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Uutta intoa ja innostusta 

Via ry:n paikallisosastoihin

Syksy on sopiva aika innostua uudesta näkökulmasta vialaiseen toimintaan. Saimme valmiiksi isoja projekteja: 
kappelin ja kymmenen puutarhakonserttia. Tuli tilaa uudelle, ja nyt on paikallisosastotoiminnan ja toimijoiden 
innostumisen ja uusiutumisen aika.   

Aloitan innostamisen omalla tavallani: liikkumalla aikajanalla. Tarkastelen vialaista toimintaa 20-vuotisjaksojen 
avulla. Lieneekö lukijoista kukaan huomannut, miten merkittäviä ne ovatkaan? 
* 1955 Kirjeopisto Via perustetaan
* 1975 Kirjeopisto Vian Valtakunnallinen Oppilasyhdistys perustetaan.
* 1995 Via-Akatemia perustetaan.
* 2015 Kirjeopisto Via siirtyy Via-Akatemian säätiön omistukseen ja Via-Akatemian kautta toimivaksi.

Lähestymme tulevan vuoden 2015 vaihteessa tapahtumaa, jota varten Via-Akatemia ja sitä ylläpitävä säätiö 20 vuotta 
sitten perustettiin: jatkamaan Kirjeopisto Vian työtä. Tätä kohti olemme kulkeneet kaikki nämä vuodet uudistamalla 
pikku hiljaa toimintaamme, kehittymällä lehtityössä ja avautumalla ulospäin aiemmasta jäsenkeskeisyydestä. 

Kirjeopisto Vian siirtämiseen Via-Akatemian säätiön omistukseen ja Via-Akatemian kautta toimivaksi tarvitaan paljon 
muutakin kuin että kirjoitan nimeni lahjakirjaan. Paikallisosastojen aktiivien tulee entisestään aktivoitua, uusiutua ja 
innostua ottamaan vastuuta kehitteillä olevien Via-Akatemian alaisten ajatusjoogakoulujen perusopetuksesta.

Perinteinen kirjeopisto-opetus luonnollisesti säilyy siinä rinnalla ja allekirjoittanut vastaa siitä edelleen. Kirjeopiston 
omistajanvaihdos ei näy ulospäin juuri mitenkään: yhteystiedot, toimintatavat ym ovat entiset. 
Oppilasyhdistystoiminnan historiasta löytyy selkeä ja toimiva esikuva ajatusjoogakouluille. Kuka muistaa vielä 70– ja 
80–luvuilta opetuskirjeiden tasopiirit?

* yhteinen piiri: I opetuskirje
* sytytyspiiri: II–III opetuskirje
* sisempi piiri: IV–V opetuskirje
* esisafiiri: VI–IX opetuskirje
* safiirin loisto: X opetuskirje 

Tällä samalla opetuskirjekohtaisella teemapohjalla toimivat myös nykyiset ajatusjoogakoulut. Nyt tarvitaan tietojen, 
osaamisen ja taitojen päivitystä sekä tietoiseksi tulemista siitä, mitä osaa. Aktiiveilla jatko-opiskelijoilla on runsaasti 
hiljaista tietoa ja taitoa, joka tulee saada käyttöön. Helsingin, Turun ja Kemin ajatusjoogakoulut toimivat jo ja 
Savonlinnakin aloittelee. Näissä mukana olleet jatko-opiskelijat ovat jo päässeet hyvin juonesta kiinni. Uusia 
ajatusjoogakouluja ei ole tarkoitus perustaa heti lisää, koska ensin tulee keskittyä valmiuksien rakentamiseen.

Via Positivassa 1/2013 kirjoitin ajatusjoogaohjaajakoulutuksesta. Perusasiat on siinä, vaikka koko ajan ajatukset 
selkiytyvät ja kehittyvät. Nyt tänä syksynä huomio kohdennetaan perustason I ohjausasioihin eli aktiivisten jatko-
opiskelijoiden ohjaamiseen. Myös ajatusjoogaohjauksen harjoittelijat Elina Kakko ja Sami Pajunen ovat tässä 
mukana, koska ajatusjoogan ohjaukseen kuuluvat asiat opitaan perustasolla, ylempi (II) taso tuo vain kullekin 
soveltuvan pohjakoulutukseen liittyvän laajemman painopistealueen.

Valon Tilassa syyskuun 10. päivänä aloitimme paikalla olleiden Etelä-Suomen aktiivisten jatko-opiskelijoiden kanssa 
pohdinnat. Ilahduttavaa oli, että Tampereelta ja Turusta saakka oli tultu mukaan. Tarkoitan aktiivisella jatko-
opiskelijalla henkilöä, jolla on avoin ja luottamuksellinen keskusteluyhteys kanssani, hän toimii myös yhteisön 
hallinnossa, osallistuu yhteisön talkootöihin ja tapahtumiin mahdollisuuksiensa mukaan ja vierailee myös Kerimäen 
tapahtumissa. Tämä laaja aktiivisuuspohja on edellytys ajatusjoogaohjauksen perustaksi. Muita piirejähän toki 
paikallisosastoissa voidaan pitää aivan vapaasti. Ajatusjoogaan (Kirjeopisto Vian perinteiseen rajajoogaan) liittyvät 
aloitteet ja ehdotukset käynnistyvät, realisoituvat ja voivat edetä, kun ideoija ottaa yhteyden ajatusjoogan 
vastuuopettajaan eli allekirjoittaneeseen ja aloittaa rakentavan keskustelun.

Ensi kesänä on VII kesäakatemia Kaukalinnassa Kerimäellä. Vietämme samalla Via-Akatemian 20-vuotisjuhlaa. 
Innostunut odotukseni on, miten hyvin alkavan työkauden pohdintojen ja työskentelyn tulokset ovat jo silloin 
näkyvillä.

Valoisaa, iloista ja innostavaa syksyä!
Terttu Seppänen



Kaukalinnan kyläkappeli siunattiin 
käyttöön juhannuspäivänä

Kaukalinnan kyläkappelin  käyttöön siunaaminen oli juhannuspäivänä, osana Via-
Akatemian VI:nnen kesäakatemian ohjelmaa. Rovasti, aluekappalainen Toivo 

Loikkanen ja kesäkanttori Maria Padatsu toimittivat siunaamisen, Terttu Seppänen 
ja Sinikka Juntura avustivat psalmien lukijoina.  

Juhlavieraina oli kyläläisiä, kappelin rakentamisessa mukana olleita 
sekä kesäakatemian osallistujia. 

Juhla alkoi Kaukalinnan salissa ja päättyi rukoukseen ja 
suvivirteen kappelissa. Puheessaan Toivo Loikkanen toi 
esiin mm sen miten ympyrä sulkeutuu kun kyläläiset 
palaavat Kaukalinnan pappilaan kyläkappelin myötä. 

”Tottakai me tultiin kun saatiin kylälle oma kirkko”, 
kuten yksi Kaukalinnan naapureista totesi juhlaan tul-
lessaan.  

Rovasti, aluekappalainen Toivo Loikkanen toimitti Kaukalinnan kyläkappelin käyttöön siunaamisen. Tilaisuuden päätös ta-
pahtui kappelissa. Via-Akatemialle lahjaksi tuomansa kirjat hän ojensi Terttu Seppäselle.
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Kaukalinnan kyläkappelin 
käyttöön siunaaminen

 21.6.2014 klo 13

Tervetuloa
Virsi 571:1-4
Alkusiunaus

Johdantosanat
Psalmi /Psalmeja

Kiitosvirsi 332
Raamatun lukua

Puhe
Kappelin siunaaminen

Rukous
Isä meidän rukous

Virsi 525:1,5,6

Siunaamisen toimittavat: 
Toivo Loikkanen, rovasti, aluekappalainen

Maria Padatsu, kesäkanttori
Psalmeja lukevat:

 Terttu Seppänen ja Sinikka Juntura

Toivo Loikkanen lahjoitti Kerimäen kappeliseura-
kunnan/Savonlinnan seurakunnan puolesta juhlan päät-
teeksi Via-Akatemialle kaksi kirjaa: Esko Mielosen ja 
Reijo Pakarisen Kallunmäki ja Tuomas Kempiläisen 
Kristuksen seuraamisesta. 

Juhlan jälkeen vieraat nauttivat talkoolaisten tar-
joamat juhlakahvit mitä varten Eija Hoikkala leipoi 
kakut Kaukalinnassa, kahvipullat ostettiin. 

Kyläkappelin käyttöönsiunaus sai näkyvästi julki-
suutta, kun 12.6. lehdistötilaisuudessa mukana olleet 
toimittajat Merja Kuuramaa (Itä-Savo ja Puruvesi) ja 
Kari Tegelberg (Savonmaa) kirjoittivat siitä ennak-
koon. Kerimäen kappeliseurakunnan tapahtumissa mai-
nittiin myös Kaukalinnan ”kyläkappelin” (kellari-
kappelin) käyttöön siunaaminen. 

Paikallislehtien kirjoitukset ilmestyivät seuraavasti;
– 14.6. Itä-Savo, Kaukalinnan kyläkappeli vihitään 

käyttöön juhannuksena, etusivun kuvatekstinä oli 
Kappeli syntyi vanhaan maakellariin

– 18.6. Puruvesi, Kaukalinnaan valmistuu 
kyläkappeli

– 18.6. Savonmaa, VI  kesäakatemia alkaa 20. 
kesäkuuta, Kaukalinnan kyläkappeli siunataan 
juhannuspäivänä 

Kaukalinnan kyläkappeli on tarkoitettu kaikkien ky-
läläisten käyttöön, ympäri vuoden. Sinne mahtuu 20 - 
30 henkeä. Pauli Koistinen rakensi Kaukalinnan van-
hoista lankuista puusepäntyönä alttaripöydän ja penkit. 
Alttaritaulu on canvas-työnä tehty jäljennös Ylösnouse-
musikonista, jonka Heljä Wiljander on maalannut ja 
lahjoittanut Via-Akatemialle. Alkuperäinen ikoni on 

Kaukalinnan salin seinällä, ikonista kerrottiin myös kai-
kissa lehtijutuissa värikuvan kera. 

Tahdottavasti kyläläiset palaavat Kaukalinnan pappi-
laan ja ottavat kappelin ”omaksi  kyläkirkokseen”. Tä-
hän mennessä kyläkappeliin on käynyt tutustumassa 
Kaukalinnan konsertti- ja muistotilaisuusvieraita sekä 
kesän majoittujia. Myös kyselyjä mahdollisuudesta vie-
railla kappelissa on tullut puhelimitse ja sähköpostitse. 
Savonlinnan paikallisosaston syyskauden ensimmäinen 
ajatustyöpiiri pidettiin kappelissa.

- - -
Kun Sinikka vei Ylösnousemus-ikonin canvas-työtä 

varten kerimäkeläiseen Ahti Makkosen valokuvaus-
liikkeeseen niin kävi ilmi että Makkonen on itsekin 
ikonimaalari ja että hän opettaa myös ikonimaalausta. 
Kun Sinikka haki valmista työtä niin Ahti Makkonen 
kertoi että hän tahtoo lahjoittaa maalaamansa Kristus-
ikonin Via-Akatemialle niin että ”ikoni jäisi kotiky-
lälle”. Ikonille löytyi paikka Kaukalinnan salista. 

Kyläkappelin käyttöön siu-
naamistilaisuus tapahtui 
Kaukalinnan salissa, koska 
kappeliin ei olisi mahduttu.
Naapureita ja kyläläisiä
oli ilahduttavan runsaasti
paikalla.

Rovasti, aluekap-
palainen Toivo 
Loikkanen ja 
kesäkanttori Maria 
Padatsu toimittivat 
kyläkappelin
siunaamisen.
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Ylösnousemus-ikoni alttaritauluna
Taiteilija Heljä Wiljander on kertonut Ylösnousemus-
ikonistaan seuraavaa:

— Kohtasin Ylösnousemus-ikonin ensi kertaa Istan-
bulissa Choran kirkossa. Se oli monimetrinen, toteutettu 
fresko-tekniikalla ja henkilögallerialtaan laajempi kuin 
mitä se on maalauksessani. Kuvaan seuraavassa kir-
kollisilla kielikuvilla ikonia. Lukija voi tulkita ne itsel-
leen ymmärrettävään muotoon. 

— Ylösnousemus-ikoni kuuluu yhtenä kahdentoista 
muun ikonin kanssa suurten juhlien ikonisarjaan. Siitä 
voidaan käyttää myös nimitystä Kristuksen laskeutumi-
nen tuonelaan, Anastasia. Ikonin teema perustuu Ni-
kodeemuksen apogryfiseen evankeliumiin ja liittyy ai-
heeltaan pääsiäistapahtumiin. Se on myös osa läntistä 
apostolista uskontunnustusta. Kuva-aihe viittaa kuole-
man voittamisen laajempaan ajattomampaan merkityk-
seen. Kristusta ympäröi valokehä, mandorla, joka pal-
jastaa valollaan jumalallisen läsnäolon voiman ja kirk-
kauden. Kuten Daavid laulaa Psalmeissa: ”Minä olen 
saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä 
maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.” 
(Ps. 139:15)

Ikoneissa kuvattavat ja heidän kasvonsa esitetään 
3/4-profiilissa tai suoraan edestä (muutamia poikkeuk-
sia lukuunottamatta). Tämä ilmentää ikuista nyt-hetkeä. 
Jumalan kasvojen edessä olemista ja edellä mainittua 
mandorlan paljastavaa todenperäistä visiota.

— Kristus tempaa vauhdikkaan yhtäaikaisesti sekä 
Adamin että Eevan ylös kuoleman vallasta. Ote on ran-
teesta, kuten ennen tartuttiin orjaan. Muut odottelevat 
vuoroaan. Ikonin sivustoille voi maalata suuremman-
kin joukon ihmisiä, kuvapinnan rajallisuuden takia olen 
ottanut mukaan vain muutamia. Tätä pelastustapahtu-
maa kuvaamaan on Kristuksen oikealla puolella katso-
jasta käsin joukko vanhan liiton patriarkkoja ja esi-isiä, 
sekä Seet. Vasemmalle on asetettu kuninkaita ja pro-
feettoja, sekä Johannes Edelläkävijä. Nämä ryhmät 

jätetään yleensä nimeämättä, ne edustavat ver-
tauskuvallisesti koko ihmiskuntaa ja kuka sanoo mikä 
on ylösnousemuksen marssijärjestys: ”viimeiset tulevat 
ensinmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.”

— Kristus on voittanut kuoleman. Hänen jalkojensa 
alla lepäävät alas tallatut Tuonelan portit. Daavid laulaa 
jälleen: ”Kohotkaa korkeiksi, portit. Avartukaa, ikiai-
kaiset ovet! Kirkkauden kuningas tulee” (Ps. 24:7)

 — Tuonelaa esittävässä tummassa alatilassa on mah-
dollista kuvata mitä erilaisimpia esineitä ja vempeleitä 
kertomassa pimeyden vallasta, johon me ihmiset turhan 
usein lankeamme ja mihin olemme sidotut.

-— Ylhäällä oleva tausta kuvaa varjotonta valoa. Iko-
nimaalauksessa taivas esitetään aivan toisella tavalla. 
Ylösnousemus-ikonin taustaväriksi olen maalannut 
syvän tummansinisen. Se voidaan esittää, kuten tässä, 
suuren kirkkauden vastavalona. Tausta eroaa alhaalla 
olevasta Tuonelan tummuudesta erilaisen väripigmen-
tin käytän vuoksi, vaikka vaikuttaakin lähes saman sä-
vyiseltä.

— Kun Kristus on kuvattu valkoisessa vaatteessa tai 
hänen asunsa on kauttaaltaan sädevaalennettu, hän on 
ihmissilmälle näkymätön, siis inkarnoitumaton.

— Kristus nousi kuolleista – kuolemalla kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi: lauletaan 
ortodoksikirkoissa varhain pääsiäisaamuna.

(Tuula Uusitalo, Heljä Wiljanderin haastattelu. Via 

ry:n jäsenlehti, Vialainen 1/2003)

Ikonissa Kristusta ympäröi valokehä eli mandorla, joka 
paljastaa valollaan jumalallisen läsnäolon voiman ja 
kirkkauden.
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Tällaisessa kesäakatemiatapahtumassa voi kokea, 
mitä tapahtuu, kun akatemialaiset siirtyvät 
Oppimisen salista Viisauden saliin.

Kesäakatemian teema-aiheena oli Oppimisesta sisäi-
seen viisauteen. Tämän väljän yleisotsikon puitteissa 
käsiteltiin ihmisen moninaisuutta eri näkökulmista al-
kaen ruuasta ynnä muusta fyysiseen kehoon liittyvästä 
ja päätyen laajamittaiseen näkemykseen ihmisestä, Ju-
malasta ja maailmankaikkeudesta. 

Sunnuntai
Terttu Seppäsen avattua kesäakatemian, ensimmäinen 
luento oli Börje Frin. Hänellä oli itse kokeiltua tietoa 
rasvan laihduttavasta vaikutuksesta. Laihduttamisen 
oivaltaja -luennossaan hän kertoi ruotsalaisesta toimit-
tajasta nimeltä Sten Sture Skaldeman, joka oli puoli-
vahingossa päätynyt rasvaiseen tuokavalioon ja huo-
mannut sen toimivan paremmin kuin aiemmat laih-
dutusyrityksensä. 

Seuraava luento oli Tuula Uusitalon Henkisen tien 
kulkijan voimavarat, jossa hän varsin lajalla skaalalla 
kävi lävitse henkisen tien mukanaan tuomia tukijärjes-
telmiä. Myös vastoinkäymiset ovat voimavaroja silloin 
kun ihminen tiedostaa olevansa henkisellä tiellä ja 
ymmärtää niiden merkityksen omassa elämässään ja sen 
prosesseissa.

Luentoon liittyivät värikkäät digimaalaukset, joiden 
tekotapaa valotettiin Pixlr-Editor kuvaohjelmaa käsitte-
levän työpajan aikana.

Rauni Pietarinen oli jälleen tehnyt mielenkiitoisen 
koosteen David Wilcokin Lähdekenttä-teoksen poh-

jalta. Hänen otsikkonsa oli Nopea tietoisuuden muutos 
ihmiskunnassa. Maapallon ja ennen kaikkea ihmiskun-
nan tietoisuuden muutoksia lähestyttiin niin historiallis-
ten ennustusten kuin tieteen ja tutkimusten valossa.

Maanantai
Maanantain luennot olivat Ritva Peltomäen Karman 
laki ja Jumalan armo sekä Aila Voutilaisen Terveelli-
nen kasvisruokavalio. 

Ritva Peltomäki käsitteli karman/ syyn ja seurauksen 
lakia ja Jumalan armoa Satya Sai Baban opetusten mu-
kaisesti. Baban näkemys ihmisestä on valoisa: ”Jokai-
sessa ihmisessä kohtaamme tietoisuutemme syväta-
solla myös Jumalan, joka on Herra, rakkauden ruumiil-
listuma…” Jumala antaa ihmisen toimia mielensä mu-
kaan, sillä edellytyksellä, että tämä kantaa vastuunsa ja 
ottaa vastaan tekojensa seuraukset. Tällöin Jumalan teh-
tävä on olla todistaja, joka ei puutu asioihin. Jos ihminen 
luovuttaa kaikki tekonsa ja tekojensa hedelmät Juma-
lalle, Jumalasta tulee tekijä. Asiat tapahtuvat Jumalan 
tekoina Jumalan tahdon mukaisesti ja ihminen vapautuu 
karmastaan. Peltomäen esitelmä julkaistaan ensi kevään 
Uusi Safiiri -lehdessä.

Aila Voutilaisen luento käsitteli terveellistä kasvis-
ruokavaliota. Luento sisälsi paljon faktatietoa. Ailalla 
oli myös paljon näytteitä mukana.

Tiistai
Pentti Mäkelä puhui otsikolla Kunnioitus ja arvostus 
luontoa kohtaan. Luonto on hänelle pakopaikka, jossa 
ihminen löytää itsensä. Luontosuhteeseen kuuluu jatku-
vuus. Jossakin tietyssä tutussa luonnonympäristössä 

Via-Akatemian VI kesäakatemia

Tuula Uusitalo

Ihmisen moninaisuus esillä 
ruoasta maailmankaikkeuteen

Via-Akatemian VI kesäakatemia 20.–26.6.2014

Lipunnostoon 
valmistautum-
assa Sinikka 
Juntura ja Jouko 
Palonen.
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”vanhemmat, isovanhemmat tai muut tärkeät ihmiset 
ovat käyneet, eläneet ja elämäänsä pohtineet”.

Heikki Vuorilan luento Proprioseptiikasta käsitteli 
kehon asentoaistia. Myös tasapainon ylläpitäminen 
kuuluu proprioseptiikan alaan. 

Keskiviikko
Sami Pajunen kertoi luennossaan Onnellisuudesta ja 
aivotutkimuksesta. Aivotutkimus on tieteenalana melko 
uusi. Yksi sen kiintoisimpia havaintoja on, että onnelli-
suus on eräänlainen aivojen perustila – joka on 
saavutettavissa harjoittelemalla.  

Päivi Kansanaho-Guo puolestaan kävi läpi sitä 
mihin ja miten erotuskykyä käytetään eri uskonnoissa. 

Jari Kiirla käsitteli luennossaan Georg Henrik von 
Wrightin filosofiaa. Ihmisessä on tietty perusasia, hy-
vyys, jonka eri muotoja Wright on tutkinut kirjassaan 
Hyvyyden muunnelmat. Luennon keskusteleva muoto 
teki sen kevyeksi ja helppotajuiseksi.

Torstai
Torstaina Kaisa Pakkala luennoi aiheesta Narsisimin 
arvoitus. Kaisa on ammattinsa puolesta joutunut nar-
sistien ja heidän uhriensa kanssa tekemisiin ja valotti 
kuulijakunnalleen tätä problematiikkaa. 

Kesäakatemian luentosarjan päätti Terttu Seppäsen 
luento Oppimisen salista Viisauden saliin. Kristillinen 
mystiikka, Pyhät häät jne. kuuluvat länsimaisen hen-
kisen tien perinteiseen kokemusmaailmaan, ja niiden 
kautta voi ymmärtää mitä omassa itsessä saattaa ta-
pahtua. Oppimisen sali ja Viisauden sali taas ovat teo-
sofinen hahmotus ihmisen tavasta siirtyä kehitysvai-
heesta toiseen. Tällaisessa kesäakatemiatapahtumassa 
voi kokea, mitä tapahtuu, kun akatemialaiset siirtyvät 
Oppimisen salista Viisauden saliin.

Lopuksi pohdittiin mitä on opittu ja mm. seuraavaan 
kesäakatemiaan liityviä asioita.

Kesäakatemian työpajat ym.
Luennot saivat kevennyksekseen erilaisia ohjattuja 
työpajoja ja improvisoitua toimintaa. Aamuharjoitukset 
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olivat omiaan aamuvirkuille. Ohjelmaan kuului myös 
retki Savonlinnaan tiistaina. Osallistujat tutustuivat sil-
loin Savonlinnan maakuntamuseoon ja kävivät lankku-
muikuilla Seurahuoneen kattoterassilla.

