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Mitä vialainen filosofia on?

PÄÄKIRJOITUS

Ne vialaiset, jotka aloittivat rajajoogan opiskelunsa 1970– ja 80–luvuilla, ovat kasvaneet Tyyne Matilaisen 
aforistisiksi muodostuneiden viisauksien inspiroimina. Viimeisen vuoden aikana Tyyne Matilaisen viisautta on 
voinut lukea Via Positivasta, joten uudemmatkin rajajoogan opiskelijat ovat saaneet niihin tuntumaa.

Aloittaessani Kirjeopisto Vian rajajoogan opiskelun 1983, kuulin jo ensimmäisillä kesäkursseilla lauseen: 
”Olemme vialainen filosofinen koulukunta.” Se tuntui juhlalliselta ja hienolta, mutta myös vaativalta. Olin 
ihmeissäni, voiko rajajoogayhteisö olla filosofinen koulukunta. Mielsin silloin filosofian liittyvän  pelkästään 
yliopistolliseen filosofiaan, joka oli vierasta ja vaikeaselkoista rajajoogan ja tavallisen elämän näkökulmasta.

Filosofiset ajatukset ja opiskelu ovat olleet kuitenkin vialaisen yhteisön ytimessä vuosikymmenestä toiseen. 
Huima kehityshyppy tehtiin 1990–luvun loppupuolella, kun silloin perustettu Via-Akatemia toteutti avoimen 
yliopiston opetuksena mm. filosofian perus- ja aineopinnot Joensuun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. 
Muutama opiskelija jatkoi filosofian opintojaan maisterin tutkintoon saakka ja yksi väitteli tohtoriksi.

Mitä vialainen filosofia sitten on? Keskustelin taannoin filosofi Heikki Vuorilan kanssa ja hän sanoi, ettei mikä 
tahansa pohdinta ole filosofiaa. Tästä herää kysymyksiä: Mikä pohdinta sitten on filosofiaa? Mitkä ovat 
filosofisen pohdinnan perusedellytykset? 

Yritän palauttaa mieleeni ensin, mitä filosofiasta yleensä sanotaan. Filosofia-sana on peräisin kreikan kielestä ja 
tarkoittaa viisauden rakastamista tai ystävyyttä. Filosofia liitetään myös ihmettelyyn. Nämä luonnehdinnat 
löytyvät selailemalla wikipediasta filosofian sivuja. Jatkan selailua: filosofia on älyn harjoittamista 
parhaimmillaan… filosofia tutkii maailmaa käsitteellisesti… filosofia kysyy asioiden perusteita, keskustelee ja 
arvioi…filosofia opettaa ajattelua…jne

Siirryn elämänfilosofian sivuille: ”…lähes kaikki filosofit ovat sivunneet kysymystä siitä, miten ihmisen tulisi 
elää. Antiikin filosofiassa monet filosofit ja koulukunnat keskittyivät lähes pelkästään etiikkaan ja hyvään 
elämään. Sokrateelle ”tunne itsesi” oli keskeinen ajatus. Hän sanoi, että elämä ei ole elämisen arvoista, jos sen 
tarkoituksena ei ole selvittää itseään itselleen.” 

Tyyne Matilainen ilmaisi tämän sokraattisen viisauden: ”On etsittävä itse itsestään olevainen” ja ”Mietitään, 
mikä on ihminen?”

Ensimmäisinä vialaisuuteni vuosina Tyyne Matilainen kehotti oppilaitaan tutkimaan antiikin ajattelijoita. Nyt 
antiikin ajattelijat ovat opiskeluni kohteena Filosofisen praktiikan koulutuksessa, johon osallistun. Antiikissa 
filosofia oli elämäntapa. 

Ymmärrän Tyyne Matilaisen lauseen ”Vialainen filosofinen koulukunta on olemassa, tätä on hyvä miettiä” niin, 
että hän loi vialaisen filosofisen koulukunnan idean platonilaisittain ilmaisten. Meidän hänen oppilaidensa 
tehtävä on tuoda vialaisen filosofisen koulukunnan idea fyysiselle tasolle ja konkretisoida se niin, että se tulee 
näkyväksi, todellistuu. Se tarkoittaa, että esitämme kysymyksiä, keskustelemme, arvioimme, teemme 
perusteltuja johtopäätöksiä kulloisestakin tarkastelun kohteena olevasta asiasta. Ja tietysti kirjoitamme niistä 
tekstejä ja ilmennämme filosofiaamme arkipäivän elämässä, viemme sen käytäntöön.

Via-Akatemiassa toimiva hyvedialogian kehitystyöryhmä on jo pitkällä vialaisen filosofian todellistamisessa. 
Hyveet ovat keskeistä elämänfilosofian aluetta.  Kirjeopisto Vian rajajoogan positiivisia luonteenominaisuuksia 
voi tarkastella hyveinä. Rajajoogan harjoittajat luonteenpiirteitään jalostaessaan ja positivisoidessaan vievät 
rajajoogafilosofiaa käytäntöön. Olemme edenneet hyvän matkaa hyvyydestä, kauneudesta ja totuudesta 
kumpuavalla filosofisella ja käytännönläheisellä tiellä. 

Heikki Vuorilan luentosarja Lauri Rauhalan ihmisen filosofiasta avaa toimivan filosofisen viitekehyksen 
ihmisen kokonaisuuden ymmärtämiseen. Neljä peruskäsitettä ”kehollisuus, tajunnallisuus, elämäntilanteisuus ja 
transsendenssi” mahduttavat sisäänsä koko ihmisen kokemismaailman.

XIV kesäakatemiassa jatkamme vialaisen filosofian pohdintaa. Olet tervetullut mukaan, livenä tai etänä!
 
Terttu Seppänen
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Mitä on rajajoogan holistinen harjoittaminen?
Rajajoogan holistisessa harjoittamisessa otetaan huo-
mioon ihmisen perusulottuvuudet, jotka filosofi ja psy-
kologi Lauri Rauhalan (1914–2016) mukaan ovat 
tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Näistä 
voidaan puhua myös ihmisen olemuspuolina. Koska ra-
jajooga on joogan meditatiivinen muoto, sen vaikutus 
tapahtuu tajunnan kanavan kautta. Kun ymmärrämme 
ihmisen olevan ainutkertainen ja ainutlaatuinen osa si-
tuationaalista säätöpiiriään eli elämäntilanteisuuttaan, 
myös muut ihmisen perusulottuvuudet täytyy rajajoo-
gan harjoittamisessa huomioida. Käsitys, jonka mukaan 
ruumiillinen jooga olisi jotenkin alempitasoisempaa 
kuin mielenjooga, tuntuu minusta nyt kuuluvan histo-
riaan ja silloiseen käsitykseen joogasta. Tällä tarkoitan 
muun muassa teosofisessa ajattelussa esiintynyttä näke-
mystä korkeammasta ja alemmasta joogasta. Esimer-
kiksi Pekka Ervast on kirjoittanut kirjan Alempi ja 
ylempi jooga (Kristosofinen Kirjallisuusseura ry 1991). 
Itse olen kirjoittanut artikkelin Korkeampi jooga tienä 
itseoivallukseen, mikä on julkaistu Uusi Safiiri -leh-
dessä 1/2014. 

Nykyään jooga on laaja ja moni-ilmeinen globaali il-
miö. Hyvin ohjatulla joogaharjoituksella voidaan erin-
omaisella tavalla vaikuttaa kaikkiin ihmisen perusulot-
tuvuuksiin ja ihmisen holistisen hyvinvoinnin toteutu-
miseen. Toki on ilmeistä, että pelkkä ruumiin harjoitta-
minen ei kehitä täydelliseen mittaansa ihmisen yhteyttä 
Selfiin ja Ikuiseen Itseen. Keholla fyysisenä materiana 
ei ole siihen mahdollisuutta. Tässä mielessä ymmärrän 
Rauhalan näkemyksen kehon mykkyydestä. Kehossa ei 
itsessään ole tajunnallista korkeutta, mutta se voi toimia 
Selfin tai Ikuisen Itsen käyttövälineenä.  

Parhaimmillaan ja holistisesti toteutuneena joogahar-
joitus huomioi kaikki ihmisen olemuspuolet: kehon, 
mielen ja elämäntilanteisuuden, – on harjoitus sitten 
ruumiillista fyysistä joogaa tai rajajoogaa eli mielen ja 
tajunnan tasoilla tapahtuvaa meditaatiota. Näen ke-
hitettävänä asiana sen, että Via-Akatemiassa opetetta-
vaan rajajoogaan liitettäisiin myös kehoa harmonisoivia 
ja avaavia harjoituksia. Positiiviset ideat eivät voi tulla 
materian ulottuvuudessa reaalisiksi ilman kehoa. Ke-
hollisuus, toisin sanoen ihmisen kokemus omasta ke-

Elina Kakko

hostaan on merkittävässä roolissa siinä, kuinka tajunnan 
kanavan kautta tuleva henkinen kyvykkyys saa ilmai-
sunsa materian tasolla. Lisäksi kehonkielellä on suuret 
vaikutuksensa oman itsen lisäksi myös toisiin ihmisiin. 
Keho on meille tärkeä viestin ja kokemisen mahdollis-
taja. 

Kuvaan rajajoogan holistiseen harjoittamiseen liitty-
viä osa-alueita seuraavan kuvan avulla. Kuvassa on kä-
sitteinä

· keho: ihminen todellistuu kehona, perusulottuvuus 
on kehollisuus, ihminen on kehollinen olento
· tajunta: ihmisen perusulottuvuus on tajunnalli-
suus, ihminen on tajunnallinen olento ja hän todel-
listuu tajuntansa kautta, sen välityksellä ja sen 
ohjaamana 
· situaatio: ihminen todellistuu elämäntilantei-
suudessaan, ihminen on situationaalinen olento
· elämänkaari: tajuntaa ympäröivä mahdollisuuk-
sien ulottuvuus, jossa on solmukohtia, valinnan 
mahdollisuuksia. Elämänkaaret ovat myös situa-
tionaalisuutta, sillä elämänkaaremme ovat dialo-
gissa paitsi toistemme elämänkaarien kanssa myös 

Olin lukuvuonna 2021 mukana Kriittisen korkea-
koulun holistisen psykologian täydennyskoulu-
tuksessa. Tein lopputyön nimellä Ajatusjooga hen-
kistä kasvua edistävänä ja eettisenä itsekasvatus-
menetelmänä; ”Jokainen ajatus muuttaa ihmistä 
sisältönsä viitoittamaan suuntaan”. 
Tutkin ja kuvaan työssäni Kirjeopisto Vian raja-
joogan sekä sen sisältämän ajatusjoogamenetelmän 
ja Lauri Rauhalan filosofian sekä näiden ihmis-
käsitysten kohtaamispintoja. Tämä artikkeli on 
työni loppupohdinnasta.

Ajatusjooga henkistä kasvua edistävänä ja 
eettisenä itsekasvatusmenetelmänä

Elina Kakko osallistui viime vuonna holistisen psykologian
täydennyskoulutukseen ja teki lopputyönsä ajatusjoogan ja
Lauri Rauhalan filosofian ihmiskäsitysten kohtaamispin-
noista. Tässä jutussa hän valottaa pohdintojaan.
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koko Universaalisen Tajunnan kanssa. Voidaankin 
varmaan ajatella, että olemme valtava ja upea 
elämänkaarien verkosto.

Rajajoogan holistinen harjoittaminen tapahtuu ih-
misen tajunnan kanavan kautta. Tärkeässä asemassa on 
myös kehollinen ulottuvuus, sillä rajajooga todellistuu 
materiaan kehon välityksellä. Harjoitus vaikuttaa ihmi-
sen kokemukseen situaatiostaan. Ihminen voi juure-
voitua elämäänsä ja muokata merkityssuhteitaan raja-
joogaharjoituksen avulla. Kun harjoitus auttaa ihmistä 
positivisoimaan tajunnan prosessejaan, hän elää positii-
visella elämänkaarella, joka silloin on tajunnan sisä-
puolella, negatiivisen elämänkaaren jäädessä ulko-
puolelle. Elämänsä solmukohdissa ihminen punnitsee 
elämänkokemustaan ja valikoi suunnan ymmärtämis-
yhteytensä perusteella. Solmukohdat ovat elämämme 
tähtihetkiä, koska ne opettavat meitä kaikkeuden Uni-
versaaleista laeista: elämästä, toisistamme ja itsestäm-
me.

Lauri Rauhala puhui olemassaolon kokonaisuuden 
suotuisuudesta tai epäsuotuisuudesta. Epäsuotuisuus 
voi tarkoittaa samaa kuin T. Matilaisen ”negatiivinen 
elämänkaari”. Elämässä voi toiset asiat sujua paremmin 
kuin toiset, joten käsitys ei ole mustavalkoinen. Rauhala 
selkeyttää olemassaolontilanteen hyvin: ”Suurinta hait-
taa ihmisen olemassaolon itseohjauksellisuudelle ai-
heutuu siitä, että epäsuotuisuus on keskittynyt tajun-
taan. Silloin hyvän olemassaolon ylläpito realistisella 
tavalla vaikeutuu, vaikka keho ja situaatio olisivatkin 
hyvässä kunnossa.” Eli ei ole kyse mistään puhtaista 
tyypeistä inhimillisten elämänkaarien moninaisuudes-
sa, toteaa Rauhala. Epäsuotuisuus ei Rauhalan mukaan 
yleensä sulkeudu vain jonkin olemassaolon muodon 
omaan piiriin, vaan se resonoi ainakin jonkinasteisena 
myös toisissa. Tämä selkiyttänee, mitä tarkoittaa nega-
tiivisen elämänkaaren oleminen tajunnan sisäpuolella ja 
ihmisen oleminen sillä. 

On hyvä muistaa, että ihmisessä itsessään on tendens-
si homeostasiaan, tasapainotilaan. Rauhalan mukaan jo-
kainen olemuspuoli osallistuisi tasavertaisena negatii-
visuuden kantamiseen. Näin olemassaolossa voisi säi-
lyä toimintakykyinen elämänkelpoisuus. Tästä tulee 
mieleeni, että on tärkeää harjoittaa rajajoogaa kokonais-
valtaisesti, holistisesti: ajatustyömeditaation vaikutuk-
set olisi todellakin hyvä ulottaa myös kehoa koskeviksi. 
Harjoituksen voisi tehdä niin, että ennen ajatustyömedi-
taatiota avaa kehoa itselle sopivin ja syvähengityksen 
rytmissä tehdyin liikkein: voinnin ja vireystilan mukaan 
joko kehoa rauhoittamalla tai energisoimalla. Kun keho 
on tasapainossa ja vapaa tarpeettomista jännityksistä, 
on helpompi keskittyä ajatustyömeditaatioon. Voidaan 
myös todeta, että ajatus vaikuttaa harmonisoivasti ihmi-

sen koko situationaaliseen säätöpiiriin ja laajemmalle-
kin, kun ajatusenergia kulkee vapaasti. Ajatustyöme-
ditaation jälkeen voi liikkeen avulla syventää kehon ja 
kohotetun emootion välistä kontaktia. On tärkeää ym-
märtää myös se, että rajajoogan aikaansaamaa liikettä 
tapahtuu kaikissa ihmisen ulottuvuuksissa: kolmessa 
perusulottuvuudessa sekä luonnontasoilla. 

Parhaiten tällainen rajajoogan holistinen harjoitta-
minen tapahtuu ihmisen oman intuitiivisen liikkeen ja 
hengityksen yhdistämisen kautta, mutta ohjatakin sitä 
voi. Eräs uusi tapa tehdä ajatusjoogahjarjoitusta on liik-
keen ja ajatuksen yhdistäminen nyt-hetkessä. Olen itse 
tätä kokeillut ja se on tuntunut hyvältä. Siinä kehollisuus 
suoraan, välittömästi ja konkreettisesti vastaanottaa aja-
tuksen ja kohotetun emootion vaikutuksen liikkeen ja 
hengityksen kautta. Tätä tapaa tehdä ajatusjoogahar-
joitusta kannatta tutkia avoimin ja uteliain mielin.

Ajatusjoogamenetelmä taipuu monenlaiseen työs-
kentelyyn itsekasvatuksen parissa. Sitä voi käyttää 
oman persoonan luonteen jalostamiseen, tunteiden tasa-
painottamiseen, ajattelutaidon kehittämiseen, ajatuksen 
voiman harjoittamiseen, hyveiden vahvistamiseen it-
sessä ja maailmassa, itseterapiana, profaanina tai hen-
kisenä meditaatiomenetelmänä, maailman rauhan vah-
vistamiseen, oman terveyden kohentamiseen, ihmis-
suhteiden harmonisoimiseen ja kontemplatiivisena har-
joituksena yhteyden vahvistamiseksi todelliseen sisäi-
seen Itseen, Ydinminään, Ikuiseen Itseen sekä Yksey-
den kokemiseksi. Toisin sanoen joogametodina ajatus-
jooga on ihmisen henkistä kasvua kokonaisvaltaisesti 
edistävä ja eheyttävä. Se on kuitenkin sopiva menetelmä 
vain siinä tapauksessa, että ihminen on halukas työs-
kentelemään syvyytensä ja korkeutensa kanssa ja har-
joittamaan itsereflektointia. Kaikille tällainen ajatus-
työskentely ei sovi. Ensinnäkin rajajoogan harjoittami-
nen edellyttää herkkyyttä, – Rauhalan sanoin: ”Mielelli-
syyden tavoittaminen edellyttää tulkinnallista herk-
kyyttä, jota ihmisillä ei aina ole.” Toisekseen rajajoogan 
harjoittaminen ja luonteen jalostaminen on todellista 
psyykkis-henkistä puhdistustyötä, joka sekään ei sovi 
kaikille. Mutta on hyvä muistaa, että Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi on sovellettavissa eli sitä voi säädellä 
ja tehdä oman vointinsa ja jaksamisensa mukaan. 

