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pyrkimykset Hyvyyden ja Valon  luomisessa  
ympärillemme.

Pienetkin rahapurot kasvavat virroiksi, jotka
mahdollistavat vialaisen yhteisön positiiviset

Ja Via ry saa paljon hyvää aikaan

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

Via ry, Kerimäen Osuuspankki
Lahjoitustili: 

IBAN FI35 5133 0020 0205 73, 
BIC OKOYFIHH, viite 1012.

Seuraa  www.via.fi

Aamiaismajoitus heinäkuussa

@via.akatemia

via.akatemia@via.fi tai kaukalinna@via.fi
(015) 543 112, 040 8255165

Talkootyötä yhteiseksi hyväksi

Kaukalinnassa on aamiaismajoitusta heinäkuussa. Olet tervetullut yksin, perheen tai 
ystävien kanssa  majoittumaan Kaukalinnaan. Tuletpa Savonlinnaan oopperajuhlien 
Kerimäen kirkossa järjestämiin konsertteihin tai vierailet muuten täälläpäin. Kaukalinna 
sijaitsee vain 25 kilometrin päässä Savonlinnasta. Voit varata majoituksen suoraan 
Kaukalinnasta. Esite sivulla 25.

Kaukalinnaa ja sen pihapiiriä on valmisteltu terveysturvalliseen kesän toimintaan. 
Nurmikoita on ajettu, ikkunoita pesty ja majoitushuoneita siivottu. Valmistelutyöt jatkuvat. 

Olet lämpimästi tervetullut talkootyöhön kokemaan Kaukalinnan luonnonläheinen 
ilmapiiri  ja inspiroivat keskustelut talkoolaisten kesken. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy 
talkootöistä lisää Kaukalinnasta! 

Kaukalinnan luonnonläheisestä ja viihtyisästä ympäristöstä käsin voit tutustua 
itäsuomalaiseen maisemaan ja kulttuuriin. Vesistöjen ympäröimät Savonlinna, Punkaharju 
ja Kerimäki tarjoavat luonnonläheisen, kauniin ja unohtumattomia elämyksiä synnyttävän  
ympäristön kesämatkailijalle.

XIII kesäakatemia lähitapahtumana ja Zoom-yhteydellä

Voit lukea kesälehdestä luennoitsijoiden sekä työpajojen/harjoitusten ohjaajien kuvaukset 
omasta teemastaan ja työskentelytavastaan. Päiväkohtaisen ohjelman löydät tämän 
kesätiedotteen sivuilta 11–12.

VIA RY – VIA-AKATEMIA

Kesäakatemia alkaa 25.6. ja jatkuu 1.7. saakka teemana Terveenä kaiken ikää. Olet 
tervetullut kesäakatemiaan koko ajaksi tai vaikka yhdeksi päiväksi virkistymään 
inspiroivassa ja innostavassa ilmapiirissä! Koe eheyttävä kesäakatemia Kaukalinnassa tai 
etänä Zoom-yhteydellä!

Kaukalinnan kiinteistön kunnostus ja kesän tapahtumien hoito jatkuvat talkootyönä. Kesän 
kohokohta on XIII kesäakatemia. Muita tapahtumia ovat perhejuhlat  ja heinäkuun 
aamiaismajoitus.

Lämpimästi tervetuloa!

Kaukalinna kutsuu viettämään kesää



Terttu Seppänen

T. E. Matilaisen tiedot – 
inspiraation aarreaitta

XIII kesäakatemia 25.6.–1.7.2021 Via-Akatemiassa

”Vialainen filosofinen koulukunta etsii älyn ja loo-
gisen positiivisen ajattelun avulla uutta luovaa ja 
kehittyvää tietoa sekä soveltaa sitä viisauden avulla 
käytäntöön.” T. E. Matilainen

Pohdimme, miten opimme intuitiivisesti  ammen-
tamaan inspiraatiota T. E. Matilaisen elämäntyöstä jää-
neestä tietovarastosta sekä miten opimme luomaan 
uutta soveltavaa ja viisasta loogisesti perusteltua 

Työpajassa tutkimme, miten T. E. Matilaisen ”tiedoiksi” 
nimitettyjä lauseita voi kehittää ja jalostaa edelleen. 
Voit lukea ja mietiskellä Via Positivassa 1/2021 s. 24–26 
julkaistuja lauseita ja poimia niistä muutaman sellai-
sen, joka viehättää ajatteluasi.

Mieti seuraavaksi, oletko mahdollisesti jo soveltanut 
valitsemiesi lauseiden viisautta käytäntöön. Mikäli olet, 
muotoile kokemuksesi lauseiksi. Työpajassa voit jakaa 
kokemuksesi toisille. Mikäli et, niin valitse sopiva lause 
tai lauseita ja mieti sovellusmahdollisuuksia työpajassa 
jaettavaksi.

Filosofinen 
työpaja  
la 26.6.
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Sinikka Juntura

Sinikka Juntura on VTM. Hän on harjoittanut Kirje-
opisto Vian opettamaa loogista positiivista ajatte-
lutaitoa yli 40 vuotta. Hän toimii vapaaehtoistyön-
tekijänä Via-Akatemiassa. Sinikka Juntura on opis-
kellut hegeliläis-snellmanilaista filosofiaa 80-luvulta 
lähtien. Hän tutustui Via-Akatemian uskontotie-
teen kursseilla Ken Wilberin ja Lutherin ajatteluun. 
Hän tutkii loogisen positiivisen ajattelun avulla 
yksilön ja yhteisön henkistä kehitystä.
sinikka.juntura@elisanet.fi

Rauhaa ajatuksen voimalla

Esityksessä käyn läpi ajatuksia siitä miten ”… kansat ra-
kastavat toisiaan … ” -ajatus todellistuu hegeliläis-snell-
manilaisen filosofian hengen kehityksessä  ja miten  
loogisen positiivisen ajattelun kehittyminen tukee tätä 
kehitystä: subjektin ja objektin ei-tietoinen yhteys, sub-
jekti vastaan objekti, subjektin ja objektin vastakkain-
asettelun kumoutuminen. Vastakohtien kumoutuessa 
erottelukyky kehittyy ja olemuksemme eheytyy, kun 
ymmärryksemme ilmiöiden olemuksen ykseydestä li-
sääntyy. Esimerkiksi hengen ja aineen, järjen ja tun-
teen, henkisyyden ja talouden vastakohtien kumoutu-
minen. 

”Sinä tahdot olla rauhallinen ja tasapainoinen. Se ju-
malallinen rauha, joka on täyttänyt sinun sydämesi, 
vuotaa siunauksena ihmisten sydämiin, niin että 
kansat rakastavat toisiaan.” (Kirjeopisto Vian raja-
joogan kurssin I opetuskirjeen II  mietiskelyohjel-
masta).

Rauhan rakentaminen ajatuksen voimalla liittyy yk-
silön henkiseen kehitykseen. Jokainen meistä rakentaa 
rauhaa ajatuksillaan todellistaessaan omaa, jumalal-
lista kehityssuunnitelmaansa, omaa kutsumustaan. Yh-
teisön jäsenenä yhteiseksi hyväksi. Mitä suuremman 
yhteisön jäsenyydestä tulemme tietoiseksi sisäistä-
mällä sen hengen sitä suurempaan joukkoon lähim-

mäisiämme tajunnallinen ykseytemme voi todellistua. 
Ja sitä suuremman joukon lähimmäisiämme koemme 
veljiksemme ja sisariksimme. Lähimmäisiksi, joita ra-
kastaa niin kuin itseämme, olivatpa he minkä kansa-
kunnan jäseniä tahansa. 

tietoa. Näin menetellen vedämme tajuntoihimme Kaik-
keudesta myös uutta ajattelumme kanssa harmoni-
assa olevaa tietoa.

Puhjetkoon vialaisessa yhteisössä filosofian rakasta-
minen ja luominen kukoistukseen!

Luento
la 26.6. 

050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

Terttu Seppänen on psykologi, YTM  ja Via-Akatemian 
johtava rajajooganopettaja. Työhön kuuluvien raja- 
joogan opetustehtävien, ohjaajakoulutusjärjestelmän 
kehittämisen ja yhteisöllisten töiden lisäksi elämään 
inspiraatiota tuo filosofian opiskelu Kriittisessä kor- 
keakoulussa ja syksyllä alkava musiikin opiskelu Sa-
vonlinnan musiikkiopistossa piano pääaineena.
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Elina Kakko

Joogan tervehdyttävät ja
eheyttävät vaikutukset

Tasapainoisessa kehon ja mielen tilassa autono-
misen hermostomme kaksi pääosaa, sympaattinen ja 
parasympaattinen hermosto, toimivat yhteistyössä. 
Stressitilassa sympaattinen hermosto aktivoituu. Sil-
loin rentoutumisen ja oikeanlaisen syvähengityksen 
avulla tapahtuva parasympaattisen hermoston akti-
vointi auttaa tasapainottamaan syntynyttä kokemusta 
ja kehollista tilaa. Elimistömme tärkein parasympaat-
tinen hermo on kymmenes aivohermo eli vagus-her-
mo. Se on kehon ja mielen tasapainoisen toiminnan 
kannalta erittäin tärkeässä roolissa. Vagus-hermoa voi-
daan sanoa jopa "valaistumisen hermoksi." Miksi niin 
on? Kerron siitä luennolla.

Nykyään tiedetään, että emme ole geeniemme uhreja, 
vaan että geenit avautuvat ja sulkeutuvat sisäisten ja 
ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Sekin tiedetään, et-
tä suuri osa kokemistamme fyysisistä vaivoista ovat 
stressin aiheuttamia jälkiä kehossa, – etenkin sen her-
mostollisessa ja hormonaalisessa toiminnassa. Stressiä 
on monenlaista eikä sen kokeminen välttämättä tar-
koita kiireistä elämäntapaa. Stressiä voi kokea niin mie-
len kuin kehonkin alueilla, ja sen aiheuttaja yleensä löy-
tyy ihmisen sisäisen todellisuuden suhteesta ympä-
ristöön.

Tasapainoinen joogaharjoitus tarkoittaa itsensä in-

Joogalajeja on nykyään monenlaisia ja jooganoh-
jaajia sekä -opettajia koulutetaan paljon enemmän 
kuin ennen. Miten löydät itsellesi sopivan joogalajin? 
Esitän luennolla tähän hyvin yksinkertaisen ratkaisun. 
Joogalajin tai – harjoituksen valinta perustuu siihen, 
miten koet sisäisen tilasi. Koska kokemuksesi itsestäsi ja 
ympäristöstäsi on sidoksissa aikaan ja paikkaan, koke-
muksesi myös vaihtelee. Siksi myös joogaharjoituksen 
olisi seurattava omaa kokemuksellista tilaasi, tässä ja 
nyt-hetkessä, vaikuttaakseen sinuun tasapainoisella 
tavalla.

Tällä luennolla keskitymme keholliseen jooga-
harjoitukseen: mitä terveydellisiä vaikutuksia sillä 
on ja kuinka joogaharjoitus eheyttää meitä 
kokonaisvaltaisesti.

Kehollisessa joogaharjoituksessa etsitään hengityk-
sen ja liikkeen yhteyttä. Tämä onkin yksi oivallinen kei-
no aktivoida parasympaattista hermostoamme ja tasa-
painottaa kemiallisia toimintojamme. Joogaharjoituk-
sen avulla voimme vaikuttaa vagushermon toimintaan 
ja saavuttaa kehon ja mielen tasolla jopa täysin rentou-
tuneen ja vapautuneen tilan.
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Luento
su 27.6.

sivusto www.provitalharmonia.com
Yht.otot: 050 562 2688, elina.kakko@via.fi

Elina Kakko on Via-Akatemian rajajooganopettaja. 
Hän on kasvatustieteiden maisteri ja musiikkipe-
dagogi. Hän työskentelee Kemissä Meri-Lapin 
musiikkiopistossa ja Kivalo-opistossa musiikkipe-
dagogina opettaen laulua rytmimusiikin osastolla 
ja toimien kuoronjohtajana. Elina on Suomen 
Joogaliiton kouluttama jooganopettaja. Hän tutkii 
sekä opettaa kehon joogaa ja rajajoogaa, mistä 
hän parhaillaan kirjoittaa kirjaa. Elina on myös 
koulutettu hieroja, voice massage -terapeutti, 
reikimaster ja henkisen terapian ohjaaja. Hän on 
opiskellut refleksologiaa eli koko kehon vyöhyke-
terapiaa. Tällä hetkellä Elina opiskelee Kriittisen 
korkeakoulun holistisen psykologian täydennys-
koulutuksessa.

Elina on kiinnostunut ihmisen kaikista olemus-
puolista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja 
siitä, miten ihminen voi löytää elämällensä 
valoisamman ja syvemmän tarkoituksen. Elina 
tutkii mielellään astrologiaa henkisen kasvun 
näkökulmasta. Toiminimi Pro VitalHarmonia 
tarjoaa koulutus-, opetus- ja ohjauspalveluita.

tuitiivista kuuntelua. "Itse" otetaan huomioon koko-
naisvaltaisella tavalla: kehona, mielenä ja henkenä. In-
tuitiivisesti ohjautuva joogaharjoitus on taito ja sitä voi 
kehittää juurikin kehollisen joogaharjoituksen avulla.