Elina Kakon Cosmic Chants -laulupajassa opeteltiin 
Swami Yoganandan lauluja. Muunkinlainen yhteislau-
lu innosti monia. ”Laulu yhdistää ja voimaannuttaa”, 
totesi ensimmäistä kertaa Via-Akatemian kesäakatemi-
assa mukana ollut Markku Kailaheimo. Myös Tuula 
Uusitalon Chrome-selaimen digimaalausohjelma Pixlr 
Editor -työpaja oli kiinnostava ja digimaalauksesta tuli 
heti harrastus. Veijo Kruthin vetämissä aamuharjoi-
tuksissa keskityttiin ihmisen keskustan, ”korsetin”, 
vahvistamiseen ja aktivoimiseen, myös hengitykseen 
kiinnitettiin huomiota, kertoi niihin osallistunut Kaila-
heimo. 

Työpajojen lisäksi oli yhteislaulua ja kaikkea vapaa-
muotoista: filosofointia, saunomista jne. ”Koko kesä-
akatemian ilmapiiri oli hyvin lämmin ja ystävällinen”, 
sanoi Markku Kailaheimo. 

Seuraavana kesäakatemian luentoja. Loput luen-
noista on luettavissa joulukuussa ilmestyvästä Via Posi-
tivasta. 

Kesäakatemian tapahtumassa 
emäntänä toimi Desiree Kantola.

Ritva Peltomäki käsitteli esitel-
mässään Syyn ja seurauksen 
lakia ja Jumalan armoa Satya 
Sai Baban opetusen mukaan.

Veijo Kruthin vetämissä aamuharjoituksissa keski-
tyttiin ihmisen keskustan,vahvistamiseen ja aktivoi-
miseen sekä hengitykseen
. 

Aila Voutilaisen (vas.) ja Rauni Pietarisen kesäakatemia-
esitelmät julkaistaan seuraavassa Via Positiva -lehdessä.
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On muodostunut rasvaa rakastava ihmisryhmä, 
joka selvästi paranee ja saa apua liikalihavuuteen. 

Historia kertoo, että englantilainen William Banting 
1797–1878, oli rasvaisten ruoka-aineiden syöjä. Hänen 
kokemuksensa mukaan rasvaa häviää syömällä ras-
vaista ruokaa. Vastapuoli – erään saksalaisen besser-
wisserin johdolla – muutti laihduttamista niin, että siitä 
on tullut suuren luokan bisnes. 

Ruotsissa taas tapahtui 15 vuotta sitten, että melkoi-
sen ylipainoinen toimittaja Sten Sture Skaldeman oli 
lyönyt vetoa laihduttamisestaan. Kävi kuitenkin niin, 
että mikään ei tuntunut toimivan ja toimittaja päätti 
”syödä itsensä hengiltä”. Luonto oli kuitenkin toista 
mieltä, ja Skaldeman alkoi laihtua luonnostaan. Kuinka 
tässä nyt niin kävi?

Sten Sturen elopaino oli 140 kilon luokkaa ja hänellä 
oli monet tunnetut hyvinvointitaudit melko pitkällä 

Oppimisen salista viisauden saliin

omassa kehossaan. Miehellä oli ylipaino-ongelma. Mi-
ten siitä pääsee takaisin normaalimpaan painoon ja pa-
rempaan terveyteen? 

Sten Sture Skaldeman alkoi syödä hiilihydraattipi-
toisuudeltaan vähäistä mutta samalla reilusti rasvaista 
ruokaa, niin että rasvapitoisuus on korkea koko aterias-
sa. Kävi niin, että Skaldeman pudotti puolet painos-
taan, ja kummatkin jalat mahtuvat nykyään wanhojen 
housujen toiseen lahkeeseen. 

Skaldeman oli omasta mielestään keksinyt, kuinka 
oma keho alkaa käyttää omaa ylimääräistä rasvaansa 
polttoaineena. Silloin käy niin, että vaaka näyttää pie-
nempiä lukemia pitkin aikaa. Näin se ihana laihdutus 
tulee tosi helpoksi ja kestäväksi. 

Oma kokeiluni
Luin Skaldemanin peruskirjan tästä menetelmästä Ät 
dig ner i vikt. Praktiska råd för feta män och runda 
kvinnor. Innostuin jossain vaiheessa niin paljon asiasta, 
että päätin kokeilla tätä menetelmää itsekin. Tein kuten 
kirjassa neuvotaan, ja kyllä se ensimmäinen 10 kiloa 
putosi, vaikka söin itseni kylläiseksi joka päivä. Pian 
huomasin, että makeannälkä kyllä muistuttaa itsestään 
mutta neljännen päivän jälkeen se antautui. Oli oltava 
tarkka, piti lähteä mukaan hyvin suoraan 0–100:aan. 
Minun oli vältettävä hiilihydraatteja, joten olin jättänyt 
pois ruokavaliosta perunat ja erilaiset leivät. Ja jätin pois 

Terttu Seppänen

Perunan ja lei-
pien poisjättä-
minen ruoka-
valiosta on laih-
duttanut Börje 
Fritä. Hän luen-
noi aiheesta 
kesäakatemi-
assa.

Via-Akatemian kuudennen kesäakatemian teemaksi oli 
valittu Oppimisesta sisäiseen viisauteen.

 Terttu Seppänen sekä aloitti kesäakatemian että piti 
viimeisen kokoavan luennon päätöspäivänä torstaina 
teemaan liittyen. Puheen vuoron keskeisenä ytimenä oli 
H. P. Blavatskyn Hiljaisuuden äänen osoittama ke-
hityskulku henkisellä tiellä "Oppimisen salista viisau-
den saliin".

  "Kolmen salin kautta... käy kulku vaivojen päähän. 
Kolme salia... vie sinut kolmen tilan kautta neljänteen ja 
sieltä seitsemään maailmaan, ikuisen levon maail-
moihin. Ensimmäisen salin nimi on tietämättömyys... 
toisen salin nimi on oppimisen sali... kolmannen salin 
nimi on viisaus, jonka tuolla puolen aukeaa... kaik-
kitiedon ehtymätön lähde." (Hiljaisuuden ääni, s. 13)

 Tämän perinteisen teosofian näkökulman rinnalla 
Terttu käsitteli myös modernimpaa Ken Wilberin luo-
maa tietoisuuden jatkumon kehityslinjaa, jossa tietoi-
suuden kehitys kulkee varhaisvaiheiden esiratinaali-
suuden kautta aikuisen arkipäivän tietoisuutta vastaa-
vaan rationalisuuteen ja siitä edelleen henkisen alueen 
ylirationalisuuteen.

Laihduttamisen 
oivaltaja
Börje Fri

Terttu Seppänen
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Henkinen tie sinänsä on voimavara. Henkisen tien 
kulkijalla on vahva vaisto ja myös ohjaus paitsi 
kehittää itseään ihmisenä ja jalostaa luonnettaan. 
Hän myös etsii tietoa sekä oman intressinsä vuoksi 
että myös lähimmäisten ja laajennettuna koko 
ihmiskunnan hyväksi. 

Henkinen tie on kuin kirja, jonka päähenkilö on ihminen 
itse. Henkinen tie kertoo yksilöllisen ihmiselämän 
”juonen”: se ei ole enää pelkkiä sattumuksia ilman 
johtolankaa, tai seurauksia ilman tunnistettavia syitä tai 
syitä. Henkinen tie perustuu tietoon siitä mihin teot ja 
ajatukset johtavat. Elämäntehtävä alkaa tulla esiin. Voi-
tot ja tappiot opettavat jotakin. Siis myös ”takaiskut” 
ovat voimavaroja, jos ihminen niin haluaa.

Henkinen tie on kehitystie. Henkisellä tiellä on pää-
määriä, joiden saavuttamista sanotaan vihkimyksiksi. 
Jokaisen vihkimyksen saavuttamiseen tarvitaan siihen 
kuuluva tietomäärä. Henkistä tietä sanotaan myös vih-
kimystieksi.

Kun ihminen on henkisellä tiellä, hänen karmansa 
suorittamista ohjaa karmanherra. Silloin karma ei ylitä 
ihmisen mahdollisuuksia – mutta sen avulla pääsee 
sovittamaan vanhoja rikkomuksiaan, tasapainottamaan 
omaa elämäänsä ja ihmissuhteitaan. Tarkoitus on kehit-
tyä niin pitkälle kuin vain ehtii. Persoonallisuuden po-
sitiivinen kehitys on avainasemassa.

Ihmisen parhaita voimavaroja on ympäristö ja muut 
ihmiset sekä samanhenkiset että vastustajat. Saman-
henkiset voivat tehdä yhteistyötä ja vastustajat opettavat 
itsenäisyyttä. 

Tyyne Matilaisen ilmaisemat ihmisyyden perus-
säännöt, jalous, rohkeus, hyvyys ja ystävällisyys ku-
vaavat tätä ihmisyhteyteen suuntautuvaa persoonalli-
suuden kehitystä. Sen päälle on hyvä rakentaa omaa 
elämäänsä.

Kun on ymmärtänyt ajatuksen lait, sen miten ne 
toimivat ihmisen ja ihmiskunnan hyväksi, myös niistä 
tulee suuri voimavara. Oikean tiedon ja soveltamisen 

avulla niistä tulee ylittämätön voimavara. Ajatuksen lait 
toimivat ihmisen hyväksi silloin, kun hän osaa toimia 
niiden kanssa. Esimerkiksi ajatuksiin kuuluva vuoro-
vaikutteisuus kertoo paljon niin omasta itsestä kuin 
niistä ihmisistä, joiden kanssa ajatusyhteys on tullut 
tietoiseksi.

Henkinen tie on moniulotteinen, ihminen oppii sil-
loin, että ihminen ei elä pelkästään fyysisenä fyysisessä 
mailmassa: hän elää ja opiskelee yhtä lailla unenpuo-
lella, henkisellä puolella ja muissa olemassaolon 
moninaisissa ulottuvuuksissa. Henkinen tie on myös 
hyvin yksilöllinen, jokaisella omanlaisensa siitä huoli-
matta että on yhteinen perusta.

Henkisellä tiellä auttavat henkinen koulu ja sen opet-
tajat, opetus henkistä tietä, yhteys Valkeaan Veljes-
kuntaan, omat henkiset olennot jne. Näitä voimavaroja 
on paljon enemmän kuin pystyn tässä luettelemaan.

Omakohtaiset voimavarat löytyvät kun tutkii elä-
määnsä: mihin se on valmistanut joko vastoinkäy-
misten tai valmiin osaamisen kautta. Maallinen työ on 
tärkeä, se on ihmiselle annettu palvelutehtävä, yksi 
niistä.

Leikki ja huvittelu ovat tärkeitä myös, ne opettavat 
sellaisia taitoja, jotka eivät ehkä juuri nyt ole aktuelleja, 
mutta joita ihminen voi tarvita myöhemmissä elä-
missään.

Tuula Uusitalo

Henkisen tien kulkijan voimavarat

lisäksi vielä maidon. 
Oikea asenne on tärkeä, silloin voi alkaa tuo ihanan 

kevyt laihtuminen kuin itsestään. Jos syö melkein niin 
kuin ennenkin, kestää kauemmin, ennen kuin oma keho 
alkaa polttaa vanhoja rasvavarastojaan. Ympäristössäni 
on oikeita pullansyöjiä, ja olen pikkusen itsekin ra-
kastunut prinsessakakkuihin, kuten pikku-Kristukset-
kin. Kuitenkin, jos syö reilusti wanhalla tavalla ja lisää 
siihen uuden ruokavalion mukaan valitut ravintoaineet, 
on mahdollista, että oma paino alkaa nousta ja reilusti. 

Skaldeman
Skaldeman on hiukan tärkeä siitä, että hän on keksinyt 
tämän laihduttamistavan. Nykyään hänellä on noin 
100.000 seuraajaa Ruotsissa ja lähiympäristössä. Hän 
julkaisee omaa lehteä ja hänellä on hyvät kotisivut. Sten 

Sture ja minä olemme facebook-ystäviä, tietenkin. 
Apua on tarjolla myös Kostdoktornin kotisivuilla, 

jossa nuorempi lääkäri vastaa kysymyksiin. Olen yllät-
tynyt siitä, kuinka hyvin tämä kaikki on rakennettu nä-
kyviin viimeisten 12 vuoden aikana. Olet myös joukos-
sa, et ole enää koskaan yksin. Ja välillä käydään retkillä 
ja Skaldemanin luennoilla. On muodostunut rasvaa ra-
kastava ihmisryhmä joka selvästi paranee ja saa apua lii-
kalihavuuteen. 

Skaldemanin reseptien mukaan eläminen aiheuttaa 
omaan fyysiseen olemukseen tunteen selkeydestä ja 
puhtaudesta, oman itsensä hallinnasta. Se saattaa sit-
tenkin olla se jalokivi joka löytyy voivuorten ja ihanien 
kuohukermojen alta. Rohkea uskaltaa kokeilla, jos tarve 
on. 

Tuula Uusitalo
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Oman kotiseudun kaunis luonto on usein ihmisille 
ylpeyden aihe hyvässä mielessä. Ympäröivässä 
luonnossa on myös osa meistä itsestämme. 

Ainakin me Pohjanmaalla tunnemme että meistä 
puhutaan, kun sana ”lakeus” mainitaan. Luonnon-
suojelu on myös oman identiteettimme suojelua, sen 
joka liittää meidät paikkakuntaan pienessä tai suu-
remmassa mittakaavassa. 

Luonnonsuojeluaate on Suomessa liittynyt kansallis-
mielisyyteen. Sen puolesta toimivat muun muassa 
tutkimusmatkailija A. E. Nordenskiöld ja kirjailija Sa-
kari Topelius. Herkkää yhteyttä luontoon vahvistivat 
monet muutkin taiteilijat mm. Akseli Gallen Kallela, 
Aleksis Kivi, Werner Holmberg ja monet muut.

Taiteilijat näkivät metsissä kauneutta, henkisyyttä ja 
pyhyyttä. Ne symboloivat sitä alkuvoimaa, josta suoma-
laisuus monella tapaa nousi. Siinä olivat mukana luon-
non aineelliset ja aineettomat arvot. 

Luonnonkansat ovat eri aikakausina suojelleet ja 
ymmärtäneet luontoa ehkä paljon meitä syvemminkin 
mutta heidän elämäntyylinsä ei ole myöskään rasittanut 
sitä se on ollut paremminkin yhteiseloa luonnon kanssa. 
Varsinaista luonnonsuojelua on tarvittu sitten kun ih-
misen elämäntyyli on muuttunut niin että se on ra-
sittanut luontoa.

Hyvä vaihtoehto myös meille on yhteiselo luonnon 
kanssa.

Yhteiselo luonnon kanssa
Suomen luontoa suojellaan monilla eri tavoilla. Jos 
tarkastelee pelkkiä kansallispuistoja, niin niiden 
kävijämäärä on lisääntynyt kymmenessä vuodessa mo-
ninkertaiseksi. Monet asiat vaikuttavat siihen mutta ne 
kertovat joka tapauksessa että suojeltu luonto kiinnostaa 
ihmisiä ja se on tärkeä monelle.

Kun katsoo liikehdintää sen ympärillä, miten 
luonnon aineelliset ja aineettomat arvot sovitetaan 
yhteen, niin tavoitetila mihin tällä pyritään, on juuri 
yhteiselo luonnon kanssa. Se sama, joka oli luonnon-
kansoilla mutta eri syistä ja eri mittakaavassa. Tätä 
tasapainoa kohti on menty melko pitkin askelin kun 
ajattelee erilaisia suojelualueita, lainsäädäntöä ja sitä 
miten valtio tukee tällaista toimintaa. 

Erityisen kiinnostavia ovat ne syyt jotka estävät tätä 
aineettomien ja aineellisten arvojen hyvää yhteen-
sovittamista, mistä ne lähtevät ja miten ne voitettaisiin. 
Jos ajattelee että tavoitteena olisi esim. riittävän kattava 
suojelualueverkosto jota kaikkien on mahdollisuus 
käyttää (esim. esteettömät reitit ym.) sekä talouteen 
liittyvät asiat niin että tämä kaikki ei rasittaisi yksilöä tai 
yhteiskuntaa liikaa.

Tähän luonnon aineettomien arvojen hyödyntä-
miseen liittyy historiaa, joka vaikuttaa vielä nykypäi-
vässäkin.

Historiaan liittyy yhtenä osana aikaisemmin koettu 
epäoikeudenmukaisuus suojelualueiden perustamisten 
yhteydessä. Kun suuria yhteisiä asioita tehdään niin sil-
loin joku tai monikin tuntee tulleensa kohdelluksi vää-
rin. Kun tämä vielä liittyy maanomistukseen ja lapsille 
jätettävään perintöön niin asenteet saattavat kivettyä 
kielteisiksi sukupolvien ajaksi (luonnon) suojelua koh-
taan.

Mikä tähän sitten auttaisi? Siihen auttaisi se että nämä 
asenteet saataisiin purettua jollain tavalla. Lohdullista 
on että ne kyllä pikku hiljaa vähenevät ja muuttuvat 
myönteisimmiksi nykyisten luonnonsuojeluun liitty-
vien toimenpiteiden vapaaehtoisuuden vuoksi.

Toinen ja hyvin tärkeä asia on talous. Kun esim. 
hehtaari hyvää metsää hakataan aukoksi, niin siitä saa-
tava raha on se mitä siitä pitää saada jos se suojellaan. 
Muuten epäoikeudenmukainen kohtelu jatkuu ja kiel-
teisyyden kierre vahvistuu eivätkä suojeluasiat etene. 
Onneksi näin nykyisin suunnilleen onkin. Toinen asia 
on että mitä sen jälkeen. Myös suojeltujen alueiden 
pitäisi olla jollain tavoin mukana yhteiskunnan rattaissa 
tai ainakin tukea niiden pystyssä pysymistä.

Ihmiset kaipaavat ja tarvitsevat henkistä hyvin-
vointia. Sen tarve on varmaan lisääntynyt elämisen ryt-
min ja vaatimusten vuoksi. Luonnossa on monia vas-
tauksia henkisen hyvinvoinnin parantamiseen. Tällaiset 
hyvinvointipalvelut voivat liittyä talouden rattaiden 
pystyssä pysymiseen ja nykyisin niitä kyllä jonkin 
verran onkin.

Myös luonnon mystiikka ja sen hyvät tulkitsijat, 
ihmiset tai luonnonpaikat pitävät omalta osaltaan 
rattaita pyörimässä. Ihmisillä on onneksi yhä lisääntyvä 
ymmärrys suojelun tarpeesta. Ja yksi syy siihen on 
varmasti se että ihmiset kokee luonnon kautta tulevan 
asioita, joita he tarvitsevat. 

Kunnioitus ja arvostus luontoa kohtaan
Pentti Mäkelä

Ympäröivässä luonnossa on osa meistä itsestämme, sanoo
Pentti Mäkelä.
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Miksi suojeltu metsä on tärkeä?
Ihmisen ja luonnon kohtaamiseen on liittynyt paljon 
raskasta työtä. Tätä taustaa vasten on hyvin ym-
märrettävää että suuri osa ihmisistä kiinnitti aiemmin 
huomion metsien ja luonnon hyödyntämiseen niiden 
raivaamiseen pelloksi tai puutalouden kautta hyödyn-
nettäviksi ja ihmisten elämän keventämiseksi. J. V. 
Snellman toi erityisesti tätä hyötyajattelua esille.

Asiat ovat muuttuneet ja nykyisin luontoon liittyvät 
arvot liittyvät paljon muuhunkin kuin taloudelliseen 
käyttöön.

Lähimetsä, perintömetsä, yhteinen marjapaikka mis-
sä olette viettäneet aikaanne, on eräänlainen henkinen 
aarreaitta. Sellainen paikka, jossa vanhemmat, isovan-
hemmat tai muut tärkeät ihmiset ovat käyneet, eläneet ja 
elämäänsä pohtineet, kuten luonnossa usein tehdään, 
antaa tunteen jatkuvuudesta, jossa myös he ovat mu-
kana.

Itselläni on pieni metsäpalsta jonka isäni hankki kun 
olin seitsemän tai kahdeksan ikäinen. Olen kulkenut 
siellä lapsena, nuorena ja perheellisenä. Olen ottanut 
siellä vastaan elämän eri vaiheet. Lapsena ja nuorena se 
oli pakopaikka kun elämä tuntui oudolta. Se otti vastaan 
elämiseen liittyvät ilot ja surut. Nuorelle perheelle se 
antoi kaivattuja lisätuloja.

Se metsä on kylän laidassa. Sieltä metsän sisältä 
näkee myös kylään, jossa kasvoin. Kun kylän maisemaa 
katselee metsästä päin, tuntee jonkinlaisen yhteyden 
luonnon ajattomaan ja lohduttavaan näkökulmaan.

Myös luonnonsuojelualueen perustaminen lähtee 
ajatuksesta. 

Luonnossa on paljon energiaa. Siellä liikkuessa tulee 
mieleen että eikö tätä kaikkea hyvää energiaa voisi 
käyttää johonkin, antaisimme sen kiertää ja vaikuttaa. 
Niin myös koko ajan tapahtuu sillä voisi sanoa myös 
raamatullisesti että luonnossa me elämme, liikumme ja 
olemme. Niin se on luonnon kanssa sekä fyysisesti että 
henkisesti. 

Jos olemme erikoistuneet henkisyyteen ja sen kautta 
maailman palvelemiseen, mielestäni on selvä että 
haluamme antaa tämän hyvän kiertää. Luonnon energiat 
ovat kuin raamatussa totuuden henki, ne, jotka hänet 
tuntevat ja näkevät, heillä voima pyytää hänen apuaan. 
Niin se on mielestäni myös luonnon hienojen ener-
gioiden kanssa. Kun on kosketuspintaa niihin, silloin 
avautuu uusia ovia laittaa hyvä kiertämään, sitä kaikkea 
hyvää, mitä luonnossa voit tuntea. Yksi hyvä kohde on 
luonto itse, se on meidän ympäristömme ja siihen 
kohdistuu koko ajan erilaisia uhkia. 

Jos tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen 
historiaa Suomessa niin sen voi jakaa karkeasti kolmeen 
osaan, luonnon kunnioitus, voimakas hyödyntäminen ja 
muutos, kohti kestävää hyödyntämistä. Tätä kestävää 
luonnon hyödyntämistä kun saisimme jotenkin tuettua.

Luonto kertoo ihmiselle yhteydestä syvempään 
mystiseen minuuteen, johon luonto on kuin peili ja 
enemmän kuin peili. Tärkeä portti tähän maailmaan on 
lähellämme oleva kaunis luonto, johon kuka tahansa voi 
astua. Yleisön käytettävissä olevat suojelualueet vastaa-
vat mm. tähän tarpeeseen.