Yksi haasteellinen tekijä on rajajoogan avulla kas-
vatettavien hyveiden omaksuminen ja niiden toteutta-
minen arkielämässä. Jos on liian vaativa itseään koh-
taan, henkisestä harjoituksesta tulee silloin rajoite ja 
jopa este henkiselle kasvulle. Myötätunto ja armollisuus 
itseä ja toisia kohtaan ovat erittäin tärkeitä hyveitä. 
Haasteita voi tulla vastaan myös siinä vaiheessa, kun 
tajunta vetäytyy sisäänpäin kohti tajunnallista keskusta, 
Ikuista Itseä. Kokemukset tajunnan liikkeestä ja uuden 
löytämisestä voivat olla hyvin vavisuttavia. Keho saat-
taa reagoida erinäisin tavoin. Rajajoogan vaikutukset 
muovaavat myös ihmisen situaatiota. Kokemukset elä-
mäntilanteisuudesta ja maailmankuva muuttuvat. Jopa 
ihmiskäsitys voi muuttua. Tällaisessa rajajoogan käyn-
nistämässä henkisessä prosessissa fyysinen jooga-
harjoitus auttaa rajajoogan harjoittajaa harmonisoimaan 
tilaansa. Näin voimme nähdä ja oivaltaa, että rajajoogan 
holistinen harjoittaminen on ihmistä auttavaa ja 
henkisen kasvun prosessia tukevaa. Siinä on mukana 
kaikki olemuspuolet ja luonnontasot.
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Heikki Vuorila

Tarkastelen tässä kirjoituksessa sitä, kuinka 
Lauri Rauhalan filosofiasta tuli 
Ihmisen filosofiaa. 

Rauhala lähti jo vuoden 1961 kirjassaan Mitä on psy-
koterapia ja kuka sitä tekee tekemään pesäeroa psy-
kiatrian ja psykoterapian välille. Samassa tekstissä hän 
sanoo: ”Psykologia tutkii omine menetelmineen psyyk-
kisiä ilmiöitä niiden kaikissa mahdollisissa esiintymis-
muodoissa”. (emt. s. 19–20). Hän ajattelee psykiatrian 
kuuluvan luonnontieteisiin ja psykoterapian humanis-
tisiin tieteisiin (emt. ss. 27–…). Rauhalaa lukiessani 
olen huomannut, että hänellä on monta tienhaaraa, jois-
sa hän siirtää luonnontieteet sivupolulle ja jatkaa hu-
manistista tietä pitkin eteenpäin. Tätä tapahtuu Rauha-
lan pitkässä filosofisessa historiassa ennen kuin hän 
löytää ”Ihmisen filosofian”.

Luonnontieteiden ja humanististen tieteiden eroja 
Rauhala luonnehtii muun muassa tutkimuskohteiden, 
probleemanasettelun ja menetelmien avulla (emt. s. 28). 
Hänen mukaansa luonnontieteellisen tiedon ominais-
piirteitä ovat yleistettävyys ja ennustettavuus, joita hu-
manistisessa tieteessä ei ole. Rauhala tarkentaa ennus-
tettavuutta seuraavasti; ”Luonnontieteellisen lainalai-
suuden tulee olla niin varma, että sen perusteella pys-
tytään ennustamaan tulevaa tapahtumista. Esimerkiksi 
taivaankappaleiden liikkeet, kuten kuun- ja auringon-
pimennykset voidaan ennustaa pitkiksi ajoiksi”. (emt. s. 
30). 

Kun taas Rauhalan mukaan humanistisen tiedon 
sisällöllinen erikoispiirre on sitä, että siinä tavalla taikka 
toisella ilmenee aina elämyksellinen kokemus. Se kaik-
ki, mistä ihmisessä ollaan kiinnostuneita, on ainakin 

kerran ollut jonkun ihmisen elämyksellisesti kokemaa. 
Ja hän jatkaa: ”Humanistinen tutkimus ja tieto on 
tavallaan ihmisen psykologiaa tämän käsitteen väljässä 
mielessä. Kun psykoterapia on työskentelyä ihmisen 
elämyksellisen sielunelämän piirissä, sen tiedon tai 
hypoteesien täytyy olla perusluonteeltaan humanis-
tista”. (emt. s. 31–32).

Edelleen Rauhala jatkaa ja puolustaa ihmisen elä-
myksellisesti kokemaa seuraavasti. ”Joskus kuitenkin 
on välttämätöntä tarkastella vain elämyksellistä. Näin 
on ainakin silloin kun halutaan kohdistaa juuri inhi-
millisen ymmärtämisen tapahtumaan tajunnan koet-
tuina sisältöinä”. (emt. s. 37).

Rauhala vahvistaa vielä näkemystään, että behavio-
ristinen psykologia on luonnontieteiden tapaan orien-
toitunutta. Edellisen tilalle Rauhala nostaa fenomeno-
logisen psykologian, jonka tehtävä on tutkia, mitä elä-
mysmaailmassa tapahtuu ja kuvata säännönmukai-
suutta, mikä vallitsee kielen ilmaisujen ja tajunnan mer-
kitysten ja tarkoituksen ymmärtämisessä. (emt. s. 39).

Psykologia tarvitsee filosofian apua
Lauri Rauhala väitteli professori Sven Krohnin ohja-
uksessa vuonna 1969 aiheesta Intentionality and the 
Problem of the Unconscious (Intentionaalisuus ja tie-
dostamattoman ongelma). Rauhala kiittää myös pro-
fessori Raili Kauppia hyvistä keskusteluista, jotka ovat 
selventäneet monia näkökulmia.

Rauhala kirjoitti Suomen Lääkärilehteen 33/1969, ss. 
3088–3092 heti väitöskirjan ilmestymisen jälkeen artik-
kelin Tiedostamattoman tajunnan tutkimus eri aikoina, 
joka perustuu hänen väitöskirjaansa. Lainaan nyt tätä 
Suomen Lääkärilehden artikkelia.

tuli�
ihmisen�

filosofiaa?
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Rauhala haluaa erottaa tiedostamattoman ongelman 
selvittelyssä filosofisen ja psykologisen kysymisen. 
”Uusimmassa ja vasta alkamassa olevassa tiedostamat-
toman ongelman kokonaisselvittelyjen vaiheessa pyri-
tään selvästi erottamaan filosofinen ja psykologinen ky-
syminen. Filosofisesti on esimerkiksi analysoitava, mi-
kä on tai millaiseksi käsitetään, se ihmiskokonaisuuden 
osa-alue, johon tutkimuskohde kohdistuu”. (emt. s. 
3090).

Miksi filosofia psykologian apuun? Koska mikään 
empiirinen tutkimus ei voi omine menetelmineen tutkia 
itseään. Tässä tapauksessa psykologia ja vielä tarkem-
min syvyyspsykologia, jonka menetelmillä ei voida tut-
kia syvyyspsykologiaa. ”Syvyyspsykologian menetel-
min ihmiskokonaisuuden osa-alueeseen (esimerkiksi 
tajuntaa) ei voida enää vastata. Psykologia voi kuvata 
tajuntaa, mutta ei esimerkiksi asettaa mielekkäästi sen 
olemassaoloa kyseenalaiseksi eikä analysoida sen 
struktuuria. Tieteen filosofian aksiomaattinen lähtö-
kohta on, ettei mikään empiirinen tutkimus voi omine 
menetelmineen tutkia itseään tutkivassa tehtävässään. 
Niinpä psykoanalyysin vapaan assosiaation metodin 
´työskentelyäkään´ ei voida tutkia vapaalla assosiaa-
tiolla. Filosofisen analyysin avulla on kuitenkin mah-
dollista selvittää yksityiskohtaisemmin assosiaatioita ja 
niiden yleistä, sisällöstä erotettavissa olevaa raken-
netta". (emt. s. 3090).

Rauhala sanoo, että tiedostaminen on uutta ymmärtä-
mistä. Rauhalan mukaan tajunnan filosofisen analyysin 
valossa tiedostamisen rakenne voidaan käsittää Ed-
mund Husserlin konstituutioanalyysin avulla. Konsti-
tuutioanalyysilla tarkoitetaan sitä, miten todellisuus ra-
kentuu tai näyttäytyy ihmiselle. (emt. ss. 3091–3092). 
Edmund Husserlin vaikutusta Rauhalan filosofiaan tu-
len käsittelemään helmikuun luennolla, joten siitä tässä 
vaiheessa ei tämän enempää.

Rauhala varmentaa artikkelin lopussa ajatustaan sii-
tä, miksi filosofia piti kutsua psykologian avuksi. ”Tie-
dostamaton tajunta osoittautuu syvyyspsykologisessa 
tutkimus- ja terapiatilanteessa aina sellaiseksi kuin kul-
loinkin käytetyt teoreettiset suhdejärjestelmät sallivat 
sen ilmetä. Vain asettamalla näin saadun tiedon synty 
filosofisen analyysin kohteeksi ja kysymällä sen 
rakennetta voidaan nykyvaiheesta päästä eteenpäin tie-
dostamattoman ongelman selvittelyssä. Vasta kun koko 
prosessin kulku on rationaalisesti jäsennetty, on edel-
lytyksiä kehittää empiiristä tutkimusta". (emt. s. 3092)

Alkaako ihmistieteen tieteenfilosofia hahmottua?
Rauhala kirjoitti vuonna 1972 artikkelin Psykoanalyy-
sin hermeneuttinen tieteenfilosofia, joka on julkaistu 
ensimmäisen kerran Turun yliopiston filosofian laitok-
sen julkaisusarjassa 2/1972. Artikkeli julkaistiin uudel-
leen Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 
41, Tampere 1993 kokoomateoksessa Eksistentiaalinen 
fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian mene-
telmänä – Maailmankuvan kokonaisrakenteen erittelyä 
ihmistä koskevien tieteiden kysymyksissä. Kolmannen 
kerran artikkeli julkaistiin uudistettuna kokooma-
teoksessa Hermeneuttisen tieteenfilosofian analyyseja 
ja sovelluksia, Helsinki University Press, 2005. Seu-
raavaksi seuraan vuoden 1993 painosta.

Koko kirjan (1993) esipuheessa Rauhala toteaa: 

”Tämänkaltaiset filosofiset perusteiden analyysit ovat 
vasta tulossa ajankohtaisiksi, psykologiassa, psykiat-
riassa ja monissa muissa humanistissa tieteissä”. (emt. 
s. 1). Edelleen esipuheessa Rauhala toivoo, että hänen 
analyysinsa voisivat valaista opiskelijalle eksistentiaa-
lisen fenomenologian mahdollisuuksia, kun selvitetään 
tajuntatieteiden perusteita. Tajuntatieteillä Rauhala 
tarkoittaa kaikkia niitä tutkimusaloja, joiden keskeisenä 
problematiikkana on inhimillinen kokemus – tai toisella 
tavalla ilmaistuna merkityksen ongelma. (emt. s. 2).

Varsinaisen artikkelin Psykoanalyysin hermeneutti-
nen tieteenfilosofia Rauhala aloittaa seuraavasti: "Var-
haisemmat positivismin (luonnontieteen) hengessä suo-
ritetut yritykset osoittavat, että luonnontieteitten tie-
teenfilosofiseksi analysoimiseksi kehitelty metodologia 
ei ole psykoanalyysin kannalta adekvaatti, koska siinä 
joudutaan edellyttämään psykoanalyysikin objek-
tiiviseksi luonnontieteeksi. Myöskään hengentietteitten 
tieteenfilosofiasta lainattu hermeneuttinen tekstiana-
lyysin malli ei ole osoittautunut soveliaaksi". (emt. 3).

Rauhala pohtii positivistisen ja hermeneuttisen tie-
teenfilosofian sopivuutta psykoanalyysin tieteenfilo-
sofiaksi, mutta tulee siihen tulokseen, että näiden kah-
den tieteenfilosofian peruslinjat eivät sovi tähän tarkoi-
tukseen vaan tarvitaan vielä yleisempää tyyppiä olevaa 
tieteenfilosofiaa valaisemaan asiaa. (Emt. s. 4).

Herää kysymys, mitä sitten tilalle? Tähän Rauhala 
tarjoaa sekä Edmund Husserlin fenomenologiaa ja 
Martin Heideggerin eksistentialismia kirjoittamalla, 
”On niin, että psykoanalyysin tieteenfilosofiaa ei voida 
nykyvaiheessa luonnostella nojautumatta Edmund 
Husserliin ja Martin Heideggeriin. On vaikea ajatella, 
miten edellä esitetyt minimivaatimukset (psykoana-
lyysin perusrakenteitten analyysi) voitaisiin saavuttaa 
tuntematta ja soveltamatta näitten tutkijoiden perus-
teellisia merkityksen (tajunnan) ongelman analyyseja”. 
(emt. s. 6).

Rauhalan ratkaisu on eksistentiaalinen fenomeno-
logia, josta hän kirjoittaa seuraavaa, ”Heideggerin filo-
sofiaa yhtyneenä Husserlin kehittelemään fenomenolo-
giaan kutsutaan eksistentiaaliseksi fenomenologiaksi. 
Sitä on pidettävä hermeneuttisen tieteenfilosofian suun-
tauksen päämetodina. Eksistentiaalisen fenomenolo-
gian merkityksestä ihmistutkimukselle seuraa sitä, että 
se on ennen kaikkea ihmisen filosofiaa”. (emt. s. 69)

Siis voimme puhua arkikielellä, että Lauri Rauhalan 
filosofia on Ihmisen filosofiaa! Luentosarja jatkuu ke-
väällä ja helmikuussa käsiteltiin Husserlin vaikutusta 
Rauhalan Ihmisen filosofiaan.

Käytetyt lähteet:
Lauri Rauhala, Mitä on psykoterapia ja kuka sitä 
tekee? (Jyväskylä, 1961)
Lauri Rauhala, Tiedostamattoman tajunnan tutkimus 
eri aikoina. (Suomen Lääkärilehti 33/1969); artikkeli 
perustuu Rauhalan väitöskirjaan (1969)
Lauri Rauhala, Psykoanalyysin hermeneuttinen 
tieteenfilosofia (Turku, 1972). Julkaistu kokoomateok-
sessa Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen 
tieteenfilosofian menetelmänä – Maailmankuvan 
kokonaisrakenteen erittelyä ihmistä koskevien tietei-
den kysymyksissä. (Tampere, 1993) 
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Vialainen aktiivi Sinikka Juntura 
täytti 75 vuotta marraskuussa. 
Hän on tehnyt mittavan uran 
vialaisena aktiivina ja edelleen 
Sinikan työpanos on tärkeä
yhteisömme toimivuuden kannalta.

Tiesitkö, että Sinikka kiinnostui 
Suomen kansallishengestä aluksi 
Suomi-neidon kautta. Ja että 
Snellman, Runeberg ja Lönnrot 
ovat olleet hänelle niin tärkeitä, että 
Sinikka oli tuttu näky näiden 
suomalaisten ikonien patsaiden 
lähettyvillä – jopa jouluaattona. 

Sinikka Juntura:

Miten lähdit henkiselle tielle? Mikä oli 
ensimmäinen ”henkinen ajatuksesi”? 
Miten löysit Vian, vai oliko se niin, että  
Via löysi sinut?

Olin etsinyt järkeä elämääni lukemalla psy-
kologisia ja muita elämäntaidon oppaita ja 
käymällä kristillisissä opiskelijatapaamisissa 
löytämättä etsimääni. Teosofista kirjalli-
suutta en ollut lukenut lainkaan, kun 1975 ta-
pasin ravintolassa irlantilaisen miehen. Hän 
kertoi auran väreistä ja jälleensyntymästä, 
joista en ollut aiemmin kuullut. Erityisen vai-
kutuksen minuun teki hänen perustelunsa us-
koa jälleensyntymään energian häviämättö-
myyden lain perusteella. Seuraavana päivänä 
söin yhdessä Marja-Leena Salojuuren 
kanssa elinkeinohallituksen ruokalassa ja 
kerroin hänelle mitä olin kuullut. Sen jälkeen 
Marja-Leena esitteli minulle Kirjeopisto 
Vian rajajoogan  kurssia, jonka päätin tilata.  

Olin opiskellut rajajoogan kurssia ehkä 
puolisen vuotta, kun minulle tuli opiskeluun 
tauko. Otin ”aikalisän”, koska en osannut 
vastata työkaverini esittämiin kysymyksiin 
Buddhasta. Tauon aikana huomasin, että ra-
jajoogan opiskelun luoma rauha ja harmonia 
olemuksessani vähenivät. Otin yhteyttä Kir-
jeopisto Vian opettajiin. Sain neuvoksi lukea 
Besantin kirjan Valoa Tielle. Sen jälkeen mi-
nulla ei ole ollut tarvetta etsiä muita henkisiä 
teitä. 

Olet kertonut tietoisesti pyrkineesi 
vuorovaikutukseen Suomen kansallis-
hengen kanssa. Millaisena näet Suomen 
kansallishengen tänä aikana ja millainen 
suhteesi kansallishenkeen on nyt? 

Tietoinen ensikosketukseni Suomen kansal-
lishenkeen oli vuoden 1985 alussa, kun haas-
tattelin Häntä Uusi Safiiri -lehteen 1/1985 
”Lähikuvassa Suomi-Neito”. Kirjoitin silloin 
Suomi-Neidosta kansanhengen ilmentymä-
nä. Käytin ilmaisua kansanhenki, jota esi-
merkiksi Hegel käytti usein. Sen sijaan Snell-

Sinikka Juntura

”Minulla ei ole 
ollut tarvetta
etsiä muita
henkisiä teitä”
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man hieman myöhemmin kirjoitti jo enemmän kan-
sallishengestä, itsestään tietoisen kansakunnan hengen 
ilmentymänä. Kansallinen herääminen liitti Suomen 
mukaan Euroopassa ajankohtaiseen  kehitykseen. Ke-
hitykseen, jonka innoittamana Walter Runeberg loi 
Aleksanteri II:n patsaan jalustaan Helsingin senaatin-
torilla Laki-veistoksen. Veistosta pidetään Suomen kan-
sallishengen ilmentymänä. Sen kopiot ovat presiden-
tinlinnassa ja säätytalolla.

Tutustumiseni Suomen kansallishenkeen alkoi siis 
ihmishahmoisesta, kansallispukuisesta Suomi-neidos-
ta. Hänen kuvaamisensa milloin missäkin, vähemmän 
mairittelevassa yhteydessä kiusasi minua. Kun tutustuin 
Aimo Reitalan kirjaan Suomi-neito, Suomen kuvallisen 
henkilöitymän vaiheet, ajatteluni ja tietoisuuteni siir-
tyivät vähitelleen puoliksi ihmistä ja jumaluutta kuvaa-
vaan Laki-veistokseen. Jopa niin, että suuntasin kävely-
reittejäni yhä useammin senaatintorille, jossa saatoin 
pitkäänkin ”keskustella kansallishenkemme kanssa”. 
Samalla kävelyreitilläni kävin myös vaihtamassa aja-
tuksia ”Snellmanin, Runebergin ja Lönnrotin kanssa” 
heidän patsaillaan. Nämä kävelyreitit kuuluivat jonkin 
aikaa myös omaan jouluaaton traditiooni. 