Luennolla tehdään kehollisia ja harmonisoivia tuoli-
joogaliikkeitä, jotka sovellettuna sopivat kaikille.
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Positiivisten ja negatiivisten vaikutusten lisäksi voisi 
ihan omaksi luokaksi nimetä neutraloivat uskomukset. 
Yleensä nämä liitetään nocebo-tutkimuksiin. Eli hyvä-
kään asia ei pääse vaikuttamaan, jos sen olemassa-
oloon ei usko. Esimerkiksi kipulääke voi lakata tehoa-
masta, jos henkilö luulee, että sen vaikutusaika ei ole 
enää voimassa. 

On myös negatiivisesti toimivia uskomuksia. Niin 
sanotuissa nocebo-tutkimuksissa on huomattu, miten 
uskomus jonkin aineen haitallisuuteen on laukaissut 
negatiivisia kehollisia reaktioita neutraaliin aineeseen. 
Esimerkkinä voisi mainita esimerkiksi allergisen reak-
tion syntyminen täysin neutraalille aineelle. 

Usko hoitavan aineen saamiseen on riittänyt paranta-
maan potilaat – ainakin osittain. Joitain tutkimuksia on 
myös niin sanottujen lumeleikkauksien parantavasta 
voimasta. Näissä uskomus operaation parantavaan 
voimaan on poistanut kiputilan tai vähentänyt muutoin 
haitallista oireistoa, vaikka mitään muuta operaatiota 
ei ole tehty kuin nukutuksessa tehty leikkaushaava, 
joka ommeltu kiinni niin, että leikkausarpi on henkilön 
nähtävissä. Koehenkilöt ovat tienneet osallistuvansa 
kokeeseen, mutta eivät ole tienneet sitä, saivatko vai-
kuttavaa hoitoa vai lumehoitoa. Joissain tutkimuksissa 
on myös havaittu, että vaikka henkilö tiesi saavansa lu-
mehoitoa, siitäkin oli apua joillekin tutkimukseen 
osallistuneille. 

Ihmiset reagoivat hieman eri tavoin. Toiset uskovat 
herkästi positiiviseen tai negatiiviseen syy–seuraus-
suhteeseen, ja vaikutus on voimakkaampi tai tulee her-
kemmin esiin. Toisilla uskomukset vaikuttavat vä-
hemmän, mutta vaikuttavat heilläkin jonkin verran. On 
tutkittu löytyisikö jotain yhteistä nimittäjää sille, ketkä 
ovat herkempiä reagoimaan kuin toiset ja mitä lain-
alaisuuksia on löydettävissä uskomusten voimakkuu-
teen. 

Uskon ja uskomusten voimaa on tutkittu lääketie-
teessä, psykologiassa ja neurotieteissä. Placebo-
tutkimuksissa lumelääkkeet ovat auttaneet potilaita, 
vaikka itse aineessa ei ole todellisuudessa mitään 
parantavaa voimaa. 

Entä mitä hyötyä näistä tiedoista voisi olla ihan meil-
le jokaiselle? Mitä tämä kaikki kertoo mielen voimasta 
ja miten tällaista tietoa voidaan soveltaa ihmisten hy-
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Luento
Zoom-

yhteydellä
su 27.6.Uskomusten voima terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisessä 
Päivi Kansanaho-Guo

Mielen voima ulottuu paljon laajemmalle kuin vain 
kehollisiin reaktioihin. Voisiko tietoa hyödyntää esi-
merkiksi omissa henkisissä harjoituksissa? Kirjeopisto 
Vian rajajoogan mantroista löytyy kohta ”minä uskon ja 
sinä uskot…” Tutkimustietojen valossa voi todeta, että 
tämä kohta on kirjattu mantroihin suurella viisaudella! 
Uskomisella todella on merkitystä. ”Usko on luova 
voima” (Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi).

vinvoinnin parantamiseksi?  Miten voisimme ymmär-
tää itseämme, sisäisiä prosessejamme yhä paremmin? 
Näitä kysymyksiä jokainen voi pohtia omalla kohdal-
laan. 

Koottua tutkimustietoa tieteen kentältä

Päivi Kansanaho-Guo on psykologi ja Kirjeopisto
Vian rajajoogan harjoittaja. Päivi on kiinnostunut 
laaja-alaisesti kaikista ihmisen hyvinvointia ja 
terveyttä edistävistä asioista.
paivi.kristiina.kg@gmail.com
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Heikki Vuorila
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Ihmisen kehollinen terveys
Luento

Zoom-yhteydellä
ma 28.6. ja

ti 29.6.

· Esityksen yhteenveto

2. luento

Ihmisen neuroendokriinistä immuunipuolustusjär-
jestelmää (NEI) on tutkittu perinteisen kiinalaisen lää-
ketieteen (TCM) ja länsimaisen lääketieteen näkökul-
masta. Tässä järjestelmässä neurolla tarkoitetaan her-
mostollista, endokriinisellä sisäeritystä, joiden harmo-
nisesta yhteiselosta ihmisen immuunipuolustus vahvis-
tuu.

· Ihmisen hermostollinen järjestelmä; esimerkkinä 
hermoratahieronta

· Ihmisen sisäeritysjärjestelmä, esimerkkinä 
vyöhykehieronta

1. luento

Esitykseni lähtökohtana on filosofi ja psykologi Lauri 
Rauhalan ihmiskäsitys, joka pohjautuu ihmisen kol-
meen olemispuoleen: tajunnallisuuteen, kehollisuu-
teen ja situationaalisuuteen. Rauhalan mukaan ta-
junta tutkii itse itseään. Ihmisen tajunta tutkii myös 
kehon mykkää sekä ihmisen situationaalista 
olemista.

· Johdatus aiheeseen

Jos Rauhalan kolmiosainen ihmiskäsitys koostuu ta-
junnallisesta, kehollisesta ja situationaalisesta, filosofi 
von Wrightillä on lähes samanlainen näkemys ihmises-
tä; mentaalinen, neuraalinen ja behavioraalinen. Von 
Wrigth kirjoittaa, että ihmisen aivotapahtumat ovat 
mentaalisten prosessien kasvualusta (substraatti).

Taolaisilla on samansuuntainen ihmiskäsitys kuin 
Rauhalalla ja von Wrightillä, tosin erilaisilla sisällöllisillä 
painotuksilla. Taolaisen ihmiskäsityksen kolme osa-alu-
etta ovat keho, mieli ja hengitys.

Omissa tutkimuksissaan Rauhala paneutuu hyvin 
perusteellisesti tajunnallisuuteen ja situationaalisuu-
teen. Juuri tämän vuoksi viime aikoina olen ollut kiin-
nostunut ihmisen kehollisesta terveydestä läntisen ja 
itäisen lääketieteen näkökulmasta. Esimerkiksi japa-
nilainen lääketiede on kokonaisvaltaista, kun länsimai-
nen lääketiede puolestaan on erikoistunut hyvin spe-
sifiin osa-alueeseen ihmisestä. Japanilainen lääketiede 
on ennakoiva, kun länsimainen lääketiede hoitaa saira-
utta.

Näistä lähtökohdista käsin minua kiinnostaa 
ihmisen kehollisuus, jota ilman ihmisen muita-
kaan olemispuolia ei ole näkyväisenä olemassa. 
Pidetään kehostamme hyvää huolta, jotta muut-
kin olemispuolemme kukoistavat. Koulutettuna 
hierojana olen opettanut lähes 10 vuotta 
hierojien valmistavassa koulutuksessa muun 
muassa hermorata-, faskia- ja vyöhykehierontaa.

Nimeni on Heikki Vuorila. Koulutukseni tässä 
kontekstissa on filosofian maisteri ja koulutettu 
hieroja. Olen tehnyt sekä kandidaatin että mais-
terin työni Helsingin yliopiston teoreettisen filo-
sofian laitokselle. Aiheeni oli Ludwig Wittgen-
steinin kielen ja mielen filosofia. Olen myös tut-
kinut, lukenut, kirjoittanut ja esitelmöinyt Lauri 
Rauhalan tajunnan filosofiasta noin pari-
kymmentä vuotta.

Olen harjoittanut joogaa noin 40 vuotta. Ensin 
alkuun joogan harjoittaminen oli hathajoogaa. 
Tämän jälkeen mukaan tuli Kirjeopisto Vian 
rajajooga, josta olen käynyt täydennyskoulu-
tuksen. Työskentelin viime vuosituhannen tait-
teessa Viittakiven opistossa, jonka historiaan 
kuuluu joogan juurruttaminen Suomeen. 
Viittakiven vuodet olivat tärkeitä joogatielläni. 
Viimeiset parikymmentä vuotta olen ollut 
kiinnostunut taojoogasta (neidan).

Yhteystiedot: 050 570 2693, . vuorila@gmail.com
Nettisivut: https://vuorila.wordpress.com



Jari Kiirla

Holonit, hyveet ja 
omegapiste

ajatusjooga. jkiirla@live.fi

Jari Kiirla on DI ja työskentelee matkapuhelinverk-
kojen parissa. Hän on pitkään ollut kiinnostunut 
ihmisen kokonaisvaltaisesta henkisestä kehitty-
misestä ja kasvusta. Myös luovuus eri muodois-
saan on ollut hänen kiinnostuksen kohteena. 
Henkisen kehittymisen pääasiallisena harjoitus-
muotona hänellä on Kirjeopisto Vian rajajooga/
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”Omegapiste on ranskalaisen filosofin ja jesuiitta-
papin Pierre Teilhard de Chardinin (1881–1955) kehit-
tämä käsite, joka kuvaa kompleksisuuden ja tietoisuu-
den äärimmäistä tasoa, jota kohti maailmankaikkeus 
hänen teoriansa mukaan kehittyy. Teilhard kutsui evo-
luutioteoriaansa kompleksisuuden ja tietoisuuden laik-
si; Teilhardin mukaan maailmankaikkeus voi kehittyä 
lisääntyvän kompleksisuuden ja tietoisuuden suuntaan 
vain, mikäli sitä vedetään kohti äärimmäisen komplek-
sisuuden ja tietoisuuden pistettä.”  (Wikipedia)

Holoni on hyödyllinen käsite maailman tarkasteluun ja 
ymmärtämiseen. Arthur Koestler määritteli termin ho-
loni tarkoittamaan olla ”kokonaisuus yhdessä konteks-
tissa” ja ”olla samanaikaisesti osa kokonaisuutta toi-
sessa kontekstissa”. Ken Wilber laajentaa holoni-käsit-
teen tarkastelun holonin ominaisuuksiin ja osoittaa, et-
tä lopulta kaikki on holoneita. Näitä holoneita voimme 
tarkastella erilaisista perspektiiveistä.

Hyveistä on puhuttu läpi vuosisatojen. Hyveiden on 
nähty johtava hyvään elämään, mutta hyveitä on käy-
tetty myös kansanjoukkojen ohjaamiseen ja hallitse-
miseen. Hyveet voivat olla monenlaisia riippuen puhu-
jan maailmankuvasta, tietoisuuden tasosta ja perspek-
tiivistä. Otamme nyt uudenlaisen näkökulman hyvei-
siin. Millaisia ajatuksia syntyy, jos tarkastelemme holo-
nien hyveitä ja henkisen tien kulkijan hyveitä? Millä ta-
valla omegapiste liittyy hyveisiin? Mitä oivalluksia syn-
tyy?

Luento
ma 28.6.

ja työpaja
ti 29.6.
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Pohdimme terveyttä ja miten se voi seurata meitä kaiken ikää elämänmittaisella matkalla 
ja vähän pidemmällekin. 

Tervetuloa mukaan pohtimaan ja jakamaan ajatuksiasi muiden asiasta kiinnostuneiden 
kanssa.

Koska kyseessä on hyvedialogi, lähestymme asiaa hyveiden kautta. Millaiset hyveet 
synnyttävät terveyttä yksilössä ja hänen ympärillään? Mitä elämänmittainen matka 
tarkoittaa hyveiden kautta tarkasteltuna. 

Hyvedialogi: Terveenä kaiken ikää



opisto Vian rajajooga, jota hän on opiskellut ja har-
joittanut noin 30 vuotta.

Rauni Pietarinen on ylioppilas ja elintarviketeknikko. 
Työelämässä hän on ollut laboratorioteknikkona 

rauni.pietarinen@pp2.inet.fi

VTT:llä. Rauni on kiinnostunut filosofiasta ja psykolo-
giasta. Pääkiinnostuksenkohde on kuitenkin Kirje-

Ihmisessä on monia olemuspuolia, jotka yhdessä 
muodostavat kokonaisuuden. Yhdessä eri 
olemuspuolten kanssa ihmisen kehitys on melkein 
loputtoman kehityksen alainen, kun eri 
olemuspuolia aktivoidaan tai ne aktivoituvat ja 
saatetaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa. 
Hyvyys, totuus ja kauneus ovat eheytyneen ihmisen 
ominaisuuksia ja rauha, Kristus-rakkaus, viisaus ja 
tahdonvoima ovat hengellistyneen ihmisen 
ulottuvilla.

Monet kuolevaisen ihmisen ajallisista vaikeuksista ver-
sovat hänen kaksinaisesta suhteestaan kosmokseen. 
Ihminen on osa luontoa – hän on olemassa luonnon 

Ihmisen paradoksi

Vaikka suuntaajan työskentely on luonteeltaan hen-
gellistä, niiden on pakostakin tehtävä koko työnsä älyl-
lisyyden perustalla. Mieli on se inhimillinen maaperä, 
josta henkiopastajan täytyy yhteistyössä asuinpaikka-
naan olevan persoonallisuuden kanssa kehittää moron-
tiasielu.