Luonnon suojeleminen on myös toimenpiteitä 
luonnossa. Ihminen muuttaa luontoa toiminnallaan ja 
joskus haittoja on korjattava. Sieltä mistä vesi lähtee, 
puhtaus on erityisen tärkeää eli esimerkiksi latvavesien 
puhtaudesta on huolehdittava.

Luonnon puhe
Luonnossa yksin liikkuessa kohtaa itsensä jotenkin niin 
ainutlaatuisella tavalla. Se yhdistää mielen jotenkin sel-
laiseen yhteiseen maailmaan, jossa voi kuvitella että 
myös aiemmin eläneet ihmiset ovat läsnä. Voi hyvin aja-
tella että he ovat tässä lähellä samassa maailmassa, joka 
ei ole yksin luonto ympärillä vaan myös se henkinen tila 
joka luonnossa tulee, yhteys historiaan muuttuu elä-
väksi. Siksi tuntuu niin erikoisen hienolta kohdata luon-
non keskellä oleva vanha asuinpaikka. Luonto on taval-
laan ottanut ihmisen jäljet haltuunsa ja kertoo niistä. Voi 
tuntea sen elämän jota siellä on eletty ja ne ihmisen 
elämiseen kuuluvat haasteet, asiat, ja kohtaamiset, mit-
kä siinä ympäristössä on koettu, se on kuin tietopankki.

Luonnossa liikkuessa näemme ympärillämme elä-
misen lopulliset ehdot. Luontotyyppien muodostumi-
nen on lisännyt siihen hienostuneen eriytymisen muut-
tuneiden elinehtojen kautta, jotka ovat ohjanneet kas-
vun ja energian eri suuntiin. Ihmisen historia ja sen vai-
kutus näkyy luonnossa. Näistä vaikutuksista kertovat 
mm. perinneympäristöt. Jotain hienoa ihmisen elin-
ehdoista ja kasvusta yhdessä luonnon kanssa kertovat 
esimerkiksi hakamaat. Luonto heijastelee ihmisen ta-
juttavaksi myös sitä evoluutiota mitä silmä ei näe, kor-
keampaa luonnonjärjestystä ja henkisiä luonnonlakeja.

Vanhoja esimerkkejä luonnon puheesta ihmiselle si-
sältyy siihen kulttuuriin, joka vahvisti itsenäisyytem-
me alkuaikoja. Tietyt asiat pysyvät läpi aikakausien ja 
ovat samoja. Nykyajan ihmiselle luonto puhuu kuiten-
kin nykykieltä. Se kertoo yhteydestä syvempään mys-
tiseen minuuteen, johon luonto on kuin peili ja enem-
män kuin peili. Se nostaa esiin asioita ja saattaa järjes-
tykseen asioita, jotka ovat järjestäytymättöminä mieles-
sämme.

Sen symboliikka koskettaa aineetonta olemustamme. 
Kasvu pyrkii kohti valoa, pyyteettömästi suoraan ylös-
päin. Siinä on hiljaista tietoa, joka puhuttelee korkeam-
paa minäämme, on kauniita kukkia, salaperäisiä korpia, 
vuolaita puroja, joiden ääni tuntuu kuin kertovan jotain, 
on kirkkaita pulppuavia lähteitä, joiden kirkas lähteen-
silmä kertoo jotain mitä ei ajatus oikein tavoita, on sala-
peräinen metsä kuutamolla, kun hiihdät myöhäisenä il-
tana kotiin. On kaikkea tätä salaperäistä, jota ei oikein 
ymmärrä. Ja kuinka metsässä kävely rauhoittaa, risti-
riitainen mieli tavoittaa harmonian.

Usein luonnon symboliikka nostaa hyvin henkilö-
kohtaisia tuntemuksia katsojan mieleen ja siitä ja myös 
monista muista syistä monet tuntevat olevansa omim-
millaan juuri luonnon keskellä.

Lähteitä: 
Salonen, Kirsi, 2005: Mieli ja maisemat. Eko- ja 
ympäristöpsykologian näkökulma. Edita Prima Oy, Helsinki  
Väyrynen, Kari, 2006: Ympäristöfilosofian historia. 
Maaäitimyytistä Marxiin. niin & näin -kirjat, 2006
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Aivan ensiksi pitää avata sana ”proprioseptiikka”. 
Kaikessa lyhykäisyydessään se tarkoittaa asento- 
ja liikeaistia. Mitä tämä sitten on? Se tarkoittaa 
oman kehon, asennon, liikkeen ja tuntemusten 
tuntemista sisältäpäin.

Oman kehon hahmottaminen sisältäpäin parantaa 
tyytyväisyyttä omaan itseen ja mieleen. Propriosep-
tiikalla tarkoitetaan oman asennon ja liikkeen aistimista 
ja hahmottamista vapaassa tilassa. Se on elimistön 
kykyä tuntea raajojen ja nivelten asentoja sekä liikkeitä 
ilman näköaistin apua. Aistimus perustuu lihasten, 
jänteiden ja nivelpussien reseptorien toimintaan.

Reseptorit sijaitsevat ihossa, lihaksissa, jänteissä ja 
nivelissä. Ne aktivoituvat liikkumisen yhteydessä, kun 
lihakset ja jänteet venyvät sekä supistuvat tai nivel-
kulmat muuttuvat. Reseptorien välittämä tieto kulkee 
hermoratoja pitkin aivokuoreen. 

Ihminen itse on ainoa, joka ei voi tarkastella omaa 
kehollisuuttaan ulkoa käsin. Muut ihmiset voivat tar-
kastella toisten kehollisuutta ulkoisesta olemuksesta tai 
käyttäytymisestä. Mikä mahdollisuus ihmisellä itsel-
lään on tehdä havaintoja omasta kehollisuudestaan? Yk-
si mahdollisuus on tarkastella omaa kehoaan sisältä 
käsin. 

Proprioseptisen aisti- ja liiketiedon avulla ihminen 
tulee tietoiseksi omasta kehostaan. Ihminen tietää näke-
mättä missä asennossa hänen kätensä ja jalkansa ovat. 
Hän pystyy kulkemaan pimeässä näkemättä eteensä. 
Kysymys on hyvästä kehonhallinnasta sisäisen aisti- ja 
liiketiedon avulla. Esimerkiksi jalkapalloilijan ei 
tarvitse katsoa omiin jalkoihinsa potkaistessaan palloa.

Asento- ja liikeaistia ei pidä sekoittaa tasapaino- ja 
liikeaistiin eli vestibulaariseen aistijärjestelmään, jossa 
saatuja aistimuksia käsitellään sisäkorvan avulla. Siinä 
on kyse kehonliikkeistä, painovoimasta ja pään asennon 
muutoksista. Vestibulaarinen järjestelmä kehittyy jo 
ennen ihmisen syntymää. Sen käyttöä ja opettelua 
hienosäädetään koko elämän ajan. Vestibulaarinen 
järjestelmä liittyy ihmisen kuuloon ja näköön. 

Teoreettisesti voidaan puhua ihmisen fyysisestä ja 
kokemuksellisesta kehosta. Lääkärin tehtävä on tutkia 
ihmisen fyysistä kehosta, josta mittaamalla saadaan 

tietoa. Esimerkiksi kohonnut verenpaine saadaan 
selville objektiivisella mittauksella. Lievästi korkea 
verenpaine ei välttämättä aiheuta oireita, mutta erittäin 
korkea verenpaine saattaa aiheuttaa muun muassa 
päänsärkyä ja huimausta. Nämä ovatkin ihmisen 
kokemuksellisen kehon tuottamaa tietoa. Ihmisellä on 
taito yhdistää sekä erotella fyysisen ja kokemuksellisen 
kehon näkökulmat.

Lääketiede on määritellyt ihmisen fyysinen keho, 
joka koostuu muun muassa lihaksista, luista, 
sisäelimistä. Ihminen itse puolestaan määrittelee oman 
kokemuksellisen kehonsa, joka koostuu kehon omista 
tuntemuksista ja havainnoista. Kokemuksellinen keho 
on myös tietoinen, mutta eri tavalla kuin mieli. 

Proprioseptiikka – 
kehon tunteminen sisältäpäin

Heikki Vuorila

Proprioseptisen aisti- ja liiketiedon avulla ihminen tulee tie-
toiseksi omasta kehostaan, sanoo Heikki Vuorila.

Helppo ja hyvä tapa hoitaa joulu- ja uudenvuodentervehdys vialaisille ystäville.
Maksat ainoastaan 30 euroa 30.11.2014 mennessä

Via ry:n tilille 513300 – 220573, 
IBAN FI35 5133 0020 0205 73, BIC OKOYFIHH viitteellä 1711.
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Sami Pajunen

Aivotutkimuksessa puhaltavat uudet tuulet. 
Aivotoimintaa voi myös parantaa harjoittelemalla. 

Jokaisen on mahdollista kehittää aivojaan ja saada siitä 
mitattavaa tulosta. Harjoituksia on mm. Rick Hansonin 
käytännönläheisessä oppaassa Kehitä Buddhan aivot – 
52 helppoa harjoitusta. Kirjan 52 harjoitetta perustuvat 
moderniin neurotieteeseen, positiiviseen psykologiaan 
ja kirjoittajan omaan kokemukseen. Rick Hanson on 
neuropsykologi, tietokirjailija ja meditaatio-opettaja.

Nykyään on saatavissa helppoja teknisiä apuvälineitä 
aivojen tutkimiseen, kuten HRV-mittari, kannettavat 
EEG-laitteet. Eräässä videolinkissä tietoisuuden tutkija 
Ken Wilber näytti, kuinka aivot ”pysäytetään” eli aje-
taan yoga nidra -tilaan. 

Toisessa videolinkissä aivotutkija Jill BolteTaylor, 
amerikkalainen neuroanatomi, kirjailija ja puhuja  näyt-
tää, kuinka aivoista löytyy autuaallinen, perusonnel-
lisuuden tila kaiken takaa. Myös meditaatiokouluttaja 
Sampo Mannisen aivoista otetuista EEG-kuvista nä-
kyy, kuinka tunnetason onnellisuus lisääntyy meditaa-
tion harjoittamisen seurauksena. 

Kesäakatemiassa kokeiltiin myös erään opiskelijan 
paikalle tuomaa HRV-laitetta ja todettiin, että ajatus-
joogan harjoittaminen todella nuorentaa ihmistä. Tulipa 
sekin todistettua ihan omakohtaisesti, joten ajatus-
joogan harjoittaminen jatkuu nyt aivan uudella innolla!

Lisää aiheesta voi lukea kirjoituksestani Uusi Safiiri -
lehdessä 1/14.

Onnellisuudesta ja 
aivotutkimuksesta

Sami Pajunen tietää, että aivotoimintaa voi parantaa myös 
harjoittelemalla.

Näkökulmia erottelukykyyn 
ja sen kehittämiseen

Päivi Kansanaho-Guo

Tämän vuoden kesäakatemian aiheeni oli ”Erot-
telukyky osana henkistä kehitystä”. Tarkastelin 
erottelukykyä ottaen näkökulmia kristillisyydestä, 
buddhalaisuudesta, taolaisuudesta, teosofiasta, 
Patanjalin joogasutrista ja Kirjeopisto Vian 
mantroista. 

Jokainen em. näkökulma olisi riittänyt sinänsä jo 
omaksi alustuksekseen. Tarkoituksenani oli nostaa esiin 
erilaisia tapoja lähestyä aihetta ja tarjota siten vaihto-
ehtoisia ajattelumalleja oman ajattelun pohjaksi.

Kristillisyydessä erottelukykyä käsitellään lähinnä 
kykynä erottaa Jumalasta lähtöisin oleva ei-Jumalasta 

lähtevään. Ts. miten erottaa hyvät henget pahoista. Yksi 
kriteeri on arvioida toimiiko toinen henkilö rakkau-
dellisesti, sillä Jumala on rakkaus ja joka rakastaa 
lähimmäisiään, toimii Jumalan tahdon mukaan. 

Buddhalaisuudessa erottelukykyä on tarkasteltu sekä 
fyysisenä, aisteihin perustuvana erottelukykynä että 
henkisenä kykynä erottaa ikuinen ei-ikuisesta, hyvää 
tuottava kärsimystä aiheuttavasta jne. Buddhalaisuu-
dessa lähdetään paljon oman sisäisen itsen tutkiske-
lusta. Oman itsen tarkkailu on tärkeä erottelukykyäkin 
kehittävä harjoitus. Omien ajatusten ja tunteiden 
tarkkailua voi jatkaa omien tekojen tarkkailuun. Aluksi 
pyritään tunnistamaan – sen vuoksi että omat teot ovat 
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intentioiltaan hyviä ja siksi että tekojen seurauksia 
arvioimalla voi päätellä teon hyvyyden. Tältä pohjalta 
voi korjata tekojaan oikeaan suuntaan.

Erottelukykyä tarvitaan myös siinä miten löytää 
itselleen hyvän henkisen opettajan. Kansainvälisen 
Krishna-liikkeen perustaja A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada käsittelee kirjassa Ajaton viisaus 
erottelukykyä mm. kykynä erottaa aito guru epäaidosta. 
Olennaista on, että aito guru ei lupaa liikoja. Henkinen 
kehitys vie aikaa, ei ole ”pikakursseja” valaistukseen. 
Jos ihminen haluaa kehitystä omilla ehdoillaan, 
viehättyy hän herkästi epäaidon opettajan lupauksiin. 
Aito guru tietää, mitä on Brahman (henki) ja kuinka 
ihminen voi olla jatkuvasti yhteydessä Brahmaniin. 

Patanjalin ohjeen mukaan aidon gurun voi tunnistaa 
epäaidosta mm. yksinkertaisesti seuraamalla elääkö 
opettaja oppiensa mukaan. Toinen huomio liittyy siihen 
kuinka luotettavaa opettajan opetus voi olla. Jos 
opettaja opettaa asioita, joita ei ole itse kokenut, tieto voi 
olla luotettavaa tai epäluotettavaa. Mikäli se on 
luotettavasta lähteestä välitettyä tietoa, tietoa voidaan 
pitää oikeana. Mikäli opettaja puhuu pelkästään omia 
ajatuksiaan ilman omia kokemuksia, voi opetus olla 
harhaanjohtavaa.

Taolaisesta lähestymistavasta löytyy näkökulmia 
itsen ja itsen ulkopuolisten energioiden erotteluun. 
Taolaisuudessa ihminen nähdään osana luontoa. 
Luontoon lasketaan kuuluvaksi elämän kiertokulku ja 
maailmaan liittyvät lukuisat energiaolennot. Ihmisen 
tulisi oppia elämään sovussa kaiken tämän itseään 
ympäröivän systeemin kanssa ja ymmärtää ettei ole siitä 
erillinen. Jokaisella asialla ja energialla on oma 
tehtävänsä ja oma paikkansa, yhtä lailla negatiivisilla 
kuin positiivisillakin. Kehitystä haluavan yksilön tulisi 
oppia erottamaan mitkä energiat vaikuttavat häneen ja 
miten olla tekemisissä näiden erilaisten energioiden 
kanssa. Erottelukyky nähdään nimenomaan kykynä tai 
taitona, joka kehittyy luonnollisesti henkisen kehityk-
sen edetessä. Kehittymisessä auttaa Mestarin antamat 
ohjeet ja neuvot, omat harjoitukset (meditaatio, qi gong) 
ja taolaisten tekstien tutkiminen.

Kansainvälisen Teosofisen seuran presidentti Radha 
Burnier kirjoittaa Teosofia-lehdessä erottelukyvyn 
harjoittamisen olevan välttämättömyys henkisellä 
tiellä. Erottelukykyä kehittää mm. harkinnan harjoit-
taminen, sopiva kriittisyys, tietoisena olo, valppaus ja 
tarkkaavaisuus. Erottelukyky kehittyy, kun alamme 
tutkia huolellisesti ja rehellisesti todellista itseämme. 
Radha Burnier muistuttaa, että mielikuvituksemme voi 
helposti huiputtaa meitä ja siksi erottelukyvyn ja 
tarkkaavaisuuden harjoittamisen tulisi olla jatkuvaa.

Patanjalin joogasutrat antavat ohjeita oman itsen ja 
siten myös erottelukyvyn kehittämiseen. Henkisen tien 
kulkijan/joogan harjoittajan esteistä ensimmäinen 
liittyy Patanjalin mukaan erityisesti erottelukykyyn. 
Siihen liittyy henkisen erottaminen ei-henkisestä, 
ikuisen katoavasta. Mabel Collins selittää kirjassaan 
Läpikuultava jalokivi, että tietämättömyyttä voidaan 
kutsua myös pimeydeksi, sillä se ei ole pelkästään tie-
don puutetta, tietämisen vastakohta, vaan vääriä usko-

muksia ja käsityksiä, ”väärin tietämistä”. Joogan kah-
deksanosainen tie antaa ohjeita henkiseen kehittymi-
seen kohti samadhia. (Elina Kakko on esitellyt tämän 
kahdeksanosaisen tien Uuden Safiirin numerossa 
1/2014).

Kirjeopisto Vian opetuskirjeissä on paljonkin mant-
roja, jotka liittyvät erottelukyvyn kehittämiseen. Osa 
kehittää yleisesti arviointikykyä ja erottelukykyä, si-
säistä viisautta, taitoa ymmärtää asiat oikein ja oikeasta 
perspektiivistä. Osa kehittää ihmisen kykyä erottaa 
alemman minän ja korkeamman minän puolet toisis-
taan. On myös mantroja, joiden avulla voi kehittää 
taitoa ymmärtää toisia ihmisiä paremmin. 

Yhteenvetona voisi todeta, että erottelukykyä tar-
vitaan hyvin monessa osa-alueessa elämässä: Todel-
lisen ja ikuisen erottamiseksi katoavasta ja ei-hen-
kisestä, itsen ja toisten energioiden vaikutusten tun-
nistamisessa, erilaisten energioiden tasojen oikein luo-
kittelussa, hyvän erottaminen vähemmän hyvästä/ pa-
hasta, olennaisen erottamisessa epäolennaisesta. Erot-
telukyky on koko elämän jatkuva prosessi ja se etenee 
osana kokonaisvaltaista henkistä kehitystä. Aiheesta 
tulossa myöhemmin laajempi artikkeli Uuteen Safiiriin. 

Päivi Kansanaho-Guo sanoo, että erottelukykyä kehittää 
muun muassa harkinnan harjoittaminen, sopiva kriittisyys ja 
tietoisena olo.
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Georg Henrik von Wright on kansainvälisesti 
tunnetuin suomalainen filosofi. Hän eli 1916–2003. 
Hänen uransa alkupuolella hän työskenteli logii-
kan parissa, mutta käsitteli sen jälkeen myös mo-
nia muita filosofian osa-alueita kuten mm. teon 
filosofiaa, mielen filosofiaa ja etiikkaa. 

Kesäakatemian luennon aihe ”Hyvän muunnelmat” 
liittyi etiikkaan ja käsitteli von Wrightin samannimisen 
kirjan sisältöä. 

Hyvän muunnelmat on tutkielma niistä lukuisista 
tavoista joilla käytämme hyvä sanaa. Se on siis käsi-
tetutkimusta. von Wrightin käsityksen mukaan meidän 
täytyy ensin selkiyttää käsitteitä joilla puhumme. Kun 
meillä on selkeämpi käsitys, mitä hyvä erilaisissa 
yhteyksissä tarkoittaa, on meidän mahdollista ottaa 
selkeämmin kantaa myös moraalisiin kysymyksiin.

von Wright käsitteleekin seuraavia hyvän muun-
nelmia:

Välineellinen hyvä. Liittyy pääasiassa työkaluihin, 
instrumentteihin ja välineisiin. Ne ovat hyviä välineitä 
jonkin tavoitteen saavuttamiseen.

Tekninen hyvä. Liittyy kykyyn ja taitoon – hyvä 
jossakin, hyvä tekemään jotain. Kyvyn tai taidon 
kehittäminen edellyttää yleensä harjoittelua ja val-
mennusta.

Utilitaarinen hyvä. Voitaisiin korvata sanoilla 
hyödyllinen, edullinen, suosiollinen. Jokin on hyödyl-
listä, jos se vaikuttaa suosiollisesti kyseisen olion 
hyvään. 

Terveydellinen hyvä. On ensisijaisesti elimien ja 
kykyjen toiminnallista hyvyyttä. Puhuttaessa elinten 
hyvyydestä tarkastelemme lähinnä niiden toimin-
nallista hyvyyttä.

Hedoninen hyvä. Suunnilleen sama merkitys kuin 
mielihyvällä on arkikielessä. Kyse on siis siitä, mikä 
tuottaa meille mielihyvää.

Ihmisen hyvä. Ihmisen hyvä ja ihmisen hyvinvointi 
ovat synonyymisiä ilmauksia. Ihmisen hyvä poikkeaa 
jonkin verran onnellisuudesta, vaikka ne osin limit-
tyvätkin. Onnellisuuteen liittyy myös hedonistisia vai-
kutuksia ja se on luonteeltaan enemmän tila ja liittyy 
hetkellisiin tapahtumiin. Ihmisen hyvä liittyy lähemmin 
ihmiselle hyväätekeviin ja haitallisiin asioihin eli miten 
jokin tekeminen tai tapahtuminen vaikuttaa kausaali-
sesti kyseiseen ihmiseen.

Hyvä ja toiminta. Tässä pohditaan lähinnä hyvää 
tekoa, hyvää aikomusta (tahtoa) ja hyvää ihmistä. Hyvä 
teko toista ihmistä kohtaan on hyvä tuon toisen ihmisen 
hyvän kannalta. Joskus hyvä aikomus ei johda hyvään 
tekoon, koska arvioimme väärin, mikä on toiselle 
ihmiselle hyväksi.

Hyve. Hyve ei ole kyky tai taito ja mikä on hyveellistä 
täytyy aina pohtia tilannekohtaisesti. Yleistä sääntöä ei 
voida antaa. Hyve liittyy olennaisesti edellä esitettyyn 
ihmisen hyvään, koska hyveet edistävät ihmisen hyvää 
itse yksilön ja toisten ihmisten kohdalla. 

Hyvä ja velvoite. Pohdintaa hyvin perustellun normin 
käsitteestä. Eli millä tavalla normin antamista voidaan 
perustella hyvin.

Velvollisuus. Pohdintaa siitä miten hyvin perustellut 
normit asettavat velvollisuuksia.

Oikeus. Pohdintaa ihmisen hyvästä ja ihmisen oi-
keuksista. Olennaisena johtopäätöksenä on, että meidän 
ei tulisi vahingoittaa toisten ihmisten hyvää ja tätä 
voidaan pitää yhteisönjäsenen moraalisena velvolli-
suutena. 

Ihmisen hyvä on terminä varsin mielenkiintoinen ja 
varmaankin soveltamismielessä hyvin hyödyllinen. Se 
luo hyvää pohjaa moraalisille pohdinnoille. 

Hyvän muunnelmat – 
G. H. von Wright

Jari Kiirla

Filosofi G. H. von Wright käsitteli hyvän muunnelmia,
joita Jari Kiirla esitteli kesäakatemiassa pitämässään
luennossa.
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Saatuaan jakamatonta rakkautta ja hellää huolen-
pitoa ja huomiota, lapsi saa parhaat eväät mi-
nuutensa kehittymiseen. Narsisti ja narsistin uhri 
ovat molemmat henkisesti hylättyjä lapsia, ja 
toipuminen siitä on pitkä tie mutta mahdollinen.