Koen edellä mainittujen keskustelujen olleen pyrki-
mystä etsiä yhteyttä kansallishenkeemme ulkoisen, ai-
neen maailman kautta. Hengen sisäistäminen edellyttää 
ulkoisista muodoista irtipäästämistä, ilmiön olemuksen 
tavoittamista ajattelun avulla. Jälkeenpäin tiedostin, et-
tä elämä oli ohjannut minut tutustumaan Suomen his-
toriaan ja etsimään sen punaista lankaa, hegeliläis-snell-
manilaisen filosofian mukaisena tietoisuuden tason ko-
hoamisena. Sen jälkeen olen pyrkinyt tietoisesti yhdis-
tämään tajuntani Suomen kansallishenkeen tavoitteena 
kutsumukseni  todellistaminen parhaalla mahdollisella 
tavalla kansallishenkemme tahdon mukaan.

Tällä hetkellä vialaisessa yhteiössä puhutaan hy-
veistä ja tutkitaan hyveitä. Jos sinun pitäisi nostaa 
kolme hyvettä omasta elämästäsi, niin mitä ne 
olisivat ja miten ne ilmenevät sinulle? Onko jokin 
hyve erityisen läheinen tai tarpeellinen tämän 
hetken elämässäsi?

Haastattelukysymystä pohdittuani valitsin elämääni 
vaikuttaneiksi hyveiksi yhteisöllisyyden, järkevyyden 
ja uskonnollisuuden/henkisyyden. Uskonnollisuus, to-

sin tiedostamattomana, alkoi pyhäkoulusta, joka oli mi-
nulle tärkeä. Rippikoulussa en odotuksistani huolimatta 
kokenut ”uskoon tuloa”. Jatkoin kuitenkin seura-
kuntanuorten tapaamisiin osallistumista jonkin aikaa. 
Vielä opiskeluajan alussa toivoin löytäväni sisäisen rau-
han uskonnollisten opiskelijajärjestöjen piiristä siinä 
kuitenkaan onnistumatta. 

Koen jälkeenpäin ajateltuna äitini edellyttäneen mi-
nulta järkevää toimintaa. Opiskeluaikana etsin tie-
toisesti lisää järkeä elämääni sisäisen rauhan löytämi-
seksi. Annoin itselleni kymmenen vuotta aikaa sen löy-
tämiseen. Onnistuin tavoitteessani kun 1975 aloitin ra-
jajoogan opiskelun.  

Filosofian opiskelun myötä yhteisöllisyyden merki-
tys avautui minulle Hegelin omaisuus-käsitteen kautta. 
Sen mukaan järki, henki saa ulkoisen aineen maailman 
moninaisuudessa mahdollisuuksia ilmentää itseään ja 
tulee samalla tietoiseksi aineen maailman rajoituksista. 
Opin vähitellen ymmärtämään, että työ vialaisessa yh-
teisössä oli mahdollisuus ilmentää henkeäni ja liittää se 
Valkean Veljeskunnan henkeen. Opin myös, että ne ra-
joitukset, jotka vialaisesta toiminnasta seurasivat esi-
merkiksi ajankäytölleni, olivat minulle hyväksi, sillä 
näin minulle jäi vähemmän aikaa ravintoailtoihin.

Yhteisöllisyys, henkisyys ja järkevyys ovat edelleen 
tärkeitä hyveitä, joiden todellistamisessa minulla riittää 
opittavaa. Niiden lisäksi koen tällä hetkellä ajankoh-
taisiksi hyveiksi kutsumuksen todellistamisen kannalta 
Alexander Havardin kirjassaan Hyvejohtajuus esit-
tämistä hyveistä suurisieluisuuden, nöyryyden ja roh-
keuden.

Suurisieluisuus on Havardille sielun kaipausta ja 
suuntautumista kohti suuria asioita, mikä syntyy ih-
misen suuren potentiaalin näkemisestä. Suurisieluisuus 
saa johtajan/ihmisen unelmoimaan ja visioimaan. Se 
antaa hänelle kasvamisen ja kehittymisen intoa. Ja halua 
auttaa muita etenemään samoin.

Nöyryyden avulla ihminen tunnistaa lähimmäisissä 
olevan jumaluuden, Jumalan kuvan ja kunnioittaa sitä. 
Hän palvelee Jumalaa palvelemalla lähimmäisiään. Hä-
nen motiivinsa ovat altruistisia. Häntä motivoi ”menes-
tyn palvellakseni” eikä ”palvelen menestyäkseni”. 

Rohkeus on suunnan säilyttämistä, oikeudenmu-
kaisten päämäärien toteuttamiseksi. Rohkeus on myös 
kykyä ottaa riskejä ja sietää vastoinkäymisiä ja epävar-
muutta.

Olet opiskellut myös filosofiaa. Oletko filosofian 
kautta syventänyt vialaisuutta? Jos olet, niin 
miten? 

Koen filosofian opiskelun syventäneen ymmärrystäni 
loogisesta positiivisesta ajattelusta ja sen merkityksestä. 
Ja päinvastoin. Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin me-
netelmänä looginen positiivinen ajattelu tukee hege-
liläis-snellmanilaisen filosofian mukaisen ajattelun ke-
hitystä subjektin ja subjektin tai subjektin ja objektin 
vastakkainasettelun kumoutumiseen ja edelleen sub-
jektin ja subjektin tai subjektin ja objektin ykseyteen.

Tajuntojen ykseys kansallishengen ja maailman-
hengen tajunnassa on lisännyt ymmärrystäni ajattelun ja 
työn tekemisen vaikutuksesta yhteiskuntaan ja laa-

Filosofian opiskelun myötä 
yhteisöllisyyden merkitys avautui minulle 

Hegelin omaisuus-käsitteen kautta. 
Sen mukaan järki, henki saa ulkoisen aineen 
maailman moninaisuudessa mahdollisuuksia 
ilmentää itseään ja tullen samalla tietoiseksi  

aineen maailman rajoituksista. 
Opin vähitellen ymmärtämään, 
että työ vialaisessa yhteisössä 

oli mahdollisuus ilmentää henkeäni 
ja liittää se Valkean Veljeskunnan henkeen. 
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jemmaltikin. Se on auttanut minua myös ymmärtämään, 
miten Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi voi toimia 
yhdyssiteenä eri Teiden välillä. Meidän ihmisten kes-
kinäinen veljeys/sisaruus on myös avautunut minulle 
aiempaa todellisempana edellyttäähän tajuntojen yk-
seys ylemmän Minän ohjausta elämässämme, Minän  
todellistumista minästä. 

Snellman puhuu filosofiassaan hengen aineellis-
tumisesta alemman minän ja aineellisten arvojen halli-
tessa ajatteluamme ja toimintaamme. Sielutietoisuu-
dessa aine henkistyy, jalostuneiden tunteiden ja järjen, 
altruistisen tahdon yhdessä toimiessa. Silloin henkinen 
ja maallinen työ eivät ole enää toisilleen vastakkaisia 
vaan toinen toistaan tukevaa henkistä työtä.  

Miten suhtaudut luterilaiseen teologiaan tai 
traditioon? Millainen on suhteesi kirkkoon? 

Suhtautumiseni kirkkoon on ollut myönteistä, vaikka en 
löytänyt sieltä etsimääni rippikouluaikana enkä opis-
keluaikana, koska koen kirkon tekevän paljon hyvää 
työtä. Opin aikoinaan, että on ihmisiä, joille Suomen lu-
terilaisen kirkon opetus sopii. Ystäväni ilmaisi asian 
niin, että hän tahtoo säilyttää lapsenomaisen uskonsa. 
Arvostukseni kirkkoa kohtaan lisääntyi, kun luin 500 
vuotta sitten toteutetusta reformaatiosta ja Mikael 
Agricolasta. Ymmärsin, että silloin luotiin Suomen 
kansallistajuntaan Lutherin teologian mukaiset ensim-
mäiset ajatuskoostumat muun muassa integraalius-
konnosta ja ihmisen jumalallistumisesta. 

Via-Akatemian uskontotieteen opintojen yhteydessä 
tutustuin Lutherin teologiaan ja opin ymmärtämään, et-
tä uskonnon kehityksessä ilmenevät samat vaiheet kuin 
yksilön, yrityksen ja kansakunnankin kehityksessä. 
Opiskelu lisäsi myös ymmärrystäni Wilberin kuvaa-
masta integraaliuskonnosta, henkisen ja maallisen elä-
män sekä järjen ja tunteen ykseytenä. Hegelin mukaan 
Lutherin  teologia aloitti uskonnon hengen kohoamisen 
katolisen kirkon edustamasta mielen tietoisuudesta sie-
lutietoisuuteen. Lutherin teologiaan sisältyy myös ih-
misen jumalallistumista koskevia henki-tietoisuuden 
todellistumisen mahdollistavia ajatuksia. 

Uskonnollinen kilvoittelu oli ollut mahdollista vain 
luostareissa. Kun Lutherille maallinen ja hengellinen 
regimentti, hallitusvalta, olivat yhtä tärkeitä, kilvoittelu 
tuli mahdolliseksi myös maallisessa elämässä / työssä. 
Luther otti käyttöön kutsumustyö-käsitteen. Henkinen 
kilvoittelu ei ollut enää vain ulkoista, tiettyjen tekojen 

suorittamista, vaan yksilön sisäistä ja jokaiselle ainut-
laatuista. Lutherin mukaan hyvä ihminen tekee hyviä te-
koja. Sen sijaan ulkoapäin määritellyt hyvät teot eivät 
tee ihmisestä hyvää. 

Anteeksiannosta Luther esimerkiksi sanoo, että pyy-
dämme Isä meidän -rukouksessa Jumalalta anteeksi 
syntejämme. Jumala on antanut meille syntimme an-
teeksi, mutta rukouksen lisäys; niin kuin mekin anteeksi 
annamme velallisillemme, edellyttää, että pyydämme 
anteeksi myös lähimmäisiltämme. Koska Kristuksessa 
asetumme lähimmäisemme sijaan pyydämme anteeksi 
myös hänen syntejään.

Lutherille Jumalan laki ei ollut ikuisesti samana py-
syvä järjestys, vaan ihmisissä ja historian vaihtelevissa 
tilanteissa elävä. Siksi usko ei voi kohdistua Jumalaan 
vain Luojana ja lainantajana, vaan sen tulee suuntautua 
ennen muuta Jumalaan, joka on antanut meille oman 
itsensä, oman olemuksensa Kristuksessa. ”Kristuksessa 
Jumala alkaa palauttaa paratiisia, jossa Jumala on ih-
misten sydämessä ja ihmiset toistensa sydämessä, ts. 
jossa Jumala on ihmisen asunto ja ihminen toisen ih-
misen asunto.”

Mitä kirjaa luet parhaillaan?

Aloitin vähän aikaa sitten Timo Miettisen kirjan, 
Eurooppa, Poliittisen yhteisön historia. Kirjan taka-
kannen esittelyn mukaan ”Toisen maailmansodan jäl-
keen rakennettua Eroopan unionia luonnehditaan usein 
historialliseksi rauhanprojektiksi. Sen taustalla olevat 
ideat ovat kuitenkin paljon varhaisempaa perua.”  
”Kirja on yleistajuinen johdatus Euroopan poliittisen 
järjestyksen keskeisiin ideoihin, niiden filosofisiin ja 
aatehistoriallisiin juuriin aina antiikista lähtien.”

Toinen kesken oleva kirja on Lauri Kallion Maail-
manhenki Pohjolassa, Snellman, Hegel ja hegeliläiset. 
J.V. Snellmanin (1806–1881) elämästä ja toiminnasta 
on kirjoitettu paljon, mutta kokonaisesitystä hänen fi-
losofiastaan ei ole julkaistu sitten viime vuosisadan 
alun. Kirjaesittelyssä sen sanotaan paikkaavan tätä auk-
koa ja toimivan samalla johdantona sekä Snellmanin et-
tä Hegelin filosofiaan.  

***
Haastattelun lähteinä on käytetty Sinikka Junturan 
kirjoituksia Uusi Safiiri -lehdissä 
US 1 2007 Lutherin ja Wilberin ajattelun ykseydestä 
US 1 2012 Integraalijohtajuus – sielun ohjaamaa 
lähimmäisen palvelua

”Arvostukseni kirkkoa kohtaan lisääntyi, kun 
luin 500 vuotta sitten toteutetusta 

reformaatiosta ja Mikael Agricolasta. 
Ymmärsin, että silloin luotiin Suomen 
kansallistajuntaan Lutherin teologian 

mukaiset ensimmäiset ajatuskoostumat muun 
muassa integraaliuskonnosta ja

 ihmisen jumalallistumisesta.”



Onnellisuus alkaa 
todellisuuden 
hyväksymisestä 
sellaisena kuin se on.

Jari Kiirla

Kuva Tarja Kemppainen
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Tässä kirjoituksessa hahmottelen suuntaviivoja 
sille, mitä on hyvedialogi. Kyse ei ole missään 
nimessä lopullisesta vakiintuneesta kuvauksesta, 
vaan piirroksen kaltaisesta hahmotelmasta, jossa 
on tarkoitus löytää suuntaviivoja hyvedialogin 
kehitykselle. Varsinaista kehitystyötä tekee koko 
vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä ja toki 
kaikki muutkin, jotka haluavat antaa palautetta ja 
mahdollisesti muillakin tavoilla kantaa kortensa 
kekoon.

Käyttäytymisen hyveet ja hyvedialogin kohtaavuus
Olemme oppineet jo lapsuudessa käyttäytymisen hy-
veitä kuten esimerkiksi kohteliaisuus, kunnioitus, hie-
notunteisuus ja läsnäolevuus. Käyttäytymiseen liit-
tyvien hyveiden arvo on siinä, että ne nostavat koh-
taamistemme tasoa korkeammalle. Ne mahdollistavat 
ystävyyden ja henkisen yhteyden. Ne mahdollistavat 
Hyvyyden Voimien paremman ilmenemisen ihmisten 
välisessä kanssakäymisissä ja yleensäkin ihmis-
suhteissa.

Mitä on
      hyvedialogi?

Jari Kiirla
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Hyvedialogissa, paitsi että keskustellaan hyveistä, on 
myös tarkoitus ilmentää hyveitä. Näinpä käyttäyty-
miseen liittyvät hyveet ovat kiinteä ja välttämätön osa 
hyvedialogia. Hyvedialogin ohjaajan on pyrittävä 
ilmentämään niitä parhaansa mukaan, mutta myös 
osallistujien on syytä kiinnittää tähän asiaan huomiota.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaisi? Kun tulin 
vialaiseen yhteisöön 90-luvun alussa, oli mukavaa kun 
ihmiset tervehtivät kunnolla toisiaan. Oli kättelyä. Oli 
halauksia. Oli lämpimiä sanoja. Oli tervetulotoivo-
tuksia. Siis kaikkea sitä, mitä toisen ihmisen kohtaa-
miseen tulisikin kuulua. Viime vuosina terveys-tur-
vallisuussyistä kättelyistä ja halauksista on luovuttu lä-
hes kokonaan. Lämpimistä sanoista, tervetulotoivo-
tuksista ja toisen ihmisen läsnäolevasta kohtaamisesta 
ei kuitenkaan ole tarpeen luopua, koska se on ter-
veysturvallista ja vieläpä edistää terveyttä.

Hyvedialogin ohjaajan on myös hyvä ottaa kaikki 
mukaan hyvedialogiin. Usein vähiten puhuvilla voi olla 
jokin arvokas oivallus jaettavanaan, kun heillä on enem-
män aikaa miettimiseen. Näille oivalluksille on hyvä 
tehdä tilaa ja hyvedialogin ohjaaja toimiikin näin. 
Pienillä kysymyksillä hän ottaa mukaan ne, jotka ovat 
vähiten äänessä. Ohjaajan onkin hyvä tarkastella dia-
logia metatasolta ja kevyesti ohjata sitä tarpeen mukaan. 
Pääpaino on kuitenkin osallistujien tarpeilla ja oival-
luksilla. Ohjaaja palvelee näitä yksittäisiä ja kokonai-
suuden tarpeita. Ehkäpä eräs tärkeimmistä tehtävistä 
hyvedialogin ohjaajalle on luoda se tajunnallinen, hen-
kinen ja fyysinen tila, jossa ihmiset voivat rakastavassa 
ilmapiirissä löytää itsestään tietoa – olla tiedon lähteillä 
– ja kohdata toisensa.

Filosofinen ajattelu ja dialogi
Tulevan Via-Akatemian järjestämän kesäakatemian 
teemana on Me olemme Kirjeopisto Via filosofinen kou-
lukunta T.E.M. Mitä tarkoittaa filosofinen koulukunta? 
Mitä tarkoittaa filosofinen ajattelu? Mitä tarkoittaa 
dialogi? Mielestäni nämä kolme kysymystä muodos-
tavat hyvän kokonaisuuden pohdittavaksi.

Usein uskonto ja filosofia nähdään toisistaan poik-
keavina ja jopa toisensa poissulkevina lähestymis-
tapoina. Tämä näkemys liittyy polarisoivaan ajattelu-
tapaan, jossa asioita halutaan yksinkertaistaa ja tehdä 
jyrkkiä eroja niiden välille.

Todellisuudessa jokaisen uskonnon taustalta löytyy 
filosofia, joka antaa maailmankuvan, jolla uskonnon-
harjoittajan tulisi tarkastella maailmaa. Minusta budd-
halaisuus on hyvä esimerkki. Toiset sanovat, että se ei 
ole uskonto ja toiset sanovat, että se on uskonto. Mie-
lestäni molemmat ovat oikeassa. Kyse on oikeastaan sii-
tä, miten uskonto ymmärretään. Jos uskonto ymmär-
retään siten, että siihen liittyy Jumala tai Jumalia, jotka 
ovat palvonnan kohteena tai ydinasia uskonnossa, niin 
buddhalaisuus ei ole uskonto. Siinä ei ole tässä mielessä 
Jumalia vaan valaistuksen saavuttaneita ihmisiä kuten 
Gauthama Buddha. Toisaalta, buddhalaisuutta voidaan 
harjoittaa hyvin saman tavoin kuin muitakin uskontoja 
eli palvovassa suhteessa johonkin korkeampaan ilman 

merkittävää oman itsenäisen ajattelun ja ymmärryksen 
kehittämistä.