Kirjoituksen painoalueina ovat ihmisen minä, mieli, 
sielu, henki (ajatuksensuuntaaja), persoonallisuus ja 
henkiolennot. Jumalallisen suuntaajan (Universaa-
linen Isä lahjoittaa ajatuksen suuntaajan ihmismie-
leen) läsnäolo ihmismielessä on syynä siihen, että sen 
paremmin tiede kuin filosofiakaan ei pääse koskaan 
tyydyttävään käsitykseen ihmispersoonallisuuden 
kehittyvästä sielusta. Morontiasielu on universumin 
lapsi ja todellisuudessa se on tunnettavissa vain 
kosmisen ymmärryksen ja hengellisen löytämisen tietä.

XIII kesäakatemia 25.6.–1.7.2021 Via-AkatemiassaXIII kesäakatemia 25.6.–1.7.2021 Via-Akatemiassa Luento
Zoom-

yhteydellä
ti 29.6.

Ihminen on 
moninainen
Rauni Pietarinen

Urantia Foundation

Tämä lyhennelmä perustuu Urantia-kirjan pohjalta 
kesäakatemiaa varten tehtyyn kirjoitukseen. Urantia-
kirja copyright vuonna  1993 suomennettuna. 

Aineellisen tietämyksen laajeneminen mahdollistaa 
ideoihin sisältyvien merkitysten ja ihanteisiin sisälty-
vien arvojen laajemman älyllisen arvioimisen. Ihminen 
voi löytää totuutta sisäisestä kokemuksestaan, mutta 
hän tarvitsee selkeää tosiasiatietoa soveltaakseen 
omakohtaisesti löytämänsä totuuden jokapäiväisen 
elämän armottoman käytännöllisiin vaatimuksiin.

keskellä – ja kuitenkin hän kykenee nousemaan luon-
non yläpuolelle. Ihminen on finiittinen, mutta hänen 
sisimmässään on kipinä infiniitisyyttä. Henki voi vallita 
mieltä; samoin mieli voi hallita energiaa. 
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Tuula Kruth

Keskustelua ja 
ryhmäpohdintaa
intuitiosta

Pidän kolme työpajaa intuitiosta. Pääasiallisena aineis-
tonani on Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi, Tuula Uu-
sitalon teos Hyvyyden voimien palveluksessa ja osallis-
tujien näkemykset. Pyrin ottamaan mukaan myös kat-
sauksen intuitiota käsittelevään tutkimukseen.

Tavoite on yhdessä pohtia ja miettiä intuition merki-
tystä oman elämän ohjaajana, erottelukyvyn merkitys-
tä intuitiivisen tiedon käyttämisessä sekä selvitellä in-

kruthtuula@gmail.com
hes 50 vuoden ajalta.

Tuula Kruth, FM. Elä-

ja Belgiassa. Vialainen 
filosofia on tuttua lä-

mäntyöni olen tehnyt 
opetusalalla Suomessa 

Keskustellaan ja mietitään yhdessä!
tuition olemusta kirkkaimmillaan.

Työpajat
la 26.6., 

ma 28.6. ja
ke 30.6.



Itsensä rakastamisen taito yhdistyy parhaimmillaan 
Jumalan rakastamiseen, sillä ihmisen identiteetin 
alkujuuret ovat meitä kaikkialla ympäröivän Hengen 
Ikuisessa, Jumalan todellisuudessa. Elämän lopullinen 
tarkoitus todellistuu myös tästä alkulähteestä ja sinne 
takaisin palaamisesta. Silloin elämme tosin maailmas-
sa, mutta emme maailmasta. No mistä sitten? Kysymys 
on irtipäästämisestä siitä kaikesta ulkopuolellamme 
olevasta, josta on kehittynyt huomaamaton ja raskas-
kin painolasti. Silloin et tarvitse ulkopuoleltasi ketään 
etkä mitään määrittelemään itseäsi, minkä arvoinen 
olet, pätevöittämään itseäsi jne. Olet vain oma itsesi te-
kemällä parhaasi. Hyväksyt  tyynesti itsesi ja elämäsi, 
jota Luojasi rakastaa ja ohjaa osana aitoa identiteet-
tiäsi. Sanot itsellesi, minä olen OK ja rakastan itseäni.  

 "Rakasta Itseäsi, Rakastat Jumalaa. Kunnioita 
Itseäsi, Kunnioitat Jumalaa" - polku Korkeampaan 
Itseesi. "Ymmärtämällä ihmisyyden todellista 
luontoa sinä voit ymmärtää Jumaluutta."  

XIII kesäakatemia 25.6.–1.7.2021 Via-Akatemiassa

Luento
ke 29.6.

Itsensä rakastamisen taito
Ritva Peltomäki

3.6 Mielentyyneys
3.5 Luja usko

6. Luonteen moraalisuus ensijaisena

Näiden periaatteiden sisältöjä pohdin ja haluan 
jakaa osallistujien kanssa luennolla. 

5. Järkeilyn hyödyttömyys (tämä on minulle vielä 
keskeneräinen)

3. Kuusi perushyvettä:

3.1 Mielen hallinta

3.4 Kestävyys

4. Kaipuu vapautumiseen (jonka vasta Korkeampi 
tieto tekee mahdolliseksi)

Itsensä rakastaminen ei ole mikä tahansa mielihyvän 
lähde, itse asiassa se on kaukana siitä. Kun se kytkeytyy 
samalla itse Jumalan rakastamiseen, silloin sen perus-
taa on haettavissa siitä, että Jumala on rakkaus. Mil-
lainen on sitten totuus tällaisesta Itsestä?Tietopohja ir-
tautumiselle maallisesta ego-minästä, asenteista "mi-
nä" ja "minun" jne. tulee Vedojen alkulähteiltä. Baba on 
kirjoittanut aikanaan tästä tietopohjasta, mikä liittyy 
Jumalan ymmärtämiseen,  kirjan  nimellä Sutra Vahini. 
Sutra Vahinin taustalla on ikivanha Brahma Sutra. Tuon 
esille luennossani englanninkielisen kirjan ensim-
mäisen kappaleen sisältöä, joka käsittelee niin sa-
nottuja alkuedellytyksiä siihen, mitä tarvitaan Jumalan 
tutkimiseen löytääkseen Jumalan Itsestään, toisin sa-
noen matkalla omaan Korkeampaan Itseen. Seuraavat 
periaatteet ovat suoraan tästä teoksesta.

2. Irtipäästäminen haluista tässä ja nyt sekä myös 
omien toimintojensa tuloksista jne.

3.2 Kehon ja aistien kontrolli

1. Diskriminaatio, kykyä erottaa tilapäinen ja 
ohimenevä ikuisesta.

7. Luopuminen "minä" ja "minun" - asenteista

3.3 Irtautuminen aistikohteista

Ritva Peltomäki on tehnyt elämäntyönsä psykologi-
na. Vuodesta 1995 alkaen hän on tutkinut Sathya Sai 
Baban opetuksia. Hän on kansainvälisen Sri Sathya 
Sai Organisaation jäsen ja vieraillut Baban Ashra-
meissa. Ritva Peltomäki on julkaissut syksyllä 2019 
kirjan ”Matkalla kotiin sielun siivin". Kirjansa sano-
massa hän avaa henkisyyden juuritasolta, mutta 
nykyajan Avataaran palauttamana Intian muinaisen 
Viisauden lähteiltä ratkaisujen näköaloja ihmisen, 
kulttuurimme  ja luonnon laajojen  ongelmien 
korjaamiseksi ihmisen vastuullisuuta painottaen. 
ritva.peltomaki@gmail.com
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Börje Fri

Luonto ja ihminen
– Miten jatkamme eteenpäin?

Börje tunnetaan kärhöjen 
ystävänä. Hän oli myös Uusi 
Safiiri -lehden pitkäaikainen 
kolumnisti. 
borje.fri@gmail.com 

Börje Fri oli puutarha-
opettaja ja vaimonsa Katin 
kanssa puutarha-alan 
yrittäjä. Sofianlehdon 
puutarhakeskus Helsingissä 
oli heidän yrityksensä.

Luento
ke 30.6. 

Tämä tarkoittaa, että perinteinen luonto on hävinnyt 
ja eläimet etsivät uusia paikkoja, mikäli niitä vielä löy-
tyy. Eläimet tulevat pakosta ihmisen läheisyyteen, kos-
ka edellinen paikka luonnossa on hävinnyt.

Nykyään olemme aika hyvin tutkineet maapallon eri 
alueita ja niiden eläin- ja kasvikuntaa. Silti on löytynyt 
jatkuvasti paljon uusia eläimiä ja kasveja. Näin on ollut. 
Nyt tiedämme että monet eläinlajit ovat vähentyneet. 
Miksi niin käy? Mikä on muuttunut?  Yksi muutos on 
ihmisen toiminta ympäri maapalloa. Ihmiskunnan toi-
minta ympäri maapalloa on muuttunut paljon viime 
vuosikymmeninä. 

Luennossani kosketan ainakin seuraavia aiheita: 

   Ekonomia   Ekologia   Terveys
   Maailmankaikkeus   Maapallo   Suomi   Minä     

Tämän takana on ihmisen taloudellinen ajattelu. Me 
ajattelemme, että ihminen hallitsee maanpäällistä elä-
mää, eläimet ja kasvit saavat sopeutua ihmisen toimin-
taan, niin hyvin kuin pystyvät. Unohdamme helposti, 
että meillä on jonkinlainen vastuu ympäristöstä ja ym-
päristön säilymisestä. Sen takia on syntynyt luonnon-
suojelujärjestöjä. Ne ovat saaneet aikaan paljon hyvää.

Kuitenkin kokenut suomalainen lääkäri Mikaela 
Grotenfelt-Enegren sanoo,  että kaikilla eläimillä, myös 
ihmisellä, on oma mikrobiomi eli suolistokasvusto. 
Mikrobiomi tarkoittaa mikro-organismeja, jotka elävät 
kehossamme ja kehollamme. Jopa iholla on oma mik-
robinsa. Tutkimus osoittaa että immunipuolustus, hor-
monijärjestelmä ja neurologinen järjestelmä vaikuttaa 
suolen hermojärjestelmään. Siksi voi mikrobiomilla 
(suolistokasvustolla) olla suurempi vaikutus tervey-
teemme kuin aikaisemmin ajattelimme. Meillä on siis 

Luonto on kaikkialla ympärillämme. Niin kotona, kou-
lussa kuin työpaikalla. Luontoa on monenlaista ja sen 
takia ihmiset matkustavat eri paikkoihin katselemaan, 
tutkimaan ja nauttimaan erilaisista luontoalueista. 
Maapallolla on ja on ollut hyvin paljon erilaisia luon-
toalueita. Pitkillä aikajaksoilla maapallo on muuttunut. 
Mantereet liikkuvat ja maapallon kartta muuttuu. On-
neksemme tämä tapahtuu verraten hitaasti ja olemme 
ehkä tottuneet siihen, että  mitään suurta luonnossa ei 
tapahdu meidän elinaikanamme. 

Onko ihmiskunnalla kuitenkin yhtenä tehtävänä 
ylläpitää maapalloa suurin piirtein sellaisena kuin se oli 
viime vuosisadalla? Voimme ajatella, että meihin vai-
kuttaa näkyvien eläinten elämä ja toiminta, mukaanlu-
kien kotieläimet: lehmät, lampaat, koirat, kissat, kanat, 
kukot ja muut.
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Nyt saattaa tapahtua niin, että meissä oleva suoli-
kasvusto vähenee ja tämä on vaarallista, koska se luo 
pohjan viruksille ja bakteereille, jotka tekevät meidät 
sairaaksi. Häirityt eläimet tulevat lähelle meitä, ja siinä 
on mahdollisuus, että saamme niistä uusia pandeemo-
ja! Samalla allergiat, astma ja atooppinen syndrooma 
voivat lisääntyä. Tässä on myös kytkentöjä masennuk-
seen, Alzheimerin tautiin, MS-sairauteen, sydänsaira-
uksiin ja syöpään. Pärjäämme erinomaisesti ilman mai-
nittuja tauteja. Nykyään elämme hyvin ja monet meistä 
ovat hiukan ylipainoisia. Liikummeko riirttävästi? Onko 
meillä sopiva ja oikea ravinto? 

Nähdään Kaukalinnassa!

Kasvisravinto tekee tuloaan. Kuinka elämme Suo-
messa  ilman nuotiomakkaraa ja pihviä?

todella tärkeä elämä suolen kasvustossa. Siitä kerrottiin 
koulussa hyvin vähän. Siksi olemme unohtaneet tämän 
tärkeän osan itsestämme ja muista  olioista. 
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 Klo 12.00 Lounas

 Klo 9.30 Päivän avaus ja info.

26.6. Juhannuspäivä

 Klo 8.00 Energiaherättelyä

  Via-Akatemian XIII kesäakatemian avaus, Terttu Seppänen

 Klo 8.00 Energiaherättelyä

 Aattoillan viettoa iloiten ja saunoen. Iltatee/kahvi.

 klo 17–18 osallistuminen opaskierrokselle ja klo 18.00-19.00 päivällinen Retretin ulkoravintola  

  Illanviettoa vapaasti
 Klo 20.00 Kynttiläseremonia

  Lipunlasku. Iltatee/kahvi.

 Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen

 Luento: Rauhaa ajatuksen voimalla, Sinikka Juntura
 Klo 12.00 Lounas
 Klo 13.30 Työpaja: Intuitio I, Tuula Kruth

 Klo 18.00 Lipunnosto, juhannusbooli ja päivällinen

 Tuolijoogaharjoituksia.

 Klo 8.30-9.15 Aamiainen

  Onnellista juhannusyötä!