Monet ovat jossain vaiheessa tavanneet koulu- taikka 
työpaikkakiusaajan tai heidän uhrinsa tai ainakin kuul-
leet täysin umpikujaan joutuneista parisuhteista, joissa 
toinen osapuoli on nujertanut kumppaninsa oman tah-
don. Sekä narsistia että psykopaattia on käytetty myös 
haukkumasanana. FL Paula Salomaa on tietoisuus-
taitojen asiantuntija ja kouluttaja, joka on perehtynyt 
narsistin ja hänen uhrinsa ongelmaan. Hän on huo-
mannut, että narsistilla ja hänen uhrillaan on yhteisenä 
piirteenä alhainen tietoisuuden taso ja vähäiset tietoi-
suustaidot. Psykopaatti on narsismista kaikkein pahin 
muoto, mutta heidän määränsä kansainvälisissä tut-
kimuksissa on vain 2–3 prosentin luokkaa väestöstä. 
Heistä löytyvät pahimmat narsistit toisin sanoen rikol-
liset, seksuaalisesti holtittomat ja täysin tunnekylmät 
hedonistit.

Julkinarsisti ja hänen uhrinsa, jota Salomaa nimittää 
piilonarsistiksi muodostavat eräänlaisen parivaljakon, 
jotka tarvitsevat toisiaan ja tukeutuvat toisiinsa. Kai-
kista ihmisistä ei tule narsistin uhria, sillä terveen itse-
tunnon omaavalla ihmisellä ovat lujuus ja lempeys tasa-
painossa. Narsistilla sen sijaan lujuus ja sydämettö-
myys on ylikehittynyt ja lempeys ja empatia puuttuu. 
Uhrilla sen sijaan lujuus on kadoksissa ja lempeys ja 
empatia vallalla. Välttääkseen riitoja, hän luopuu omis-
ta oikeuksistaan ja tavoitteistaan varsinkin parisuh-
teessa.

Tietoisuudentutkija Ken Wilber on päätynyt kolmi-
jakoon ihmisen tietoisuustaitojen kehityksessä. Alim-
malla tasolla on kehoon fiksoitunut tietoisuus, jossa 
kaikki ulkoinen on tärkeää ja ihminen takertuu käsit-
teisiin: minä, minua ja minun, joista jo Buddha on va-
roittanut. Egon tarpeet ja raha, tavara, ulkonäkö ja eri-
laiset hedonistiset nautinnot nousevat elämän pääsisäl-
löksi. Tällä tasolla ovat vaarana seksuaalinen holtitto-
muus ja erilaiset riippuvuudet ja myös rikollisuus ja täy-
dellinen tunnekylmyys.

Kun mennään  tietoisuuden taidoissa eteenpäin, ol-
laan mielen tasolla. Mieli elää mielellään menneessä ja 
tulevaisuudessa kun sen sijaan parasta olisi olla tie-
toisena läsnä juuri siinä hetkessä jota parhaillaan elää. 
Mieli on alttiina monenmoisille häiriötiloille neurootti-
sista oireista psykoottisiin häiriötiloihin.

Lapsella on syntyessään ehjä yhteys omaan Itseensä 
ja aitoon minuuteensa. Kolme ensimmäistä elinvuotta 
ovat tärkeimmät minuuden kehityksessä. Pieni lapsi on 
aito ja innostunut kaikesta näkemästään ja kokemas-

taan. Saatuaan jakamatonta rakkautta ja hellää huolen-
pitoa ja huomiota, hän saa parhaat eväät minuutensa 
kehittymiseen. Emotionaalisesti tai fyysisesti kaltoin-
kohdellun tai hyljätyn ja huomiota vaille jääneen lapsen 
kehitys ei kulje oikeaan suuntaan. Hän kadottaa oman 
aidon Itseytensä ja alkaa kehittää itsessään niitä puolia, 
mistä on vähiten haittaa tai eniten hyötyä ympäristölle. 
Hänestä voi tulla arka tai näkymätön tai hän alkaa 
kehittää juuri niitä puolia, joita ympäristö arvostaa. Hän 
voi myös kostaa kärsimänsä vääryydet itseään 
heikommille.

Narsisti ja narsistin uhri ovat molemmat henkisesti 
hyljättyjä lapsia, joiden oireiden määrä ja laatu vaih-
televat hylkäämisasteen mukaisesti. Narsismin takana 
voi myös olla pitkä sukupolvien ajan kestänyt jatkumo 
rakkaudettomuutta ja henkistä pahoinvointia ja nar-
sistivanhempia ja heidän jälkeläisiään, joilla kellään ei 
ole ollut kokemusta rakkaudesta ja välittämisestä. Van-
hemmilla ei ole itselläänkään ollut resursseja parem-
paan.

Narsismista toipumisen tie on pitkä ja siihen kysy-
tään vahvaa tahtoa ja motivaatiota. Kehon ja mielen ta-
kaa löytyvät oman aidon Itsen syvyyksissä olevat voi-
mavarat. Apuna voivat olla narsisteille ja heidän uhreil-
leen suunnatut toipumisryhmät, joissa samassa ryh-
mässä voivat työskennellä sekä uhrit että julki-narsistit.

Jatkan tämän aiheen käsittelyä seuraavassa Uusi 
Safiiri -lehdessä.

Narsismin arvoitus
Kaisa Pakkala

Kaisa Pakkala pohdiskeli kesäakatemiassa narsismin arvoi-
tusta.
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Kosmisia lauluja ja mantroja tulisi laulaa täydellä 
sydämellä ja keskittyneessä mielentilassa yhä 
suuremmalla omistautumisella ja hartaudella.

Laulupajassa lauloimme Paramahansa Yoganandan 
(1893–1952) Kosmisia lauluja (Cosmic Chants). Niissä 
on hyvin vahva universaali henkinen energia. Ne ovat 
syntyneet jumalyhteydessä ja on tarkoitettu sillaksi 
ihmisen ja Jumalan välillä.

Yoganandan mukaan musiikki on jumalallista tai-
detta, jonka tarkoitus ei ole ainoastaan viihdyttää vaan 
viedä kohti Itseoivallusta (Self-Realization, God-Rea-
lization). Yleensä tavalliset laulut syntyvät hetken tun-
teen tai mielenkiinnon innoittamana. Todella henkises-
ti viritetyt laulut syntyvät ja elävät korkeammalla tie-
toisuuden tasolla. Musiikki joka on yhteydessä sieluta-
soon, on universaalia musiikkia ja sitä ymmärtää kaik-
kien sydämet. Korkeasti värähtelevät laulut virittävät 
laulajansa tajunnan kosmiseen jumalalliseen värähte-
lyyn. 

Kosmisia lauluja ja mantroja tulisikin laulaa täydellä 
sydämellä ja keskittyneessä mielentilassa yhä suurem-
malla omistautumisella ja hartaudella. Kun sävel on 
opittu, keskitytään sanoihin. Ne on kyllästetty aitoudel-
la, omistautumisella, uskolla ja intuitiolla ja siksi niillä 
on voimaa saada haluttu muutos aikaan tajunnassa. Sa-
nojen merkitys tuleekin ymmärtää syvällisesti, mikä voi 
johdattaa laulajan syvään ja aitoon ilon kokemukseen. 
Yoganandan mukaan tämä on ensimmäinen merkki 
Jumalan tiedostamisesta. Silloin kosmiset laulut alkavat 
vaikuttaa myös parantavasti kehon, mielen ja sielun 
tasolla.

Kosmisten laulujen laulamisessa on viisi vaihetta: 
laulaminen voimakkaalla äänen volyymillä, pehmeällä 
äänen voimakkuudella, mentaalisesti, alitajuisesti ja 
ylitietoisuuden tasolla. Alitajuisesta laulamisesta tulee 

automaatio, kun laulua on toistettu riittävästi. Silloin 
laulu jatkaa elämäänsä laulajan aktiviteettien ja aja-
tusten taustalla tuoden iloa jokapäiväiseen elämään. Vä-
hitellen alitajuinen toistaminen muuntuu ylitietoiseksi 
oivallukseksi. Ylitietoinen laulaminen on sitä, kun lau-
lajan sisäiset värähtelyt ovat ensin vakiintuneet ylitie-
toisella, alitajuisella ja tietoisella tasolla ja sitten kään-
tyneet sisäiseksi oivallukseksi. Tällä tarkoitetaan tajun-
nallista yhteyttä kosmiseen värähtelyyn Aum. 

Lauluja tulisi laulaa niin monta kertaa, kunnes laulaja 
tuntee suuren autuuden kulkeutuvan sydämensä läpi. 
Tämä autuaallisen ilon tunne on todiste siitä, että Jumala 
on vastannut laulajalle ja että hän on oikealla tavalla 
virittäytynyt: totuudellisesti ja syvästi.

Työpajassa lauletut Cosmic Chants:
I am the Bubble, Make Me the Sea
I Will Sing Thy Name
Listen, Listen, Listen
Polestar of My Life
When Thy Song Flows Through Me
Who Is in My Temple?
Lähde: Paramahnsa Yogananda Cosmic Chants. Self-
Realization Fellowship 1974/2011.

Kosmisten laulujen innoittamana aloin lukea uu-
delleen Shirley Rabb Winstonin kirjaa Musiikin silta. 
Kirjassa on yhdysvaltalaisen näkijän ja parantajan 
Edgar Caycen (1877–1945) lukemuksia musiikkiin ja 
laulamiseen liittyen. Sain jälleen todeta korkean tiedon 
olevan universaalista. Edgar Caycen saama ja välittämä 
tieto puhuu samaa kieltä kuin Paramahansa Yoganan-
dankin. 

Musiikin merkitys on juuri tietoisuuden tilojen yhdis-
täjänä. Hyvä esimerkki tästä on keholaulu, joka toimii 
siltana valvetajunnan ja unitajunnan välillä. Musiikkia 
käytettään myös erilaisissa spiritualistissa istunnoissa ja 

Laulun ja musiikin universaali henki 
Elina Kakko

Laulupajassa lauletut Yoganandan laulut ovat jumalallista taidetta.

Laulupaja Cosmic Chants
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kokoontumisissa rauhoittamaan ja virittämään tunnel-
maa. Hoitotilanteessa oikein valitulla musiikilla on pa-
rantavia vaikutuksia. Meditaatiossa musiikki voi toimia 
siltana korkeampaan tietoisuuden tilaan.

Herkkä ihminen kykenee tuntemaan, minkälaisia 
tajunnantasoja musiikki virittää ja yhdistää. Musiikin 
silta -kirjassa puhutaan subjektiivisesta musiikista, joka 
on sielun intohimo. Sitten on myös musiikkia, joka on 
objektiivisen älyn synnyttämää ja on luonteeltaan 
sielutonta, kovaa ja yleensä myös mekaanista.

Tässä on poimintoja ko. kirjasta: 
”Musiikkia koskevista selityksistä voi vetää joitain 
hyvin tärkeitä johtopäätelmiä, jotka sovellettuna 
käytäntöön voivat palauttaa sielun, mielen ja kehon 
harmonian, tasapainon ja luovuuden.”

”Opiskelkaa musiikkia! Se on osa hengen kaune-
utta... Äänen harmoniassa, värin harmoniassa, jopa itse 
liikkeen harmoniassa, kaikki sen kauneus on sielun it-
sensä oman ilmaisun kaltaista, kuten se, mitä sielu il-
maisee mielen sopusoinnussa kun sitä käytetään oikein 
suhteessa kehoon. Muistakaa, musiikki yksinään voi 
kuroa umpeen äärettömyyden ja äärellisen välisen kui-
lun. Ei kuitenkaan siten, että musiikista tehdään elämän 
tärkein asia, mutta niin, että sama harmonia, joka on 
musiikissa parhaimmillaan, voi kontrolloida huomatta-
vaa osaa elämästäsi.”

”Musiikki on taivaallisen kodin tunnusmerkki.”
”...äänellä, musiikilla ja värillä on paljon osuutta syn-

tyvien sopivien värähtelyjen luomiseen niiden yksilöi-
den ympärille, jotka ovat mieleltään epätasapainoisia, 
fyysisesti vajavaisia eli joiden mieli ja ruumis on sai-
ras…”

”Soita musiikkia aina masennuskausina tai riittämät-
tömyyden ja hylkäämisen tuntemusten aikana, erityi-
sesti kaikenlaista jousisoitinmusiikkia. Tämä kuroo 
umpeen pessimismin ja optimismin välisen kuilun.”

”...musiikki vetoaa entiteetin piileviin ja luoviin voi-
miin. Sillä ainoastaan musiikki pystyy kuromaan um-
peen välimatkan, joka yltää Jumalaisesta valtakunnasta 

toiminnan sfääreihin... musiikki voi olla tuhoava tai 
luova voima – riippuen siitä mihin se vetoaa vaikut-
taessaan ihmisiin.”

”Antakaa mahdollisuuksia musiikkiin, ei sellaiseen 
joka on ohimenevää mielitekoa vaan sellaiseen, joka ra-
kentaa sillan ylevyyden ja loputtomuuden välille – 
rajattomasta rajalliseen mieleen.”

"Etsi se, mihin kehomieli vastaa; ei pelkästään sitä, 
mistä se pitää tai ei pidä, vaan sitä joka iskee yksilön 
tietoisuuteen värähtelevän soinnun... Erityisesti sel-
laisia säveliä, jotka koetaan miellyttäviksi ja joihin ke-
hon tunteet vastaavat. Tämän pitäisi kuulua kehon har-
joittamiseen yhtenä osana... Kehon muotoutumiseen 
kuuluu paljon musiikkia.”

”Ääni on koko hermojärjestelmän korkeinta vä-
rähtelyä.”

”Musiikki ja sävel ovat kanava, jota kautta kehon ko-
koavat voimat synnyttävät ensimmäisen täydellisistä 
reaktioistaan... Jos kokemukseen liittyy päätöksenteko 
vaikkapa aineellisista asioista, asunnon muutosta, ym-
päristönvaihdoksesta tai mistä tahansa asiasta, tee se 
musiikin vaikutuksessa.”

”Kyky ilmaista laululla on uusi kokemus, uusi itsessä 
tapahtuva herääminen.”

”Laula paljon työstä – kaiken työn yhteydessä – laula 
itsellesi; ei niin, että muut kuulevat, vaan että itse 
kuulee!”

”Musiikilla voidaan välimatkat kuroa umpeen ja siitä 
ajatuksen kaikki ulottuvuudet voivat löytää suuren 
ilmaisun ja siinä sydän voi kohota käsittämään suhteita. 
Sillä kuten usein on ilmaistu, enkelit laulavat – ja sfää-
rien musiikki väreissä ja suhteissa – tämä muuttuu kei-
noksi eli taiteeksi jonka vaikutus ihmisten mieliin ja 
sieluihin on universaali.”

”Eikö musiikki olekin universaali kieli sekä niille, 
jotka ylistävät että niille, joiden sydän ja sielu on 
murheellinen? Eikö se ole keino, universaalin ilmaisun 
muoto? Näin syntyy suurempi toivo.”

”Minä muistan yöllä kanteleeni, minä mietiskelen 
sydämessäni ja minun henkeni tutkii.” Psalmi 77:7

ESITYSLISTA
1 Kokouksen avaus
2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Työjärjestyksen hyväksyminen
6 Ilmoitusasiat
7 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle

2015
8 Jäsenmaksu vuodelle 2015
9 Hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
10 Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat seuraavalle 

Kokous pidetään lauantaina 25.10.2014 klo 14 alkaen Kaukalinnassa, 
Viitamäentie 189, Kerimäki

Tervetuloa Via ry:n syyskokoukseen 

kalenterivuodelle 
11 Jäsenlehti Via Positiva; tilaus-, irtonumero- ja

ilmoitushinnat 2015
12 Wanhan Apteekintalon tilanne
13 Talousasiat; taloudellinen tilanne, varainhankinta

ja lahjoitukset
14 Muut mahdolliset asiat
15 Seuraava kokous
16 Kokouksen päättäminen

VIA RY       Jouko Palonen, puheenjohtaja
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Äänen sointiin vaikuttaa moni asia. Soinnin laatua 
voidaan tarkastella lauluopilliselta, tyylilliseltä ja  
ammatilliselta kannalta. 

Nyt olemmekin sellaisessa laulamiseen liittyvässä ai-
heessa, johon kaikki harjoittelu tähtää. Vapaa sointi! Tä-
mä asia on vaikeampi esittää paperilla, sillä sointi täytyy 
kokea. 

Äänen soinnille voidaan antaa erilaisia kriteerejä 
musiikin tyylistä riippuen. Ääni voidaan myös opetella 
sijoittamaan eri kohtiin kehossa. Kokeilepa vaikka itse:

- mumise mmm...
- inise nnnn...
- mongu ng.... 
- pärise rrrr
- tee huulitäryä
- surise vvvvvv.... tai zzzzzz...

Kun kokeilet näitä eri äänteitä, aseta kätesi eri puo-
lelle kehoa ja anna äänen liukumalla liikkua äänialasi 
koko asteikolla. Kädet voivat olla vatsan, rinnan, selän, 
kylkien, niskan, kaulan tai pään päällä. Käytä mieli-
kuvitusta ja tee ääniretkiä! Ehkäpä voit tuntea värinöitä! 
Se on äänen resonanssia.

Äänen sointiin vaikuttaa moni asia. Soinnin laatua 
voidaan tarkastella lauluopilliselta, tyylilliseltä ja  am-
matilliselta kannalta. Klassiselta ammattilaulajalta ja 
musikaalilaulajalta edellytetään hyvää, kaunista, per-
soonallista ja mahdollisimman vapaata ja ilmaisuky-
kyistä äänen sointia sekä äänen kantavuutta. Kevyen 
musiikin laulajalla ei niin paljon tarvitse olla äänen kan-
tavuutta, sillä ääni yleensä vahvistetaan. Ääni saa heillä 
olla hyvin rosoinenkin. Äänen kantavuuteen ja sointiin 
ei vaikuta se, onko laulajalla ns. iso tai pieni ääni. Kyse 
on siitä, miten ääntä osaa käyttää. Onkin osattava 
erottaa toisistaan äänen volyymi ja äänen sointi.

”Isommasta tuutista” tietenkin tulee luonnollisesti eri 
värisiä ääniä kuin pienemmästä. Laulajan kasvojen sekä 
ääntöelimistön muoto vaikuttavat äänen sointiin ja sen 
kantavuuteen. Olet varmaan huomannut, että musta-
ihoisilla yleensä on isompi ääni ja erilainen laulutapa. 
Heillä on isommat kasvojen luut ja suun koko. Aa-
sialaisilla on taas ihan oma soundinsa. 

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että puhelimessa 
sinut on sekoitettu johonkin muuhun perheenjäseneen? 
Äänen sointiin vaikuttaa myös opittu äänenkäyttötapa. 
Jos esimerkiksi on laulanut kuorossa koko ikänsä, voi 
olla haastavaa laulaa yksin. Kuorolainen kun joutuu 
aina ottamaan huomioon toiset ja laulamaan sen 
mukaan. Se ei voi olla vaikuttamatta laulutapaan.

Joskus laulajaa tai puhujaa kehotetaan sijoittamaan 
äänensä eri tavalla. Se onkin tietyissä tapauksissa tar-
peen, jos äänen kvaliteetissa on jotain häiritsevää tai ää-
ni väsyy käytössä. Aloitteleville laulajille en juurikaan 
puhu äänen sijoituspaikoista kehossa, vaan koetamme 

löytää mahdollisimman helpon tavan laulaa. Silloin 
äänikin soi kauniisti ja kevyesti. Hyviä harjoituksia 
äänen soinnin kehittämiseksi ovat yleensä ng-harjoi-
tukset ja muut sellaiset äänteet ja sointiharjoitukset, 
joissa ääni ohjautuu soimaan vapaasti resonanssi-
tiloissa. Sellaisten harjoitusten avulla ääni ikään kuin 
kierrätetään sointipisteiden kautta. 

Vapaata sointia estävät erilaiset jännitystilat fyy-
sisessä, tunne- tai mentaalikehossa. Sointiin vaikuttavat 
myös yleinen terveydentila ja ympäristön olosuhteet. 
Monet sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen, 
onko ääni terve vai onko siinä häiriöitä. Häiriötiloissa ei 
aina ole kyse siitä, että tekniikka olisi väärin. 

Joskus vapaata sointia ”syö” liika yrittäminen ja ns. 
äänen puskeminen. Laulaja ei saisi huutaa laulaessaan, 
sillä silloin äänestä lähtee sille ominaiset värit. Ainainen 
karaokelaulaminen taustojen kanssa ja mikrofoniin ei 
kehitä äänen sointia. Liian ylös sijoitettu hengitys lisää 
painetta kaulan alueella, jonka tulisi olla mahdollisim-
man vapaa toimimaan. Toisaalta taas yksipuolinen 
vatsaan hengittäminen lamaannuttaa kylkikehikon eikä 
rintakehän luinen kehikko sitten voi tukea sointia. Hy-
vin tärkeitä asioita ovat myös ryhti ja etenkin niskan oi-
kea asento sekä oikein toimivat kieli ja leuka. Nie-
lunkurojalihakset voivat nimensä mukaisesti kuroa nie-
lua ja siten myös sointia (tunnet nielunkurojalihasten 
toiminnan, kun nielaiset). Toisaalta taas liika miettimi-
nen ja analysointi voi luoda esteitä vapaalle äänen soin-
nille. Tietoa pitää osata käyttää oikein ja sopivasti.

Äänen sointi heijastaa ihmisolemuksen tilaa. Va-
paasti soiva ääni on monen tekijän summa. Äänen soi-
vuuteen vaikuttaa chakrojen tila – erityisesti tietysti 
kurkkuchakran ja palleachakran. Kuinka paljon äänessä 
on lämpöä välittäviä värejä, siihen vaikuttaa sydänchak-
ran tila. Äänen avulla voi hoitaa chakroja. Laulamalla 
voi kohottaa tietoisuuden tilaa. Laulaminen sydämet au-
kaisee, sanotaan. Vapaasti vaan laulamaan ja soimaan! 
”Es singt in mir” eli ”minussa laulaa” -ajatus voi va-
pauttaa myös soinnin rikkauteensa.

Äänen soinnista
Elina Kakko

Elinan laulukurssi osa V

Ääni voidaan 
opetella sijoitta-
maan eri kohtiin 
kehossa, tietää
Elina Kakko.
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VIA-AKATEMIA   KIRJEOPISTO VIA

Perinteistä Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia 

toteutetaan myös ryhmäopetuksena

AJATUSJOOGAKOULUISSA 

Helsingissä, Turussa, Kemissä ja Savonlinnassa

*) yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

Ajatusjoogakoulu Kemissä 
Paikka: Suntiontie 17 C 3, Riitta Kinnusen 
kotona sunnuntaisin klo 12–15.
Syyskausi 2014 
21.9.2014
5.10.2014
9.11.2014
14.12.014
Kevätkauden ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Ohjaaja: Elina Kakko
 
Ajatusjoogan johdantokurssi Turussa*)
Aika. La 17.1.2015 klo 11–17
Paikka: Konsan kartano, Virusmäentie 9
Maksu: 50 € ensikertalaiset, 20 € 
uudelleenosallistujat
Ohjaajat: Terttu Seppänen ja Sami Pajunen
Tiedustelut Tertulle.