Millaista on sitten puhdas filosofia ilman mitään 
uskontoa? Näkemykseni mukaan se voi jossain määrin 
toimia joillain filosofian osa-alueilla, mutta pelkäänpä, 
että ihmisen kannalta kaikkein olennaisimmissa kysy-
myksissä se ei toimi. Ajatellaanpa vaikka seuraavia ky-
symyksiä. Millaista on hyvä elämä? Miten ihmisen tu-
lisi kohdella toista ihmistä? Mitä ovat hyveet? Pel-
käänpä, että uskonnosta täysin puhdistettu filosofia ei 
kykene antamaan meille tyydyttäviä vastauksia näihin 
kysymyksiin.

Mielestäni lähestymistavan tulisi olla kaikkia uskon-
toja kunnioittava, mutta perustua filosofiseen ajat-
teluun, koska se kehittää yksilöä. Yksilöllisen kehityk-
sen kautta ihmisten väliset suhteet kehittyvät ja myös 
yhteiskunta kehittyy. Tätä kautta ihmiskunta löytää par-
haiten ratkaisut sitä tällä hetkellä vaivaaviin ongelmiin, 
jotka ovat luonteeltaan pääosin eettisiä. G. H. von 
Wright ymmärsi tämän: ”Voidaan jopa otaksua, että 
etiikka tulee perimään vuosisatamme filosofiassa sen 
roolin, joka siirtyi logiikalle 1900-luvun alussa.” (Hy-
vän muunnelmat: Esipuhe suomenkieliseen laitokseen: 
kirjoitettu syyskuussa 2000)

Filosofiseen keskusteluun kuuluu itsenäinen ajattelu, 
oman kannan muodostus ja dialoginen keskustelu, jossa 
toisten kantaa ja omaa kantaa haastetaan ja kehitellään 
argumenteillä. Näin ymmärrys kasvaa ja oma näkemys 
kehittyy. Ihmisestä tulee yhä enemmän itse itselleen, 
joka on Tyyne Matilaisen asettama vialaisen kehi-
tyksen tavoite. Tällaista filosofista keskustelukulttuu-
ria on hyvä opetella ja edelleen kehittää. Hyviä kysy-
myksiä pohdittavaksi:

- Millainen on toisen ihmisen uskonnollista käsitystä 
kunnioittava filosofinen keskustelu?

- Millainen on toisen ihmisen maailmankatsomusta 
kunnioittava filosofinen keskustelu?

- Miten löytää yhdessä viisauden lähteille, vaikka 
lähestymmekin sitä eri suunnista?

- Miten filosofinen keskustelu loppuu niin, että 
molemmat saavat säilyttää oman maailmankuvansa, 
mutta löydämme yhdessä sopuisasti viisautta, joka 
rikastuttaa molempia?

- Millaista on erimieltä olemisen taide, joka kun-
nioittaa toista ja synnyttää viisautta molemmissa?

Tällaisen keskustelun käymiseen dialogi on paras 
mahdollinen muoto. Dialogissa puhutaan ja kuun-
nellaan. Puhumisessa on tärkeä oppia argumentoimaan 
omia näkemyksiään selkeästi, jotta toinen voisi 
ymmärtää niitä. Tarvittaessa luoda sanoilla yhteinen 
konteksti, jossa toisen on mahdollista asettua ”sisälle 
minun maailmaani” – nähdä maailma minun silmäla-
sieni kautta. Mutta vähintään yhtä tärkeää, jos ei 
tärkeämpää on kuunteleminen. Millaista on keskittää 
100 prosenttia huomiostaan toiseen ihmiseen ja siihen 
mitä hän sanoo - olla täysin läsnä. Kunnioittaa toisen 
ihmisen käsityksiä ja sitä, miten hän on niihin päätynyt. 
Hänellä on oma elämäntarinansa, tie jota hän on 
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vaeltanut tähän pisteeseen. Se tie on muokannut hänen 
käsityksiään. Kunnioitanko hänen tietään? Kunnioi-
tanko hänen käsityksiään, vaikka en olisi samaa mieltä? 
Vaatii oikea sisäistä nöyryyttä kyetä kuuntelemaan 
toista aidosti ja kohdata toinen ihminen täysin. Siinä on 
kuitenkin dialogin ydin. Siitä alkaa rikastuttava dialogi 
– kahden tai useamman tien risteyksestä.

Hyvedialogin tarkoitus
Kun mietimme sitä, mitä hyvedialogi on, on hyvä pohtia 
sitä, mikä on hyvedialogin tarkoitus. Näen ainakin 
seuraavia tarkoituksia.

- Herättää hyveiden pohtimista ja niistä keskus-
telemista.

- Lisätä hyveitä ja hyveiden mukaista toimintaa     
maailmassa.

- Lisätä ihmisten omaa ajattelua ja ajattelun taitoja.
- Lisätä rakentavaa dialogia ihmisten, ihmisryhmien 

ja kansakuntien välillä.
- Tehdä maailmasta parempi paikka elää.
- Mahdollistaa yhä useammalle ihmiselle hyvä 

elämä.
- Lisätä hyvyyttä ja Hyvyyden Voimia maan päällä.
- Lisätä veljellisyyttä ja rauhaa maailmassa.
- Antaa ihmiselle valmiuksia tuoda elämäänsä hy-

veitä.
- Antaa ihmisille valmiuksia muuttaa omaa elämänsä 

hyväksi.
Lista ei ole millään muotoa lopullinen, vaan se antaa 

pienen kuvan siitä suuresta potentiaalista, joka liittyy 
hyvedialogiin. Potentiaalin, jota meidän tulisi tutkia, 
oppia ymmärtämään ja tuoda käytäntöön.

Hyvedialogia hyveistä
Hyvedialogin aiheena voivat olla hyveet. Silloin py-
rimme ymmärtämään hyveitä mahdollisimman hyvin ja 
saavuttamaan yhteyden niiden ydinolemukseen sekä 
peilaamaan tätä ydinolemusta ympärillämme olevaan 
todellisuuteen.

Mutta mitä ovat hyveet, eli mistä keskustellaan, kun 
keskustellaan hyveistä. Nähdäkseni hyveet ovat ide-
aaleja, ne ilmaisevat jonkun positiivisen ominaisuuden 
ideaalin esim. rohkea, oikeudenmukainen. Mutta voiko 
kukaan saavuttaa tuota ominaisuutta täysin? Voiko 
kukaan olla täysin rohkea? Voiko olla täysin ilman 
rohkeuden vastakohtaa pelkoa? En usko, että kukaan 
meistä rohkeaksi luonnehtimaansa ihmistä ajatellessaan 
ajattelee, että hän ei tunne koskaan ja missään tilan-
teessa pelkoa tai se pelko ei koskaan pääsisi edes vä-
häisimmässäkään määrin vaikuttamaan hänen toimin-
taansa. Ajattelemme, että riittävä määrä hyvettä (roh-
keutta) antaa meille luvan sanoa ihmisen omaavan tuon 
hyveen (rohkeus). Hyveet ovat siis Platonin idea-
maailman käsitteitä, joita sovellamme käytäntöön.

Hyveistä keskustellessamme lisäämme ymmärrys-
tämme noista hyveistä. Tavoittelemme ideamaailmassa 
olevia hyveitä ja reflektoimme niiden ilmenemistä 
täällä maailmassa, jossa ne ilmenevät jossain määrin va-
jaassa muodossa ideaaliin nähden. Hyveistä keskustelu 

ohjaa meitä näkemään hyveitä ympärillämme. Se ta-
vallaan virittää havainnointikykyämme uudella taval-
la. Voimme ymmärtää maailmaa uudesta perspektii-
vistä. Lisäksi hyveistä keskustelu yleensä motivoi meitä 
kulkemaan tiellämme ja elämässämme yhä enemmän 
hyveelliseen suuntaan, eli tulemaan ajatuksissamme ja 
toiminnassamme yhä hyveellisemmiksi.

Voi myös käydä omaa sisäistä dialogia hyveistä aset-
tumalla niiden ideaalien vaikutuspiiriin tajunnallisesti. 
Olisiko se sitten hyvemeditaatiota kun virittäytyy hy-
veiden taajuudelle ja hyvedialogia kun reflektoi niitä 
omaan elämäänsä? Tällaista hyvemeditaation ja si-
säisen hyvedialogin kombinaatiota voi kehitellä itsel-
leen harjoitusmuodoksi. Se sopii ainakin kaikille luon-
teenjalostamisesta kiinnostuneille rajajoogeille.

Hyvedialogi valitusta teemasta aikaperspektiivin 
sisällyttäen
Millaista on hyvedialogi jostain valitusta teemasta? 
Tätä on jo alustavasti kokeiltu joitain kertoja, mutta mi-
tään vakiintunutta muotoa ei ole vielä syntynyt. Toi-
saalta, vakiintunut muotokin on hyvä olla riittävän jous-
tava, koska kehitykselle on aina hyvä jättää tilaa. Ehkä 
olisi parempi tavoitella useampia vakiintuneita muo-
toja, jotka kokemus tulee näyttämään hyväksi. Tässä 
hahmottelen jotain ajatuksia hyvedialogista, jossa py-
ritään aikaperspektiivistä saamaan syvällisempi ym-
märrys valitusta aiheesta.

Kuten yllä kuvatusta hyvedialogin tarkoituksesta 
voimme huomata, hyvedialogin tarkoitus kytkeytyy hy-
vin monella tapaa meihin ja meidän elämäämme. Yksi 
tapa ymmärtää elämää, on ajatella menneisyyttä, 
nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Menneisyyttä kutsutaan 
usein historiaksi. Historian ymmärrys on menneisyyden 
ymmärtämistä ja sen ymmärtämistä, miten nykytilan-
teeseen on tultu. Yksilöillä, yhteisöillä ja kansakunnilla 
on oma historiansa. Vain historian ymmärtämisen 
kautta voimme saavuttaa syvällisen ymmärryksen ny-
kytilanteesta oli sitten kyseessä yksilö, yhteisö tai kan-
sakunta. Voidaan nähdä erilaisia kehityksen vaiheita, 
joiden kautta on edetty nykytilaan. Historia on avointa 
debatille. Ei ole olemassa yhtä oikeaa historian 
käsitystä. Käsityksemme historiasta on siis ajan mukana 
uusia jäsennyksiä hakeva prosessi.

Elämässä on myös nykyhetki eli hetki, joka on 
periaatteessa ainoa todellinen. Mitä enemmän sitä poh-
tii, sitä suuremmaksi mysteeriksi se osoittautuu. Poh-
timinen, keskustelu ja dialogi tapahtuu nykyhetkessä. 
Se ymmärrys, jonka olemme historiassa saavuttaneet, 
on meillä parhaimmassa tapauksessa käytettävissä 
nykyhetkessä. Sen avulla suuntaamme tulevaisuuteen. 
Tulevaisuuteen, joka on aina jossain määrin hämärän 
peitossa, koska se pitää sisällään lukuisia mahdolli-
suuksia. Voisimme sanoa, että tulevaisuus on mahdolli-
suusavaruus, joka aukeaa edessämme. Meidän kykym-
me nähdä sitä rajaa siitä meille itsellemme näkyvän 
osan. Tulevaisuudessa on aina myös potentiaaleja, jotka 
vetävät puoleensa. Hyveiden avulla viritetyt mah-
dollisuuspotentiaalit vetävät meitä todennäköisemmin 
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kohti hyvää tulevaisuutta. Siksi hyveet voivat auttaa 
meitä kohti hyvää tulevaisuutta ja oman mahdollisuus-
potentiaalimme huippua.

Nyt meillä lienee riittävästi rakennuspalikoita kye-
täksemme piirtämään ensimmäisen alkeellisen kuvan 
tällaisesta hyvedialogista. Hyvedialogi tapahtuu nyky-
hetkessä. Olemme läsnä tässä hetkessä. Kuuntelemme 
itseämme. Kuuntelemme toista. Olemme avoinna 
omasta itsestämme nousevalle viisaudelle. Olemme 
avoinna toiselle ihmiselle ja hänen kauttaan ilmenevästä 
viisaudesta. Hyvedialogin eräs tärkeimmistä peruspa-
likoista on läsnäolevuus ja sen lisäksi avarakatseisuus. 
Olemme valmiita tässä hetkessä kuuntelemaan itse-
ämme ja toista sekä muuttamaan, laajentamaan ja ja-
lostamaan käsityksiämme. Oman kokemukseni mukaan 
parhaimmat oivallukset tulevat juuri toisten ihmisten 
kautta. He ovat hyviä opettajia minulle.

Hyvedialogissa on läsnä aina historia – oma histori-
amme, toisen ihmisen historia, yhteisömme historia, 
kansakuntamme historia, ihmiskunnan historia. Hyve-
dialogissa hyväksymme kaikki nämä eri historian ker-
rokset osaksi nykyisyyttä ja suhtaudumme niihin kunni-
oituksella. Pyrimme ymmärtämään kaikkia näitä his-
torian kerroksia mahdollisimman hyvin. Siksi hyve-
dialogiin valmistuva ihminen perehtyy historiaan. His-
toriallinen perspektiivi otetaankin hyvedialogissa aina 
mukaan osaksi tarkastelua.

Hyvedialogissa kurkotamme kohti hyvyyttä. Hyvyys 
on olemassa tulevaisuuden potentiaalina. Tulevai-
suuden potentiaali on Teillhardin omegapisteen kal-
tainen. Edellä listaamani hyvedialogin tavoitteet ovat 
näitä tulevaisuuden potentiaalin sanallisia muotoja, 
joita kohti pyrimme. Hyvä ja jalo päämäärä on luokseen 
vetävänä voimana hyvin tehokas. Se pystyy muutta-
maan meitä ja maailmaa.

Olen aiemmin sanonut, että hyvedialogissa pyrimme 
lähestymään ja ymmärtämään jotain aihetta hyveiden 
kautta. Aluksi siis valitsemme tarkasteltavan aiheen. 
Tässä esittämäni perusteella meillä tulisi olla jonkin 
asteinen mielellään mahdollisimman hyvä ymmärrys 
aiheen historiasta.

Hyvedialogissa lähestymme tätä valittua aihetta 
hyveiden kautta, mutta emme toki pohdi pelkästään 
hyveitä. Voimme kuitenkin hahmottaa, mitkä hyveet 
ovat historiassa vaikuttaneet asioiden kehitykseen. 
Mitkä hyveet ovat ilmenneet? Mitkä hyveet ovat olleet 
paitsiossa? Millä tavalla nämä hyveet ovat muokanneet 
historian kulkua? Kun ymmärrämme historiaa, voimme 
paremmin ymmärtää mahdollisia hyviä tulevaisuuden 
kehityskulkuja. Mitkä hyveet auttavat tulevaisuudessa 
kohti parempaa tulevaisuutta? Miten nuo hyveet mah-
dollistavat tuota parempaa tulevaisuutta?

Tämä luonnehdinta on yksi kehityksenalainen luon-
nehdinta hyvedialogista. Tähän loppuun laitan vielä 
muutamia esimerkkejä mielenkiintoista hyvedialogin 
aiheista.

- Etyk ja Helsingin henki
- Suomalaisuus
- Vialaisuus
- Eurooppalaisuus

- Suurvaltojen rauha
- Kiinan ja Yhdysvaltojen rauhanomainen yhteiselo
- Nuoriso
- Uusioperhe
- Kasvatus

Ajatuksia hyveiden kehittämisessä itsessä

Hyveiden käsittely ideaaleina on yksi tapa lähestyä 
asiaa. Toinen tapa on niiden käsittely osana ihmiskun-
nan kulttuurien historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. 
Kulttuurista kertoo paljon se, mitä hyveitä siinä on 
arvostettu, koska se on antanut eettisen ohjauksen ky-
seisellä kulttuurille. Ja etiikka lopulta määrittää paljon 
kulttuurien potentiaalia  ja toteutumista.

Tämä yhdistyy ajattelussani siihen, miten hyveitä voi 
kehittää itsessään. Yksi perinteinen tapa on mantroissa 
olevien ideaalien kautta. Mantrat vahvistavat noita ide-
aaleja meissä ja sitten parhaan kykymme mukaan to-
teutamme niitä jokapäiväisessä elämässämme. Tämän 
lisäksi meidän on toki mahdollista kokeilla muitakin 
tapoja tietoisesti opetella ja vahvistaa jotain hyvettä 
itsessämme. Voimme perehtyä johonkin kulttuuriin 
ihmiskunnan historiassa tai nykypäivässä, jonka parissa 
kiinnostuksen kohteenamme oleva hyve on arvostettu ja 
jossa se ilmenee terveessä muodossa. Voimme "mat-
kata" tähän kulttuuriin, jos se on ollut historiassa, kir-
jojen, elokuvien ja mielikuvituksen avulla. Voimme 
opiskella tuntemaan sitä kulttuuria ja sitä miten kysei-
nen hyve on kiinteästi osana tätä kulttuuria. Näin voim-
me hengen tasolla saavuttaa tuon hyveen ilmenneenä 
täällä maaplaneetalla. Näin hyve ei jää pelkästään 
ideaaliksi, vaan kuvainnollista ilmausta käyttääkseni se 
tulee ”vereksi ja lihaksi”. Toisaalta, samalla myös 
vahvistamme kyseistä hyvettä maaplaneetan aurassa, 
kun nostamme sen historiasta tähän päivään. Se mikä on 
hyvää, tulee nostaa ja vahvistaa ihmiskunnalle henki-
seksi ravinnoksi.

