystytetty risti, jolla
Kristus teki tyhjäksi perisynnin ja voitti kuoleman. Siksi myös ristiä on voitu kuvata Elämän puuna.
Alkuparatiisin elämän puu on joissakin kertomuksissa liitetty Jeesuksen ristiin siten, että Adamin haudalle kasvanut tai kasvaneet puut olisi siirretty myöhemmin Jerusalemiin ja niistä yhteen kasvaneesta
puusta olisi valmistettu risti. Useita nimeltä mainittuja ikivihreitä puita tai hedelmäpuita on kuvattu
sekä alkuparatiisin että taivaallisen paratiisin puina.
Granaattiomenapuun hedelmin on usein koristeltu esim. vanhoja lampetteja. Niin Halsuallakin.
Granaattiomenapuu on yksi niitä, joita on kutsuttu elämän puuksi. Miika kirjoittaa tulevasta rauhan
valtakunnasta: ”Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut.” (Miika 4:4). Virren 515 sanoin: ”Istumme yhdessä lehväin alla,
kansat ei pelkää toisiaan.” Morsiushuoneen tuoleilla istuessa saattaa tulla tämäkin virsi mieleen.
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Ryijyn yläosassa on teksti: GRATIA DEI. Jumalalle kiitos! Vähän alempana, kirjoituksen molemmin puolin, on vuosiluku 2002 jaettuna kahteen osaan. Vanhat suomalaiset ryijyt on usein varustettu kirjaimilla AD tai kirjoitettuna Anno Domino (Armon vuonna) ja vuosiluvulla. Tämän ryijyn kutomisvuosi on numeroiltaan hyvin erikoinen ja esille tulevan arvoinen.
Elämän puu kuvataan taivaallisessa valossa, hohtavien katujen keskellä, elämän veden virtojen
haarassa. Puun runko on ristin muotoinen. Lehvästön keskeltä näkyy 12 eri kypsyysasteella olevaa hedelmää. Ryijyn molemmilla sivuilla, ikään kuin tämän maailman ajan puolella, näkyy tumman sinisellä
pohjalla yhteensä 14 vaaleanpunaista mantelipuun kukkaa. Kukkiva mantelipuu on valvomisen vertauskuva (Jer. 1.11-12). Mantelipuulla voidaan myös symbolisoida elämää ja sitä on pidetty yhtenä
alkuparatiisin puista.
Puun alapuolella ja takana elämän veden virrat murtautuvat tulevasta ajasta jo tähän nykyiseen,
tummin ja violetein värein kuvattuun aikaan.

Miten opimme katsomaan kirkkotekstiilejä?
Kirkkotekstiilinäyttelyssä oli paljon kaunista katseltavaa. Mutta samalla mieleen tuli huoli siitä, miten
tuo rikkaus alkaisi elää sieluissamme. Tätä huolta on kannettu ennenkin. On kyselty, miten Raamatun
sana kuljetetaan ihmisen sisimpään, niin että se synnyttää hedelmää. Vaikutuksen aikaansaamiseksi on
laadittu mietiskelyoppaita. Ne auttavat ymmärtämään, miten Raamatun kuva ja sana tulevat sisimmässä
eläväksi. Tavoitteena on sydämen kaunistaminen Jumalan Sanalla.
Kuvan käytöstä monilla on muistikuva pyhäkoulusta tai koulun uskonnonopetuksesta. Raamatun
kuvaa tarkasteltiin samalla, kun opettaja kertoi tapahtumasta. Näin se jäi pysyvästi mieleen.
Raamatun sanoman vaikuttaa aina. Myös raamatulliset kuvat ovat voimakkaita. Silloin kun sisin
on liikahtanut ja tullut lämpimäksi, kuvan vaikutuksia tulee tarkata, selvittää ja miettiä. Tällöin kuvattu
asia laskeutuu sydämeen ja opettaa omaatuntoa. Myös sydämen koettelu tulee mahdolliseksi. Voimme
kysyä, onko elämäni vastaanotetun kuvan mukaista?
Kuvan sisältö vaikuttaa sydämessä, ja tällöin tapahtuu muutos, jota kutsutaan parannukseksi tai
kääntymykseksi. Syvällisen muutoksen aikaansaaminen on kokonaan Jumalan käsissä. Hän opettaa
sydäntä ja omaatuntoa antamalla kuvan ja sen sisällön synnyttää mielen liikkeitä. Vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan huolellista katselua, kuvan sisällön opiskelua ja mietiskelyä.
Lutherin mukaan mietiskelyssä voidaan erottaa neljä vaihetta:
- Rukous. Ilman Pyhän Hengen apua näemme vain pinnallisesti, mutta kuvan syvä merkitys jää
huomaamatta. Hartaus, hiljentyminen ja rukous ovat hengellisen katselun lähtökohtia. Tuollainen vastaanottava asenne syntyy jumalanpalveluksessa.
- Katseleminen. Kuvia tulee katsella huolellisesti ja lämmöllä. Itse Jumala on niissä läsnä ja opettaa niiden välityksellä.
- Kuvien merkitykseen tutustuminen. Kuvan voi aluksi sijoittaa laajaan yhteyteen. Jo väri kertoo
paljon merkityksestä. Mikä Raamatun kohta on kuvan taustalla? Tämä kysymys johtaa miettimään kuvan ja Raamatun sanan yhteyttä.
- Soveltaminen omaan elämään. Kuvien sisältö avautuu oman elämäntilanteen mukaan. Sisin herkistyy vastaanottamaan kuvien sisällön, kun koettelemukset kääntävät sydämen Jumalan puoleen. On
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hyvä, jos tällaisia hetkiä varten olemme varastoineet kuvien merkityksen muistiin ja koonneet käyttömme kokonaisen apteekin Jumalan sanan ja kuvan runsaudesta.
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Viisi leipää ja kaksi kalaa
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Voittava uhrikaritsa