Ajatusjoogan johdantokurssi 
Helsingissä*)
Aika: La 14.2.2014 klo 11–17
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35 A 1
Maksu: 50 € ensikertalaiset, 20 € 
uudelleenosallistujat  
Ohjaajat: Terttu Seppänen ja Sami Pajunen

Helsinki
Ajatusjoogan ohjaus: perustaso I ja II 
aktiivisille jatko-opiskelijoille
Ke 10.9.2014 klo 18–21
Ke 15.10.2014 klo 18–21
Ke 19.11.2014 klo 18–21
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35 A 1  
keskiviikkoisin klo 18–21.
Tiedustelut ja opetus: Terttu Seppänen
 
Savonlinna
Tiedustelut johdantokurssista tai luennosta, 
Terttu Seppänen, 050 567 9630
Perinteinen kirjeopisto-opetus toimii 
edelleen. Oppilaaksi ilmoittautumiset:
Kirjeopisto Via, Olavinkatu 34 B 22, 
57130 Savonlinna.
Kotisivuilla www.via.fi perustiedot ja 
ilmoittaumislomake.

Uudet kiinnostuneet voivat tiedustella  
henkilökohtaista tai pienryhmäperehdytystä 
(puhelin, sähköposti tai skype), jotta 
ajatusjoogakouluun mukaan pääsee 
sujuvasti. Helsingin, Turun ja Hämeenlinna-
Tampereen alueella alkuvalmentajat Terttu ja 
Sami,  Pohjois-Suomessa Elina.  
 
Ryhmä soveltuu Sinulle, joka tahdot ajatus-
tesi avulla oppia eheyttämään ja positivisoi-
maan ajatus- ja tunneolemustasi, tahdot löy-
tää todellisen Sisäisen Itsesi, tahdot oppia 
anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen 
voiman ja tahdot saavuttaa tietoisen jumal'- 
yhteyden. Ryhmässä opit ajatustyön peri-
aatteet ja innostut inspiroivassa ilmapiirissä 
etenemään sisäisen eheytymisesi tiellä. 
Kaikki ajatusjoogamateriaalit ovat kirjallisina 
ja ajatusjoogakouluillat tukevat omaehtoista 
harjoitteluasi kotona. 
Ajatusjoogakoulujen osallistumismaksu 15 
euroa/kokoontuminen tai stipendi 
tarvittaessa.

Yhteystiedot:
Vastuuopettaja Kirjeopisto Vian ajatusjoogan 
opettaja, psykologi Terttu Seppänen
Puh. 050 567 9630 tai 
terttu.seppanen@via.fi

Ohjaajakoulutuksessa KM, 
musiikkipedagogi, jooganopettaja 
Elina Kakko 
050 5622 688 tai elina.kakko@kolumbus.fi
 
Ohjaajakoulutuksessa psykologi, 
psykodraamaohjaaja Sami Pajunen 
040 590 7797 tai samijuhani7@yahoo.com. 

Seuraa www.via.fi, 
www.facebook.com/via.akatemia
Ota yhteyttä! Lämpimästi tervetuloa!  
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Tunnetta ja musiikin iloa
Tuula Uusitalo

Kaukalinnan kymmenes ja viimeinen puutarhakonsertti:

Kaukalinnan puutarhakonserteissa on aina on 
ollut klassista, modernia, viihdettä; oopperaa ja 
tangoa... kansanmusiikkia jne. Tällä kertaa 
ohjelmassa oli myös tilaussävellyksen Aaltoin 
tarina maailmankantaesitys.

Juhlakonsertti oli nimensä veroinen tapahtuma. Se 
kasvoi kuluneen kymmenvuotisjakson huipentumaksi. 
Musiikillinen rönsyily pysyi koossa erittäin hyvin, 
äänet kuuluivat ja yleisö viihtyi.

Aaltoin tarina
Via-Akatemian säätiön Timo-Juhani Kyllöseltä 
juhlakonserttiin tilaama sävellys Aaltoin tarina opus 90 
baritonille ja pianokvartetille ylitti kaikki odotukset. 
Aaltoin tarinan pohjana on Tuulikki Salosen saman-
niminen, ihmisen henkistä polkua symboloiva runo, jo-
ka oli inspiroinut Kyllöstä melko kookkaaseen sävel-
lykseen. ”Runossa on syvä filosofinen sanoma”, sanoi 
Timo-Juhani Kyllönen. 

Runo antoi Kyllöselle tilaisuuden tehdä sitä mitä 
parhaiten osaa: vyöryttää musiikkiinsa suuria tunteita ja 
sen vastapainona piirtää ohuen ohuita äänisäikeitä. Alun 
myrskyävästä Maa, meri mua kuunnelkaa -aiheesta 
lähti musiikillinen vaellus kohti leppeää lyyristä 
tunnelmaa, jossa polku vie jo eteenpäin. 

Kaukalinnan kymmenes puutarhakonsertti 2014

Puutarhakonserttien vakio-ohjelmaan ovat kuuluneet Timo-
Juhani Kyllösen omaperäiset Lintuimprovisaatiot.

Timo-Juhani Kyllösen säveltämän Aaltoin tarinan, op. 90 maailman kantaesitys kruunasi kymmenennen puutarhakonsertin. 
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Kyllönen on nyt herättänyt runon henkiin – luova työ 
joka on kerran tehty, löytää paikkansa ennemmin tai 
myöhemmin. Toivokaamme tälle teokselle menestystä 
maailmalla, jonne se mitä ilmeisimmin on myös läh-
dössä. 

Taivas on… sähkösellopoppia, Bachia ja 
Libertangoa
Puutarhakonserttien vakio-ohjelmaan ovat kuuluneet 
Timo-Juhani Kyllösen omaperäiset avaukset. Kun tässä 
muutenkin kiitellään Kyllöstä, voi myös mainita, että 
mies on polyglotti, eli ihminen, joka puhuu luontevasti 
melkein mitä tahansa kieltä – tervetulotoivotukset hän 
selvitti monella eri kielellä kunkin kielen mukaisesti 
elehtien.

Avaushetkeen on aina kuulunut Kyllösen Taivas on 
sininen ja valkoinen -muunnelmat. Aloitusosuuteen 
kuului tällä kertaa myös Konserttivariaatioita suoma-
laisesta kansanlaulusta Tule, tule kultani. 

Ja kun Kyllönen jälleen kerran teki Lintuimprovi-
saation eli esitti harmonikkansa säestämänä häkellyt-
tävällä vihellystekniikallaan talitiaista (ja jotain muu-
takin taivaan lintua), oli yleisöllä hymy herkässä. Elekt-
roninen harmonikka on helposti säädettävissä myös 
soiton aikana mikä antaa lisämahdollisuuksia improvi-
soivalle ilmaisulle, jossa esitys rakentuu hyvin pitkälle 
”tässä ja nyt” -hetken oivalluksista. 

Moderni tekniikka näkyi ja kuului muutenkin kon-
sertissa: sellisti Seeli Toivio oli ottanut mukaansa elekt-
ronisen sellon ja soitteli sillä säveltämäänsa Sähkö-
sellopoppia. 

Seeli Toivio (sello) ja Linda Hedlund (viulu) ovat 
soittaneet Kaukalinnassa jo puutarhakonsertin alku-
aikoina ja oli mukava nähdä ja kuulla heitä taas. Heidän 
yhteisesityksensä oli Bachin Kolme lyhyttä inventiota 
viululle ja sellolle eli kunnon barokkimusiikkia – joka 
ihme kyllä toimi hyvin rinta rinnan modernin musiikin 
kanssa.

Puutarhakonsertit onkin aina koottu ”laidasta lai-
taan” -tyylillä. Ohjelmassa on ollut klassista, modernia, 
viihdettä. Oopperaa ja tangoa... kansanmusiikkia jne. 

Ari Kaartinen (bassokitara ja laulu), Jorma Har-
tikainen (kitara), Tuomo Hokka (harmonikka), Sakari 
Tervo (viulu) ja Seeli Toivio (sello) soittivat Astor Pia-
zollan älyä, tunnetta ja yhteiskunnallista sanomaa tih-
kuvaa musiikkia, joka soi niin kuin pitääkin. Tällaista 
musiikkia voisi luonnehtia vaikkapa 'teräväpiirtotan-
goksi'. Tangot olivat Chiquilin de Bachin, Oblivion ja 
Libertango.

Musiikin moniosaaja Ari Kaartinen johti myös Linna 
la Swing -lauluyhtyettä. Nimi johtuu Linnalan opis-
tosta. Linna la Swing esitti kepeällä á cappella -tyylillä 
sellaisia lauluja kuin Easy Livin ja Smile again. Tähän 
rentoon tyylilajiin kuuluu mm. soittimien korvaaminen 
ihmisäänellä, mikä antaa sille tiettyä huumoria. Hiukan 
koreogarafiaakin oli, sillä yhtye saapui esiintymispai-
kalle jonossa rytmikkään laulunsa tahdissa. 

Kansanmusiikkia esitti Trio Gambaamo, jonka nimi 
selittyy siitä, että erikoisen yhtyeen soittimiin kuuluu 
viola da gamba, jota soitti Katri Susitaival. Triossa Pia 
Rask lauloi ja soitti harmoonia, Olli Knuth balalaik-
kaa. Lisänä oli myös Kaisa Bullat, viulu. Gambaamon 
ohjelmassa oli Häävalssi ja Polska, perinnemusiikkia 
kumpikin sekä Otto Hotakaisen Kyynelvalssi. Vanha 
iskelmä, Balladi Olavinlinnasta sai Gambaamolta 'ei-
niin-iskelmämäisen' tulkinnan. 

Eva Cométin ja Juha Kotilaisen duettoja West Side Storysta
ta säesti Kemal Achourbekov.

Maria Kamchilina-Larionova säesti, kun Juha Kotilainen
tulkitsi Oskar Merikannon Elämälle.
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Kaukalinnan kymmenes puutarhakonsertti 2014



Aaltoin tarina esitettiin juuri ennen väliaikaa. Juha 
Kotilainen ja Belle Etage, (jonka tämänkertaisessa ko-
koonpanossa soittivat Anton Chaussovsky, viulu, 

Oleg Larionov, alttoviulu, Nikolaj Matveev, sello ja 
Maria Kamchilina-Larionova, piano) olivat esityk-
sessä tasaveroisia. Pianokvartetti Belle Etagella oli tär-
keä osuus, se loi maiseman, jossa Juha Kotilaisen bari-
toniääni sai vapaasti liikkua. Kyllönen piti tahtipuik-
koa ja ohjasi Aaltoin tarinan maailmankantaesityksen 
haluamaansa uomaan. 

Tunteiden voimaa
Väliajan jälkeen kahvin kirkastamin aivoin pääsimme 
kuulemaan Eva Cométin ihanaa laulua. Hänellä on 
upea, täyteläinen ääni ja hän sopi hyvin laulamaan 
Sibeliuksen tunnevoimaisia yksinlauluja. Häntä säesti 
pianolla Kemal Achourbekov. Laulut olivat: Flickan 
kom ifrån sin älsklingsmöte, Den första Kyssen, Var det 
en dröm.

Yksinlaulujen jälkeen Eva Comét ja Juha Kotilainen 
esittivät yhdessä Leonard Bernsteinin duettoja West 
Side Storysta. No, kun kaksi mahtavaäänistä ooppera-
laulajaa alkaa tulkita musikaalinumeroita, niistä tulee 
oopperaa. Mutta kysessä onkin vapaamuotoinen puu-
tarhakonsertti, jossa tyylirajoja ylitetään sumeilematta.   

Eipä ollut ensimmäistä kertaa, kun Juha Kotilainen 

VIA POSITIVA 3/2014 25

Trio Gambaamoa, Pia 
Rask (harmooni, laulu), 
Olli Knuth (balalaikka) ja 
Katri Susitaival (viola da 
gamba), täydensi Kaisa 
Bullat viuluineen.

Taiteilijoiden kukituksen jälkeen puutarhakonsertti päättyi yhteisesti laulettuun Rakastan elämää.

Musiikin moniosaaja Ari Kaartinen (oik.) johti Linna la Swing 
-lauluyhtyettä. Linna la Swing esitti kepeällä á cappella 
-tyylillä sellaisia lauluja kuin Easy Livin ja Smile again.

Kaukalinnan kymmenes puutarhakonsertti 2014



lauloi puutarhakonsertissa Oskar Merikannon mah-
tavan Elämälle. Tässä esityksessä Maria Kamchilina 
säesti. Elämälle on valloittanut yleisön aina aiem-
minkin. Ja niin se teki nytkin. Se ikäänkuin käänsi kat-
seet kuluneeseen kymmeneen vuoteen: ne ovat olleet 
Elämää isolla E:llä.

Belle Etage viimeisteli konsertin Johannes Brahm-
sin pulppuilevalla g-molli pianokvarteton finaaliosal-
la.

Juha Kotilainen kiitteli loppujuonnossaan Via-Aka-
temian säätiötä, sen talkoolaisia ja kaikkia konsertin 

taiteilijoita. Via-akatemialaiset ovat tehneet suuren työn 
konsertin järjestelyissä. Kymmenessä vuodessa oppii ja 
sillä opilla saattaa olla käyttöä joskus myöhemmin. Via-
Akatemia ja Via ry kiittivät lämpimästi taiteilijoita, yh-
teistyökumppaneita ja yleisöä muistorikkaista konser-
teista Kaukalinnan puutarhassa vuosina 2005–2014. 
Kiitosteksti oli painettu käsiohjelmaan.

Kukat jaettiin ja vähemmän harjaantuneetkin äänet 
pääsivät kuuluviin, kun laulettiin yhteislauluna Rakas-
tan elämää. Ensi kesänä on itsekullakin edessä uudet 
haasteet. 

VIA POSITIVA 3/201426

Loppukiitoksissa Juha Kotilainen kutsui lavalle myös järjestäjien edustajat: Pauli Koistisen, Sinikka Junturan ja Terttu 
Seppäsen.

Konserttiyleisöä oli runsaasti, vaikka aivan ei ylletty edellisvuosien tasolle. Hellesää lienee osaltaan vaikuttanut asiaan.

Kaukalinnan kymmenes puutarhakonsertti 2014



Maa, meri mua kuunnelkaa 

täällä keskellä elon ihminen vaeltaa. 

Täällä myrskyävät kohtalot maiset. 

tulena taivas loimottaa  

ja puhaltavat tuimat tuulet. 

Meri, meri – aaltoin ajattelevin 

tuot aatoksen rantaan ihmisen. 

Purjehtii purjein pullistuvin 

mun mieleni täysinäinen. 

Vaan sinessä veen vaahtoavan 

kuvastaa taa mainingin 

mun kaipaukseni jonnekin.

Maa, meri mua kuunnelkaa 

hetken pienen täällä ihminen vaeltaa. 

Soi kutsua siipein havina 

ja aartein hohtavin 

mua lähestyy aaltoin tarina, 

on viileä tuulen viuhka. 

Maa, meri mua kuunnelkaa 

soi rannan kaisloissa viulu 

ja liplatus leikkien laulaa 

luona kallion kuhmuraisen. 

Askel eteeni polkua piirtää 

yli haavikon pääskynen liitää.

Tuulikki Salonen

Aaltoin tarina

Tuulikki Salonen oli Kirjeopisto Vian op-
pilaskunnan aktiiveja 70– ja 80–luvulla, 
ammatiltaan hän oli proviisori. Hän toimi 
muun muassa Lahden paikallisosaston pu-
heenjohtajana ja oli myös oppilasyhdis-
tyksen hallituksessa. Hän lausui runoja ja 
muun muassa judo kuului Tuulikin harras-
tuksiin. 

Hänen runojaan on koottu monistemuo-
toiseksi kokoelmaksi Aaltoin tarina.
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Kuvassa Tuulikki Salonen on Tyyne Matilaisen 
seurassa Kirjeopisto Viassa. Mirja Salonen 
lienee kameran takana. (Valokuva Kirjeopisto 
Vian arkisto)

Salonen loi
Aaltoin tarinan



Vuodesta 2005 alkoivat Kaukalinnan puutarhassa 
konsertit heinä-elokuun vaihteessa sunnuntai-
iltapäivisin. 

Konsertit saivat alkunsa, kun oopperalaulaja Juha Ko-
tilainen kuuli tutulta kirvesmieheltä Pauli Koistiselta, 
että Kerimäellä olisi hyvä konserttipaikka. Juha Koti-
lainen tuli katsomaan ja alkoi tuoda musikaalisia ystä-
viään esiintymään, ensimmäisen kerran kesällä 2005, ja 
sen jälkeen joka vuosi kesään 2014 saakka. 

Puutarhakonsertit kehittyivät vuosi vuodelta ja niistä 
kehittyikin merkittävä musiikkitapahtuma paikkakun-
nalla. Järjestelyistä vastasivat Via-Akatemia ja Via ry 
jäsenineen. Taiteilijat etsi Juha Kotilainen laajasta kon-
taktiverkostaan. Musiikilliset teemat vaihtelivat vuo-
sien mittaan ja esitettävää musiikkia on ollut kuultavana 
kansanlauluista ja zarzueloista oopperaan ja liediin. 
Esiintyvinä taiteilijoina sekä alansa huippuammatti-
laisia että aloittelevia muusikoita ja myös musiikinhar-
rastajia ja opiskelijoita.

Puutarhakonserttien teemat:

2005 kesän I aloituskonsertti oli pelkkä 
Puutarhakonsertti.
2006 II konsertti: Hyvän tuulen konsertti yllätyksi-
neen. Musiikillinen iloittelu Kaukalinnan puutarhassa.
2007 III konsertti: Kaukalinnan puutarhassa soi ja 
raikaa kevyestä klassiseen.
2008 IV konsertti: Pyhäpäivän ratoksi 
kahvikonserttisäveliä Kaukalinnan puistossa.
2009 V konsertti: Hehkuvien sävelten sykkiessä 
kirkkaan auringon alla.
2010 VI konsertti: Rakkauden säveliä luonnon 
helmassa.
2011 VII konsertti: Sointuja mereltä ja merten takaa.
2012 VIII konsertti: Päivyt paistaos hellien.
2013 IX konsertti: Aaltojen hohteessa välkkyvän 
seljän – norpankin nään.
2014 X konsertti: ”Soi rannan kaisloissa viulu ja 
liplatus leikkien laulaa”.

 

Vuoden 2012 teema ”Päivyt paistaos hellien” inspiroitui 
Savonlinnan oopperajuhlien satavuotisjuhlista ja eri-
tyisesti Oskar Merikannon samannimisestä laulu-
sävellyksestä, joka oli omistettu Aino Acktelle tiettä-
västi. Vuoden 2013 teema ”Aaltojen hohteessa välkky-
vän seljän – norpankin nään” oli suoraan yhteydessä 
Savonlinnan oopperajuhlien Timo-Juhani Kyllöseltä 
tilaamaan Norppa-oopperaan. Eräs paikallinen toimitta-
ja nikkaroi teeman muotoon ”Aaltojen hohteessa nor-
pan seljänkin nään”. Totta. Juhlavuoden teema on suora 
lainaus Via-Akatemian säätiön tilaussävellyksen teks-
tistä, Tuulikki Salosen runosta Aaltoin tarina.

Via ryn jäsenlehtien syysnumerosta vuosilta 
2005–2014 löytyvät lähemmät kuvaukset kunkin kesän 
kon-serttitapahtumasta.

Konsertit ovat tapahtuneet pappilan puutarhassa. 
Esiintymislavana on ollut pihaliiterin edusta, johon kir-
vesmies Pauli Koistinen on rakentanut lavan pianoa ja 
taiteilijoita varten. Konsertin alku on noudatellut tuttua 
kaavaa: liiterin ovet ovat suljettuna, mutta sieltä alkaa 
kuulua hiljaisesti ja vähitellen voimistuen Taivas on 
sininen ja valkoinen... Kaksi miestä (Jouko ja Pauli) 
kävelee hiljaa ovelle ja avaa ne. Sisällä soittaa Timo-
Juhani Kyllönen harmonikalla variaatioitaan tutusta 
kansanlaulusta ja mantraa näin poutasään konsertin 
ajaksi. Ihanan kesäinen poutasää on ollut totta, paitsi yh-
den kerran. Pari vuotta sitten Hilanderin musiikkiperhe 
esitti säveltämänsä kappaleen Sade. Luonto antoi perik-
si ja tiputteli pari minuuttia hentoa kesäsadetta. Piano 
siirrettiin pikapikaa liiterin puolelle ja konsertti jatkui. 
Sadekin loppui.

Tunnelmaltaan puutarhakonsertit ovat olleet ainut-
laatuisia.” Voiko tällaista olla olemassa Kerimäellä”, sa-
noi eräs paikallinen ammattimuusikko jonakin kesänä. 
Väliaikakahvi odottaa katettuna pihapöydillä ja tauolla-
kin musiikki jatkui. 

Puutarhakonserteista tiedotettiin jakamalla noin 300  
konserttijulistetta lähipitäjiin sadan kilometrin säteellä 
Kerimäeltä. Kaukalinna konsertti- ja juhlapaikkana tuli 
tällä tavalla tutuksi. Alkuvuosien kommentit: ”Mikä 
paikka tuo on, en oo kuullukaan?” vaihtuivat ”Ai, se on 
se, olin siellä ystävän häissä” tai ”olin mummon 
muistotilaisuudessa” yms . 

Puutarhakonserttien 
historiaa
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Esiintyviä taiteilijoita on vieraillut Kaukalinnan puu-
tarhakonserteissa reilusti yli sata, mukana taiteilijaryh-
miä. Kansainvälisesti ansioituneita taiteilijoita ovat 
olleet mm. Ramon Jáffe, sello; Irina Zahharenkova, 
piano; Belle Etage -pianokvartetti; Galina Sidorenko, 
sopraano; suomalaisten taiteilijoiden kärkikaartia mm. 
Heikki Aalto, basso; Linda Hedlund, viulu; Seeli Toi-
vio, sello; Kalle Toivio, piano;  Risto-Matti Marin, 
piano; Olli-Pekka Tuomisalo; saksofoni. Mielenkiin-
toisia eri kansallisuuksiin kuuluvia persoonia, mutta tai-
tavia muusikoita mm. chileläinen kapellimestari ja viu-
listi Luis Ramirez, espanjalainen flamentotanssija ja 
sopraano María Luz Pérez Llanes säestäjänään kita-
risti Olli Hirvanen, ruotsalais-intialainen sopraano Eva 
Comét jne; yleisöä ihastuttaneita ryhmiä mm. Ank-
kurinappi-yhtye Turun laivastosoittokunnasta; Taljan-
ka-duo Anja ja Timo Tyrväinen; kerimäkeläinen Ro-
mukuoro kansanooppera Romu-Heikistä; Trio Gam-
baamo, Linna La Swig -lauluyhtye jne. Muistamme 
myös Wanhalla Apteekilla kolmena kesänä musiikki-
kahvilaa pitäneet oululaiset opettajat ja ammattimuu-

sikot Aila Knihtilän ja Leena Reinmanin. He esiin-
tyivät kahtena kesänä puutarhakonserteissa. Persoo-
nallisiin taiteilijoihin lukeutui myös muurari-trubaduuri 
Camilla Ståhle, joka kunnosti Wanhan Apteekintalon 
kaakeliuuneja perinteisillä työmenetelmillä ja esiintyi 
kolmena kesänä puutarhakonserteissa. 