Jos havaitsemme, että kyseinen hyve ilmenee tänä 
päivänä hyvin jonkin kulttuurin kautta, meidän on hyvä 
perehtyä siihen tänä päivänä. Jos mahdollista matkus-
taminen kyseisen kulttuurin pariin tuo meidät kyseisen 
kulttuurin auraan ja siten elävämpään yhteyteen kysei-
sen hyveen kanssa. Jos matkustaminen ei ole mahdol-
lista, ovat kaikki edellä mainitut keinot toki käytettä-
vissämme. Mitä matkusteluun tulee, meidän on hyvä 
pohtia matkalla ollessamme kyseisen kulttuurin hyvei-
tä. Opiskella niitä ja tulla tietoiseksi niistä ja miten ne il-
menevät. Se on hyvin konkreettista hyveiden opiskelua. 
Ehkäpä jonain päivänä järjestetään hyvematkoja. Joku 
henkisesti valistunut matkanjärjestäjä kertoo matka-
kohteen kulttuurista menneisyydessä ja nykypäivässä 
sekä avaa eri aikakausina siellä arvostettuja hyveitä ja 
miten ne ovat vaikuttaneet kulttuurin kehitykseen. Eh-
käpä jotkut tekevät sitä tänä päivänä jossain määrin tie-
dostamattaan, mutta jossain tulevaisuudessa tuo voisi 
olla tietoista. Eli silloin kun ihmiskunta tulee riittävän 
tietoiseksi hyveiden merkityksestä ja siunauksellisuu-
desta.

Antoisia hyvematkoja!

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä

16 VIA POSITIVA 1/2022



Integriteetti tulee latinan sanasta integritas, joka tar-
koittaa jotakin kokonaista, koskematonta ja ehjää. Alun 
perin se tarkoitti puhtautta ja täydellisyyttä. Nykykie-
lessä se yhdistetään myös rehellisyyteen ja luotettavuu-
teen. Se tarkoittaa myös vahvaa sitoutumista ja uskol-
lisuutta moraalisia arvoja kohtaan.  

Sanakirja.org netissä löytää sanalle 12 eri merkitystä: 
yhtenäisyys, kokonaisuus, jakamattomuus, rehellisyys, 
lahjomattomuus, tinkimättömyys, ehjyys, korkea mo-
raali, suoraselkäisyys, eheys, koskemattomuus ja louk-
kaamattomuus.

Vaikuttava lista upeita toimintatapoja. Kyseessä on-
kin ylätason metahyve, joka sisältää lähes kaikki muut 
hyveet ja luonteenvahvuudet. Hyveet ovat ideaaleja. Ne 
näyttävät meille mallin ja suunnan, miten meidän pitää 
toimia ja mitä kohti meidän pitää kulkea.

Moraalista integriteettiä on pohdittu paljon yritys- ja 
liike-elämän etiikan alueella. Mitkä ovat yrityksen 
arvot, miten yrityksen tulee toimia ja millaista on hyvä 
johtajuus.

Integriteetti sisältää joukon tasapainoisen, hyvän, po-
sitiivisen ihmisen ominaisuuksia. Integriteetti henkilö 
on persoonaltaan ehjä, oikeudenmukainen, luotettava ja 
rehellinen. Hän tunnistaa omat arvonsa ja toimii niiden 
mukaisesti. Hänellä on vahvat moraaliset ja eettiset pe-
riaatteet, joista hän ei tingi. 

Integriteetti, eheys/Kirjeopisto Vian rajajoogan 
opetuskirjeet 
Kirjeopisto Vian opetuskirjeiden sytytysmantrat ovat 
täynnä positiivisen, henkisesti vahvan ja inhimillisen 
ihmisen käyttäytymisen malleja. Integriteetti, eheä ih-
minen on oikealla tavalla altruistinen ja myötätuntoi-
nen lähimmäisiään ja myös itseään kohtaan. Hän ym-
märtää oikealla tavalla ihmisiä ja heidän käyttäyty-
mistään sekä sen motiiveja. Hän tulee hyvin toimeen ih-
misten kanssa. Hän antaa anteeksi ja unohtaa kokeman-

Integriteetti, eheys
Marja-Leena Salojuuri

sa loukkaukset sekä pyytää loukkaajalta ajatuksillaan 
anteeksi. Hän puhuttelee ihmisiä lempeästi ja ystä-
vällisesti. Hän käyttäytyy joka tilanteessa hienotuntei-
sesti ja pyrkii tuottamaan lähimmäisilleen mahdollisim-
man paljon iloa. 

Hänen ajattelunsa on järkevää ja johdonmukaista. 
Hän hallitsee itsensä ja tunteensa. 

Hänellä on henkistä energiaa, luovaa voimaa ja vita-
liteettia. Hän suorittaa jokapäiväisen elämänsä tehtävät 
hyvin, huolellisesti ja iloisin mielin.

 Hän on oikealla tavalla sisäisesti nöyrä. Hän on iloi-
nen ja optimistinen. Hän on kiitollinen siitä, mitä elämä 
on hänelle antanut ja opettanut.

Edellä on vain pieni osa niistä hyveistä ja positiivisen 
ihmisen ominaisuuksista, joita opetuskirjeisiin sisältyy. 

Miten tulla ehyeksi persoonaksi?
Kirjeopisto Vian opetuskirjeet sisältävät myös mene-
telmän, jonka avulla edellä mainitut ominaisuudet voi-
daan saada käytännössä toimimaan. Keskeistä mene-
telmässä on loogisen positiivisen ajattelutaidon kehit-
täminen luonteen jalostamiseksi. Negatiivisuuksista voi 
vapautua sammuttamalla ne itsessään ja muuttamalla ne 
positiivisiksi eli jalostamalla luonnettaan

Kirjeopisto Vian rajajoogassa keskeistä on oikea ajat-
telutapa – ajattelu, joka edistää positiivisten, jumalal-
listen arvojen lisääntymistä kaikissa ja kaikessa. Tä-
män vaikutuksen saa aikaan jokainen muodoltaan ja si-
sällöltään positiivinen ajatus. Keino itsensä kasvatta-
miseen ja hyveiden lisäämiseen on siis itseasiassa varsin 
helppo ja yksinkertainen. 

Tämä ei tarkoita negatiivisten tunteiden torjumista tai 
kieltämistä. Tarkoitus on oppia muuntamaan negatii-
visia tunne-energioita positiivisiksi ja vapautua pelois-
ta, sisäisistä kärsimyksistä ja muista epäharmoniaa ai-
heuttavista tunteista ja vähitellen kasvaa eheäksi ja ta-
sapainoiseksi persoonaksi.

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä
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Toisen arvoa alleviivaava katse saa aikaan rohkeutta. 
Sisututkija Emilia Lahden ajatelma.

Rohkeus on yksi kardinaalihyveistä kohtuullisuuden, 
käytännöllisen viisauden ja oikeudenmukaisuuden li-
säksi (cardo = saranatappi). Aristoteles (384 eaa–322 
eaa) kuvaili rohkeuden moraaliseksi hyveeksi pelku-
ruuden ja huimapäisyyden ääripäiden välissä. Rohkeus 
miellettiin maskuliiniseksi hyveeksi. Aleksanteri Suu-
ri (356 eaa–323 eaa) oli aikansa rohkea juhlittu sota-
sankari valloittaen Egyptin ja Persian edeten Intiaan as-
ti. Raukkamaisuutta ja pelkuruutta halveksittiin. Roh-
keus oli kykyä voittaa pelko. ”Rohkeus ei ole hyve”, sa-
noi Voltaire, ”vaan ominaisuus, joka on yhteinen rikol-
lisille ja suurmiehille”.  

Rohkeus parhaimmillaan vahvistaa muita hyveitäm-
me ja sen myötä palvelee meitä itseämme sekä lähim-
mäisiämme. Psykologien Peterson ja Seligman teke-
män onnellisuustutkimuksen mukaan hyveitä, jotka te-
kevät elämästä elämisen arvoista ja kehittävät positii-
vista mielialaa ovat: viisaus ja tieto, rakkaus ja inhimil-
lisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, transsen-
denssi,  rohkeus.

Rohkeus vahvistaa älyllistä ja rehellistä toimintaam-
me, lisää rakkautta ja inhimillisyyttä kohdata läheisem-
me ymmärtävästi ja kunnioittavasti, lisää pyrkimys-
tämme kykyjemme ja mahdollisuuksiemme mukaan 
vaikuttaa oikeudenmukaisuuden toteutumiseen,  ohjaa 
meitä elämään hyvää elämää kohtuudessa ja vahvistaa 
pyrkimystämme kehittää itseämme päästäksemme pa-
rempaan yhteyteen todellisen Itsemme kanssa. Kirjas-
saan Character Strengths and Virtues he jakavat Roh-
keuden seuraaviin luonteenvahvuuksiin: Urheus, Sin-
nikkyys, Eheys/Aitous, Rehellisyys, Elinvoimaisuus.

Voimme tutkia Rohkeutta myös eri laaduissaan fyy-
sisenä rohkeutena: urheaa toimintaa, jännittäviä har-
rastuksia; psykologisena rohkeutena: olemme oma it-
semme, kohtaamme myös omat pimeät puolemme ja 
moraalisena rohkeutena: puhumme sen puolesta, mitä 
pidämme oikeana ja hyveellisenä toimintana. 

 Yhteiskeskustelussa nousivat esiin totuudenmukai-
nen puhe, sydämen rohkeus, lempeydellä höystetty roh-
keus, rohkeus elämänmuutoksessa, luonteen kehittä-
minen jalommaksi. Tärkeää on olla oma itsensä. Itsevar-
muus ja uskallus riskeihin liittyvät rohkeuteen. Muutos-
johtajuus vaatii rohkeutta. Suomi Etyjin puheenjohtaja 
vuonna 2025.

 Opiskellessamme Via-Akatemiassa eheytämme itse-
ämme, saamme henkistä rohkeutta toteuttaa omaa kut-
sumustamme.

 Sinä olet aina ja joka tilanteessa oikealla ja järke-
vällä tavalla rohkea ja urhoollinen.

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi, IV opetuskirje

Hyve nimeltä rohkeus
Teksti ja kuva Tarja Kemppainen

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä



Lempeys

Teksti ja kuva
Sirpa Kupulisoja

Voimme lähestyä lempeyden käsitettä buddha-
laisen sydänmeditaation tavoin sisältä ulospäin.

Sydänmeditaatiossa keskittyminen aloitetaan tunte-
malla rakkautta ja myötätuntoa omaa kehoa kohtaan: 
Laita käsi sydämesi päälle, tunne lämpö. Kuvittele, 
kuinka kätesi kautta puhdas rakkaus virtaa lempeästi sy-
dämeesi ja sitä kautta täyttää kehosi kokonaan. Kun rak-
kaudellinen tila tulee tietoiseksi, voit laajentaa tunteen 
läheisiin ihmisiin, kansoihin ja edelleen koko maapal-
lolle. 

Tämän meditaation avulla voimme lisätä lempeyttä 
omaan tapaamme kohdata arki kaikkine haasteineen.

Lempeys on ystävällinen asennoituminen itseä ja 
muita kohtaan.

Rakastavan ystävällisyyden kehittämisen harjoitus 
on toinen keino muokata suoraan tunteitamme niin, että 
arvostamme itseämme enemmän ja suhtaudumme läm-
minsydämisemmin muihin. Harjoitus tunnetaan nimellä 
Metta Bhavana – Ystävällisen asenteen kehittäminen:

Kun olet ensin valmistautunut, pyri saamaan yhteys 
itsessäsi jo oleviin ystävällisiin tunteisiin.
· Kehitä ystävällistä asennetta itseäsi kohtaan.
· Kehitä ystävällistä asennetta ystävää kohtaan.
· Kehitä ystävällistä asennetta neutraalia ihmistä   
  kohtaan.
· Kehitä ystävällistä asennetta hankalaa ihmistä   
  kohtaan.
· Kehitä ystävällistä asennetta kaikkia neljän edellisen 
  vaiheen ihmisiä kohtaan ja laajenna sitten ystävällis- 
  tä asennettasi koskemaan kaikkia eläviä olentoja.

(                         )  

· Lempeys itseä kohtaan                          
Luonnollinen hengitys, rauhoittuminen, rentoutu-
minen, tyyneys

Netin suunnattomasta maailmasta löytyy paljonkin 
lempeyteen opastavia ajatuksia ja ohjeita:

Anna anteeksi itsellesi, lepo on lahja, salli hyvien asi-
oiden tapahtua itsellesi. Näiden mantrojen avulla voim-
me aina vakuuttaa itsellemme C. G. Jungin ilmaisemaa 
totuutta mukaellen: ”Minä en ole se, mitä minulle on ta-
pahtunut, vaan olen se, joksi sallin itseni tulla.”

Fyysisessä joogaharjoituksessa lempeys kytkeytyy 
rauhoittumiseen. Kehon harjoituksessa se tarkoittaa 
etenemistä ilman mielen pyrkimyksen pakottavaa voi-
maa. Keho itse asettuu asanaan (kehon tilaa tasapai-
nottava asento) hengittämällä, tietoisen irti päästämis-
en ja hellittämisen kautta. (Via Positiva 2/21, Lujan 
lempeä kurinalaisuus)

Lempeys mielen tasolla tarkoittaa asioiden, oman ke-
hon ja kehityksen hyväksymistä sellaisenaan. Riittävä 
määrä riittää. Itseen kohdistamamme lempeyden avulla 
voimme vapauttaa mielemme. Voimme päästää irti ai-
kaisemman elämämme synnyttämistä mielen painau-
mista, jotka saavat meidät toistamaan virhekaavojamme 
uudelleen ja uudelleen. 

Vialaisen ajatusjoogan mantrojen avulla teemme 
tästä mielen vapauttamisesta tietoista. Opetuskirjeissä 
kerrotaan syvähengityksen avulla rauhoittumisesta ja 
keskittymisestä.

Kaikessa meditoimisessa on tärkeätä hengittää luon-
nollisesti ja tyynesti.

Buddhalainen perinne opastaa, miten keskittyneessä 

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä

Lempeys on tunnetila, 
se on myös toiminnan tapa, 
jolla vaikutamme itseemme 
ja ympäristöömme.

Se on yksi rakkauden 
ilmaisumuoto, jonka avulla 
vahvistamme uskoa siihen,      
että meitä rakastetaan juuri 
sellaisina kuin olemme.
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tilassa voidaan pysyä tai siihen palata, kun mieli lähtee 
harharetkilleen. Voimme vapautua stressistä ja tuntea 
itsemme rentoutuneemmiksi pelkästään antamalla mie-
len viivähtää ja yhdistyä luonnolliseen hengitykseen: 
”Älä huolestu ajatusten ja kuvien syntymisestä ja katoa-
misesta. Kohdista vain lempeästi tietoisuutesi takaisin 
hengitykseesi ja keskitä tietoisuutesi siihen täysin.” 
(Tulku Thondup)

Tietoinen ajatusten lähettäminen
Buddhalaisuuden mukaan mieli tuottaa parantavia ener-
gioita, kun taas kiinteä ja vakaa ruumis antaa niille sijan 
sekä keskittää ja voimistaa niitä. (Tulku Thondup)

Kun kehitämme hengityksen avulla sallivan, myö-
tätuntoisen mielentilan, voimme lempeydellä kohdistaa 
tuota parantavaa voimaa itseemme ja läheisiimme.

·Lempeys muita kohtaan                                                                                                                                     
puhe, katse, kosketus, olemuksen väkivallattomuus

Vialaisessa menetelmässä lähetämme ajatustemme 
avulla hyviä, tasapainottavia energioita läheisillemme. 
Opimme välittämään näitä energioita myös puheemme 
ja kirjoitustemme avulla. Opetuskirjeistä voimme löy-
tää kuvauksen lempeydestä yhtenä kantavana voimana 
näissä lähetyksissä.

II Mietiskelyohjelma: Sinä tahdot puhua aina totta ja 
silloin korkeampi Minäsi valvoo puhettasi niin, että se 
samalla on lempeää. Opit vaikenemaan ja puhumaan 
oikealla hetkellä.

IV mietiskelyohjelma: 2G ja 3A
Sinä olet pitkämielinen, anteeksi antavainen ja lem-

peä (Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi)
 
Ei pidä unohtaa lempeää kosketusta. Lapsen nukah-

taminen helpottuu äidin tai isän käden silittäessä päätä. 
Kipu katoaa silityksen ja kevyen painalluksen avulla. 
Ihomme on herkkä ja tunteva elin. 

Koskettaminen on voimakas viestittämisen muoto. 
Jo rauhallinen käden laskeminen olkapäälle voi saada 
ihmeitä aikaan. Lempeällä kosketuksella on suuri mer-
kitys sairauksien hoitamisessa, sitä voisi hyödyntää 
enemmänkin, esimerkiksi hoivatyössä.

Buddhalainen perinne
Mahayana-buddhalaiset pitävät myötätuntoa erittäin 
parantavana keinona. Jopa elämän pienillä sosiaalisilla 
tilanteilla voi olla suuri hyvää tekevä vaikutus, kun 
opimme nauttimaan ja kunnioittamaan ketä tahansa, 
jonka kanssa olemme tekemisissä. Itämaisissa perin-
teissä, samoin kuin healing-menetelmissä liitetään pa-
rantamiseen myös lempeä katse.

”Kun puhut, puhu vaivattomasti, asiaankuuluvasti, 
selkeästi ja miellyttävästi, ilman halua ja vihaa, lem-
peällä äänellä ja sopivassa pituudessa. Kun katsot, katso 
rehellisin ja rakastavin silmin.” 
(Tulku Thondup)

Oman negatiivisuutensa hallitsevan ihmisen lähei-

syys sinänsä voi olla rauhoittavaa ja hoitavaa. 
Aivan kuten toiset ihmiset voivat pelkällä läsnäolol-

laan yllyttää muita vihaan ja pahuuteen, täysin väkival-
lattoman henkilön läheisyydessä muutkin huomaamat-
taan luopuvat väkivallasta. (Måns Broo)

Tietoinen läsnäolo on tila, jossa ihminen säteilee 
sisäistä tilaansa ympäristöön. Vuorovaikutus on energi-
oiden virtausta ihmisten välillä. Me voimme opetella 
muuntamaan välillämme virtaavia voimia lempeydellä 
ja siten osaltamme vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin 
maailmassa.

Lempeys suhteessa muihin hyveisiin
Mielenkiintoista on pohtia, miten lempeys liittyy mui-
hin hyveisiin. Esimerkiksi Tyyne Matilaisen johtotäh-
tihyveisiin: hyvyys, ystävällisyys, rakkaus ja jalous. 

Aristoteleen määrittelemiin neljään kardinaalihy-
veeseen: viisaus tai käytännöllinen viisaus, oikeuden-
mukaisuus, tai oikeamielisyys, rohkeus, kohtuullisuus.