 Iltatee/kahvi

Päivän puheenjohtaja: Elina Kakko

 Klo 13.00 Luento: Uskomusten merkitys paranemisprosessissa ja terveyttä edistävissä  
 harjoitteissa, Päivi Kansanaho-Guo (Zoom)

27.6. Sunnuntai

 Klo 8.30–9.15 Aamiainen

25.6. Juhannusaattoilta

Ohjelma

 Klo 17.30 Päivällinen

 Päiväkahvi ja lähtö retkelle RETRETTIIN, jossa ensin vapaata tutustumista ulkonäyttelyihin, 

 Klo 15.00 Filosofinen työpaja: TEM-tiedot – inspiraation aarreaitta, Terttu Seppänen
  Päiväkahvi

 Klo 9.30 Päivän avaus ja info.
 Luento: Joogan tervehdyttävät ja eheyttävät vaikutukset, Elina Kakko

 Yrttisauna
 Loimussa nauttien street food -annoksia. Katso https://www.saimaantaideluola.fi

Elina Kakko Jari Kiirla Börje Fri

Ilmoittautumiset 18.6.2020 mennessä Via-Akatemia, puh. (015) 543 112 tai 040 825 5165, 

Avajaisjuhla ja päätöskeskustelu maksuttomia. 

Virtuaaliakatemian ohjelma on avoin Via ry:n jäsenille ja Via-Akatemian ajatusjoogakoulujen opiskelijoille.    

 Klo 19.00 Terttu Seppänen, Kesän ja kesäakatemian helmiä. 

  

 

 

20.6. Juhannuspäivä  

Ohjelma

Lämpimästi tervetuloa!

25.6.Torstai

Osallistumismaksu 10 euroa /luento. 

  

  Ajankohtaisia näkymiä ja päätöskeskustelu.

jotta videoyhteyden toimivuus ehditään testata. 

Stipendimahdollisuus. 

 

 

22.6. Maanantai

  Klo 10.00 Heikki Vuorila, Sielusta osa III

 Klo 19.00 Jari Kiirla, Integraali näkökulma rauhaan

 Klo 19.00 Börje Fri, Kukkauutteet Suomesta

 

Koko ohjelma 70 euroa. 

 Klo 10.00 Heikki Vuorila, Sielusta osa II
23.6. Tiistai

 Klo 10.00 Heikki Vuorila, Sielusta osa I   

      
 Klo 19.00 Sinikka Juntura, EU rauhanprosessina
21.6. Sunnuntai
  Via-Akatemiaan ja Kirjeopisto Viaan   

 Klo 18.00 Kesäakatemian avaus ja juhlaseremonia, Terttu Seppänen
  Elina Kakon nimittäminen rajajooganopettajaksi 

24.6. Keskiviikko

 Klo 19.00 Jari Kiirla, Hyvedialogi: Rauhaa ja terveyttä maapallolle

Kaikille kiinnostuneille avoin
XIII Kesäakatemia 25.6.–1.7.2021

Kaukalinnassa
lähitapahtumana ja Zoom-yhteydelläVia-Akatemia

Terttu Seppänen Heikki Vuorila

VIA POSITIVA kesälehti 2019

Teema: Terveenä kaiken ikää

11

Sinikka Juntura

VIA POSITIVA kesätiedote 2021 11

Harjoituksia ja työpajoja:

Börje Fri, Ihminen ja luonto

Ritva Peltomäki, Rakasta Itseäsi, rakastat Jumalaa; polku syvälle 
luotaavaan mielentyyneyteen

Sinikka Juntura, Rauhaa ajatuksen voimalla

Päivi Kansanaho-Guo, Uskomusten merkitys paranemisprosessissa ja 
terveyttä edistävissä harjoitteissa

Heikki Vuorila, Ihmisen neuraalis-endokriininen-immuunijärjestelmä 
(NEI-systeemi) itäisestä ja läntisestä näkökulmasta

Rauni Pietarinen, Runo

Päiväkohtainen ohjelma laaditaan toukokuussa ja se julkaistaan 
sähköisessä Via Positivan numerossa touko-kesäkuun vaihteessa.

- energiaharjoitukset, Elina Kakko

Terttu Seppänen, Pohdintaa tieteen ja henkisyyden välimaastossa

Elina Kakko, Arkkityypit ja ajatusjooga

Jari Kiirla, Hyveet mielessä ja hengessä

Retki johonkin lähiseudun kohteeseen. Keittiössä emäntänä Desiree 
Kantola.

Tulossa luentoja:

Tiedustelut Terttu Seppänen, 050 567 9630, 

- virkistävä, liikkuvuutta lisäävä tuolijoogaharjoitus, Elina Kakko

Muu ohjelma: Laulua

Rauni Pietarinen, Ihminen on moninainen

Päivi Kansanaho-Guo

Ritva Peltomäki

Tuula K.

Börje
Ritva P

Rauni

Sinikka

Heikki
Päivi

Jari

Terttu

Elina

Nyt Via Positivan boxissa ovat kesäakatemialuentojen 
esitteet seuraavilta: Börje, Jari, Elina, Päivi ja Rauni.

Puuttuu seuraavilta: Terttu, Sinikka, Heikki, Tuula K j a 
Ritva P

Terttu

Rauni Pietarinen Päivi Kansanaho-Guo Ritva Peltomäki

Majoitus sisältäen täysihoidon on 30 euroa/vrk, Via ry:n jäsenet 25 euroa/vrk.
Osallistumismaksu 150 euroa koko ajalta, 30 euroa/päivä.
mukaan.

www.facebook.com/via.akatemia, Instagram, Twitter, YouTube
www.via.fi
Seuraa myös
Kaukalinna sijaitsee Kerimäellä Viitamäentie 189. Kartta ja ajo-ohjeet www.via.fi
takaavat tapahtuman onnistumisen. Pääemäntänä Desiree Kantola.

Kesäakatemia toimii talkootyöperiaatteella. Vapaaehtoiset siistijät sisällä ja ulkona sekä 
apulaiset keittiössä

Tänä kesänä toimimme poikkeuksellisen turvallisesti noudattaen koronaan liittyviä ohjeita.
Tarvittaessa voit pyytää stipendin.

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustellen synteesiä kesäakatemiassa koetusta ja opitusta! Palautetta tulevaa

Klo 19.00 Illanvietto: Musisoin, Elina Kakko
 Iltatee/kahvi

Päivän puheenjohtaja:

Klo 8.30-9.15 Aamiainen

Klo 13.30 Luento: Ihminen ja luonto, Börje Fri

 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.

Klo 12.30 Lounas ja kahvi

Klo 17.30 Päivällinen

Ritva Peltomäki

Klo 8.30-9.15 Aamiainen

 Lähtöselvitykset.

Päivän puheenjohtaja: Sinikka Juntura

 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.

 Yrttisauna

Klo 15.00 Työpaja: Hyvedialogi ”Terveenä kaiken ikää”, Jari Kiirla

 Luento: Ihminen on moninainen, Rauni Pietarinen (Zoom)

1.7.Torstai

Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen

Klo 8.30-9.15 Aamiainen

Klo 17.30 Päivällinen

Päiväkahvi
Klo 15.00 Luento: Intuitio III, Tuula Kruth

Klo 8.00 Energiaherättelyä

28.6. Maanantai

Luento: Rakasta itseäsi, rakastat Jumalaa: polku syvälle luotaavaan mielentyyneyteen,

Klo 8.00 Energiaherättelyä

Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

30.6.Keskiviikko

 Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!
Tiedustelut Via-Akatemiaan, samoin ilmoittautumiset 21.6.2021 mennessä Via-Akatemia, puh. 
(015) 543
112 tai 040 825 5165 tai via.akatemia@via.fi. Kerro ilmoittautuessasi ruokarajoitteet. Jooga-
asu ja uimapuku

 Luento: Ihmisen kehollinen terveys I, Heikki Vuorila (Zoom)

 Iltatee/kahvi.

Klo 9.30 Päivän avaus ja info

Luento: Ihmisen kehollinen terveys II, Heikki Vuorila (Zoom)
Klo 12.00 Lounas

Klo 8.00 Energiaherättelyä

Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

Klo 8.00 Energiaherättelyä

Klo 13.30 Runo: Laaksot ja vuoret, Rauni Pietarinen

29.6.Tiistai
Iltatee/kahvi.

Klo 15.00 Luento: Intuitio II, Tuula Kruth

 Päiväkahvi

 Päiväkahvi

Klo 17.30 Päivällinen

Klo 12.00 Lounas

varten! Terttu Seppänen

Klo 13.30 Luento: Holonit, hyveet ja omegapiste, Jari Kiirla

 Iltatee/kahvi.

Klo 12.00 Lounas

Päivän puheenjohtaja:

Keskustellen synteesiä kesäakatemiassa koetusta ja opitusta! Palautetta tulevaa

Kaukalinna sijaitsee Kerimäellä Viitamäentie 189. Kartta ja ajo-ohjeet www.via.fi

Päivän puheenjohtaja: Sinikka Juntura

Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

varten! Terttu Seppänen

 Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!

Seuraa myös

Lämpimästi tervetuloa!

Ritva Peltomäki

Klo 12.00 Lounas
Klo 13.30 Runo: Laaksot ja vuoret, Rauni Pietarinen
 Luento: Ihminen on moninainen, Rauni Pietarinen (Zoom)
 Päiväkahvi
Klo 15.00 Työpaja: Hyvedialogi ”Terveenä kaiken ikää”, Jari Kiirla
Klo 17.30 Päivällinen
 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.
 Iltatee/kahvi.
30.6.Keskiviikko

 Iltatee/kahvi.
28.6. Maanantai

Majoitus sisältäen täysihoidon on 30 euroa/vrk, Via ry:n jäsenet 25 euroa/vrk.

Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info
Klo 8.30-9.15 Aamiainen

1.7.Torstai
Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen

 Iltatee/kahvi
Klo 19.00 Illanvietto: Musisoin, Elina Kakko

Klo 15.00 Luento: Intuitio III, Tuula Kruth
Klo 17.30 Päivällinen

Päiväkahvi
Klo 13.30 Luento: Ihminen ja luonto, Börje Fri

 Lähtöselvitykset.

Klo 12.00 Lounas

Klo 12.30 Lounas ja kahvi

 Yrttisauna

Klo 8.00 Energiaherättelyä

Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 8.00 Energiaherättelyä
Päivän puheenjohtaja:
29.6.Tiistai
Iltatee/kahvi.
 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.

Klo 15.00 Luento: Intuitio II, Tuula Kruth
Klo 17.30 Päivällinen

 Päiväkahvi
Klo 13.30 Luento: Holonit, hyveet ja omegapiste, Jari Kiirla

 Luento: Ihmisen kehollinen terveys I, Heikki Vuorila (Zoom)
Klo 12.00 Lounas

Klo 9.30 Päivän avaus ja info
Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 8.00 Energiaherättelyä

Tänä kesänä toimimme poikkeuksellisen turvallisesti noudattaen koronaan liittyviä ohjeita.

Päivän puheenjohtaja:

mukaan.

Klo 8.00 Energiaherättelyä

Luento: Ihmisen kehollinen terveys II, Heikki Vuorila (Zoom)
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

Osallistumismaksu 150 euroa koko ajalta, 30 euroa/päivä.

www.facebook.com/via.akatemia, Instagram, Twitter, YouTube
www.via.fi

Tarvittaessa voit pyytää stipendin.

Kesäakatemia toimii talkootyöperiaatteella. Vapaaehtoiset siistijät sisällä ja ulkona sekä 
apulaiset keittiössä

112 tai 040 825 5165 tai via.akatemia@via.fi. Kerro ilmoittautuessasi ruokarajoitteet. Jooga-
asu ja uimapuku

Tiedustelut Via-Akatemiaan, samoin ilmoittautumiset 21.6.2021 mennessä Via-Akatemia, puh. 
(015) 543

Luento: Rakasta itseäsi, rakastat Jumalaa: polku syvälle luotaavaan mielentyyneyteen,

takaavat tapahtuman onnistumisen. Pääemäntänä Desiree Kantola.



 Päiväkahvi
Klo 15.00 Filosofinen työpaja: TEM -tiedot - inspiraation aarreaita, Terttu 
Seppänen

Klo 8.00 Energiaherättelyä

Klo 12.00 Lounas

Teema: Terveenä kaiken ikää

Klo 8.30-9.15 Aamiainen

25.6. Juhannusaattoilta

XIII Kesäakatemia 25.6.-1.7.2021 Kaukalinnassa
Kaikille kiinnostuneille avoin

Klo 9.30 Päivän avaus ja info.

Klo 18.00 Lipunnosto, juhannusbooli ja päivällinen
 Aattoillan viettoa iloiten ja saunoen. Iltatee/kahvi.

26.6. Juhannuspäivä

Ohjelma

 Onnellista juhannusyötä!

 Via-Akatemian XIII kesäakatemian avaus, Terttu Seppänen
Luento: Rauhaa ajatuksen voimalla, Sinikka Juntura

Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen

Klo 13.30 Luento: Intuitio I, Tuula KruthRauni Pietarinen Päivi Kansanaho-Guo Ritva Peltomäki

 Klo 13.30 Luento: Ihminen ja luonto, Börje Fri

 Ritva Peltomäki

 Klo 8.30-9.15 Aamiainen

 Klo 12.00 Lounas

 Keskustellen synteesiä kesäakatemiassa koetusta ja opitusta! 
 Palautetta tulevaa varten! Terttu Seppänen

 Klo 15.00 Työpaja: Intuitio III, Tuula Kruth

 Klo 12.30 Lounas ja kahvi

  Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti. Iltatee/kahvi.