Kerimäen yrittäjät kasvoivat vuosien mittaan kult-
tuurin sponsoreiksi tukemalla valitsemallaan summalla 
Kaukalinnan konsertteja. Sinikka Juntura teki tässä 
upean työn kiertäessään vuosi vuodelta yrittäjät läpi ja 
kysellessään sponsoritukea. Tänä vuonna juhlakonser-
tin merkittävin tuki oli MES:n (Taiteen edistämissää-
tiön) 1000 euron apuraha uuden teoksen harjoittelu-
kustannuksiin taiteilijoille. Savonlinnan kulttuuritoimi 
tuki myös konserttia kahtena viimeisenä vuonna, 600 
eurolla vuonna 2013 ja 650 eurolla tänä vuonna.

Kymmenennen ja viimeisen konsertin päätyttyä tuli 
yleisöstä ihmisiä jonossa kyselemään, onko totta, että 
loppuu. Ei tällainen voi loppua. Kyllä se on totta, kyllä 
se loppuu tällä erää. 

Juhlistaakseen X-vuotisjuhlakonserttia Via-Aka-
temian säätiö tilasi säveltäjä Timo-Juhani Kyllö-
seltä sävellyksen esitettäväksi juhlapuutarhakon-
sertissa. Tekstiksi valittiin Tuulikki Salosen runo 
Aaltoin tarina. 

Juhlapuutarhakonsertissa 3.8.2014 oli Aaltoin tarinan 
op. 90  maailman kantaesitys. Pianokvartetti Belle Eta-
ge ja baritoni Juha Kotilainen esittivät noin 13 mi-
nuuttia kestävän teoksen. Kvartetissa soittivat Anton 
Chaussovsky, viulu; Oleg Larionov, alttoviulu; Ni-
kolaj Matveev, sello ja Maria Kamchilina-Lariono-
va, piano. 

Tekstin kirjoittaja Tuulikki Salonen (1941–1994) oli 
harrastajarunoilija, siviiliammatiltaan proviisori. Hän 
harrasti aktiivisesti Kirjeopisto Via rajajoogaa ja osal-
listui oppilasyhdistys Via ry:n kulttuuritoimintaan. Sa-
tojen Via ry:n jäsenten kirjoittamista harrastajarunojen 
joukosta valikoitui Tuulikki Salosen kirjoittama Aaltoin 
tarina vahvimmaksi ja selkeimmäksi ehdokkaaksi tila-
ussävellyksen tekstiksi.

Säveltäjä Timo-Juhani Kyllönen kirjoitti sävellyk-
sestään lehdistötiedotteessa muun muassa seuraavasti: 
”Pidin välittömästi Tuulikki Salosen Aaltoin tarina -ru-
nosta, koska siinä oli kaunis ja syvä filosofinen sanoma, 
selkeä ja väkevä dramaattinen kaari; aaltojen, luonnon 

Timo-Juhani Kyllönen flyygelinsä ääressä.

Via-Akatemian säätiön 
tilaussävellyksessä 
filosofinen sanoma
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Heikki Aalto, basso: 2011
Kemal Achourbekov, piano: 2014
Ankkurinappiyhtye, (Matias Mäntyranta, piano; 
Carolus Manninen, basso; Juhana Kotilainen, laulu; 
Jon Nguyen, rumpali): 2011
Brommels  - laulu- ja soitinryhmä: 2008
Eva Comét, sopraano: 2013–2014
Maria Danial, piano: 2013
Linda Hedlund, viulu: 2005–2007, 2014
Perhe Hilander: Esko, Kati, Atte ja Emma: 2012
Olli Hirvanen, kitara: 2010–2011
Maria Hozjajenok, piano: 2005
Ramón Jaffé, sello: 2009
Kristiina Janhunen, tanssija-akrobaatti: 2013
Samuli Kakko, näyttelijä-laulaja: 2013
Elina Kakko, piano: 2013
Juha Kotilainen, oopperalaulaja, baritoni: 2005–2014
Timo-Juhani Kyllönen, säveltäjä, 
harmonikkataiteilija: 2005–2007, 2009–2014
Aurora Kyllönen, sopraano, sello: 2009–2010, 2013
Olivia Kyllönen, mezzosopraano, viulu, kitara: 2009-
2010, 2013
Jutta Holmberg, sopraano: 2007
Yhtye Ari Kaartinen ystävineen: (Ari Kaartinen, 
laulu, bassokitara; Jorma Hartikainen, kitara; Tuomo 
Hokka, harmonikka; Sakari Tervo, viulu): 2014
Linna la Swing -lauluyhtye, joht. Ari Kaartinen: 
2014
Aila Knihtilä, sopraano: 2008–2009
Juha-Sakari Kulmala, trumpetti: 2008
Helena Kärnä, näyttelijä, laulaja: 2010
Einari Kärnä, viulu (väliaikamuusikko): 2010
Risto-Matti Marin, piano: 2007
Me Amas -yhtye (Helena Kärnä, laulu, alttojouhikko, 
tamburiini; Laura iso-Metsäkä, kantele, laulu, kehä-
rumpu; Elina Koskela, low whistle, laulu, 
sormipiano): 2012
Mikkelin Laulusiskot, joht. Irja Halonen: 2012

Eilamaria Leskinen, sopraano: 2013
María Luz Pérez Llanes, sopraano: 2010–11
Jukka Ollila, piano: 2008–10
Kaarina Ollila, mezzosopraano: 2008–09
Milja Paasonen, laulu, sopraano: 2005
Pianotrio Belle Etage (Maria Kamchilina-Larionova, 
piano; Oleg Larionov, alttoviulu; Viktor Kustov, 
sello): 2012
Pianokvartetti Belle Etage (Maria Kamchilina-
Larionova, piano; Oleg Larionov, alttoviulu, 
Vyacheslav Grikurov, viulu, Nikolaj Matveev, sello): 
2013
Pianokvartetti Belle Etage (Maria Kamchilina-
Larionova, piano, Oleg Larionov, alttoviulu, Anton 
Chaussovsky, viulu, Nikolaj Matveev, sello) 2014
Luis Ramirez, viulu: 2011
Trio: Pia Rask, laulu, piano, harmooni, Olli Knuth, 
balalaikka, Kaisa Bullat, viulu: 2013
Trio Gambaamo: Pia Rask, laulu, piano, harmooni; 
Olli Knuth, balalaikka; Katri Susitaival, viola da 
gamba sekä Kaisa Bullat, viulu: 2014
Leena Reinman, sopraano: 2008–2009
Romu-Heikki -lauluryhmä, 12 kuorolaista Romu-
Heikki –kansanoopperan kuorosta, joht. Terttu 
Jauhiainen: 2008
Lassi Räisänen, mandoliini (taukomuusikko): 
2011–2014
Galina Sidorenko, sopraano: 2013
Camilla Ståhle, trubaduuri: 2006–2009
Taljanka-duo, Anja ja Timo Tyrväinen: 2009
Kalle Toivio, piano: 2006–2007
Seeli Toivio, sello: 2005–2007, 2014
Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni: 2007
Olli Tuunanen, basso: 2005
Mitra Vasara, laulu, kitara: 2012
Reeta Viljamaa, sopraano: 2010–2011
Irina Zahharenkova, piano: 2009

Kaukalinnan puutarhakonserttien 
taiteilijat  2005–2014 

ja meren voimakas läsnäolo runossa puhuttelivat minua 
välittömästi ja voimakkaasti. Aaltoin tarina -runo al-
kaa: ”Maa, meri mua kuunnelkaa”. Nämä avaussanat 
inspiroivat minua säveltämään teoksen päämotiivin, 
joka toimii punaisena yhdistävänä lankana koko sävel-
lykselle. Ylöspäin menevä suuri sekunti, alaspäin me-
nevä kvartti ja suuri sekunti alas on teoksen ydinmotiivi. 
Tietenkin sanojen rytminen intonaatiomaailma vaikutti 
sävellyksen kokonaismuotoon ja rytmiseen melodiara-
kenteeseen. Aaltoin tarinassa puhutaan symbolisesti tui-
masta tuulesta, joka heijastuu pianon ja muiden soit-
timien nopeissa juoksutuksissa heti johdannossa. ”Tuli” 
ja ”tuuliteema” kehittyvät myöhemmin kolmannessa 
osassa, joka on teoksen päähuipentuma. Tässä kohtaa 
baritoni laulaa: ”Mua lähestyy aaltoin tarina, on viileä 

tuulen viuhka”. Tätä seuraa pianokvarteton instrumen-
taalinen päähuipentuma. 

Runon neljännessä osassa soi uudelleen alun ydin-
motiivi muunnetussa muodossa (metamorfoosinen 
muutos). Runon neljännen osan upea musiikillinen ja 
valoisa sanoma vaikutti teoksen loppuosan sävelkieleen 
voimakkaasti, jossa kerrotaan:”...soi rannan kaisloissa 
viulu ja liplatus leikkien laulaa... yli haavikon pääsky-
nen liitää.” 

Linnun lento lopussa heijastuu sävellyksessä piano-
kvarteton toistuvalla kuudestoistaosakuviolla, ja se on 
samalla symbolinen heijastus ihmisen vapauden kai-
puusta. Alkusoiton viimeiset sävelet kuuluvat lopussa 
uudelleen kirkkaana ja valovoimaisena uudelleensynty-
neen luonnon ja kauneuden filosofisena ylistyslauluna.
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Kaisa Pakkala

Mikä vetää aina uudestaan ja uudestaan draaman 
pariin vaikka jatkuvasti tulee takaiskuja ja kaikki 
entinen lopahtaa? Tulee mieleen opettaja Tyyne 
Matilaisen vastaus tähän kysymykseen: ”Draama 
elää vahvana sinussa niin yksityiselämässä kuin 
näyttämöillä antiikin tragedioista lähtien”.

1970-luvun loppupuolella oli kaikenlainen luova toi-
minta vilkasta vialaisessa yhteisössä. Tieto-taitoa han-
kittiin ulkopuolelta yhteisön ja lähdettiin rohkeasti to-
teuttamaan erilaisia projekteja kuten konsertteja ja näy-
telmiä. Aktiivisimmat näytelmien kirjoittajat olivat 
Tuula Uusitalo ja Pirkko Viskari. Tapahtumapaikkoi-
na olivat milloin unen puolen maisemat, milloin oltiin 
filosofoimassa antiikin Kreikassa.

Jyväskylässä asuessani pääsin opiskelemaan stanis-
lavskilaista näyttelijän työtä Konservatorion puhetai-
teen osastolle Huoneteatterin ohjaajan Aaro Huovilan 
ja Lahden Kaupunginteatterin ohjaajan Veikko Man-
nisen opastuksella. Tästä rohkaistuneena otin työn alle 
Aleksis Kiven näytelmän Seitsemän veljestä, jonka Jy-
väskylän paikallisosasto esitti kesäkursseilla Kuopion 
kansanopistolla. Muutettuani Naantaliin, toteutin sa-
man näytelmän Turun Kokoomuksen aktiiviryhmän 
kanssa. Sisareni Marja-Liisa Haapa-ahon kanssa pe-
rustimme näytelmäyhdistys Repliikin, joka tuotti kesä-
teatterinäytelmät: Väinämöisen, Joukahaisen ja Ainon 
tragediasta, Tuhkimon, Prinsessa Ruususen ja Pikku 
Prinssin. Näyttelijöinä oli paitsi Turun kokoomuksen 
aktiiviryhmää, myös Marja-Liisa Haapa-aho, Mika 
Leino ja Pauli Sipilä. Mukaan saatiin Maarian lapsi-
baletti ja vialaiset säveltäjät Mika Leino ja Erkki Lehti-
ranta.

Tämäkin vaihe päättyi kun sain terveydenhuollon 
lehtorin paikan Forssasta, jossa legendaarinen ”Nurkka-
teatterin” perustaja ja Forssan teatterin ohjaaja oli pääs-
syt eläkkeelle. Yhteistyö alkoi välittömästi, sillä opis-
kelijoista löytyi lahjakkaita käsikirjoittajia, näytteli-
jöitä, lavastajia ja muita aktiiveja ja perustettiin ”draa-
maryhmä”. Aluksi esitettiin opiskelijoiden kirjoittamia 
sketsejä ja pienoisnäytelmiä erilaisiin tapahtumiin ja 
juhliin. Innostus nousi, kun aktiivisesta luovasta 
työskentelystä saatiin yhden opintoviikon eli 40 tunnin 
suoritus vapaaehtoisena oppiaineena todistukseen.

Vialainen näyttämötoiminta Tampereella virkistyi, 
kun mukaan tuli teatterialan ammattilainen Matti Pus-
sinen ja Pirkko Viskari oli jo aikaisemmin kunnostau-
tunut näytelmien käsikirjoittajana. Esitettiin näytelmä 
Ruutin kirja, joka sijoittui Vanhan testamentin maa-
ilmaan ja toinen, jonka tapahtumapaikkana oli budd-
halaisluostari. Näyttelijöitä olivat: Jouko Palonen, Ei-
ja ja Timo Hoikkala, Airi Roos, Krista Viskari ja Kai-
sa Pakkala.

Päästyäni eläkkeelle, muutin Forssasta takaisin lap-
suuteni maisemiin Maariaan ja osallistuin elämänkaa-

Vialaiset harrastavat:

rikirjoitusryhmään, jossa aloin ihmetellä oman sukuni 
selviämistä sisällissodan, Lapuan liikkeen, talvisodan ja 
jatkosodan aikana. Oma isäni oli kaatunut ratkaisevissa 
Karjalan Kannaksen taisteluissa heinäkuussa 1944. Tä-
mä johti isän ja äidin kenttäpostin lukemiseen ja myös 
sotahistorian ja ajankuvan tutkimiseen. Maarian teatteri 
sai ohjaaja-dramaturgiksi ja toiseksi käsikirjoittajaksi 
turkulaisen ohjaaja-dramaturgi Pekka Saariston, joka 
oli legendaarisen Eino Salmelaisen kouluttama. 
Vuosina 2012 ja 2013 syntyivät kesäteatterinäytelmät: 
Kaksi Maariaa – punavalkoinen sukukunta, joka perus-
tui oman sukuni vaiheisiin sisällissodan ja Venäjän 
sortovallan aikaan ja Mustat autot Maarian yössä – 30-
luvun kiellot ja käskyt, jonka tapahtuma-aikaan Suo-
messa oli vallassa Lapuan liike ja kieltolaki.

Maarian teatteri päätti pitää välivuoden vuonna 2014, 
mutta itse jatkoin talvisodan ajankuvan ja sotahistorian 
tutkimista ja talvisotanäytelmän kirjoittamista. Hain 
viime vuonna Turun yliopiston järjestämälle draaman 
käsikirjoittamisen mestarikurssille ”Jalostamoon”, 
mutta en päässyt sillä otettiin vain 12 ja he olivat kaikki 
ammattilaisia. En kuitenkaan lannistunut, vaan pyrin 
uudestaan tämän vuoden toukokuussa alkaneeseenn 
koulutukseen ja minut hyväksyttiin mukaan. Opiskelen 
parhaillaan hyvin tiiviisti talvisotanäytelmäni parissa 
joulukuuhun asti Turun Kaupunginteatterin taiteellisen 
johtajan Mikko Koukin ja työryhmän ohjauksessa. Al-
kuperäinen käsikirjoitukseni on jo tässä vaiheessa 
mennyt täysin uusiksi. Neljän hengen työryhmästämme 
on kahdella teatterialan ammattikoulutus ja työkoke-
mus, joten tiukkaa palautetta tulee myös vertaisryh-
mältä.

Näytelmän käsikirjoittaminen ei todellakaan ole 
pelkkää tajunnanvirtaa tai historian ja sotahistorian 
kirjaamista. Se on kurinalaista yhä uudelleen ja uu-
delleen kirjoittamista ja sen hyväksymistä, että kaikkein 
parhaimmat neronleimaukset voivat kylmästi jäädä 
henkseleiden alle ja itselle läheisistä ihmisistä voidaan 
todeta, että heillä ei ole mitään funktiota tässä näy-
telmässä. Enpä olisi uskonut, että draaman parissa saa 
viettää näin mielenkiintoista elämää vielä eläkeiässä.

     

Harrastuksena draama

Kirjoittamisen lisäksi 
Kaisa Pakkala myös 
näyttelee itse.
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”Siinä on paljon uskonnollisia ja henkisiä 
symboleja. Mietin tuolloin paljon niitä asioita”, 
sanoo Saara Sutinen, taulun tekijä ja lahjoittaja. 

Teos on Kaukalinnan nurmikolla edessämme, vielä pal-
jaana, kehystämättömänä. Saara on lahjoittanut sen Via-
Akatemialle. Sfinksin näköinen jumalaisen kaunis kissa 
on antanut nimensä koko teokselle. Taulusta löytyy 
myös risti, löytyy sana ”Allah” arabialaisin kirjaimin 
piirrettynä; rauhan symboli, rauhan haluamisen symboli 
ja planeetta Nibiruun liittyvä avaruusolentokin löytyy. 
Jne., pitää katsoa tarkkaan, mitä sinne on piilotettu. 
Taululla on myös terapeuttinen merkityksensä. ”Kuten 
taiteella yleensä”, huomauttaa Saara. ”Silti taulun tul-
kinta jää katsojalle”, hän täsmentää. 

Taulu on maalattu sekatekniikalla paperille, eli siinä 
on käytetty öljyväriliituja, guassia, öljyvärejä… Yleis-
sävy on punainen, tumma. Kirkkaan turkoosit väripin-
nat luovat sille valoa. Taulun historiaan kuuluu, että 
Saara maalasi sen Hengen ja Tiedon messuille 2011 siel-
lä pitämäänsä Lemurian memory -näyttelyä varten, 
mutta teos ei kuitenkaan päätynyt näyttelyyn. 

Saaran taiteellisia esikuvia ovat olleet Akseli Gallen-
Kallela, Paul Klee ja Henri Matisse, taiteilijoita, 
joiden maalauksissa on viiva on tärkeässä osassa. Itse 
hän on Vapaan taidekoulun käynyt ammattitaiteilija. 
Silti ateljee on vasta unelmissa, työt joutuu tekemään 
kotona. ”Hirveän pienissä tiloissa”, hän sanoo. ”Tai-
teilijana ei minua ole kauheesti autettu. Pitää vaan olla 
välittämättä mistään ja tehdä itse.”

Monipuolinen taiteilija
Taitelijana Saara on monipuolinen. Hän ilmaisee itse-
ään monella eri tavalla, jotka ikäänkuin syöksyvät ulos 
yhtaikaa. Hän on myös muusikko: ensimmäinen soolo-
albumi Shadow Rised on jo ilmestynyt. Se on tehty ko-
konaan itse alusta loppuun, tietokoneohjelman avulla – 
Saaran tapaan, improvisoimalla. Jotkin aiheet ovat ol-
leet jossakin muodossa etukäteen, mutta ne ovat muok-
kautuneet esityksessä aivan uudenlaisiksi. Tuloksena on 
kokeellista taiderockia. Esikuvana Yoko Ono, esimer-
kiksi. Muita esikuvia hänellä ovat mm. Keith Jarret, 
Kate Bush, Tori Amos ja Björk.

Improvisoitu TV-sarja Putous on antanut levylle 
virikkeitä – teatteri on muutenkin antanut hänelle pal-
jon. ”Vaikken kuulukaan mihinkään teatteriryhmään, 
tunnen oloni kotoiseksi teatterissa”, hän sanoo.

Saara tekee performanssia ja on myös tanssitaiteilija, 
alkanut hiphopista mutta siirtynyt yhä enemmän tai-
detanssin suuntaan. Ensi syksyn Hengen ja Tiedon 
messuilla on myös hänen tanssiesityksensä, oma koreo-
grafiansa. ”Sanaton viestintä on minulle ominaisinta, 
kirjoitettu on sellaista purskahtelua”, hän avaa itseään. 
Silti hän bloggaa suomeksi ja englanniksi.

Selviytyjä 
Saara on vahva nainen, selvinnyt monista omista vai-
keuksistaan. Kehityksessä viivästyneen viisivuotiaan 
erityislapsen äitinä hänen voimiaan kuluu paitsi lapseen 
myös tukien hakemiseen – yhteiskunta ei ole tehnyt sitä 
ihan helpoksi. Saara on myös aktivisti, joka yrittää 
saada aikaan parannuksia yhteiskuntaan kirjoittamalla 

Saara lahjoitti taulun
Tuula Uusitalo

Tuula Uusitalo haastattelee ja kirjoittaa muistiinpanoja,
Saara Sutinen kertoo.

Saara Sutinen lahjoitti taulun Via-Akatemialle.
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vaan mukana on improvisoitu performanssi. Tämä 
esitys sisältää huumoria. Suhtaudun usein asioihin huu-
morilla, kepeästi vaikka aihe olisi vakava. Ironia, itse-
ironia, parodia; huumori auttaa aina.
Performanssitaiteilijana olen
kapistus
haamu
klovni
ärsyttävä
huomaamaton
typerä
valvoja
hullu
nainen

Performanssi sisältää erilaisia osia/kohtauksia eri 
päivinä. LISÄÄ INFOA TULEE myöhemmin. 

Olen itse kirjoittanut tekstin, tehnyt musan, 
koreografiat ja konseptit itse sekä myös tuottanut 
kokonaisuuden aivan itse omakustanteisesti. Tämä on 
TÄYSIN OMA TYÖ.

Medicated and talented on ensimmäinen oma yk-
sityisnäyttelyni taiteilijana. Yhteisnäyttelyjä on ollut 
vaikka millä mitalla, omaa vielä ei. Ja nyt on.

Näyttelyllä pyrin taiteilijana välittämään katsojalle 
kokemuksen, jollain tavalla. Tämä on ihan hullunku-
rista, ehkä, ehkä ei, ehkä on, ollako vai eikö olla? Olla? 
Ja onkin.

Työskentelen aina erilaisilla konsepteilla ja mate-
riaaleilla samanaikaisesti, jos teen vain yhtä työtä tai 
yhdellä tavalla, se ei onnistu, en saa aikaan mitään.