Myös Tuomas Akvinolaisen luetteloon lisäämiin 
hyveisiin, jotka perustuvat Paavalin ensimmäiseen 
kortinttolaiskirjeeseen: usko, toivo, rakkaus.

Miten lempeä asenne ja viisaus kohtaavat toisensa, 
tai lempeys ja toivo? Voiko ihminen pyrkiä rohkeasti to-
tuuteen ja toimia silti lempeästi, aiheuttamatta kärsi-
mystä muille? Mitä itseasiassa rohkeus silloin tarkoit-
taa?

Vaitiolon harjoitus (mauna) on yksi tärkeä menetel-
mä totuudellisuuden kehittämiseksi.

Totuudellisuus (satya) eli totuuden puhuminen tar-
koittaa luopumista kaikesta valheellisesta kommuni-
kaatiosta. Koska joogan eettinen ohjeistus kuitenkin no-
jaa väkivallattomuuteen, haluaa joogan harjoittaja vält-
tää loukkaavaa totuutta. Jos hänen täytyy valita louk-
kaavan totuuden ja valheen välillä, hän välttää mo-
lempia ja pysyy vaiti. (Måns Broo)

Tähän voisimme verrata alussa mainittua Ope-
tuskirjeiden II Mietiskelyohjelman mantraa totuudessa 
pysymisestä sekä vaikenemisesta ja puhumisesta 
oikealla hetkellä.

Lempeys on vastalääke kovan maailman synnyttä-
mään kärsimykseen, mutta sen harjoittaminen ei ole 
helppoa. Ikuisen Itsen ja Pyhän Hengen voiman avulla 
voimme hallita alempaa itseämme. Kun alemman tie-
toisuutemme voima meissä vähenee, nousee lempeys 
luonnollisena olotilana esiin. Itsellemme ja toisillemme 
osoittamaa lempeyttä maailma tarvitsee juuri nyt.

Näitä ja muita, lempeyteen liittyviä kysymyksiä 
pohdiskelimme loppiaisen tapaamisen yhteydessä, lem-
peästi.

Lähteet:
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, Kirjeopisto 
Vian rajajoogan kurssi. Kymmenen opetuskirjettä. 
Toim. Terttu Seppänen. Via-Akatemian säätiö sr 
2019
Måns Broo (toim): Joogan filosofia 
Tulku Thondup: Mielen parantava voima

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä
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Lämpimästi tervetuloa!

Vialainen pääsiäistapahtuma järjestetään lähitapaamisena Kaukalinnassa ja etänä Zoom-yhteydellä.

Via-Akatemian pääsiäisen iltaseminaarin teema on Rauha. 
Vialaisen hyvedialogin kehitystyöryhmän jäsenet alustavat keskustelun aiheesta, joka on 
ajankohtainen ja tärkeä. Suosittelemme osallistumista. 

Viikonloppuna on myös Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sr vuosikokoukset ja niiden uusien 
hallitusten järjestäytymiskokoukset.

Pääsiäistapahtuma 15.–17.4.2022

Ohjelma
Pe 15.4. Talkoopäivä
La 16.4. 
Talkootöitä sisällä ja / tai ulkona
11.30 Lounas
13.00 Via ry:n vuosikokous
Via ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous
17.00 Päivällinen
Sauna
19.00 Via-Akatemian pääsiäisseminaari
Rauha, vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä
Arpajaiset

Su 17.4.
10.00 Via-Akatemian säätiö sr:n hallituksen kokous
Via-Akatemian säätiön sr uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous
13.00 Lounas

Osallistumismaksu: täysihoito 30 euroa/päivä Via ry:n jäsenet ja 35 euroa/päivä muut,
seminaari 25 euroa tai stipendi.
Ilmoittautuminen: ti 12.4. mennessä Via-Akatemiaan: via.akatemia@via.fi,
044 755 9636 tai 040 825 5165/Sinikka Juntura.

Lämpimästi tervetuloa!
VIA RY   VIA-AKATEMIA

VIA POSITIVA 1/2022 21

Hyvä Via ry:n jäsen!

Tervetuloa Via ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään Kaukalinnassa, Viitamäentie 189, Kerimäki 
ja etänä Zoom-yhteydellä lauantaina 16.4.2022 klo 13.00 alkaen.

Käsiteltävät asiat: yhdistyksen sääntöjen 10 §:n määräämät asiat. 

Ilmoittautumiset tiistaihin 12.4.2022 mennessä 
via.akatemia@via.fi, 044 755 9636 tai 040 825 5165.

VIA RY
Hallitus

Via ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen. 



Toimittanut Terttu Seppänen

Tyyne Matilainen (vas.) ja Mirja Salonen mökillä kesäaikaan
1980-luvulla.
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Mietiskeltäväksi opettaja Tyyne Matilaisen 
tiedoista poimittuja lauseita 

Hunajassa on 65 hivenainetta. 
***
Banaani on hyvin hyvä ruoansulatukselle. Pakastettu 
banaani laihduttaa, pilkullinen banaani poistaa 
stressiä. 
***
Kuorittu raakaperuna poistaa jännitystä. 
***
Retikkamehu puhdistaa parhaiten verta. Se antaa 
myös parhaiten sähköä. 
***
Sesamin siemenet vahvistavat hiuksia, niissä on 
seleeniä ja magnesiumia. 
***
Papaya-hedelmä sisältää 14 hivenainetta. 
***
Suklaassa on 8 hivenainetta. 
***
Passion hedelmässä 26 hivenainetta melkein 
alkutilassa, ei käy sokeritautisille.
*** 
Ravinto vaikuttaa aksioomien kuntoon.  
**
Raaka kuorittu porkkana raasteena pitää parhaiten 
aksioomat kunnossa. Se auttaa myös suruun ja antaa 
esiintymisvarmuutta.
***
Ihminen on terve jos hänellä on kaikkia ravintoaineita.
***
Auringon valo heijastaa 615 alkuainetta hedelmiin, 
kasveihin ja puihin. Kuunvalo heijastaa 915 
alkuainetta. 
***

Neljäs osa Tyyne Matilaisen tiedostosta poimittuja lauseita liittyy ravintoaineisiin.  
Vuosina 1975–1985 Tyyne Matilainen antoi oppilaiden kysymyksiin 

selvänäöllään katsomiaan vastauksia. 
Tuolloin yhteisön toiminnassa mukana olleet vialaiset muistavat nämä hetket, 
kun Tyyne Matilainen sytytti tulen (sytyttimellä) ja sai tulen avulla vastauksen. 

Tai hän pyöräytti käsiään. 
Tästä hän kertoi: ”Kun minä teen näin käsilläni, niin Luonto antaa minulle tiedon.”

On tärkeää muistaa, että nämä vastaukset eivät ole ”totuus”, 
vaan ne ovat liittyneet silloisena ajankohtana johonkin silloin merkitykselliseen tilanteeseen. 

Ne voivat edelleen antaa tuntuman siihen inspiroivaan ja kohottavaan ilmapiiriin, 
mikä vallitsi näissä kysymys–vastaus-keskusteluissa. 

Tyyne Matilaisen tarkoitus oli käynnistää oppilaissa henkisen kehityksen prosesseja ja 
hän oli taitava keksimään tähän erilaisia keinoja. 

Erityisesti hän kannusti oppilaitaan opiskelemaan, ajattelemaan kriittisesti 
sekä pitämään huolta terveydestään.

  
Tuntemattomat alkuaineet löytyvät kasveista. 
***
Fosfokoliini parantaa muistia.
***
Hasselpähkinä vahvistaa selkärankaa, jos pitää niistä. 
***
Piparminttutee herkistää sormia soittajilla. 
***
Ruisleivästä saa voimaa ja hivenaineita. 
***
Oluthiiva parantaa vanhoilla ihmisillä näkökykyä, 
nuorilla voimistaa. 
***
Nuorilla retiisi parantaa väsyneitä silmiä. 
***
Erivärisiä vaatteita pitämällä eri värit keräävät 
alkuaineita auringosta.
***
Inkivääri on vaarallista paljon nautittuna. 
***
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Piparjuuri elvyttää vähän nautittuna aivoverisoluja. 
***
Punajuuri elvyttää ja nuorentaa selkäydinnestettä, 
antaa magneettia. 
***
Lanttu ja nauris ovat terveellisiä, selleri hyvää vähän 
nautittuna. 
***
Mangaani on hyvää selkäytimelle. 
***
Alkuaine beryllium on välttämätön aivoverisoluille. 
Sitä saa vihanneskrasista, joka on aivoille hyvä 
idätettynä. 
***
Retikka, retiisin nuorempi sukulainen, on hyvä 
terveydelle. Se heijastaa selkäydinnesteeseen 
virkeyttä ja on eräs tärkeimpiä ravinteita ihmiselle. 
***
Simpukat parantavat ja nuorentavat, ne tuovat 
solukkoihin ravinnetta voimistaen niitä. 
***
Paprika antaa viisautta. 
***
Varsiselleri vaikuttaa tervehdyttävästi ja nuorentavasti 
erityisesti laskimo- ja valtimovereen.
***
Ginsengjuuri on terveellinen, pitää käyttää ohjeen 
mukaan. 
***
Ihminen on epävarma, jos hänellä ei ole magneettia 
ja magnesiumia hiuksissaan. 
***
Hivenainetasapaino tärkeä, aivot pysyvät kunnossa.
***
Persikka nuorentaa. 
***
Nektariini (persikan ja omenan risteytys) on 
selkäydinnesteen nuorentaja ja terveellinen.
***
Tomaatti ja kurkku pitäisi nauttia yht'aikaa. Ne vetävät 
silloin tietoa alkupisteestä.  Ensin voi syödä tomaattia 
ja kurkkua ja sitten pohdiskella jotain mieltä askarrut-
tanutta ongelmaa yksin tai vialaisten seurassa. 
***
Hunaja vetää aksioomien kautta alkupisteestä älyä. Se 
on ennen kaikkea intuition ja yli-intuition antaja, 
kuivatun lihan kanssa oikein hyvä. Voimistaa silloin 
selkäydinnestettä. 
****

***
Lakritsi kehittää älyä. 
***
Lehmuksenkukkatee antaa viisautta ja rauhoittaa, 
siinä on vähän ooppiumia. 
***
Bio Strath saa aikaan ennen kaikkea rauhoittavan 
vaikutuksen. Se poistaa joitain sopimattomia aineita 
kehosta ja on hyvää aivoille.   
***
Oxygenol on paras hammastahna: viisautta, älyä, 
tietoja. 
***
Alumiinikampa lisää hiuksiin magneetteja, joiden 
avulla ihminen pysyy terveempänä ja energisempänä. 
***
Avogado ja mango hyvä syödä samana päivänä - anta-
vat yhdessä ihmiselle magneettia. Ne muodostavat 
yhdessä selkäydinnestettä, jolla selkäydin nuortuu.  
***
Kylmäpuristettu aurinkokukkaöljy laihduttaa 
(1 ruokalusikallinen ennen ateriaa).
***
Ajattelu kehittyy hyvin paljon ravinteiden avulla. 
***
Mitä tietorikkaampi ihminen on sitä enemmän hänen 
hermostonsa saa irti ravinnosta.
***
 

Kuparia, esimerkiksi kuparitabletteja hyvä syödä, jos 
on tulehdus. 
***
Pronssikorut hyviä kaikille.
***
Keltainen Jaffa on hyvä erityisesti säveltäjille ja 
soittajille, se kehittää heissä älyä ja se kehittää heissä 
absoluuttista sävelkorvaa. 

Tyyne Matilainen työn touhussa työhuoneessaan 
Savonlinnassa.



Uskomusten voima

terveyden 

vahvistumisessa
Päivi Kansanaho-Guo

Viime kesän kesäakatemiassa käsittelin 
omassa luennossani tutkimustietoja 
plasebon ja nosebon vaikutuksista 
terveyteen ja hyvinvointiin. 
Olen koonnut tähän kirjoitukseen 
näitä tietoja ja omaa pohdintaa 
mielen voimasta. 

Kolme keskeisintä kysymystä on 

1) Mistä plasebossa on kyse? 

2) Mikä on nosebo? 

3) Miten voin hyödyntää tätä tietoa 
omassa elämässäni, omissa 
harjoituksissani?
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Plasebo

Yksi yleisimpiä selitysmalleja plaseboefektille on syy-
seuraussuhdemalli: Kun tiedämme tekijän X laukai-
sevan reaktion Y, niin plaseboefektissä X:ää muistut-
tava vihje laukaisee samaisen reaktion Y. Yle esitti ai-
koinaan sarjan Mielen salattu voima -sarjan, jossa näitä 
ilmiöitä esiteltiin. Kyseinen sarja on ollut myös Yle 
Areenassa.

Lääketutkimuksissa havaittiin, että ihmisillä on tai-
pumus luottaa siihen, että suurempi määrä lääkettä on 
tehokkaampi kuin pienempi. Tämä tuli todistetuksi 
neutraaleilla aineilla, niin sanotuilla lumelääkkeillä. 
Neljä lumelääkettä saivat esiin voimakkaamman reak-
tion kuin kaksi. Injektiona annettu lumelääke oli te-
hokkaampi kuin pilleri, vaikka aineen määrä oli sama. 
Väreillä on myös merkitystä. Siniset lumelääkkeet oli-
vat tehokkaampia kuin pinkit. Valebrändi (väärä eti-
ketti) sai myös aikaan sen, että koehenkilöt paranivat lu-
melääkkeen voimasta paremmin kuin ilman etikettiä 
olevista samoista lumelääkkeistä. Sairaalassa annettuna 
lumelääke tehosi paremmin kuin kotona otettu vastaava 
pilleri. Myös sillä oli merkitystä kuka lumelääkkeen 
antoi. Lääkärillä on vahvempi auktoriteetti ihmisten 
mielissä ja lääkäriltä saatu lääke tai neuvo auttoi enem-
män kuin hoitajalta saatu vastaava hoito-ohje. Myötä-
tuntoisuutta osoittavan lääkärin lumelääke tehosi pa-
remmin kuin etäisenä pysyttelevän asiallisen lääkärin 
vastaava lumelääke.

Nämä tutkimukset todistivat, että ihmiset arvottavat 
samoja ohjeita eri tavoin sen mukaan kuka tekee, mitä 
tekee, missä tekee ja miten tekee. Tämä on hyvä pitää 
mielessä, kun pyrkii objektiivisuuteen missä tahansa 
asiassa. Tunne itsesi, tunne mielesi toiminnat.

Usein plasebovaikutukset yhdistetään nimenomaan 
lääke- ja lumelääketutkimuksiin. Ne ovat kuitenkin vain 
yksi osa laajaa tutkimuskenttää. Plaseboefekti on tullut 
esiin myös niin sanotuissa valeleikkauksissa. Näennäi-

nen polvileikkaus on onnistunut parantamaan polvivai-
van, vaikka käytännössä ei ole tehty mitään muuta kuin 
leikkaushaava, joka tikattu kiinni. Jopa parkinsonin tau-
tia sairastanut nainen alkoi toipua vaikea-asteisista mo-
torisista oireista käytyään läpi lumeleikkauksen, jossa 
kalloon porattiin reikä ja reikä laitettiin takaisin kiinni, 
ei muuta. Hän tiesi osallistuneensa kokeeseen, jossa 
osalle tehtiin varsinainen leikkaus, osalle lumeleikkaus. 
Naisen elämänlaatu koheni pitkäksi aikaa aina siihen 
saakka kunnes hän sai kuulla, että olikin kuulunut lume-
leikkausryhmään. Sen tiedon jälkeen vointi heikkeni ja 
entiset oireet tulivat takaisin. (Effects of perceived treat-
ment on quality of life and medical outcomes in a doub-
le-blind placebo surgery trial)

Urheilijoiden keskuudessa on tehty useita plasebon 
kaltaisia tutkimuksia liittyen muun muassa urheiluval-
mennukseen. Väärää informaatiota on annettu esi-
merkiksi suoritusta mittaavaa ranneketta käsittelemällä. 
Tämä virheellinen informaatio on vaikuttanut suotui-
sasti nopeuteen, kestävyyteen ja voimaan. Myös luo-
vuuden esiin saamista on tutkittu plasebon kaltaisin ko-
kein. Kaikki tutkijat eivät ole olleet samaa mieltä mihin 
vetää raja, mikä on tieteen parissa virallista plasebotut-
kimusta, mikä plaseboa muistuttavaa tutkimusta. Joi-
denkin mielestä plasebon käsite hämärtyy, jos se irro-
tetaan liikaa lääketieteellisestä tutkimuksesta. 

Lääketieteen käyttämä Duodecim Terveysportti ku-
vaa plasebovaikutusta seuraavasti: ”Meidän kehomme, 
fysiologiamme, aineenvaihdunta, hormonitoiminta, 
kaikki kehomme reaktiot ovat vahvasti yhteydessä aja-
tuksiimme, siihen mihin uskomme. Lumevaikutuksia 
tutkivat tieteelliset kokeet ovat osoittaneet, että mielellä 
on suuri voima paranemisprosessin vahvistamisessa tai 
sen heikentämisessä, jopa haittaamisessa."

Professori Ted Kaptchuk on yksi plaseboefektin 
tutkijoista ja hän on sanonut: ”Plaseboefekti on 
enemmän kuin vain positiivista ajattelua — uskomista 
siihen, että hoito tai menetelmä toimii. Kyse on voi-
makkaamman yhteyden luomisesta aivojen ja muun 
kehon, niiden yhteistoiminnan välillä.”

Plasebosta puhuttaessa on tärkeää muistaa, että kyse 
on todellisista muutoksista, ei kuvitelluista muutok-
sista. Kun ihminen uskoo plasebopillerin parantavan, 
hänen oma uskomuksensa saa kehon fysiologiset muu-
tokset aktivoitumaan samalla tapaa kuin varsinaisella 
lääkkeellä. Ihminen ei parane plasebon vaikutuksesta, 
koska hän luulee olevansa terve. Päinvastoin, hänestä 
tulee terveempi, hän on terve, koska hän uskoo, että hän 
saa parantavia ainesosia tai toimenpiteitä. Näitä to-
dennettuja kehon muutoksia on muun muassa hormo-
nierityksessä (dopamiini, endorfiini, kortisoliarvojen 
muutokset). Aivokuvantamismenetelmin on havaittu 
yhdessä tutkimuksessa muun muassa otsalohkon voi-
makas aktivoituminen. Mentaalivalmennuksessa vai-
kutukset ovat kohdistuneet luovuuteen, kognitiivisiin 
taitoihin (tiedon käsittely, muisti, oppiminen) ja suo-
rituskykyyn

Nosebo eli uskomusten negatiivinen vaikutus 

On tärkeää tiedostaa mihin uskoo, sillä uskomuksilla on 
myös käänteinen puoli. Negatiivinen uskomus voi saa-

Plasebosta puhuttaessa on 
tärkeää muistaa, että kyse on 

todellisista muutoksista, 
ei kuvitelluista muutoksista. 