 Klo 13.30 Luento: Holonit, hyveet ja omegapiste, Jari Kiirla

 Klo 15.00 Työpaja: Intuitio II, Tuula Kruth

Päivän puheenjohtaja: Jari Kiirla

 Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

  Lähtöselvitykset. Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!

 Klo 17.30 Päivällinen

 Klo 15.00 Työpaja: Hyvedialogi ”Terveenä kaiken ikää”, Jari Kiirla

 Luento: Ihmisen kehollinen terveys II, Heikki Vuorila (Zoom)

 Klo 19.00 Illanvietto: Musisoin, Elina Kakko

 Klo 9.30 Päivän avaus ja info

 Klo 8.00 Energiaherättelyä

 Luento: Ihmisen kehollinen terveys I, Heikki Vuorila (Zoom)

 Luento: Rakasta itseäsi, rakastat Jumalaa: polku syvälle  
 luotaavaan mielentyyneyteen,

 Päiväkahvi

 Klo 12.00 Lounas

 Päiväkahvi

  Iltatee/kahvi

 Klo 8.00 Energiaherättelyä

 Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

 Klo 13.30 Runo: Laaksot ja vuoret, Rauni Pietarinen

 Klo 12.00 Lounas

 Päivän puheenjohtaja: Sinikka Juntura

 Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen
1.7. Torstai

 Luento: Ihminen on moninainen, Rauni Pietarinen (Zoom)

 Klo 8.00 Energiaherättelyä

  Päiväkahvi

30.6. Keskiviikko

 Klo 17.30 Päivällinen

 Klo 17.30 Päivällinen

28.6. Maanantai

  Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti. Iltatee/kahvi.

 Klo 8.30–9.15 Aamiainen

Päivän puheenjohtaja: Tuula Kruth

 Klo 8.00 Energiaherättelyä

29.6. Tiistai

 Klo 8.30–9.15 Aamiainen

30 euroa/vrk, Via ry:n jäsenet 25 
euroa/vrk.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Via-
Akatemiaan 21.6.2021 mennessä:

Osallistumismaksu 150 euroa koko 
ajalta, 30 euroa/päivä.

www.facebook.com/via.akatemia, 
Instagram, Twitter, YouTube

Kerro ilmoittautuessasi 
ruokarajoitteet. 

puh. (015) 543 112 , 040 825 5165 

Kaukalinna sijaitsee Kerimäellä 
Viitamäentie 189. 

Pääemäntänä Desirée Kantola.

Vapaaehtoiset siistijät sisällä ja ulkona 
sekä apulaiset keittiössä takaavat 
tapahtuman onnistumisen.

Kesäakatemia toimii talkootyö-
periaatteella. 

www.via.fi

Kartta ja ajo-ohjeet 

Seuraa myös

Tänä kesänä toimimme 
poikkeuksellisen turvallisesti 
noudattaen koronaan liittyviä 
ohjeita.

Uimapuku mukaan.

tai via.akatemia@via.fi. 

Lämpimästi tervetuloa!

Majoitus sisältäen täysihoidon on 

www.via.fi

Tarvittaessa voit pyytää stipendin.

VIA POSITIVA kesätiedote 202112

Desirée Kantola
pääemäntä

Tuula Kruth



Keskusteluosuudessa tarkastelemme Wilberin näke-
mystä Kirjeopisto Vian rajajoogankurssin ihmiskäsityk-

Mitä tapahtuu kiipeäjälle, kun hän on kiivennyt yh-
deksän askelmaa ja ylittänyt sekä integroinut niiden tu-
kipisteet? Wilberin mukaan hän vapautuu tyhjyyden 
vapaapudotuksessa ja oppii ratsastamaan muodon 
harjalla.

Wilber esittää, että evoluution vietti on kohti suurem-
paa syvyyttä, kohti yhä suurempien kokonaisuuksien 
löytämistä ja laajempien kokonaisuuksien paljastu-
mista. Kaikkein ilmeisintä tämä on ihmisen kehityk-
sessä. Kehitys tapahtuu kohti jatkuvasti vähenevää itse-
keskeisyyttä, kun tietoisuus paljastaa itseään asteittain.

Jokaiselle kehitystasolle liittyy oma 1–2–3-proses-
sinsa, joka sisältää (1) samastumisen ja kiinnittymisen, 
(2) irrottautumisen ja eriytymisen sekä ylittämisen ja 
lopulta (3) yhdistämisen ja integraation. Tasoilla on 
myös omat patologiansa ja puolustusmekanisminsa. 
Aikuisikään mennessä ihminen on saattanut menettää 
40 prosenttia kehitysmahdollisuuksistaan. Mutta ihmi-
nen voi saada myös ”vilauksen” oman kehitystason 
tuolla puolen olevista ulottuvuuksista. Tällaisen huip-
pukokemuksen avulla hän voi hypätä eteenpäin, kun-
han huolehtii kokemuksen tuoman tiedon lujittami-
sesta ja maadoittumisesta – ja tarvittaessa tarkistaa 
huippukokemustaan. On hyvä muistaa, että kasvua ja 
kehitystä ei voi ohittaa henkisillä kokemuksilla, ja että 
on eri asia saada yhteys korkeampaan tasoon kuin asua 
siellä! 

Kehitys ei kuitenkaan ole selkeää ja varmaa askel as-
keleelta kipuamista. Tikkailla askelten rajat ovat eläviä 
ja limittäisiä: kiipeäjän minuus on 50 prosenttia yhdellä 
tasolla, 25 prosenttia alemmalla ja 25 prosenttia ylem-
mällä tasolla. Ja kun minuus kiipeää laajentuvan tajun-
nan kehitysaskelmia, se voi astua harhaan millä tahan-
sa askelmalla ja loukata itsensä. Kehityksessä tapahtuu 
monenlaista ylös–alas-liikettä, syöksyä ja kaarta. On-
gelmia voi esiintyä millä tahansa askelmalla ja minuus 
voi jäädä ”taistelutantereelle”. 

Tutustumme yhden aikamme merkittävän ajat-
telijan, kirjailija Ken Wilberin näkemykseen ihmisen 
tietoisuuden kehitysaskelista: kiipeäjästä eli minuu-
desta, tietoisuuden tikkaista ja askelmien tukipis-
teistä sekä kiipeämisen myötä laajentuvasta näkö-
alasta. Hänen ajattelussaan tietoisuuden kehityksen 
tukipisteitä on yhdeksän. Jokainen askel tietoisuu-
den tikkailla kehittää kiipeäjää ja avaa uudenlaisen 
todellisuusnäkymän, jolloin kiipeäjän maailmankuva 
muuttuu.

Elina Kakko

Todellistumisen holarkia ja 
tietoisuuden kehitys

sen, tajunnantasojen ja ajatusjooga-menetelmän nä-
kökulmasta. Tässä muutamia ajatuksia pohdittavaksi:

· Ajatusjoogaohjaajan on hyvä ymmärtää, että 
henkisen kasvun eri vaiheissa on erilaisia kokemuksia 
ja ymmärrys niistä on jokaisella erilainen. Kuinka 
ajatusjoogan ohjaajana voi tukea toisen ihmisen 
henkistä kasvua?

· Mitä on tajunta, tajunnantasot ja mitä on 
tietoisuuden kehittyminen, tietoisuuden tasot? 

Ken Wilber

Eri henkisiä kokemuksia ja huippukokemuksia ja 
monenlaisia muuntuneen tietoisuuden tiloja voidaan 
kokea, mutta nuo kokemukset tapahtuvat aina oman 
kehitystason pohjalta. Huippukokemuksen tarjoaman 
syvyyden ymmärtämiseen on kasvettava ja kehityttävä. 
Vaikka tilat ovat tärkeitä, tasot ovat vielä tärkeämpiä.

· Kuinka ajatusjoogamenetelmä auttaa henkisen 
tien kulkijaa kiipeämään tietoisuuden tikkailla ja myös 
edistämään tietoisuuden evoluutiota?

Osallistumismaksu 20 euroa.

Elo-syyskuussa toteutuvalle luennolle ja keskuste-
luun ilmoittautuneille lähetän slidet etukäteen tut-
kittavaksi. Ilmoittaudu Elinalle, seuraa Facebookia.

· Onko tajunnantasoilla tukipisteitä?

Tammenterho ei muutu kvanttihypyn avulla met-
säksi. Tammenterhon on tultava tammeksi voidakseen 
olla yhtä metsän kanssa. Kasvuun kuuluu vaiheita niin 
kuin ihmiselläkin. 

· Kuinka voit tukea ja auttaa omaa minuuttasi kiipeä-
mään tietoisuuden tikkailla? Tunnistatko omat kehitys-
vaiheesi ja kuinka olet päässyt eteenpäin matkallasi?

· Kirjeopisto Vian rajajoogankurssin X opetuskirjees-
sä olevassa tajunnantasomallissa on seitsemän tajun-
nantasoa, ja kukin taso sisältää seitsemän alatasoa. 
Onko Wilberin esittämällä tietoisuuden yhdeksällä tu-
kipisteellä vastaavuutta tajunnantasomallin kanssa ja 
miten mallit eroavat toisistaan? Voit pohtia vastaa-
vuutta tai eroavuutta esimerkiksi vertikaalisen hen-
kisen kehityssuunnan kannalta. 

 Ken Wilber

· Minkälaisia hyveitä tietoisuuden tasoihin ja tuki-
pisteisiin voisi sisältyä? Laajeneeko hyveiden kirjo ja 
väritys, kun minuus kiipeää ja näköala todellisuuteen 
laajenee ja syvenee? 

Tämä Elina
Kakon luento

toteutuu
elo-syyskuussa.

Seuraa Facebookia
ja kotisivuja!
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Saara Sutinen

Rakkaudesta ja vähän henkisestä
kehittymisestä

Platonin mukaan thymoeides, joka on 
johdettu sanasta thymos eli anatomiassa 
kateenkorva, on se sielun osa jonka kautta 
tietty mieliala saa meissä vallan. 

Meditaatioharjoitus toimii myös harjoittamalla. Sitä 
kun tekee säännöllisesti, siihen tottuu, ja sen myötä 
meditatiivinen fiilis tulee myös arkielämään. 

Sinä olet täydellinen sielu sellaisena kun olet. Itsensä 
hyväksyminen on ihmiselle prosessi, mutta ainoa asia, 
mitä tarvitaan, on rakkaus. Luottamus rakkauteen.

Meditaatio on eräänlainen tie vapautumiseen. Sen 
oivaltaminen, että koko ajan ei tarvitse harjoitella jota-
kin, jos kulkee henkisellä tietä. Se on tärkeää. Elää vain 
omaa elämäänsä. Antaa tilaa kehittymiselleen.

Rakkaus on parantava ja eheyttävä voima. Itsensä ra-
kastaminen on tärkeää.

Minusta se on elämää ylläpitävä voima, mihin meillä 
on synnyinlahja.

Minulle tärkeää ajatusten harjoittamisessa on irti-
päästäminen. Että hyväksyy tilanteen: nyt on näin. Ja 
keskittyy hiljentämään mielen ja ajatuksen. Vastapai-
nona mantraamiselle toimii meditaatio, sellainen me-
ditaatio, jossa mieli pyritään hiljentämään ja ajatuksiin 
ei takerruta enää. 

Rajajoogaajana minulle on tärkeää toisinaan päästää 
irti ja keskittyä vaikkapa meditaatioon tai mindfulnes-
siin. Mindfulness ohjaa ihmistä hyväksyvään läsnä-
oloon. Ajatusta ei joka tilanteessa ole hyvä pakottaa 
tiettyyn ajatukseen, itseään voi aina harmonisoida me-
ditoinnilla ja hyväksyvällä läsnäololla.

Kun sitten harjoittaa ajatusjoogaa, huomaa itsekin 
vaistomaisesti, milloin on hyvä mantrata ja milloin ei. 
Joskus enempi mantraus on tärkeää ja mantraamiseen 
pääsee hyvin sisään, usein vaan yhden mantran toista-
minen voi auttaa jossain tilanteessa.

Ihminen voi kehittää henkistä kasvuaan tiettyjen 
harjoitusten avulla. Mutta henkistä kehitystä tapah-
tuu myös vain elämällä ja oppimalla ymmärtämään 
itseään.

Miten ihminen käsittää rakkauden?

Rakkaus henkisessä mielessä ei ole pelkästään tun-
ne, mutta ihmiset mieltävät sen tunteeksi. Ihmisen 
tehtävä maan päällä on hankkia oppia rakkaudesta ja 
siitä, mitä se on.

Joskus on hyvä antaa olla ja päästää irti, vaikka me-
ditoinnin avulla. Vanhoista haitallisista uskomuskaa-
voistaan voi päästää irti esimerkiksi varjotyön avulla.

Olen välillä huomannut itsessäni, että koska henkinen 
kehitys kiinnostaa niin paljon, ja ihminen pyrkii jat-
kuvasti kasvamaan, siitä voi tulla suorittamista. Tiedon-
jano on valtava, tietoa myös löytyy valtavasti joka 
paikasta. Asioiden ymmärtäminen ja sisäistäminen ta-
pahtuu omalla painollaan ja elämäntilanteesta riippu-
en.

 Rakkaudesta on hyvä puhua enemmänkin. Kuten 
Tyyne Matilainen on sanonut, että rauhasta pitää pu-
hua ja muistuttaa ihmisiä, mielestäni samoin on teh-
tävä myös rakkauden suhteen. Rakkaudesta ei paljon 
puhuta, paitsi jos käsitellään toisten ihmisten rakasta-
mista ja ihmissuhteita. Itsensä rakastaminen jää usein 
vähälle huomiolle keskusteluissa ja muutenkin, jos 
hakee tietoa rakkaudesta.