Minulle on luontaista tehdä monia asioita samaan 
aikaan. Vasta nyt olen hyväksynyt tämän omaksi työ-
tavakseni. Monitaiteellisuutta ei aina ymmärretä eikä 
tueta. Kuitenkin taiteilijana toimin parhaiten silloin, kun 
saan tehdä kaikkea. Voin silloin hyvin.¨

Olen myös oikeasti hullu, eli ollut täysin sairastunut. 
Enkä häpeä siitä puhua, enhän minä ole lainkaan ainoa 
taidealalla, jolla on ollut psykoosi.

Näyttely syntyi musiikkia ja maalauksia tehdessä, 
inspiroituneena, luovuuden syövereissä. Näyttely ei 
silti koostu pelkistä seinälle ripustetuista maalauksista, 

Medicated and talented
Saara Sutinen

mm. mielenterveyteen liittyvistä asioista. ”Olen itse 
syönyt yli kymmentä psyykelääkettä ja tiedän tasan mi-
tä se on. Olen päässyt niistä kaikista myös eroon.” Mie-
lenterveydestä hän on kirjoittanut Via Positivaankin.

Puhumme monikulttuurisuudesta. Saara asuu moni-
kulttuurisessa Itä-Helsingissä ja haluaisi olla ystävä 
kulttuuri- ja muiden rajojen yli. Taulussakin on kyse 
avoimesta ja hyväksyvästä monikulttuurisuudesta. 

Saara ei pidä ihmisten lokeroimisesta, vaikka se käy-
tännössä usein liittyykin yhteiskunnan monikulttuu-
risuuteen ja moniin muihin rakenteisiin: ihmiset loke-
roidaan nuoriksi ja vanhoiksi, erilaisten diagnoosien 
mukaan, uskontojen mukaan, sukupuolen mukaan jne. 
Lokeroinnin synnyttämien ennakkoluulojen vuoksi jo-

ku saattaa jäädä ilman ystäviä, esimerkiksi koulussa. 
Saara on huomannut, kuinka erilaiset ihmisryhmät jää-
vät – usein tieten tahtoen – muun yhteiskunnan ulko-
puolelle. ”Taiteilijaksi on kuitenkin ollut hyvä lokeroi-
tua”, hän naureskelee. 

Saara pitää luonnosta, kunnioittaa luonnonrytmejä ja 
on nauttinut Kaukalinnassa perheensä kanssa viettä-
mästään lomasta.

S a a r a n  t ö i t ä  o n  s a a t a v i l l a  
www.taidesivut.net/saarasutinen/galleria kautta, ja hä-
nen musiikkiaan Spotifystä. Saaran näyttelystä MEDI-
CATED AND TALENTED voi myös ostaa hänen töi-
tään.

mies
androgyyni
hahmo
olevainen
otus
pukuleikki
tanssiva
tanssija
Milloin mitäkin.
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Via-Akatemia ja Via ry olivat mukana Ba-
sam Booksin järjestämillä messuilla 
Tampere-talossa 6.–7.9.2014.. Uusi 
Safiiri -lehteä meni kaupaksi huomatta-
vasti enemmän kuin messuilla yleensä. 
Muutoinkin messutunnelma oli myön-
teinen ja innostava. Terttu Seppäsen aja-
tusjoogatunnilla sunnuntaina oli 40 
kiinnostunutta osallistujaa.

Viisas elämä 
-messut 
Tampere-talossa

Tervetuloa Tampereelle
la 29.11.2014 

paikallisosaston 
40-vuotisjuhlaan

Juhlaa vietetään klo 12–17 
adventtijuhlan yhteydessä

os. Sammonkatu 8 F, kerhohuone (Taskel)

Mahdolliset muistamiset 
(myös kukat) juhlarahastoon.

.
Via-Akatemian säätiö/Juhlarahasto, 

Kerimäen Osuuspankki 513300–60905873
IBAN FI03 5133 0060 9058 73, 

viite 15040
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Via-Akatemia 
on Facebookissa

Paikallisosastoissa tapahtuu

Osoite: www.facebook.com/via.akatemia
Rekisteröidy ja tykkää, kun tykkäät!

Jaa tapahtumia omalle kaveripiirillesi!

Pienetkin rahapurot kasvavat virroiksi
jotka mahdollistavat vialaisen yhteisön
positiiviset pyrkimykset Hyvyyden ja Valon  
luomisessa  ympärillemme.
 
Tervetuloa lahjoittajaksi
itsevalitulla summalla.

Kuukausilahjoitukset 
elämäntavaksi 

Ja Via ry saa 
paljon hyvää aikaan

Esimerkiksi 1 euro/päivä eli 30 €/kk. Tai 
50 €/kk.

Lahjoitustili: 
Via ry, 513300–220573, viite 1012,
IBAN FI35 5133 0020 0205 73, 
BIC OKOYFIHH.
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Etelä-Suomen alue

Helsingin paikallisosasto
Kokoontuminen Valon Tilassa, Uudenmaankatu 35.
Yhteinen piiri sunnuntaisin klo 18. 
Kutsu sähköpostitse. Ilmoita sähköpostiosoitteesi:
börje.fri@gmail.com. 
7.12. klo 13 Via ry:n Helsingin, Lohjan ja Järvenpään 
paikallisosastojen yhteinen joulujuhla.
Lisätietoja: Börje Fri, 0400 690 381.

Järvenpään paikallisosasto
Piirit Mirja Mikkosen kotona erikseen sovittavina 
aikoina. os. Wärtsilänkatu 42b, 04400 Järvenpää.
Seuraava piiri la 27.9. klo 13. Lisätietoja: Jari Hasu 
040 775 3203.

Lohjan paikallisosasto
Piirit sunnuntaisin. Seuraavat 21.9., 19.10. ja 23.11. 
klo 18-20 Tauno Halmeen kotona Karnaistenkatu 45 C 
38, 08100 Lohja. 
Lisätietoja: Tauno Halme 0400 887 669.

Porvoo
Piirit erikseen sovittavina aikoina. 
Seuraava piiri su 12.10. klo 16 Leene Korhosen luona,
Kaakkoispolku 4-6 B 8, Porvoo. 
Lisätietoja: Desiree Kantola, desiree.k@sulo.fi, 
050 354 6160.

Länsi-Suomen alue

Tampereen paikallisosasto
Seuraavat piirit 5.10. ja 2.11 klo 17. Paikka avoin.
29.11. Via ry:n Turun, Tampereen ja Pohjanmaan 
paikallisosastojen  yhteinen adventtijuhla ja Via ry:n 
Tampereen paikallisosaston 40-vuotisjuhla. Katso 
ilmoitus s. 34. Lisätietoja Pirkko Viskari, 
040 845 5493 ja Timo Hoikkala, 040 553 5612.

Turun paikallisosasto
Ajatusmeditaatiopiirit sunnuntaisin. Seuraavat  19.10., 
16.11. ja 14.12. klo 18 Kaisa Pakkalan
kotona, Paimalantie 376, 20460 Turku.
Lisätietoja Kaisa Pakkala 044 992 6191.

Keski-Euroopan paikallisosasto
Seuraavan tapaamisen aika ja paikka avoin. Lisätiet. 
Veijo Kruth +32 47 544 7639, veijo.kruth@skynet.be

Itä-Suomen alue

Savonlinnan paikallisosasto
2.11.2014 klo 18 Savonlinnan kirkkomusiikkiviikon 
päätöskonserttiin osallistuminen, Faurén Requiem.
13.–14.12. Joulumessut, Liikuntahalli, Kerimäki
13.12. joulumessujen päätyttyä Via ry:n Savonlinnan 
ja Kouvolan paikallisosastojen yhteinen joulujuhla 
Kaukalinnassa Tietoja piireistä, tapahtumista ja 
talkootöistä Sinikka Juntura, 040 825 5165.



KERIMÄEN KUULUMISIA • KERIMÄEN KUULUMISIA 

Sinikka Juntura

Kesäkauden majoitus ja vuokraus 

Kesän majoitustoiminnan Wanhalla Apteekintalolla 
hoidimme nyt toisen kerran itse. Talkootyönä. Aami-
aismajoitusvieraat yöpyivät Apteekintalolla, Kauka-
linnan majoittujat hoitivat ruokailunsa omatoimisesti 
tai nauttivat aamiaisensa Apteekintalolla. 

Saimme Apteekintalolle lahjoituksena uuden aiem-
paa suuremman pyykinpesukoneen ja kuivausrummun 
helpottamaan päivittäistä pyykinpesua. Kaukalinnan si-
lityskone oli ahkerassa käytössä kun talkoolaiset si-
littivät liinavaatteita.

Majoituskausi ja talkoovuorot olivat pidempiä kuin 
viime kesänä, joten talkoolaisia oli  kiireisimpinä ai-
koina kahden talkoolaisen sijaan kolme tai neljä. Ma-
joitusta hoitivat Tauno Halme, Eija Hoikkala, Timo 
Hoikkala, Yrjö Honkala, Sinikka Juntura, Leena 
Järvinen, Heimo Karvonen, Seija Markkanen, Kai-
sa Pakkala, Jouko Palonen, Marja-Leena Salojuuri, 
Terttu Seppänen ja Raili Tynkkynen. Leena Turtiai-
nen auttoi ruuanlaitossa Pyhät Polut -vaeltajille ja Pauli 
Koistinen hoiti välttämättömät huolto- ja korjaustyöt. 
Terttu hoiti nurmikonleikkuun Kaukalinnassa, Aptee-
kintalolla sen tekivät kulloinkin vuorossa olevat tal-
koolaiset.

Wanhalla Apteekintalolla majoitusvuorokausia ker-
tyi kesäkuussa 29, luvussa on mukana neljännen kerran 
Apteekintalolla majoittunut Pyhät Polut -vaeltajien 
ryhmä. Heinäkuussa majoitusvuorokausia oli 195. Elo-
kuussa majoitus jatkui konsertin jälkeisen viikon, ma-
joittujia oli 35. Kesä-elokuun majoituksista 63 prosent-
tia tuli Booking.comin kautta. Apteekintalon yläker-
rasta on 13.8. alkaen vuokrattu huone yhdeksi kuukau-
deksi. 

Kaukalinnassa majoitusvuorokausia oli kesäkuussa 8 
ja heinäkuussa 4 ja Saara Sutinen vietti perheineen 
vialaisen yhteisön stipendillä lomaa heinäkuussa. 

Myös perhejuhlat hoidimme talkoilla. Toukokuussa 
oli ylioppilasjuhlat ja kesäkuussa muistotilaisuudet mo-
lemmissa kiinteistöissä. Lisäksi Kaukalinnassa oli 
hääjuhla heinäkuussa ja muistotilaisuus elokuussa. 

Via-Akatemian VI kesäakatemia 20.–26.6.
Kesäakatemian teema oli Oppimisesta sisäiseen vii-
sauteen. Kurssijärjestelyt hoidettiin talkootyönä. Vas-
tuullisina emäntinä olivat Rauni Pietarinen 20.–21.6. 
ja Desiree Kantola 22.–26.6. Muut tehtävät hoidimme 
päivittäin vaihtuvien vuorojen avulla. Tiistai-iltapäi-
vänä emännät ja talkoolaiset saivat hengähdystauon kun 
kävimme Savonlinnassa, Riihisaaressa Savonlinnan 
maakuntamuseossa ja perinteisillä lankkumuikuilla 
Seurahuoneen näköalaterassilla. Maakuntamuseossa 
tutustuimme Muuttuva Savonlinna -valokuvanäytte-
lyyn ja sen laiturissa oleviin museolaivoihin. Katso kir-
joitukset kesäakatemiasta ja luennoista ss. 8–22 . 

Kaukalinnan X puutarhakonsertti 3.8.

Kaukalinnan X:nnen puutarhakonsertin teemana oli Soi 
rannan kaisloissa viulu ja liplatus leikkien laulaa. 
Konsertin kohokohta oli Via-Akatemian säätiön Timo-
Juhani Kyllöseltä tilaaman sävellyksen maailman kan-
taesitys. Puutarhakonsertista ja konserttien kymmen-
vuotisesta historiasta voit lukea lisää ss. 23–30.

Paikallislehdet kirjoittivat puutarhakonsertista näyt-
tävästi etukäteen. Konsertin lehdistötilaisuudessa 18.7. 
olivat toimittajat Maria Loikkanen Itä-Savosta ja 
Puruvesi-lehdestä ja Kari Tegelberg Savonmaasta. 
Paikalla olivat myös Juha Kotilainen ja Lassi Räisä-
nen, joka oli tänä kesänä neljännen kerran viihdyt-
tämässä mandoliinilla konserttivieraita.

Paikallislehtien kirjoitukset ilmestyivät seuraavasti:
–23.7. Savonmaa, Näillä näkymin viimeisen kerran, 

Kaukalinnassa kymmenes puutarhakonsertti
–23.7. Puruvesi, Kaukalinnan kymmenes ja 

viimeinen
–29.7. Itä-Savo, Kaukalinnan viimeinen 

puutarhakonsertti 

Musiikin edistämissäätiö MES myönsi 1 000 euron 
tuen tilaussävellyksen esittäjien palkkioihin. Savon-
linnan kulttuuritoimen tuki konsertin kuluihin oli 650 
euroa. Paikallisista yrityksistä Kerimäen Osuuspankki 
tuki konserttia 350 eurolla, Suur-Savon Sähkön spon-
sorituki oli 150 ja Kerimäen Apteekin 100 euroa.  Seu-
raavien yritysten konserttituki oli 40 tai 50 euroa; Elstec 
(uusi sponsori), Hotelli Herttua, Kahvila-Pitopalvelu 
Katrianna, Keritilit Laitinen, Linja-autoliike S. Koso-
nen, Puusepänliike Esa Pulkkinen, Sahakuutio, St1 Ter-
vonen, HiusStudio SiunTukka, Kerimäen Autohuolto ja 
Kukkakauppa Matti Malinen. S-market Kerimäki lah-
joitti aikaisempien vuosien tapaan kahvitusta varten 
kertakäyttöastiat, kahvin, teen, sokerin ja kahvimaidon. 

Mikkeliläinen opettaja ja harraste-elokuvaaja Kari 
Nuolinko videoi konsertin ammattilaisvälineillä kah-
den apulaisen kanssa ja valmistaa konserttitallenteen.

Talkootyönä hoidetut järjestelyt sujuivat mallikkaasti 
10 vuoden kokemuksella: melkein 100 auton liiken-
teenohjaus, lipunmyynti, väliajan kahvitarjoilu noin 
200 henkilölle sekä taiteilijoiden ja talkoolaisten ma-
joitus ja ruokailu. Talkootyötunteja kertyi 31.7.–4.8. lä-
hes 700 ja taiteilijoiden ja talkoolaisten majoitusvuo-
rokausia 74. Ruokailijoita oli enimmillään konsertin 
jälkeisellä päivällisellä noin 60. Pääemäntiä olivat 
31.7.–1.8. Aila Voutilainen sekä 2.–3.8. Tuula Kruth ja 
Marja-Leena Salojuuri. Apteekintalolla majoittunei-
den taiteilijoiden aamiaisen hoitivat Kaisa Pakkala ja 
Jouko Palonen.

Konsertti oli näillä näkymin viimeinen tämänmuo-
toinen konsertti minkä Via ry ja Via-Akatemia järjes-
tävät. Kymmenen vuoden aikana olemme oppineet pal-

Ahkerat talkoolaiset hoitivat kesän tapahtumat 
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jon tapahtumajärjestelyistä.  Kokemuksia voimme hyö-
dyntää jatkossakin erikokoisten tilaisuuksien toteutta-
misessa. 

Kiitämme lämpimästi taiteilijoita, yhteistyökump-
paneita ja yleisöä muistorikkaista konserteista Kauka-
linnan puutarhassa 2005 –2014!

Kaukalinnan kyläkappeli 
Rovasti, aluekappalainen Toivo Loikkanen kävi Kau-
kalinnassa 23.5. sopimassa kappelin käyttöön siunaa-
misesta juhannuspäivänä. Kirjoitus juhlasta on s. 5–6.

Kaukalinnan kyläkappelin ympäristöä on siistitty 
mm. poistamalla kantoja ja tasoittamalla maata niin 
soralla, hiekalla kuin mullallakin. Kappelin kumpu on 
erotettu nurmikosta vajaan metrin levyisellä sorakäy-
tävällä. Kappelin katon päälle istutimme sisäänkäynnin 
puoleiseen päähän Sofianlehdon puutarhakeskuksen 
lahjoittamia kasveja,  kuukausimansikoita ja reunim-
maiseksi talvioita. Liiterin takaa haettuja ukkomansi-
koita istutimme  kappelin oven molemmin puolin koska 
niitä oli siellä entuudestaan. Sisääntulokäytävän pääl-
lystimme liuskekivilaatoilla ja sen reunukset mukulaki-
villä. 

Pauli Koistinen on rakentanut Kaukalinnan vanhoista 
lankuista alttaripöydän ja penkit, kiinnittänyt ulko-oven 
päälle metalliset kyläkappelikirjaimet ja eteiseen vaa-
tenaulakkokoukut. Alttaritauluksi teetimme canvas-
työnä jäljennöksen Heljä Wiljanderin Ylösnousemus-
ikonista.

Kaukalinnan kyläkappeli -hanke on loppusuoralla, 
jäljellä on enää viimeistelytöitä. Tässä vaiheessa tie-
dämme että hanke toteutuu likimain Etelä-Savon ELY-
keskuksen hyväksymän kustannusarvion mukaan, 
42.661,00 euroa. Via-Akatemian säätiön omarahoitus-
osuus kustannuksista on 14 341,80 euroa. Vastikkeetto-
man talkootyön arvo pienentää omarahoitusosuutta       
8 742,77 eurolla. 

Uudet laajakaista- ja sähkökaapeliyhteydet 
Kaukalinnaan 
Kaukalinnan parkkipaikan viereinen kuusirivistö on 
aiheuttanut huolta vuosien ajan koska kuusien oksat 
ovat kasvaneet sähkölinjojen väliin. Olemme soitelleet 
säännöllisesti kolmen vuoden ajan Suur-Savon Säh-

köön kuusirivistön säilyttämiseksi. Viime syksynä 
saimme tietää että kuusia ei tarvitse karsia sähkölinjojen 
tieltä koska kaapelit viedään maan alle. 

Heinäkuussa paikallinen operaattori Blue Lake Com-
munication BLC otti yhteyttä ja kertoi että se rakentaa 
kiinteän laajakaistayhteyden Viitamäentielle ja että va-
lokaapeli kaivetaan samanaikaisesti Suur-Savon Säh-
kön maasähkökaapelin kanssa. Kaukalinnassa on tällä 
hetkellä ajoittain katkeileva ja hidasteleva langaton 
verkkoyhteys. Kiinteä laajakaista parantaa vialaisen yh-
teisön tehtävien hoitoa. Kartoitimme kaapeliojan paik-
kaa 3.9. sähköyhtiön edustajan kanssa.

Savonlinnan Tuiketaajama -hanke
Terttu Seppänen ja Sinikka Juntura olivat 20.8. Savon-
linnan Tuiketaajama -hankkeen koolle kutsumassa pa-
laverissa. Kerimäkeläiset yhdistykset, seurat ja säätiöt 
etsivät siellä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan 
yhteisiä EU-tuella toteutettavia hankkeita kirkonkylien 
elinvoimaisuuden edistämiseksi. Tapaamisessa ehdo-
tettiin Kerimäelle muikun ja puurakentamisen rinnalle 
hanketta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  Pa-
laverissa Via ry ja Via-Akatemian säätiö ilmoittautui-
vat mukaan Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n lähi-
aikoina käynnistämään kerimäkeläisten yhdistysten toi-
mintaan. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Sa-
vonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedelly-
tysten parantamiseksi tammikuussa 2007 perustettu  
yhdistys. Tuiketaajamien ideointi-tapahtuma hanke-
suunnitelmien vauhdittamiseksi oli 15.9. Sinikka Jun-
tura oli paikalla. Tapahtumassa käsiteltävistä hank-
keista merkittävin on matkailuhanke. Sitä käsitellyt työ-
ryhmä lähti liikkeelle pienistä matkailijavolyymeistä 
joita hoitaisivat keskenään verkostoituvat yksityiset yri-
tykset ja yhdistykset. Matkailukohteiden toivottiin ole-
van tasokkaita, historiallisista kohteista ehdotettiin esit-
telypakettien tekemistä. Työryhmä ehdotti myös mön-
kijä- ja moottorikelkkareitin avaamista Kerimäki-Pun-
kaharju-Savonranta–välille niin että matkailijoita saa-
taisiin seudulle ympäri vuoden.

Kiitos kesän talkoolaisille ja lahjoittajille.  Kuukausi-
lahjoituskampanja ja talkootyöt jatkuvat. 

Tervetuloa mukaan talkootyötä ja vapaaehtoisia kuu-
kausilahjoituksia tekevien vialaisten joukkoon!
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Istutimme kesäkuun alussa kyläkappelin päälle lisää 
kasveja. Avainkasvina oli mansikkasuku, Fragaria. 
Paikalla on kauan kasvanut melko isokasvuinen uk-
komansikka, Fragaria moschata, joka kukkii run-
saasti tekemättä marjoja. Katon reuna-alueita ajatel-
len päätimme istuttaa kuukausimansikkaa, Fra-garia 
vesca var. semperflorens, lajike nimeltään ́ Alexand-
ra´. Tämä kuukausimansikka on kooltaan pienempi 
kuin ukkomansikka, hyvin samanlainen kuin luon-
nossa vapaasti kasvava ahomansikka, Fragaria ves-
ca. Marjat ovat punaisia ja maukkaita, ja kuukausi-

mansikan  taimet marjovat keskikesästä syksyyn. 
Lopuksi istutimme katon reunalle matalakas-

vuista, ikivihreätä ja valkokukkaista pikkutalviota, 
Vinca minor `Gertrude Jekyll´. Tämä valkokuk-
kainen lajike on nimetty englantilaisen Gertrude Je-
kyllin mukaan. Gertrude oli ihminen joka keksi ny-
kyaikaisen perennaistutuksen ja miten se saadaan 
toimivaksi. Muistamme suurta kukkaismestaria. 

Taimia meni muutama sata mansikoita ja kym-
meniä talvioita. Istutus on kehittynyt hyvin kesän 
aikana. 