Kun ihminen uskoo 
plasebopillerin parantavan, 

hänen oma uskomuksensa saa 
kehon fysiologiset muutokset 
aktivoitumaan samalla tapaa 
kuin varsinaisella lääkkeellä. 
Ihminen ei parane plasebon 

vaikutuksesta, koska hän luulee 
olevansa terve. 

Päinvastoin, hänestä tulee 
terveempi, hän on terve, 

koska hän uskoo, että hän saa 
parantavia ainesosia tai 

toimenpiteitä. 
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da kehon sairastumaan. Epäusko puolestaan estää hyvin 
toimivaa lääkettä toimimasta täydellä teholla. Esi-
merkiksi kroonisesta kivusta kärsiville potilaille annet-
tiin ennestään tuttua, tehokkaaksi todettua kipulääkettä. 
Erona oli se, että tällä kertaa sanottiin, että kipulääkkeen 
teho hiipuu puolet lyhyemmässä ajassa. Tulos oli se, että 
kivut palasivat, vaikka kyseinen pitkäkestoinen lääke-
aine oli yhä kehossa ja se oli aiemmin pitänyt kivut pois-
sa puolet pidempään. Uskomus blokkasi hyvän lääk-
keen tehon. Näitä tutkimuksia on tehty useita juuri kipu-
lääkkeiden osalta. 

On myös huomattu, että kun lääkkeen ottaja lukee 
lääkeselosteesta mahdollisten haittavaikutusten listan, 
voi hän alkaa saada noita haittavaikutuksia, vaikka olisi 
aiemmin käyttänyt samaa lääkettä ilman ensimmäis-
täkään haittavaikutusta. Tässäkin kielteinen uskomus 
voi saada kehon reagoimaan itseään vastaan.

Astma- ja allergiatutkimuksia on tehty neutraaleilla 
aineilla (neutraalius on varmistettu aiemmilla kokeilla). 
Jos neutraalista aineesta on kerrottu, että se on voi-
makkaasti allergisoiva, koehenkilöt ovat saaneet aller-
gisia reaktioita ja astmakohtauksia. Yhtä lailla haitalli-
seksi väitetyt neutraalit aineet ovat aiheuttaneet pään-
särkyä, pahoinvointia, väsymystä. 

Kliinisessä työssä nosebovaikutukset voivat ilmetä 
joko uusina oireina, sairauden oireiden pahenemisena 
tai hoidon tehon vähenemisenä. 

Onko plasebovaikutuksille erityisen herkkiä 
yksilöitä olemassa?

Useiden eri persoonallisuuspiirteiden, kuten neurootti-
suuden, pessimismin/optimismin taikka erilaisten 
temperamenttipiirteiden on osoitettu liittyvän sekä pla-
sebo- että nosebovaikutusten voimakkuuteen. Mitään 
yleistä kaikenlaisille plasebo- tai nosebovaikutuksille 
herkkää ihmistyyppiä ei ole löydetty, vaan alttius rea-
goida eri mekanismeilla vaihtelee ihmisestä toiseen.

Kaikki ihmiset kokevat näitä vaikutuksia. Psykolo-
gisten ja fysiologisten mekanismien tutkimus on osoit-
tanut, että plasebo- ja nosebovaikutusten ilmenemisille 
on monia mekanismeja. Uusin tutkimus on löytänyt 
jopa geneettisiä eroja joissakin näistä mekanismeista.

Kuinka voisimme itse tuottaa plasebovaikutuksen 
ilman pillereitä?

Kun lukuisat tutkimukset ovat kerran todenneet, että 
palcebovaikutus on todellista, niin kiintoisa kysymys on 
se miten voisimme itse hyödyntää tätä tietoa. Ainakin 
kiinnittämällä huomiota omiin uskomuksiin. Estävätkö 
omat uskomukset toimivaa hoitoa tai vaikkapa henkistä 
harjoitusta toteutumasta parhaalla mahdollisella ta-
valla? ”Ei tämä ehkä kuitenkaan tehoa”-ajatus on 
tehokas mitätöijä, jota keho valitettavasti uskoo. 

Ja näin korona-aikaan voi myös pysähtyä miettimään 
miten otan kaiken information vastaan. Miten median 
välittämä tieto vaikka rokotteen tehosta ja kestosta vai-
kuttaa siihen miten hyvän voiman rokote voi saada? Jos 
haluan maksimoida hyvän vaikutuksen, kuinka paljon 
auttaa usko siihen, että tämä asia X on pitkäkestoisesti 
tehokas? Ja kuinka paljon eri tutkimukset ympäri maa-

ilmaa heiluttelevat omaa uskomusjärjestelmää? Näitä 
kysymyksiä on kiinnostavaa pysähtyä välillä mietti-
mään. 

Yhdessä migreenilääketutkimuksessa lumelääke oli 
jopa 50 prosenttia yhtä tehokas kuin varsinainen mig-
reenilääke siitä huolimatta, että kokeeseen osallistujat 
tiesivät ottaneensa lumelääkettä. Tämä yllätti tutkijat. 
Uskomuksella on vahva voima, mutta tutkijat päätte-
livät, että myös terveyttä edistävä teko vaikutti tulok-
seen. Toisin sanoen, kun ihminen on tottunut tur-
vautumaan lääkkeisiin, toistanut tuota tekoa riittävän 
monta kertaa, valelääkkeen ottaminen viestii keholle, 
että nyt on aika parantua. Kyse on lähinnä ehdollistu-
misesta.

Plaseboefektin syntyminen ilman placeboa kiinnos-
taa tutkijoita. Toisin sanoen miten välittää keholle viesti, 
joka aktivoi paranemisprosessin. Mikä on tuo viesti?

Brittitutkimuksen mukaan vaikuttavan X:n kaltainen 
vihje voi olla leikkausarvet, pillerit tai injektiot, laitteet, 
kosketus, sanat, eleet, hoivaympäristö tai sosiaaliset in-
terventiot. On myös esitetty, että plasebo ei ole vain 
aine, vaan se pitää sisällään sanat, rituaalit, symbolit, 
”merkitykset, jotka muokkaavat potilaan aivoja.”

Plasebotutkija Kaptchuk esitti, että avain plasebo-
efektin ymmärtämiseen, sen aktivointiin on terveyttä 
edistävissä rituaaleissa. Niillä hän tarkoittaa toistuvia 
toimintamalleja, joiden tekemiseen olemme sitoutu-
neita. Ne voivat olla yhtä lailla terveelliseen syömiseen 
keskittyminen, säännöllisesti toistuva meditaatio, joo-
ga, kuntoilu, sosiaalinen laatuaika. Ja pelkästään näihin 
asioihin liityvillä vihjeillä voimme aktivoida kehomme 
tuottamaan terveyttä edistäviä hormoneja. 

Jotta johonkin haluamme sitoutua niin, että alamme 
sitä harjoittaa, tarvitsee ensin olla usko. Kirjeopisto 
Vian opetuskirjeistä löytyy kohta ”usko on luova voi-
ma”. Mantroissa usko on kirjattu sisään muotoon ”minä 
uskon… sinä uskot…”. Kun tieteelliset tutkimukset 
ovat todentaneet lukuisin plasebotutkimuksin mikä voi-
ma uskomisella on fyysiseen kehoon, voi pohdintaa jat-
kaa myös siitä, mikä valtava voima uskolla on myös 
muilla tasoilla ja muihin käyttövälineisiin. Usko-
kaamme viisaasti.

Kirjoituksen pohjana on mm. National library of 
medicine -sivuston tutkimusartikkelit, , Duodecim
Pekka Louhialan Plasebon arvoitus kirja .

Plaseboefektin syntyminen 
ilman plaseboa 

kiinnostaa tutkijoita. 
Toisin sanoen 

miten välittää keholle viesti, 
joka aktivoi paranemisprosessin. 

Mikä on tuo viesti?
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Tässä uudessa kolumnisarjassani 
Kuulolla Kosmoksessa tutkin ja 
käsittelen löytämääni tietoa va-
paasti. 

 Kosmoksen ominaisuuksia 
ovat Jumalallinen Järjestys ja 
Valo. Tuomalla tietoja, ideoita, 
ajatuksia ja oivalluksia Kosmok-
sen Valoon, ne harmonisoituvat 
ja järjestäytyvät Elämää luoviksi 
Hyviksi voimiksi.

***

Olen aloittanut Kriittisen kor-
keakoulun Filosofisen praktiikan 
koulutusohjelmassa syksyllä 
2021. FM, filosofi Heikki Vuo-
rilan johdolla tutkimme neljää 
ideaalityyppistä ja filosofian his-
toriallista ihmiskäsitystä, jotka 
Heikki Kannisto on esitellyt ja 
käsitellyt tekstissään Ihminen ja 
normatiivinen järjestys: ehdotus 
filosofisten ihmiskäsitysten typo-
logiaksi. (Teksti löytyy kirjasta 
Ihmisen mallit, Symposiumi fi-
losofisesta antropologiasta; toi-
mittanut Timo Laine. Jyväsky-
län yliopiston filosofian laitok-
sen julkaisuja 1994).

Ideaaliset ihmiskäsitykset 
ovat essentialistinen, naturalis-
tinen, kulturalistinen ja eksisten-
tialistinen. Olen pohtinut näitä 
historiallisia ihmiskäsityksiä 
suhteessa kokemukseemme ajas-
ta. Omalla tavallaan lähestymis-
tapani tuo ne historialliselta ja ra-
tionaaliselta tasolta mystisem-
pään ulottuvuuteen ja nykyisen 
henkisen tiedon äärelle.

Essentialistiseen ihmiskäsi-
tykseen sisältyy käsitys siitä, että 
ihmisellä on jo syntyessään es-
sentia, olemus. Se on kosminen 
mallikuva. Essentia antaa pää-
määrän ja mallin, se on ennalta 

määrätty. Edustamme ja toteu-
tamme mallikuvia eri asteisina. 
Itse ymmärrän tällaisen kosmi-
sen mallin ihmisen ideaalina tai 
vaikkapa potentiaalina, joka on 
arkkityyppinä tajunnallisessa 
kentässä. Vaikka erityinen ole-
mus olisikin jo syntyessämme 
valmiina, voimme saada ideaa-
lisiin olemuksiin yhteyden aja-
tuksen ja kohotetun emootion 
avulla. Aikakäsityksessämme tä-
hän mielestäni liittyy vertikaa-
linen aika ja ikuinen nyt-hetki. 
"Tässä ja nyt -hetkessä" on mah-
dollista todellistaa olemuksen 
ideaali. 

Naturalistinen ihmiskäsitys 
näkee ihmisen luonnonolentona 
ja osana luontoa. Ihmistä voi-
daan tutkia sen puitteissa luon-
nontieteellisesti. Käsitys on em-
piiriseen kokemukseen pohjau-
tuva eli aistihavainnot ja koke-
mukset ovat keskiössä. Käsitys 
on myös biologispainotteinen. 
Tämä mielestäni kertoo ihmi-
sestä luonnon todellistumana ja 
myös materiaan sitoutuneena. 
Aikakäsitys on silloin tietysti ho-
risontaalinen, sillä biologiseen 
olemassaoloomme liittyy synty-
mä ja kuolema. Mutta näin on 
vain fysikaalisessa maailmas-
samme.

Kulturalistinen ihmiskäsitys 
pitää ihmistä itsensä luojana. Ih-
misestä tulee ihminen vasta kul-
jettuaan läpi kulttuurisesti mää-
räytyneen kasvu- ja kasvatus-
prosessin. Tärkeässä asemassa 
on kieli, sillä sen kautta ihminen 
on sidoksissa yhteisöönsä ja jä-
sentää maailmaansa. Mielestäni 
aikakäsitys on tässäkin horison-
taalinen, sillä ihminen on tässä 
situationaalisen kasvuprosessin 
tulos. Ihminen syntyy tiettyyn 

kulttuuriin, heimoon, yhteisöön 
ja perheeseen, joihin hän sitten 
tulee tunne- ja ajatusenergioil-
taan sidotuksi. Niitä sidoksia voi 
työstää vaikkapa terapiassa, mi-
kä on työskentelyä horisontaa-
lisella aikajanalla.

Eksistentiaalinen ihmiskäsi-
tyksen mukaan ihmisen olemus 
on vapaus. Ihmisellä ei ole mi-
tään määrättyä mallia, jonka kal-
taiseksi tulisi tulla. Hän rakentaa 
sellaisen itselleen vasta omien 
vapaiden valintojen kautta. Mi-
kään järjestys ei sido ihmistä: ei 
kosminen eikä luonnonjärjestys.  
Ihminen on vapaa valitsemaan it-
sensä toisenlaisena ja voi asettaa 
itse omat ihanteensa ja päämää-
ränsä. Oleminen on ennen ole-
musta. Mielestäni tässä ilmenee 
kaksi aikakäsitystä: piste ja syk-
lisyys. Aika on ”romahtanut pis-
teeksi”, jossa valinta tehdään. Jo-
kainen hetki on mahdollisuuden 
piste. Jokainen valinta kuitenkin 
vaikuttaa syy- ja seurauksenlain 
mukaisesti, joten ihminen elää 
myös syklisessä ajassa. Tällai-
nen aikakäsitys on muun muassa 
henkisessä astrologiassa.

Näiden neljän ideaalisen ih-
miskäsityksen keskelle voimme 
asettaa ihmisen. Hän voi suun-
nata ja painottaa olemistaan jo-
honkin suuntaan tai olla näitä 
kaikkia. Kysymys on itsensä ym-
märtämisestä osana hahmotta-
maansa todellisuutta. Horison-
taalisen ja vertikaalisen ajan leik-
kauspisteessä voimme todellis-
tua Ikuisina Kosmisina Olentoi-
na. Millainen ihmiskäsitys tämä 
sitten on? Kuka oikeastaan olet?

Me ikuiset kosmiset olennot

Elina KakkoKuulolla Kosmoksessa
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Kauneuden voima - 
kaikkialla on kaunista

Sirpa Kupulisoja
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Kun elämässä nousevat myrskyt, ovat maailman 
kuohut synkkää katsottavaa. Ympärillä on paljon 
uupumusta, vihaa, ahneutta, vallanhimoa, kaikkea 
sitä, joka piilottaa alleen ihmisluonnon pyhyyden. 
Silloin on aika tietoisesti nostaa silmiensä eteen 
jotakin kaunista. Voimme keskittyä näkemään 
kaikki pienet asiat, kauniit kuvat, hyvät ajatukset, 
kohottavat hetket elämässä ja tarttua niihin.

Antiikin aikana kauneus käsitteenä liitettiin oikeisiin 
mittasuhteisiin ja harmoniaan.

Objektin mittasuhteiden tarkoituksenmukaisuus oli 
osa kauneuden ilmenemismuotoa. Mikäli objektin mit-
tasuhteet eivät palvelleet tälle ominaista toimintaa, se ei 
myöskään voinut olla kaunis.

Platon puolestaan määritteli kauneuden idean eli to-
dellisen kauneuden, josta aistimaailmassa ilmenevä 
kauneus on vain heijastus. Jatkuvasti muuttuvan aisti-
maailman taustalla oleva todellinen muuttumaton kau-
neus voidaan hänen mukaansa tavoittaa ainoastaan jär-
jen avulla. Silti ilmiömaailman kauneuden ilmentymät 
saattavat johdattaa tämän henkisemmän kauneuden ta-
juamiseen.

Kauneuden kohtaaminen synnyttää aktiivisen tilan, 
jonka seurauksena ihminen voi oivaltaa jotain todelli-
sesta omasta luonnostaan sekä itsestään osana luoma-

kuntaa. Kauneuden oivaltaminen on mieltä kohottava, 
aktiivisen läsnäolon tila. Siten se voi kokemuksena olla 
myös voimaannuttava. Kaunis ilmiö pyyhkii pois mieltä 
samentavat tuntemukset ja maailma näyttäytyy toisen-
laisessa valossa.

Kauneudelle on Plotinoksen mukaan tyypillistä ai-
van erityinen vetovoima, jonka voi tuntea jo ensisilmä-
yksellä. Kauniin kohteen havaitessaan ihmisen sielu vi-
rittyy ikään kuin ”yhteissointiin” sen kanssa. Hänen 
mukaansa kauneuden kokemukseen liittyy tuttuuden 
tunne. Rumuus sen sijaan on sielulle vierasta, mistä 
syystä se torjuu rumat kohteet ja yrittää välttää niitä. 
Kauneuden kokeminen ei edellytä määritelmiä, vaan 
järjen ja moraalin kasvattamaa herkkyyttä kauneuden 
vastaanottamiseen. 

Myöhemmin kauneuden filosofiaa tutkineet Martin 
Heidegger ja Hans-Georg Gadamer korostivat taiteen 
kokemisen tapahtumaluonteisuutta, jota jälkimmäinen 
painotti erotuksena passiiviseen havainnointiin. Silloin 
ihmisen kyky havaita kauneutta myös vaikuttaa taide-
kokemuksen laatuun. ”Kauneus on katsojan silmässä.” 
Katsoja virittäytyy vastaanottavaan tilaan voidakseen 
kokea todellista kauneutta.

Nykyajan kauneuskäsitys on monimuotoinen, sen 
määritteleminen ei ole enää yksinkertaista eikä sitä ole 
tehtykään pitkään aikaan. Itse koen kauneuden yhtenä 

Kauneus on positiivinen arvo ja sellaisena tärkeä, 
positiivinen vaikuttaja ihmiselämässä. 

Kauneudella on herättävä vaikutus: 
se voi laajentaa tietoisuutta ja auttaa näkemään kauneutta 

sekä omassa itsessä, luonnossa 
että kulttuurielämän ilmiöissä.



askelmana kohti todellista, henkistä itseä. Kauneus on 
positiivinen arvo ja sellaisena tärkeä, positiivinen vai-
kuttaja ihmiselämässä. Kauneudella on herättävä vai-
kutus: se voi laajentaa tietoisuutta ja auttaa näkemään 
kauneutta sekä omassa itsessä, luonnossa että kulttuu-
rielämän ilmiöissä.