Rakkaus elämää kohtaan on tärkeä.

Joskus sanat rakasta itseäsi on auttanut minua 
kriisissä ja ongelmien hautomisen irtipäästämisessä.

Kun ihmiselle tulee ongelmia, vaikka mielentervey-
dessä, ei hoitotaho yleensä kehota rakastamaan itse-
ään. Tätä rakkautta ja itsensä rakastamista pitäisi joskus 
muistuttaa ihmiselle, se voi olla tärkeä muistutus esi-
merkiksi vaikeasti masentuneelle. Tai ihmiselle, joka ei 
pidä itsestään huolta tarpeeksi.

Jumalallinen rakkaus hyväksyy ihmisen sellaisena 
kun hän on, myös ihmisen tehtävä on hyväksyä ja ra-
kastaa itseänsä. Rakkautta voi jakaa ja siitä on tärkeää 
puhua.

Rakkaus ja kunnioitus muiden elämää kohtaan on tär-
keää.

Joskus tilannetta helpottaa se, että joku muistuttaa 
ihmistä rakkaudesta, kehottaen esimerkiksi rakasta-
maan itseä, tai lähettämään rakkaudellisia ajatuksia. 
Lempeys toisia ihmisiä kohtaan on tietenkin tärkeää. Se 
mitä me lähetämme muille ajatuksin, se voimistuu 
myös itsessään.

Myös	ihmisen	
tehtävä	on	hyväksyä	
ja	rakastaa	itseänsä.	
Rakkautta	voi	jakaa	
ja	siitä	on	tärkeää	

puhua.

Jumalallinen	
rakkaus	hyväksyy	
ihmisen	sellaisena	

kun	hän	on.
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Teksti Tarja Kemppainen
Kuva Elina Kakko

Yhteisömme uusia 
kotisivuja on työstetty 
kevään aikana. 
Pääarkkitehteinä ovat olleet 
Elina Kakko ja Terttu 
Seppänen. Tältä uudet sivut 
nyt näyttävät.

Miksi pohtia hyveitä?

Hyve määritellään eettisesti ja moraalisesti arvok-
kaaksi luonteenpiirteeksi.  Hyve on hyvä luonteen-
piirre, joka näkyy teoissa.

Dialogi on vuoropuhelua, keskustelua yhdessä 
ajatellen.  Asioita voidaan parhaimmillaan ymmär-
tää ja tutkia yhteisessä vuoropuhelussa arvostaen ja 
kyeten tarkastelemaan asiaa myös toisen näkökul-
masta katsoen.

Jari Kiirla kutsui kaikkia halukkaita mukaan 10.1.2021 
aloittavaan hyvedialogin kehitysryhmään  ilmoituksel-
laan joulukuun 2020 Via Positiva -lehdessä.  Hän oli jo                                                      

Keskustelu oli vilkasta. Alla on ryhmäläisten miet-
teitä aiheesta.

Viimeisimmässä hyvedialogitapaamisessamme yh-
tenä keskustelun aiheena oli miksi pohtia hyveitä.

vuonna 2020 ohjannut ajankohtaisia teemoja käsitte-
leviä hyvedialogeja.  Jarin  nyt ohjaamassa ja ideoima-
ssa hyvedialogin kehitysryhmässä menemme syvem-
mälle: jokainen osallistuja asettaa itselleen henkilö-
kohtaisen hyveisiin tai dialogiin liittyvän tavoitteen, ku-
ten esimerkiksi kirjoitus Via Positivaan tai luento Via-
Akatemian kesäakatemiassa 2021.  

Levollisessa tilassa hyveet ovat lähelläni.  Jakamalla hyvää kanssakulkijoilleni hyvyys lisääntyy.  

Luonteeni on kohtaloni.  Hyveet vaikuttavat luonteeseeni.

Hyveiden pohtiminen peilautuu normaaliin elämääni.  Voin kehittää arkeani uusilla oivalluksilla.

Hyveet konkretisoituvat esimerkkien kautta. Jokaisen hyveen soveltaminen on tilanne- ja 
tapauskohtaista.

                                                      
Minun ja Sinun tehtävämme Henkisen Tien kulkijoina on nostaa hyveet esille.

Hyveet ovat kaikissa meissä.  Jos olen sulkenut yhteyteni hyveisiini, on minun avattava tämä yhteys.  
Kun pohdin hyveitä, tulen tietoiseksi hyveistäni ja hyveiden ajatuskoostumat kiinnittyvät minuun. 
Nöyrryn, opin paremmin ymmärtämään itseäni. Luonteeni jalostuu.  Näkemykseni ja oivallukseni 
syvenevät ja kirkastuvat koska tietoisuuteni syvenee.

Hyveiden pohtiminen lisää hyvinvointiani: esteettisyys, kauneus monissa muodoissaan. 

Hyveiden kautta voin tunnistaa itsessäni ja ympäristössäni olevia hyviä asioita.   Hyveet ohjaavat 
ajatteluani positiiviseen ja tuovat minuun luottamusta – elämä on hyvää. 

Hyveet ovat kaiken kehityksen pohja.  Ne johtavat rauhaan ja hyvinvointiin; ihmiskunnan paras 
yksilöille ja luonnolle on saavutettavissa hyveiden avulla.

Hyvä teko virkistää ja voimistaa myös kehoani, näin olen tuntenut.

Hyveiden pohtiminen peilautuu normaaliin elämääni.  

Jokaisen hyveen soveltaminen on tilanne- ja tapauskohtaista.

esteettisyys, kauneus monissa muodoissaan. 

                                                      

Hyveet ovat kaikissa meissä.  Jos olen sulkenut yhteyteni hyveisiini, on minun 
avattava tämä yhteys.  Kun pohdin hyveitä, tulen tietoiseksi hyveistäni ja hyveiden 

ajatuskoostumat kiinnittyvät minuun. Nöyrryn, opin paremmin ymmärtämään itseäni. 
Luonteeni jalostuu. Näkemykseni ja oivallukseni syvenevät ja kirkastuvat koska 

tietoisuuteni syvenee.

Hyveet konkretisoituvat esimerkkien kautta. 

Minun ja Sinun tehtävämme Henkisen Tien kulkijoina on nostaa hyveet esille.

Voin kehittää arkeani uusilla oivalluksilla.

Hyveiden kautta voin tunnistaa itsessäni ja ympäristössäni olevia hyviä asioita. Hyveet 
ohjaavat ajatteluani positiiviseen ja tuovat minuun luottamusta – elämä on hyvää. 

Levollisessa tilassa hyveet ovat lähelläni. 
Jakamalla hyvää kanssakulkijoilleni hyvyys lisääntyy.  

Hyvä teko virkistää ja voimistaa myös kehoani, näin olen tuntenut.

Hyveiden pohtiminen lisää hyvinvointiani: 

Luonteeni on kohtaloni.  Hyveet vaikuttavat luonteeseeni.

Hyveet ovat kaiken kehityksen pohja.  Ne johtavat rauhaan ja hyvinvointiin; 
ihmiskunnan paras yksilöille ja luonnolle on saavutettavissa hyveiden avulla.
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Ensimmäisessä opetuskirjeessä esimerkkilause sisällöl-
tään ja muodoltaan positiivisesta lauseesta on ”tuo talo 
on kaunis”. Tämä lause on ollut lähtölaukaus monessa 
mielessä yhteisössämme ja yksilötasollakin, rakenta-
mista ulkoisesti ja sisäisesti. Henkisen tien kulkija osaa 
muodostaa kauniita (viisaita) lauseita, puhaltaa niihin 
henkeä ja elää ne todeksi. Tämä voisi olla osa tämän-
hetkistä vastaustani viimeiseen kysymykseen rajajoo-
gankurssista (Opetuskirjekirja s. 225).

Kevään aikana seurasin nettiyhteyden välityksellä 
Vantaan kaupungin kulttuuritoimen luentosarjaa taide-
filosofiasta – lähinnä kuvataiteesta. Niin sanottuja kau-
notaiteita olivat antiikin ajalta juontuvan määritelmän 
mukaan maalaustaiteen lisäksi myös kuvanveisto, ark-
kitehtuuri, runous ja musiikki – kaikkien näiden pää-
määränä oli esteettinen lopputulos. Ruotsinkielen vas-
taava ”de musiska konsterna (de sköna konsterna)” 
sisältää musa-sanan eli runottaren. Kreikkalaisessa my-
tologiassa muusat olivat taiteiden ja tieteiden jumalat-
taria, ylijumala Zeuksen ja muistin jumalattaren Mne-
mosynen tyttäriä. Muusien määräksi vakiintui yhdek-
sän. Näistä kannattaa mainita (ja muistaa!) ainakin pää-
muusa Kalliope, eeppisen runouden muusa.

Aristoteleen mukaan tieto voidaan jakaa kahteen 
ryhmään. Aksioomat muodostavat toisen ryhmän – 
ne ovat yleisiä, ehdottomia tietoja, peruslauseita tai 
väittämiä. Niitä on rajallinen määrä eikä niitä voida 
johtaa eli perustella, toisista tähän ryhmään kuulu-
vista tiedoista. Yksi aksiooma kaikkiaan kahdeksas-
tatoisesta T.E.Matilaisen luettelossa olevista on 
Kauneus. (Katso muut: Via Positiva 1/2021).

Kaunis ajatus, kaunis tunne ja kaunis tahto. Kaunis on 
Valkea Kirjammekin – ulkoisesti ja sisäisesti.

Asta Aronen

Kauneudesta ja sen arvostamisesta
sekä kauneuskäsityksestä

Suomalaisessa sananlaskussa sanotaan, että kaikki 
on kaunista, kun vaan silmät tottuu. Muutkin aistit on 
syytä ottaa mukaan kun on kyse kauneudesta. Kauneus 
ei pelkästään ole katsojan silmissä. Mielessään voi 
käydä läpi kaikki fyysiset ja henkiset aistit, kun on kyse 
kauneudesta, matkallaan ulkoisesta sisäiseen. Vaali 
kauneutta kaikilla tasoilla!

Mitkä ovat kauneutta määrittävät tekijät ja mikä on 
kauneuden metafyysinen perusta? Onko kyse meissä 
heräävästä tunnetilasta, joka vaihtelee ihmisestä toi-
seen vai asioiden todellinen ominaisuus?

Estetiikka on ollut 1700–luvulta alkaen filosofian 
osa-alue, jonka tutkimuskohteina ovat kauneus, kaikki 
kauneusarvoihin liittyvä ja taide. Muun muassa ylevän 
käsitettä tarkasteltiin suhteessa kauneuteen. Estetiikan 
voi jakaa taidefilosofiaan ja esteettisen (kauneuden) fi-
losofiaan eli esteettisen kokemuksen ja esteettisen ar-
von filosofiaan. Nykyään tähän jälkimmäiseen liitetään 
myös nuorempi ja pienempi osa-alue eli ympäristöes-
tetiikka, johon kuuluvat luonnonympäristön, raken-
netun ympäristön ja arkkitehtuurin esteettinen koke-
minen ja arvottaminen.

Näihin kysymyksiin ovat yrittäneet vastata monet an-
tiikin ja myöhemmän ajan filosofit kukin omalla taval-
laan. Antiikin ajalla oli kyse harmoniasta – asioiden tai 
olioiden välisestä harmonisesta symmetriasta, joka oli 
havaittavissa – ja mitattavissa. Sfäärien harmonia mää-
rittyi tiettyjen lukusuhteiden pohjalta ja antiikin pat-
saissa ja rakennuksissa on kompositio ja mittasuhteet 
kohdillaan. Näihin on syytä aina palata ja tutkia edel-
leenkin – ajatonta kauneutta: ajatuksena, sanomise-
na, tekona – abstraktiona ja konkretiana.

Kuvassa	näkyy	Ateenan	Akropolis.

Asta	Aronen	kysyy	mitkä	ovat	kauneutta	määrittävät	tekijät	ja	mikä	on	
kauneuden	metafyysinen	perusta?

Hän	toteaa,	että	näihin	kysymyksiin	ovat	yrittäneet	vastata	monet	antiikin	ja	
myöhemmän	ajan	filosofit.	Antiikin	ajalla	oli	kyse	harmoniasta.	Sfäärien	

harmonia	määrittyi	tiettyjen	lukusuhteiden	pohjalta	ja	antiikin	patsaissa	ja	
rakennuksissa	on	kompositio	ja	mittasuhteet	kohdillaan.	
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Aristoteleen mukaan hyveessä on siis kaksi puolta – 
luonteen hyve ja järjen hyve. (Vrt. Kirjeopisto Vian 
rajajoogassa: looginen positiivinen ajattelu).

Aristoteles katsoi, että onnellisuus muodostuu sellais-
ten kykyjen harjoittamisesta, jotka ohjaavat toisaalta 
tietoon ja toisaalta auttavat toimimaan parhaalla ta-
valla käytännön elämässä. Älyllistä toimintaa edistävät 
kyvyt ovat Aristoteleen jaottelun mukaan intellektuaa-
lisia hyveitä, kuten avoimuus muille näkökulmille, alt-
tius ottaa vastaan kritiikkiä, huolellisuus, rehellisyys, 
älyllinen rohkeus, itsenäisyys, kestävyys, kriittisyys, 
nöyryys, lujuus, läpinäkyvyys ja käytäntöä palvelevat 
kyvyt luonteen hyveitä. Esimerkiksi rohkeus, kohtuulli-
suus, anteliaisuus, ystävällisyys, rehellisyys ja oikeu-
denmukaisuus ovat tärkeitä luonteen hyveitä.