Kaukalinnan kyläkappelin 
eteläpäähän istutuksia 



Vialainen tapahtumakalenteri
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.
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1.–31.5.2014 Vuokraus, Wanha Apteekintalo
4.5.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
8. 11.5.2014 Keski-Euroopan paikallisosaston kevätretki, Amsterdam
14.5.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Helsinki
15.5.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Turku
23.-30.5.2014 Pihojen ja kiinteistöjen kevättyöt
25.5.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
25.5.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Savonlinna
31.5.2014 Ylioppilasjuhla
31.5.2014 Ylioppilasjuhla, Wanha Apteekintalo
1. 5.6.2014 Pihojen ja kiinteistöjen kesätyöt
1. 5.6.2014 Majoitus
4. 5.6.2014 Majoitus, Wanha Apteekintalo
9. 16.6.2014 Pihojen ja kiinteistöjen kesätyöt
10. 11.6.2014 Majoitus, Wanha Apteekintalo
12.6.2014 Lehdistötilaisuus, Kaukalinnan kyläkappelin käyttöön siunaus
17. 20.6.2014 Kesäakatemian valmistelutyöt
21. 26.6.2014 Via-Akatemian VI kesäakatemia
21.6.2014 Kaukalinnan kyläkappelin käyttöön siunaus
27.6.2014 Muistotilaisuus, Wanha Apteekintalo
27.6. 1.7.2014 Aamiaismajoitus/Majoitus, Wanha Apteekintalo
28.6.2014 Muistotilaisuus

Aamiaismajoitus, Wanha Apteekintalo 
18.7.2014 Lehdistötilaisuus, Kaukalinnan X puutarhakonsertti
19. 20.7.2014 Majoitus
21. 22.7.2014 Kiinteistöjen pihatöitä
25. 26.7.2014 Majoitus
26.7.2014 Hääjuhla
28.7. 2.8.2014 Puutarhakonsertin valmistelua
3.8.2014 Kaukalinnan X puutarhakonsertti
6. 14.8.2014 Aamiaismajoitus/Majoitus, Wanha Apteekintalo 
10.8.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
13. 31.8.2014 Vuokraus, Wanha Apteekintalo
22.8.2014 Muistotilaisuus
31.8.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
6. 7.9.2014 Viisas elämä -messut, Tampere
10.9.2014 Ajatusjoogan ohjaus I ja II, Helsinki
14.9.2014 Via-Akatemian luento, Turku
21.9.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
27.9.2014 Via-Akatemian luento, Helsinki
27. 28.9.2014 Sateenkaaripäivät, Turku 
3. 5.10.2014 Talkootyö- ja kokousviikonloppu
5.10.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
11. 12.10.2014 Hengen ja Tiedon messut, Helsinki
15.10.2014 Ajatusjoogan ohjaus I ja II, Helsinki
24. 26.10.2014 Syyskokousviikonloppu 
9.11.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi

29.11.2014 Via ry:n Turun, Tampereen ja Pohjanmaan paikallisosatojen yhteinen 
adventtijuhla ja Via ry:n Tampereen paikallisosaston 40-vuotisjuhla, Tampere

7.12.2014 Via ry:n Helsingin, Lohjan ja Järvenpään paikallisosastojen yhteinen joulujuhla, 
Helsinki

13.12.2014 Via ry:n Savonlinnan ja Kouvolan paikallisosastojen yhteinen joulujuhla, Kerimäki
13. 14.12.2014 Joulumessut, Kerimäki 
14.12.2014 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
16.12.2014 Kaukalinna hiljenee joulun viettoon ja avautuu jälleen 2.1.2015
2. 4.1.2015 Via-Akatemian ja Via ry:n vuoden 2015 aloitustapahtuma

–

–
–
–
–
–

–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

19.11.2014 Ajatusjoogan ohjaus I ja II, Helsinki

–

–

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu -15
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Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat
AJATUSJOOGA

Ajatusjoogakoulu Kemissä
Su 10.8., 31.8., 21.9., 5.10, 9.11. ja 14.12.2014 klo 12–15 
Ohjaaja: Elina Kakko, 050 562 2688 
elina.kakko@kolumbus.fi 

Helsinki
Ajatusjoogan ohjaus: perustaso I ja II aktiivisille jatko-
opiskelijoille ke 10.9., 15.10. ja 19.11.2014 klo 18 
Valon Tilassa. 
Tiedustelut: Terttu Seppänen, 050 567 9630, 
terttu.seppanen@via.fi

Ajatusjoogan johdantokurssit keväällä 2015 
La 17.1.2015, Konsan Kartano, Virusmäentie 9, Turku
La 14.2.2015, Valon Tila, Uudenmaankatu 35 A 1, Helsinki
Maksu 50 € (ensikertalaiset) ja 20 € (uudelleenosallistujat)
Ohjaajat Terttu Seppänen ja Sami Pajunen
Tiedustelut terttu.seppanen@via.fi tai 050 567 9630

SYKSY 2014 

Yleisöluennot Helsingissä
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35 A 1
Oviraha: 10 euroa. Kahvitarjoilu.
Lauantaina 27.9.2014 klo 13–16
Elämää läpäisevät värit, Börje Fri
Lauantaina 15.11.2014 klo 13–16 
Hyvätapaisuudesta hyveellisyyteen ja integraaliajan 
hyveisiin
- Hyvätapaisuudesta hyveellisyyteen, Heikki Vuorila
- Ihmisen hyvä ja hyveet integraaliaikana, Jari Kiirla
 
Yleisöluennot Turussa
Paikka: Maarian Myllyoja, Ruusuportti, Paimalantie 374
Oviraha: 10 euroa. Kahvitarjoilu.
Sunnuntaina 9.11.2014 klo 13–16
Henkinen kasvu ihmissuhteissa, Sami Pajunen

Adventtijuhla ja Tampereen paikallisosaston 
40-vuotisjuhla 
Lauantaina 29.11.2014, Sammonkatu 8–10 F (kerhohuone), 
Tampere 
Via ry:n Turun, Tampereen ja Pohjanmaan 
paikallisosastojen  yhteinen adventtijuhla ja Via ry:n 
Tampereen paikallisosaston 40-vuotisjuhla. 
Katso ilmoitus s. 34.

Joulujuhlat Helsingissä ja Savonlinnassa
La 7.12. 2014 klo 13 Via ry:n Helsingin, Lohjan ja Järven-
pään paikallisosastojen yhteinen joulujuhla Valon Tilassa.
La 13.12.2014 joulumessujen päätyttyä Via ry:n 
Savonlinnan ja Kouvolan paikallisosastojen yhteinen 
joulujuhla Kaukalinnassa. 

KEVÄT 2015

Yleisöluennot Helsingissä
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35 A 1
Oviraha: 10 euroa. Kahvitarjoilu.
Lauantaina 7.3.2015 klo 13–16
Itsetiedostus yksilöllisessä kasvussa ja kehityksessä, 
Marja-Liisa Hassi

Lauantaina 18.4.2015 klo 13 16
Tietoisuustaitojen kehittämisellä henkiseen kasvuun, 
Kaisa Pakkala

TULOSSA KESÄLLÄ 2015

Via-Akatemian VII kesäakatemia 
Aika: 19.–25.6.2015
Paikka: Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki

Aamiaismajoitusta 
Wanhalla Apteekintalolla ja Kaukalinnassa

YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT 
KAUKALINNASSA

3.–5.10.2014 Talkootyö- ja kokousviikonloppu
La 3.10. Via ry:n syyskokousta valmisteleva hallituksen 
kokous

24.–26.10.2014 Syyskokousviikonloppu 
Pe 24.10. Talkoopäivä
La 25.10. Via ry:n syyskokous
Su 26.10. Via-Akatemian säätiön syyskokous

2.–4.1.2015 Via-Akatemia ja Via ry aloittavat vuoden 2015 
Pe 2.1. Talkoopäivä
La 3.1. Via ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
Su 4.1. Via-Akatemian säätiön hallituksen 
järjestäytymiskokous

20.–22.2.2014 Kokousviikonloppu
Pe 20.2. Talkoopäivä
La 21.2. Via ry:n hallituksen kevätkokousta valmisteleva 
kokous

MESSUT JA MUUT TAPAHTUMAT 
Sateenkaaripäivät  27.-28.9.2014, Konsan Kartano, Turku
Hengen ja Tiedon messut  11.–12.10.2014, Suomalainen 
Yhteiskoulu, Helsinki
–  la 11.10. klo13.00–13.50, tietoisku luokassa 1 G klo 13, 
Ajatusten avulla mielen tyyneyteen, Terttu Seppänen
Joulumessut 13.–14.12.2014, Liikuntahalli, Kerimäki
Joogafestival 28.2.–1.3.2015, Kaapelitehdas, Helsinki
Hengen ja Tiedon messut 11.–12.4.2015, Tampere-talo, 
Tampere

Majoitus ja ruokailu
Majoitus ja ruokailu maksetaan erikseen.
– Via-Akatemian opiskelijoille majoitus sisältäen 
täysihoidon 30 euroa/vrk, Via ry:n jäsenet 25 euroa/vrk.
–  Lisämaksu liinavaatteista ja 1–2 hengen huoneesta.
–  Kesäisin mahdollisuus aittamajoitukseen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
VIA-AKATEMIA
Puhelin: (015) 543 112, postiosoite: PL 4, 58201, Kerimäki
Käyntiosoite: Kaukalinna, Viitamäentie 189, 58200 
Kerimäki. Sähköposti: via.akatemia@via.fi
Internet: www.via.fi, www.facebook.com/via.akatemia

Lämpimästi tervetuloa!

–



Hallitus

Puheenjohtaja Jouko Palonen
Mäkipääntie 26 A, 26740 VASARAINEN
050 390 6517, joukopalonen@gmail.com

Varapuheenjohtaja  Börje Fri
Immersbyntie 346, 01150 SÖDERKULLA
0400 690 381, borje.fri@gmail.com

Sihteeri Pekka Tanttari
Tolkkilankatu 9 C 37, 45150 KOUVOLA
040 748 3912, tanttpex@kymp.net

2. sihteeri Tauno Halme
Karnaistenkatu 45 C 38, 08100 LOHJA
0400 887 669, halmetauno@gmail.com

Taloudenhoitaja Sinikka Juntura
(015) 543 112, 040 825 5165, kaukalinna@via.fi,
sinikka.juntura@elisanet.fi

Verkkovastaava Timo Ristiluoma
050 346 7899, timo.ristiluoma@gmail.com

Muut hallituksen jäsenet:
Timo Ala-Reinikka, Eija Hoikkala, Timo 
Hoikkala, Yrjö Honkala,  Elina Kakko, Desiree 
Kantola, Pauli Koistinen, Veijo Kruth, Sami 
Pajunen, Kaisa Pakkala, Rauni Pietarinen,  Airi 
Roos, Marja-Leena Salojuuri, Terttu Seppänen, 
Tarja Tuisku-Lappalainen, Tuula Uusitalo, Pirkko 
Viskari, Aila Voutilainen

PAIKALLISOSASTOJEN 
PUHEENJOHTAJAT JA 
YHTEYSHENKILÖT

Etelä-Suomen toiminta-alue

Helsingin paikallisosasto
Puheenjohtaja Börje Fri
Immersbyntie 346, 01150 SÖDERKULLA
0400 690 381, borje.fri@gmail.com
Sihteeri Timo Ala-Reinikka
040 774 6660, tomaatti@luukku.com
Talousasiat Marja-Leena Salojuuri
050 346 0383, marja-leena.salojuuri@kolumbus.fi

Järvenpään paikallisosasto
Jari Hasu, Pyörrekuja 6, 04300 TUUSULA
040 775 3203, jari.hasu@helsinki.fi

Lohjan paikallisosasto
Tauno Halme, Karnaistenkatu 45 C 38, 08100 
LOHJA, 0400 887 669, halmetauno@gmail.com

Länsi-Suomen toiminta-alue

Pohjanmaan paikallisosasto
Tarja Tuisku-Lappalainen, 050 535 2167 
tarjatuiskulappalainen@hotmail.com
Pentti Mäkelä. Puistotie 49, 61800 KAUHAJOKI
0400 292078, pentti.makela@pp.inet.fi

Tampereen paikallisosasto
Pirkko Viskari, Suopursuntie 3, 
39160 JULKUJÄRVI, 040 845 5493 
pirkko.viskari@elisanet.fi
Timo Hoikkala, Lahjantie 10 A 2, 82200 
HAMMASLAHTI
040 553 5612, timo.hoikkala@telemail.fi

Turun paikallisosasto
Puheenjohtaja Kaisa Pakkala
Paimalantie 376, 20460 TURKU
(02) 2471 383, 044 992 6191,
kaisapakkalamaaria@gmail.com
Varapuheenjohtaja Jouko Palonen
Mäkipääntie 26 B, 26740 VASARAINEN
050 390 6517, joukopalonen@gmail.com

Keski-Euroopan paikallisosasto

Itä-Suomen toiminta-alue

Savonlinnan paikallisosasto
Kaukalinna, PL 4, 58201 KERIMÄKI, 
kaukalinna@via.fi
(015) 543 112 tai 040 825 5165 / Sinikka Juntura

Puheenjohtaja Veijo Kruth, Grensstraat 186, B-1950 
KRAAINEM, BELGIUM, +32 47 544 7639, 
veijo.kruth@skynet.be

Pohjois-Suomi

Porvoo
Yhdyshenkilö Desiree Kantola, Marinkyläntie 241, 
07955 TESJOKI, 050 354 6160, desiree.k@sulo.fi

Yhdyshenkilö Elina Kakko, Vakkurintie 15, 94700 
KEMI, 050 562 2688, www.laulavalootus.webs.com

Kouvolan paikallisosasto
Pekka Tanttari, Tolkkilankatu 9 C 37, 
45150 KOUVOLA, 040 748 3912, 
tanttpex@kymp.net
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Via ry:n toimihenkilöitä 2014



VIA RY

Via ry
Y-tunnus 0481857–1

on Via-Akatemian säätiön taustayhteisö
tekee tunnetuksi Kirjeopisto Vian rajajoogaa
tukee jäsentensä Kirjeopisto Vian rajajoogan 
opiskelua ja sen käytäntöön soveltamista sekä 
paikallisosastoissa että valtakunnallisesti  
julkaisee jäsenlehteä – 2010 alkaen Via Positiva 
-nimisenä 
vuokraa Wanhan Apteekintalon tiloja

Via ry:n jäseneksi voi liittyä Kirjeopisto Vian opettaja 
tai opiskelija tai Via ry:n toiminnasta positiivisesti 
kiinnostunut Via-Akatemian opettaja, opiskelija tai 
muu henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

Jäsenmaksu
Vuoden 2014 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 
100 € tai 70 €. 
Yhteisöjäsenten jäsenmaksuvaihtoehdot ovat samat.
Jäsenmaksu suoritetaan Via ry:n Kerimäen 
Osuuspankin tilille. Katso tiedot jäljempänä.

Toimisto ja toimitilat
Via ry, PL 4, 58201 Kerimäki
Käyntiosoite; Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki,
kaukalinna@via.fi, (015) 543 112 tai 
040 825 5165/Sinikka Juntura, www.via.fi

Wanha Apteekintalo
Ristisolantie 1, Kerimäki, (015) 543 112

Valon Tila
Via ry on päävuokralainen Valon Tilan huoneistossa, 
Uudenmaankatu 35, 00120 Helsinki.

Tili 
Via ry, Kerimäen Osuuspankki 513300–220573, 
IBAN FI35 5133 0020 0205 73, BIC OKOYFIHH

Viitteet ja maksut 2014

lahjoitukset 1012

Ÿ
Ÿ

Via Positiva
Vuonna 2014 vuosikerta on 30 € ja irtonumero 7,50 €.
Tilaukset, osoitteenmuutokset, ilmoitukset 
vialainen@via.fi

jäsenmaksu 100 tai 70 euroa, viite 14614

kiitosilmoitus 30 euroa, viite 1818
joulutervehdykset 30 euroa, viite 1711

Ÿ Via Positivan vuositilaus 30 euroa, viite 13550

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ

Kirjeopisto Via ja Via ry ovat perustaneet 
Via-Akatemian säätiön.

Y-tunnus 1051182–4
ylläpitää Via-Akatemiaa
harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. Julkaisu 
Uusi Safiiri Integraalihenkisyyden Aikakauskirja
vuokraa Kaukalinnan tiloja
myöntää apurahoja Juhlarahastosta

VIA-AKATEMIA 

Via-Akatemia 

Kesäakatemia
ajatusjoogan ryhmämuotoista jatko-opetusta
yleisöluentoja,  seminaareja ja lyhytkursseja

Toimisto
Kursseille ilmoittautumiset, kurssi- ja majoitusmaksut
Via-Akatemia, PL 4, 58201 Kerimäki
Käyntiosoite; Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki,
via.akatemia@via.fi, (015) 543 112 
tai 040 8

Tili
Via-Akatemian säätiö, Kerimäen Osuuspankki, 
513300–221738, IBAN FI08 5133 0020 0217 38, 
BIC OKOYFIHH

lahjoitukset, viite 1012 

UUSI SAFIIRI
Tilaukset, osoitteenmuutokset, ilmoitukset
PL 4, 58201 Kerimäki
uusi.safiiri@via.fi, www.uusisafiiri.fi
Via-Akatemia/Kaukalinna
(015) 543 112 tai 040 825 5165/Sinikka Juntura

Tili
Uusi Safiiri, Kerimäen Osuuspankki 513300–223577
IBAN FI19 5133 0020 0235 77, BIC OKOYFIHH
• lahjoitukset, viite 1012

T.E. MATILAISEN JA M. SALOSEN 
JUHLARAHASTO
Via-Akatemian säätiö/Juhlarahasto, Kerimäen 
Osuuspankki 513300–60905873, IBAN FI03 5133 
0060 9058 73, BIC OKOYFIHH
• lahjoitukset, viite 17750

Ÿ
Ÿ

Ÿ Ajatusjoogakoulut
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

25 5165/Sinikka Juntura
www.via.fi     www.facebook.com/via.akatemia
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Yhteystiedot



Kirjeopisto Via 
tiedottaa

Hyvät ystävät!

Pähkinänkuoressa oleellisimpia ajatusjoogan 
harjoittamiseen liittyviä käytäntöjä.

Yhteydenpito
Ota yhteyttä rohkeasti, kun sinulla on kysyttävää, poh-
dittavaa tai tahdot vain ihmetellä maailmanmenoa. Sopiva 
puhelinaika arkisin klo 14–22, mutta aamupäivälläkin voit 
toki soittaa, jos se sopii sinulle paremmin.

Kurssiopiskelija!
Kurssiopiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, jolla on työn 
alla jokin vaihe opetuskirjeistä I–X. Suosittelen että pidät 
minuun yhteyttä myös puhelimitse kirjeenvaihdon/sähkö-
postikirjeenvaihdon lisäksi. Saat näin nopeammin vasta-
ukset kirjeessä lähettämiisi kysymyksiin ja samalla voit 
tiedustella vastauskirjettä ja seuraavaa oppimateriaalia, jos 
ne näyttävät viipyvän. Henkilökohtaisissa keskusteluissa 

puhelimitse tai kasvotusten tulee yleensä puheeksi ajatus-
joogan harjoittamiseen ja yleiseen elämäntaitoon liittyviä 
hyödyllisiä asioita, joita et ehkä huomaa kirjeessäsi kysyä.
 
Jatko-opiskelijaksi ilmoittautuminen
Jatko-opiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, joka on 
käynyt läpi peruskurssin ja saanut opetuskirje X sekä 
opiskeltuaan kymppiä vuoden verran ilmoittautunut 
läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi. Ilmoittautuminen 
tehdään vuosittain, mielellään vuoden alussa.

Jatko-opiskelijoiden ohjaus
Saat henkilökohtaista ohjausta sen mukaan kuin olet itse 
aloitteellinen. Ryhmämuotoinen jatko-opetus tapahtuu 
Via-Akatemian ja Via ry:n tilaisuuksissa yhteistyössä 
aktiivisten jatko-opiskelijoiden kanssa. Seuraa Via-Aka-
temia ja Via ry tiedottavat -palstaa sekä sähköisiä tiedot-
teita. Jos sinulla ei ole sähköpostia, pidä yhteyttä paikallis-
osastosi puheenjohtajaan.
Luontevin tapa on pitää yhteyttä puhelimitse, samoin 
kirjeissä lähetettyihin kysymyksiin vastaan myös  puhe-
limitse, kun soitat minulle muutaman päivän kuluttua 
kirjeesi saapumisesta.

Uutta läsnäoleviksi ilmoittautuneille jatko-
opiskelijoille
Uutena työmuotona ovat alkaneet vaativammat ajatustyö-
meditaatiopiirit henkisesti ja fyysisesti (riittävän) terveille 
ja vahvoille jatko-opiskelijoille, jotka ovat riittävästi olleet 
mukana yleisissä ajatustyömeditaatiopiireissä paikallis-
osastoissa tai Kerimäellä. Tarkoituksena on, että nämä 
ryhmät oppivat luomaan uutta vahvempaa ajatustyö-
käytäntöä ja testaavat uutta mantramateriaalia tarkoi-
tuksena oppia luomaan vahvempia ja laajempia loogisia 
positiivisia ajatusenergiakenttiä.

Jatko-opetusmaksut
Jatko-opetuksesta on luonnollista maksaa niiden vähintään 
vuoden opetuskirje X opiskelleiden, jotka tahtovat 
edelleen ohjausta ajatusjoogan (= rajajoogan) harjoit-
tamisessa, mantrojen käytössä ja soveltamisessa, konsul-
toivat henkiseen kasvuunsa liittyvissä tai psykologisissa 
kysymyksissä tai osallistuvat ohjaamiini opetuksellisiin 
tapahtumiin ja keskusteluihin.

Vaihtoehdot jatko-opetusmaksuille
*Voit ilmoittautua stipendioppilaaksi, kun se taloudellisen 
tilanteesi vuoksi on tarpeen
*Voit maksaa muodollisen vuosimaksun, kun jatko-
opiskelu on vähäistä
*Voit maksaa valitsemasi suuruista summaa kuukausittain 
tai harvemmin, kun olet jatko-opiskelijana aktiivisemmin 
ja tietoisemmin
 *Tai voit käydä psykologivastaanotollani olematta 
kirjoilla Kirjeopisto Viassa. Tällöin maksu sovitaan 
käyntikohtaisesti.

Henkilökohtaiset tapaamiset
Ota yhteyttä, kun liikut Savonlinnassa päin. Tapaan 
mielelläni sinua ja kuuntelen kuulumisiasi joko Kirje-
opisto Viassa tai Kerimäellä Kaukalinnassa ja joskus 
tilaisuuden tullen myös muualla Suomessa. Puh. 
050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

Yhteystiedot

Kirjeopisto Via
Terttu Seppänen
Olavinkatu 34 B 22
57130 Savonlinna
050 567 9630, 015 273 558
terttu.seppanen@via.fi

Kirjeopisto Via toimii kurssi- ja jatko-opetusmaksujen varassa. 
Huolehdithan maksuistasi itsenäisesti ja säännöllisesti. 
Tarkista, että suoritat maksusi oikealle tilille sen mukaan, 
oletko kurssiopiskelija vai jatko-opiskelija.

 

Lämpimin terveisin
KIRJEOPISTO VIA
Terttu Seppänen

Kurssimaksujen tili:
Kirjeopisto Via, SOP 565097–2234
IBAN FI27 5650 9720 0002 34
BIC OKOYFIHH

Jatko-opetusmaksujen tili:
Terttu Seppänen, SOP 565113–449518
IBAN FI97 5651 1340 0495 18
BIC OKOYFIHH
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Ajatusjoogakoulujen 
syyskauden 2014 

ohjelma s. 22.
Ajatusjoogaa kevyesti -palstat
http://ajatusjoogakoulu.via.fi

Seuraa myös www.via.fi
facebook.com/via.akatemia