Nykyinen hyve-etiikka on hyvin samoilla linjoilla kuin 
antiikin hyve-etiikka. Se katsoo moraalin normatii-
visena päämääränä olevan hyveiden eli moraalisesti 

Hyve-etiikka

Jo antiikin Kreikassa 2300–2400 vuotta sitten filosofit 
Sokrates, Platon ja Aristoteles pohtivat, mikä on ih-
miselämän tarkoitus, millainen on hyvä elämä ja mitä 
luonteenpiirteitä siihen tarvitaan. He päätyivät siihen, 
että korkein tavoiteltava hyvä on onnellisuus, kreikaksi 
eudaimonia. 

Teksti Marja-Leena Salojuuri

Kuva Elina Kakko

Opetuskirjeet ovat
 

todellinen aarreaitta

Opetuskirjeet ovat     
todellinen aarreaitta

Luonteeni on kohtaloni.  Hyveet vaikuttavat 
luonteeseeni.

Hyveet ovat kaikissa meissä.  Jos olen sulkenut 
yhteyteni hyveisiini, on minun avattava tämä yhteys.  
Kun pohdin hyveitä, tulen tietoiseksi hyveistäni ja 
hyveiden ajatuskoostumat kiinnittyvät minuun. 
Nöyrryn, opin paremmin ymmärtämään itseäni. 
Luonteeni jalostuu.  Näkemykseni ja oivallukseni 
syvenevät ja kirkastuvat koska tietoisuuteni syvenee.

Hyveet konkretisoituvat esimerkkien kautta. 
Jokaisen hyveen soveltaminen on tilanne- ja 
tapauskohtaista.

Hyveiden pohtiminen peilautuu normaaliin 
elämääni.  Voin kehittää arkeani uusilla oivalluksilla.

Hyveiden pohtiminen lisää hyvinvointiani: 
esteettisyys, kauneus monissa muodoissaan. 

Hyvä teko virkistää ja voimistaa myös kehoani, näin 
olen tuntenut.

Levollisessa tilassa hyveet ovat lähelläni.  Jakamalla 
hyvää kanssakulkijoilleni hyvyys lisääntyy.  
Minun ja Sinun tehtävämme Henkisen Tien kulkijoina 
on nostaa hyveet esille.
                                                      

Hyveiden kautta voin tunnistaa itsessäni ja 
ympäristössäni olevia hyviä asioita.   Hyveet ohjaavat 
ajatteluani positiiviseen ja tuovat minuun luottamusta – 
elämä on hyvää. 

Esitelmä on pidetty Via ry:n Helsingin paikallisosaston 
valtakunnallisessa piirissä 23.5.2021

· riittävällä ulkoisella hyvällä

Aristoteleen mukaan hyvää elämää voi vahvistaa:

· vahvistamalla omia järkeen liittyviä kykyjään
· kehittämällä omaa persoonallisuuttaan

· hyveellisellä toiminnalla ja tavoilla
· oppimisella ja harjoituksella
· kasvatuksella

suotavien luonteenpiirteiden kehittämisen. Hyveiden 
ohella tarvitaan käytännöllistä viisautta eli kykyä ym-
märtää tilanteen erityispiirteet ja oikeaa tietoa ratkai-
sujen vaikutuksista, kuten jo Aristoteles opetti. Sellais-
ta saadaan älyllisten hyveiden lisäksi elämän kokemuk-
sista. Käytännöllisesti viisas ymmärtää, mitä jokapäi-
väisessä toiminnassa kannattaa tehdä. Tämä on todella 
tärkeää ja edistää parhaiten hyvää elämää. Aristote-
leen lailla hyve-etiikan päämääränä on onnellisuus, jo-
ka on hyvän elämän keskeinen ominaisuus. Onnellisuus 
muodostuu ainakin osittain hyveiden harjoittamisesta. 
Aristoteleen mukaan hyvä elämä vaatii kuitenkin hy-
veiden harjoittamisen lisäksi ”hyvää onnea” eli suo-
tuisia ulkoisia tekijöitä.

Aristoteleen mukaan kukaan meistä ei synny maail-
maan valmiiksi hyveellisenä. Hyveet opitaan ja omak-
sutaan kasvatuksen ja elämänkokemuksen myötä. Lap-
suudessa ja nuoruudessa saatu kasvatus on siten hy-
veiden omaksumisen kannalta avainasemassa.

 hyveiden

Positiivisen psykologian onnellisuustutkimuksissa on todettu, että onnellisuus lisää 
ihmisten hyvinvointia ja tuo tullessaan paljon muutakin hyvää. Onnelliset ihmiset ovat 

sosiaalisempia, energisempiä, jalompia ja yhteistyökykyisempiä.  He ovat 
joustavampia, nokkelampia ja tuottavampia työssään. He sietävät paremmin 

vastoinkäymisiä, heillä on parempi vastustuskyky ja he ovat fyysisesti terveempiä. 
Onnelliset ihmiset jopa elävät pidempään.
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perusta vialaiselle filosofiselle koulukunnalle

 Keskustelu hyveistä ja hyve-etiikka täydentävät Kir-
jeopisto Vian rajajoogan opetuskirjeitä ja tuovat niihin 
lisää ulottuvuutta ja nostavat esiin kurssiimme sisälty-
vän menetelmän, loogisen positiivisen ajattelutaidon, 
jolla hyveet voidaan saada käytännössä toimimaan.   

Antiikin Kreikan neljä kardinaalihyvettä olivat käy-
tännöllinen viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuul-
lisuus, jotka perustuivat Platonin hyveoppiin. Ne omak-
suttiin myöhemmin osaksi kristillistä teologiaa uuspla-
tonismin välityksellä. Kristillisiä hyveitä on yhteensä 
seitsemän: edellä mainittujen kardinaalihyveiden li-
säksi kolme niin sanottua teologista hyvettä: usko, toivo 
ja rakkaus, jotka on mainittu Paavalin 1. Korinttolais-
kirjeessä. 

Vaikka Kirjeopisto Vian rajajoogassa ei käytetä filoso-
fista hyve-sanaa, niin opetuskirjeet ovat täynnä hyvei-
tä. Esimerkiksi sytytysmantrojen sisään positiivisiin sa-
noihin on sisällytetty lähes kaikki mahdolliset hyveet. 
Opetuskirjeet ovat todellinen hyveiden aarreaitta!  Kir-
jeopisto Vian rajajoogan tavoitteena on muun muassa 
looginen positiivinen ajattelutaito ja luonteen jalosta-
minen, joihin hyve-etiikallakin pyritään 

Kardinaalihyveet ovat äärimmäisiä hyveitä, joiden 
varassa riippuu koko inhimillisyys. Niiden nimi on joh-
dettu latinan sanasta cardo, joka tarkoittaa saranatap-
pia.

Tyyne Matilaisen 18 aksiomia: 1. tieto, 2. hyvyys, 3. 
kauneus, 4. totuus, 5. voima, 6. kunnioitus, 7. rakkaus, 
8. hellyys, 9. oikeus, 10. rauha, 11. lempeys, 12. tahto, 
13. äly, 14. järki, 15. viisaus, 16. ymmärrys, 17. tah-
dikkuus, 18. tajunta. 

Tyyne Matilaisen mukaan aksioomat ovat Jumalalta. 
Positiivisia aksiomeja on yhtä paljon kuin on positiivisia 
sanoja. Jos kehittää aksiomeja, voi geneettisesti muut-
tua.

· Vialaisen filosofian perusta on looginen 

· Vialainen filosofinen koulukunta etsii älyn ja 
loogisen positiivisen ajattelun avulla uutta luovaa ja 
kehittyvää tietoa sekä soveltaa sitä viisauden avulla 
käytäntöön.

· Kirjeopisto Vian filosofinen koulukunta on 
oppisuuntamme.

· Vialainen filosofinen koulukunta on kasvun 
filosofian koulukunta.

Terttu Seppänen oli koonnut Via Positivaan 1/2021 
mietiskeltäväksi opettaja Tyyne Matilaisen lauseita 
muun muassa aksiomeista ja vialaisesta filosofisesta 
koulukunnasta. 

· Vialainen filosofinen koulukunta on olemassa. 
Tätä on hyvä miettiä.

Tyyne Matilaisen lauseita vialaisesta filosofisesta 
koulukunnasta:

Aksiooma = ilmeisen totta, oletus, periaate, perus-
oletus, pitää paikkansa, selviö.

Kirjeopisto Vian rajajooga hyveiden aarreaitta ja 

Kirjeopisto Vian rajajoogassa meillä on kaikki fi-
losofisen pohdiskelun ainekset, menetelmä ja vielä yh-
teinen kokoontumispaikkakin.

Muistan, että yhteisömme alkuaikoina jo 1970-luvun 
lopulta vialainen filosofinen koulukunta oli hyvinkin 
paljon esillä keskusteluissamme. Vuonna 1995 perus-
tettiin Via-Akatemia. Terttu Seppäsen esikuvana Via-
Akatemiaa perustettaessa oli Platonin Akatemia, joka 
toimi aikoinaan Ateenassa filosofien kokoontumis-, tut-
kimus- ja luennointipaikkana 900 vuoden ajan.

ONNELLISUUSTUTKIMUS

· Tunne mukaan filosofiaan. Ulos kehästä – järki ja 
tunne yhdessä. Todellisuus on monitasoinen ja -sär-
mäinen.

· Filosofia kehittää ajattelutaidon. Tarve opetella 
ajattelemaan johtaa filosofiaan. Pitää eritellä 
filosofiaa. Jos on todellinen tarve, se antaa impulssin.

Rohkeus

· Tieteen metodeja on hyvä soveltaa vialaisen 
filosofisen koulukunnan kehittämisessä.

positiivinen ajattelutaito.

· Filosofia on tuotava käytännön elämään, se antaa 
enemmän kuin positiivisuus.

Martin Seligman

· On parempi pysyä filosofis-eettisellä pohjalla, 
uskonnot ovat liian passiivisia.

Kun Seligman aloitti tutkijakollegojensa kanssa on-
nellisuustutkimusta, he halusivat ensin selvittää, mitkä 
ovat ne hyveet ja vahvuudet, jotka ovat yhteisiä arvos-
tettuja ominaisuuksia kaikissa maailman uskonnollisis-
sa ja filosofisissa suuntauksissa. He päätyivät kuuteen 
hyveeseen ja niiden alle jaoteltuun kahteenkymme-
neenneljään luonteen vahvuuteen: 

7. Urheus ja uljuus, 8. Sinnikkyys, aikaansaavuus, uut-

Viisaus ja tieto 
1. Uteliaisuus, kiinnostus maailmaan, 2. tiedonjano, 3. 
arvostelukyky, 4. nerokkuus, omintakeisuus, käytän-
nöllisyys, maalaisjärki, 5. sosiaalinen tilannetaju, 
itsetuntemus, tunneäly, 6. näkemyksellisyys

Onnellisuustutkimus kuuluu osana positiiviseen psyko-
logiaan, joka on Yhdysvalloissa psykologian professori 
Martin Seligmanin aloitteesta vuosisadan vaihteessa 
perustettu psykologian uusi osa-alue. Onnellisuustut-
kimus perehtyy siihen, mikä tekee elämästä elämisen 
arvoista. Ihmisen kannustaminen positiivisen mielialan 
kehittämiseen – siihen, että elämä on mahdollisimman 
palkitsevaa ja kannustavaa. Se tutkii ihmisen vahvuuk-
sia ja samalla siinä pyritään löytämään keinoja onnelli-
suuden lisäämiseksi. Onnellisuus ei ole kiinni vain gee-
neistä ja hyvästä onnesta, vaan sitä voidaan lisätä. Uusi 
tieteellinen lähestymistapa perustuu satoihin psykolo-
gisiin tutkimuksiin ja tuhansien ihmisten kokemuksiin 
ja näkemyksiin onnellisuudesta.
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10. ystävällisyys ja anteliaisuus, 11. rakastaminen ja 
rakastetuksi tuleminen

Se taso, johon Ihminen siis itse omilla toimillaan voi 
vaikuttaa, on 40 prosenttia. Seligmanin mukaan, kun 
haluamme lisätä onnellisuuttamme, on tahdon har-
joittaminen tärkeää. (Vrt. Kirjeopisto Vian rajajooga: 
sytytysmantrojen a) kohta ”Sinä tahdot olla iloinen, 
onnellinen ja optimistinen.”)

Toinen merkittävä yhdysvaltalainen onnellisuustutkija 
on psykologian professori Sonja Lyubomirsky. Hänen 
tutkimuksissaan seulottiin suurista koko väestön 
onnellisuusmittauksista erittäin onnellisten ihmisten 
ryhmä. Tätä ”very happy people”–joukkoa ja heidän 
elämäntapaansa tutkittiin sitten tarkemmin ja katsot-
tiin, miten he elävät. Näiden pohjalta Sonja Lyubo-
mirsky määritti 12 onnellisuutta lisäävää niin sanottua 
onnellisuusaktiviteettia onnellisuuden saavutta-

Sonja Lyubomirsky

Kaksostutkimusten antaman tiedon mukaan 50 pro-
senttia onnellisuuden tasoeroista määräytyy perintö-
tekijöiden luoman lähtötason mukaan. Onnellisuus pe-
rustuu siis erittäin vahvasti perintötekijöihin. Olosuh-
teet vaikuttavat 10 prosenttia ja ihmisen tietoinen 
toiminta 40 prosenttia.

Kohtuullisuus
15. itsehillintä, 16. kaukonäköisyys, arvostelukyky, 
varovaisuus, 17. nöyryys ja vaatimattomuus

Hyveiden ja vahvuuksien kehittäminen ja käyttä-
minen arkielämässä on pitkälti valintojen tekemistä. 
Yhtä avainta onnellisuuteen ei ole. Jokaisen on päätet-
tävä itse, mitkä strategiat ovat hänen kohdallaan tehok-
kaampia.

Oikeudenmukaisuus

Transsendenssi
18. kauneuden ja taidon arvostaminen, 19. kiitolli-
suus, 20. toivo, optimismi, suuntautuminen tulevai-
suuteen, 21. henkisyys, tarkoituksen kokeminen, usko, 
uskonnollisuus, 22. anteeksiantavaisuus ja armeliai-
suus, 23. leikkisyys ja huumori, 24. antaumus, into-
himo ja innostus

Rakkaus ja inhimillisyys

teruus, 9. Rehellisyys, totuudenmukaisuus, tinkimät-
tömyys

Martin Seligmanin mukaan ihminen voi lisätä onnel-
lisuuttaan ottamalla selvää, mitkä ovat omat tärkeim-
mät luonteen vahvuudet, kehittämällä niitä ja opette-
lemalla käyttämään niitä jokapäiväisessä elämässään, 
työssä, parisuhteessa, harrastuksissa ja lasten kasvatu-
ksessa.

12. kansalaisuus, velvollisuudentunne, yhteistyö, 
lojaalius, 13. reiluus ja tasapuolisuus, 14. johtajuus

Fredrickson tiivistää ajatuksen seuraavasti:

Barbara Fredrickson 

· virtauskokemusten lisääminen

YK:n Maailman onnellisuusraportin mukaan Suomi on 
maailman onnellisin maa jo neljättä kertaa peräkkäin. 
Voi miten hyvältä tämä tuntuukaan!  Miten paljon ilon, 
onnen ja optimismin ajatuksia olemmekaan vuosien 
mittaan lähettäneet ympärillemme. 

· elämän iloista nauttiminen

· hyvien tekojen harjoittaminen

”Ajattelusi paljastaa miten tulkitset nykyiset olosuh-
teesi – minkä merkityksen niille annat. Keskeinen tapa 
lisätä positiivisuuttasi on siis löytää positiivisia mer-
kityksiä useammin päivittäisissä elämäntilanteissa.”

Psykologian professori Barbara Fredrickson erottelee 
kymmenen eri tunnetilaa, joita hän pitää onnellisuu-
den ilmenemismuotoina: ilo, kiitollisuus, mielentyyne-
ys, kiinnostus, toiveikkuus, itsetuntemus, leikkisyys, 
inspiraatio, kunnioitus ja rakkaus. 

· kehosta huolehtiminen

· sosiaalisten suhteiden vaaliminen

Suomi, maailman onnellisin maa

Fredricksonin mukaan ne ovat positiivisia tunnetilo-
ja, jotka kertovat asioiden sujuvan elämässäsi. Asioiden 
näkemiseen positiivisessa valossa tarvitaan näkökul-
man vaihtamisen taitoa. Positiivisuus riippuu siis ajatte-
lusta ja näkökulmista, siitä miten tapahtumia ja tilantei-
ta tulkitaan. Tietynlaiset ajattelu- ja toimintatavat syn-
nyttävät positiivisuutta. 

· anteeksiannon opettelu

Tutkimukseen osallistui 149 maata ja parhaimman 
kymmenen maan joukkoon sijoittuvat myös muut Poh-
joismaat, Alankomaat, Saksa, Sveitsi ja Itävalta sekä Eu-
roopan ulkopuolelta Uusi Seelanti. Kaikki hyvinvoin-
tivaltioita, joissa on hyvä hallinto, rauha, hyvä koulutus, 
terveydenhuolto ja kattava sosiaaliturvajärjestelmä, 
joten ulkoiset olosuhteet ovat kunnossa. 

· selviytymiskeinojen kehittäminen

· tavoitteisiin sitoutuminen
· uskonnon ja henkisyyden harjoittaminen

· optimismi
· kiitollisuuden ilmaiseminen
Onnellisuusaktiviteetit ovat: 

miseksi ja itselle sopivien keinojen löytämiseksi. Esi-
tetyt strategiat voi ottaa käyttöön saman tien.

· liian ajattelun ja sosiaalisen vertailun välttäminen
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Via ry:n jäsenten intrasivut ovat myös 
uudistamistyön alla.

Via ry:n jäsen, tervetuloa mukaan 
Hoksunlaakson yksityiseen fb-ryhmään.

Aloitteleville rajaoogan opiskelijoille tulossa 
myös yksityinen fb-ryhmä.

www.facebook.com/via.akatemia

Seuraa sivuja
www.via.fi 

Muistathan maksaa 
Via ry:n jäsenmaksun!

Jouko Palonen 

Kiitos sinulle joka olet maksanut Via ry:n jäsenmaksun. 

VIA RY
Hyvää kesää!

* Jäsenlehti Via Positiva: neljä lehteä, joista yksi on kaksoisnumero ja sähköinen kesätiedote. Lehti  
välittää tietoa vialaisen yhteisön tulevista tapahtumista ja tallentaa yhteisön toiminnallista historiaa. 
Lehti on ajatusjoogan opiskelijoiden ja harjoittajien yhteinen foorumi, inspiraation lähde ja tuki. 
Siitä löytyy ajatusjoogan opiskelun ja harjoittamisen myötä syntynyttä kokemuksellista tietoa ja 
taitoa, jota ei ole muualta saatavissa. 

Voit valita vaihtoehdon elämäntilanteesi mukaan.

* Uusi jäsen saa jäsenetuna Kirjeopisto Vian rajajoogakirjan, Opetuskirjeet I–IV tai I–X jos hänellä ei  
niitä ole.

* Jäsensivut, jäsenten tietopankki avataan kotisivujen yhteyteen 2021. 

Via ry, FI35 5133 0020 0205 73, viite 34021.

* Jäsenenä voit osallistua Via ry:n vuosikokoukseen ja vaikuttaa yhdistyksen toiminnan 
kehittymiseen.

Sinne tulevat luettaviksi mm. jäsenlehti Via Positivan jo ilmestyneet numerot.

Pyydämme ystävällisesti suorittamaan jäsenmaksun mielellään 30.6. mennessä: 

Jäsenyys on voimassa kun jäsenmaksu on suoritettu.

* Edulliset vuorokausimaksut Via-Akatemian kursseilla

Voit suorittaa jäsenmaksun myös erissä. Käytä myös silloin jäsenmaksuviitettä 34021. 

Via ry:n vuoden 2021 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 110 ja 70 euroa. 

Vielä ehdit maksaa Via ry:n jäsenmaksun tai liittyä uudeksi jäseneksi.

* Yksityinen fb-keskusteluryhmä Hoksunlaakso

Vuoden 2021 Via ry:n jäsenmaksuun sisältyviä etuja:

Tarvittaessa voit tehdä jäsenmaksun suorittamisesta yksilöllisen sopimuksen ottamalla yhteyden 
Sinikka Junturaan, kaukalinna@via.fi, 040 825 5165. 

VIA POSITIVA kesätiedote 202120

mahdollistavat vialaisen yhteisön positiiviset
Pienetkin rahapurot kasvavat virroiksi, jotka

pyrkimykset Hyvyyden ja Valon  luomisessa  
ympärillemme.
Tervetuloa lahjoittajaksi itse valitulla summalla.

Kuukausilahjoitukset elämäntavaksi 
Ja Via ry saa paljon hyvää aikaan

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

BIC OKOYFIHH, viite 1012.

Via ry, Kerimäen Osuuspankki
IBAN FI35 5133 0020 0205 73, 

Lahjoitustili: 



__________________________________________________________________________________

Perjantai 6.8.
17.00 Saapuminen Kreivilään ja majoittautuminen
18.00 Kevyt päivällinen
19.00 Avausrituaali

Tervehdyssanat, Heli Veivo
Seminaarin avaus   Maria Sannamo
12 HARJOITUSTA ITSENSÄ TUNTEMISEN TIELLE, 3. osio

Sirpa Ulkuniemi

Lauantai 7.8.
8.00 Aamumietiskely Terttu Seppänen
8.30 Aamiainen
9.30 ESTEITÄ JA JARRUJA Pirjo Aalto

☺Keskustelu pienryhmissä alustuksen pohjalta

12.30 Lounas

14.30 VÄINÄMÖISEN VIITASSA  Jouko Ikonen
☺ Keskustelu pienryhmissä alustuksen pohjalta

17.00 Päivällinen
18.00 TARINOIDEN VOIMA Märta Uggla

☺ Harjoitus pienryhmissä alustuksen pohjalta

20.00 Sauna, puffetti ja yhteistä ohjelmaa saunatuvassa

Sunnuntai 8.8.
8.00 Aamumietiskely Heli Veivo
8.30 Aamiainen
9.30 MINÄ TAHDON Mikko Romppainen 

☺ Keskustelu pienryhmissä alustuksen pohjalta

12.00 Seminaarin päätössanat Maria Sannamo
Veljespiiri

12.30 Veljesateria 
__________________________________________________________________________________

SYDÄMEN AVAUTUMINEN
henkisellä polulla

6.–8.8.2021

Osallistumismaksu 130 € Ensikertalaiset 90 €
Sisältää seminaarin, ateriat ja majoituksen 

– omat lakanat ja pyyhkeet mukaan
Ilmoittautumiset 2.8.2021 mennessä :

-email: heli.veivo@gmail.com
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KREIVILÄ
Kreiviläntie 219
31110 MATKU
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myös tänä kesänä

Kaukalinnan kyläkappeli on avoinna

Tervetuloa!

Tervetuloa
tutustumaan
Kaukalinnan 
kyläkappeliin

VIA POSITIVA kesätiedote 202122

LAHJAKSI ITSELLE TAI YSTÄVÄLLE CD ja DVD

sr



Lämpimästi tervetuloa!
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Uuden Safiirin

 Aikakauskirjasarjan julkaisut

Uuden Safiirin

 Aikakauskirjasarjan julkaisut

Via�ry:n�jäsenille�opetuskirjekirjat�I-IV�ja�V-X�ovat�vuoden�2021�jäsenetu.�
Tilaukset������������������������������������������������������������������ ���������������������tao�����tai���

Tyyne Matilainen ja 

240 sivua, ovh. 45 €

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja 2 2019

Terttu Seppänen

Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi, 
Kymmenen 
opetuskirjettä. 
Toimittanut 

Mirja Salonen

Klassikkoteos henkisen 
tien kulkijoille

ja sen inspiroimia 
välähdyksiä

236 sivua, ovh. 29 €

Hyvyyden voimien 
palveluksessa

Vialaisen filosofian 
perusteos

Tyyne Matilaisen 
esoteerinen filosofia 

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja I 2016

Tuula Uusitalo

hieman kevennettynä

Toimittanut 
Terttu Seppänen

122 sivua, ovh. 20 €

Opetuskirjeet V–X

Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja 4 2020

Tyyne Matilaisen ja Mirja 
Salonen

Rajajoogan kurssin 
loppuosa

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja 3 2019

Opetuskirjeet I–IV

Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi

108 sivua, ovh. 15 €

Tyyne Matilaisen ja 
Mirja Salonen

Toimittanut Terttu 
Seppänen

kurssin alkuosa 
kevennettynä

Aloitteleville 
rajajoogan 
opiskelijoille 

Perinteinen Kirjeopisto Vian rajajoogakurssi – kymmenen 
opetuskirjettä – on nyt toimitettu kirjaksi. Teos soveltuu 
parhaiten rajajoogaa Kirjeopisto Viassa opiskelleille ja 
harjaantuneille henkisten asioiden opiskelijoille ja tutkijoille. 

VIA POSITIVA kesätiedote 202124

Via-Akatemia

040 825 5165

Tutustu 
ajatusjoogaan!

@via.akatemia

aja�elun lainalaisuudet
tunne-elämän 
tasapaino�aminen
sisäinen rauha ja onnellisuus
henkinen kasvu
tajunnan avartuminen
�etoinen yhteys
Ikuiseen Itseen
 

Kurssimaksu 30 € sisältää 
rajajoogan aloituskirjan 
Tyyne Ma�lainen ja Mirja Salonen, 
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi. 
Opetuskirjeet I–IV
Ohjaaja:
Ter�u Seppänen 
ter�u.seppanen@via.fi  050 567 9630 
Elina Kakko
                                    050 562 2688

Ilm. ter�u.seppanen@via.fi 1.8.–21 mennessä Lue lisää via.fi/kurssit/

Pohdi�avat teemat:

Klassikkoteos
henkisen �en kulkijoille 

Tyyne Ma�lainen ja Mirja Salonen

via.akatemia@via.fi

Kymmenen opetuskirje�ä

ter�u.seppanen@via.fi

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi

Tilaukset: 

Perinteinen Kirjeopisto Vian rajajoogakurssi – kymmenen 
opetuskirje�ä – on nyt toimite�u kirjaksi. Teos soveltuu 
parhaiten rajajoogaa Kirjeopisto Viassa opiskelleille ja 
harjaantuneille henkisten asioiden opiskelijoille ja tutkijoille. 
Kirjassa on 240 sivua, ovh. 45 €.

Toimi�anut Ter�u Seppänen

Tilaa nyt

ajatusjoogan

perusteos!

Verkkokurssi Zoom-yhteydellä � 3.8.2021 klo 17–20
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Savonlinnassa Kerimäellä 2021

Majoitus muina aikoinaAamiaismajoitus kesällä Vuokraus