Kauneuteen liittyviä hyveitä
Platon ja muut kreikkalaiset puhuivat kauniista termillä 
kalos, substantivoituna to kalon tai to kallos. Kalos-ter-
mi ei tarkoita ainoastaan esteettisesti kaunista vaan 
myös moraalisesti kaunista, eli jaloa. Näiden lisäksi ka-
los-termiä käytettiin yleismerkityksessä viittamaan sel-
laiseen, mikä on hyväksyttävää, kiitettävää tai miellyt-
tävää. Tällöin kyse on hyvästä, sen välineellisessä mer-
kityksessä – hyvästä johonkin tarkoitukseen tai hyvästä 
jollekulle.

Gorgias yhdisti kauneuden osaksi luonnollista, hy-
vää järjestystä:
”Valtion suhteen oikea järjestys (kosmos) on sen 
miesten erinomaisuudessa, 
ruumiin suhteen sen kauneudessa (kallos), 
sielun suhteen sen viisaudessa, 
teon suhteen sen hyveessä, 
puheen suhteen sen totuudessa. 
Näiden vastakohta on epäjärjestys (akosmia).”
(Puolakka)

Eero Ojasen mukaan kauneuden voi liittää yhdeksi 
totuuden ja hyvyyden kanssa. Laki ja moraali yhdessä 
voivat pahimmassa tapauksessa johtaa jonkinlaiseen 
kehnoon moralisointiin. ”Kauneus tuo mukaan sellaisen 
yksilöllisen tason, jota totuus ja hyvyys eivät yksin ta-
voita.” 

Kauneus taas yksinään on ongelmallinen asia, osin 
juuri siksi, että se on niin epämääräinen. Pelkän kau-
neuden tavoittelu johtaa helposti pinnallisuuteen. 
(Ojanen)

Elämän tarkoituksena yksipuolinen kauneuden ihan-
nointi helposti vääristää todellisuuskuvaa. Ihmisarvot 
pelkistyvät itse rakennetun mielikuvan ympärille. Toi-
saalta kauneuden idean hylkääminen johtaa mustaval-
koiseen järkimaailmaan, jossa tunneminän kokemukset 
minimoidaan ja pahimmassa tapauksessa jopa kielle-
tään. Ojanen sanoo kauneuden olevan suostumista, sen 
näkemistä, että kauneus on elämään kuuluva asia ja 
mahdollisuus.

Kauneus on mahdollisuus
Ajatus on luovaa voimaa, jonka avulla voimme suun-
nata ympärillämme kulkevia energioita. Pysähtyminen 
kauneuden äärelle antaa mahdollisuuden lisätä hyvää 
energiaa. Kauniit ajatukset muuttavat mieltä, rauhoitta-
vat, uudistavat. Auttavat nousemaan epätoivon ja tyl-
syyden kuopasta. Tietoinen pysähtyminen kauniin het-
ken vastaanottamiseen kehittää kykyä olla läsnä ja vuo-
rovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kyky kohdata Ikui-
suus ja korkeampi tietoisuus vahvistuu.

Yksikin kaunis ajatus voi vapauttaa mielemme tur-
hautumisen suosta ja kohottaa tietoisuutemme negatii-
visuuksien yläpuolelle. Toistamalla, harjoittelemalla 
mieli vahvistuu luomaan lisää kauneutta. Opimme nä-
kemään ja synnyttämään kauneutta sekä ammentamaan 
siitä sisäistä voimaa, vaikka raskasmielisyys yrittää tu-
kahduttaa elintilaamme. Mitä määrätietoisemmin, kun 
meitä uhkaa lannistuminen, tartumme hetkeen ja kiin-
nitämme huomiomme johonkin kauniiseen, sitä hel-
pommin opimme vähitellen päästämään irti negatii-
visuuksista. Huomaamme hallitsevamme ajatuksiam-
me kauneuden avulla. 
                                      
Lähteet:
Eero Ojanen: Kauneuden filosofia
www.filosofia.fi/estetiikka/Kalle Puolakka, julk. 
8.5.2018

Jutun kirjoittaja Sirpa Kupulisoja on jooganopettaja, 
koulutettu hieroja, tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä
SJL Joogalehden toimitusneuvoston jäsen.
Teksti julkaistaan myös Sateenkaarisanomissa.
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Argumentti on perustelu suppeammassa muodossaan – 
laajemmin  osakokonaisuus johon kuuluu ainakin väite 
ja perustelu. Filosofinen kysymyksenasetttelu on oman-
laistansa, omaa laatuaan – se eroaa arkikyselystä siinä, 
että se on usein monissa liemissä marinoitua, pidem-
pään haudutettua ja kypsytettyä. Ominaista ja olen-
naista on ajatusten punnitseminen ja niiden suhteiden 
jäsentäminen. Jäsentämistä voi auttaa argumentaatio-
kaavion tekeminen – eräänlainen mind map, jossa hae-
taan teesi tai keskusväite, puolesta ja vastaan -väitteitä 
sekä niiden taustoja ja taustaoletuksia – suppeammin tai 
pidemmän kaavan kautta, perusteellisemmin.

Se (seikka) minkälaisia vastauksia kysymyksiisi saat, 
riippuu siitä mitä kysyt ja kuka/ketkä vastaavat – vas-
taatko itse asettamiisi kysymyksiin, sisäisenä monolo-
gina vai vastaako niihin joku muu – ystäväsi, perheenjä-
senesi, ”keittiöfilosofi”, jonkin alan auktoriteetti – vai 
filosofisen koulutuksen saanut filosofi. Filosofitkin voi-
vat olla vielä opiskelija/opiskeluvaiheessa ja toisaalta 
löytyy pitkän elämänkokemuksen omaavia, filosofisia 
teoksia julkaisseita maineikkaita filosofeja.  Miten on 
kuuntelemisen ja kuulemisen laita – jaksatko kuunnella 
vastausta/vastauksia, herääkö jatkokysymyksiä jom-
mankumman taholta? Oletko miettinyt kysymystäsi pit-
kään vai nouseeko se hetkessä ja tietyssä tilanteessa? 
Onko sinulla/teillä aikaa pohtia kysymyksiä? Nouseeko 
odotettuja vai odottamattomia kysymyksiä – innostavia 
ja haastavia, outoja, uusia ja mahdottomiltakin tuntuvia 
kysymyksiä? 

Mallinnettuna ja hahmoteltuna: meillä on a) kysymys 
b) vastaus eli väite c) väitteen perustelu ja d) tausta-
oletukset eli esimerkiksi kysymys ”Minkälaista on loo-
ginen positiivinen ajattelutaito” kaipaa vastauksia pe-

Asta Aronen

rusteluineen ja taustaoletuksineen. Mitä nousee mieleen 
heti tai ajan kanssa? Minkälaisia vastauksia peruste-
luineen ja taustaoletuksineen löydät? 

Olennaista on tunnistaa väite ja sen perustelut. Sa-
massa yhteydessä voi olla useampia väitteitä – pääväite 
saattaa löytyä näistä – jos tarkastelee lisäperusteluja ja 
taustaoletuksia se saattaa auttaa. Väite voi olla kysy-
myksen tai kehotuksenkin muodossa – tai jopa jätetty 
mainitsematta – kokeile lisätä koska sana – perustelun 
edellä voi olla joten, siksi, koska, sillä…

Jollei väitettä mainita kommunikaatiossa, se/ne voi-
vat olla ilmeisiä. Taustaoletukset selittävät miksi pe-
rustelut tukevat väitettä. Sama argumentti voi olla eri-
lainen riippuen taustatilanteesta. Voidaanko peruste-
luista ja taustaoletuksista päätellä että väite on tosi? Ja 
millä varmuudella? Niin sanotusti vahvimman oikeu-
della näin on joskus: väite seuraa loogisesti peruste-
luista – heikompi argumentaatio on, että perustelut 
tukevat väitettä vaikka myös vastaväitteille jää tilaa. 
Ovatko perustelut ja taustaoletukset olennaisia väitteen 
kannalta? Ovatko perustelut vakuuttavampia kuin 
väite? Ovatko perustelut ja taustaoletukset ennestään 
tuttuja ja hyväksyttyjä? Onko perustelun ja taustaole-
tusten lähde hyväksyttävä – luotettava auktoriteetti? Tu-
kevatko perustelut ja taustaoletukset kylliksi väitettä? 
Esitätkö asiasi niin selkeästi että vastaanottaja pystyy 
sen ymmärtämään? Uskotko itse omiin argumenttei-
hisi? Argumentaation tarkoitus on toiminnan perustelu 
– perustellaan esimerkiksi sääntöjä tai käskyä. Teoreet-
tisessa perustelussa perustellaan käsitystä tosiasioista. 
Silti toimintaa ei voi perustella pelkillä tosiasioilla eikä 
tosiasioita voi perustella arvoilla. Humen giljotiini 
sanoin: Siitä miten asiat ovat ei voida päätellä miten 

Kysymysten ja perustelujen 

lumoa filosofiassa 

Siihen liittynee 
ongelman keksiminen, 
ratkaisuehdotusten esittäminen ja 
ratkaisuehdotusten arviointi.

ajatusten virrasta 
kiinnostavia kysymyksiä? 

(omista tai muiden) 
Miten poimia 
niitä voi löytää? 
Miten ja mistä 
ja vastauksia. 

Hyviin kysymyksiin etsitään hyviä 
vastausyrityksiä 

Kysymykset ja niihin vastaamiset 
voidaan toisinaan käsittää ja lukea 
filosofian piiriin kuuluviksi. 
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niiden kuuluisi olla. 
Missä suhteessa perustelut ovat toisiinsa? Liittyvätkö 

ne toisiinsa täydentäen, ovatko ne toisistaan riippumat-
tomia mutta kuitenkin samaa väitettä perustelevia vai 
perustelevatko perustelut toisiaan – vai ovatko ne vas-
takkaisia?

Filosofinen argumentaatiopohdiskelu on vanhaa 
kreikkalais-latinalaista alkuperää, latinan kieli on jois-
sakin tapauksissa vakiintunut tunnistettaviksi termeiksi 
teemaan, on mielenkiintoista yrittää siirtyä ajassa taak-
sepäin ja yrittää ymmärtää mistä oli/on kyse. Aina on 
pohdittu, pohditaan ja tullaan pohtimaan. Tämä kaikki 
sopii sovellettavaksi nykypäivänä ja omaan pohdin-
taan!  

Hieman metsään menee eli argumenttiansoja

Seuraavassa muutamia argumentaatiovinoutumia – on 
hyvä tulla tietoisiksi niistä ja yrittää korjailla ja ”suoris-
taa” niitä mahdollisuuksien mukaan. 

Perustelut saattavat sisältää argumentaatiovirheen tai 
perustelut eivät ole kyllin hyviä – se on silloin epäpäte-
vää. Joskus kaikkia lähtöoletuksia ei esitetä. On tilanne-
kohtaista mihin asioihin perusteluissa voi nojata – mitkä 
auktoriteetit ovat uskottavia missäkin tilanteessa ja 
kuinka paljon tunteisiin voi vedota. Tunnepitoisia argu-
mentteja ovat liioittelevat uhkakuvat – toisaalta pelkkä 
älyllisyys ei vielä tuo motivaatiota ja joissain tilanteissa 
tunne voi olla perustelukin. Mieltymys johonkin voi ol-
la peruste jonkin asian valitsemiselle. 

Ad hominen – virhepäätelmä on henkilöön perustu-
vaa argumentointia, jossa tuodaan esille jokin toisen ih-
misen epäolennainen ominaisuus – tosin joskus se voi 
olla myös olennaista argumentaatiossa – esimerkiksi 
asiantuntijuus. 

Ad hominem to quoque – henkilön väite on ristirii-
dassa hänen aiemman väitteensä tai toimintansa kanssa. 
Auktoriteettiin vetoaminen on tilannekohtaista – kuka 
tai mikä käy auktoriteetiksi vaihtelee, lukija/keskuste-
lija saattaa uskoa eri auktoriteettin kuin kirjoittaja/ 
keskustelija, auktoriteetti saatetaan ymmärtää väärin ja 
eri auktoriteeteilla voi olla ristiriitaisia näkemyksiä.

Argumentum ad verecundiam – henkilöön pohjautu-
va argumentointi, jossa vedotaan jossakin muussa asias-
sa auktoriteettiasemaan saaneeseen henkilöön.

Naturalistinen virhepäätelmä – vedotaan siihen, että 
koska asiat ovat tietyllä tavalla, niiden myös kuuluisi ol-
la niin. Humen giljotiinin voi rikkoa pohtimalla esimer-
kiksi lain oikeutusta eikä perustella laillisuudella asiaa.

Kehäpäätelmässä johtopäätös toistaa lähtöoletuksen.

Väärässä dilemmassa ei oteta huomioon kaikkia 
vaihtoehtoja, se on joko–tai-ajattelua.

Olkiukossa vastakkainen näkemys esitetään yksin-
kertaisempana tai muuten huonompana kuin se oikeas-
taan on, jolloin se on helppo kumota.

Pohdinnaksi teksteihin

Ylläolevaa voi pohtia kirjoitetun tekstin kohdalta kysy-
myksin: miksi teksti on kirjoitettu, kenen luettavaksi, 
minkälainen rakenne tekstissä on, miten argumentaatio 
etenee, minkälainen teksti on tyyliltään ja kieleltään, 
millaisin kielellisin keinoin argumentaatiota tuetaan? 
Onko teksti suunnattu jollekin erityiselle yleisölle, 
millaisia esitietoja teksti odottaa lukijalta – lähtötietoja, 
esiymmärrystä, esisopimuksia? Entä käsityksiä jae-
tuista arvoista? Mitä teksti tavoittelee, mistä tekstin on 
tarkoitus vakuuttaa lukija – tavoitellaanko lukijan ajat-
telutapojen muuttamista vai yritetäänkö lukija saada 
toimimaan jollain tietyllä tavalla?

Mikä on tekstin pääväite – onko tekstissä useampia 
väitteitä? Miten pääväitettä perustellaan ja esitetäänkö 
perusteluille perusteluja? Millaisia oletuksia teksti esit-
tää rivien välistä? Käsitelläänkö tekstissä vastakkaisia 
näkemyksiä? Tehdäänkö myönnytyksiä? Esitetäänkö 
lopuksi jokin johtopäätös? Entä tekstin tyyli ja sävy – 
miten tekstin kieli tukee argumentaatiota – sanavalin-
noin, toistoin, puhutellaanko lukijaa, käytetäänkö verta-
uksia kysymys- tai käskylauseita? 

Puhekin voi olla tekstiä, lämminsävyistä ja henkistä 
hyvää oloa kuulijalle tuottavaa! 

Argumentum ad populum – vedotaan uskomukseen 
siksi että monet uskovat siihen.

Argumentum ad ignorantiam – vedotaan siihen, ettei 
ole todisteita väitteen kumoamiseksi.

Argumentum ad nauseam – vedotaan uskomukseen 
siksi, että se tulee usein vastaan.

Tämä sekä seuraavan sivun kirjoitus perustuvat Asta Arosen seuraamalle Viivi Välttilän verkkoluennolle 
Filosofisten ajatusten luominen – seikkailuja omien ajatusten pyörteissä. 
Luennolla ajatusten luomista käsitellään sekä filosofian että äidinkielen näkökulmista. 

 

Petri Ylikoski: Kuinka argumentti voi epäonnistua? (teoksessa Argumentti ja kritiikki 1999)

Ilkka Niiniluodon essee Kuinka filosofia tieteenä on mahdollinen? (teoksessa Tiede, filosofia ja 
maailman-katsomus: filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta 1984)

Marja-Liisa Kaakkuri-Knuuttila ja Ilpo Halonen: Argumentaatioanalyysi ja hyvän argumentin 
ehdot (teoksessa Argumentti ja kritiikki 1999)

Suositeltua kirjallisuutta tähän verkkoluennon osioon:
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synnyttäminen             ajatteleminen
vauva                           ajatus
Konkreettisia asioita  – Filosofinen prosessi

Sokrates ajatteli olevansa ajatusten kätilö, joka 
auttaa ihmisiä ajatusten synnyttämisessä. 

Metaforassa –  kreikan kielen `metapherein´ sanas-
ta, jossa meta tarkoittaa ylittämistä ja pherein 
kantamista – on kyse nimen ja merkityksen siirtä-
misestä asialta toiselle. Se on kielikuva eli trooppi, 
vertaukseen perustuvaa kuvakieltä, jossa kahta 
toisiinsa liittymätöntä sanaa samaistetaan ilman 
kuin-sanaa. 

Metaforia on kaikkialla – arkikielessä, kirjallisuudessa 
ja varsinkin runoudessa jossa metaforat – ja symbolit – 
ovat yhtenään esillä.

Niitä pyrkivät selittämään kielitiede, kielifilosofia ja 
retoriikka. Nykyään niitä tutkitaan myös yhteiskunta-
tieteissä, kasvatustieteissä ja ympäristöpolitiikassa. 
Neuropsykologiassa on tutkittu kuinka metaforien ym-
märtäminen eroaa aivotasolla kirjaimellisen kielen 
ymmärryksestä. 

Metaforat voivat synnyttää useammanlaisia asso-
siaatioita eli mielleyhtymiä joten niillä voidaan mää-
ritellä useampia näkökantoja. Samalla ne usein paljas-
tavat jostain tutusta ilmiöstä uusia piirteitä. Aristoteles 
piti metaforaa sopivana runoudelle mutta ei tieteelle – 
ajat ovat sittemmin muuttuneet. Psykoanalyyttisen teo-
rian esittämä transferenssi eli tunteensiirron käsite il-
mentää ihmisen ajattelun yleistä metaforisuutta. 

Metaforat ja filosofinen ajattelu
Metaforat ovat filosofiassa mietitysti käytetty apuvä-
line. Mikäli mietimme mitä on kokonaisvaltainen kä-
sitys ihmisen ajattelusta niin siihen liittyvät ihmisen ke-
ho, sen ruumiinosat ja niiden toiminta ja liike, hermosto 
tai terveyshaasteet; kognitiiviset kyvyt: oppiminen, 
päättely, muisti, havaitseminen, tarkkaavaisuus, kieli; 
motivaatio: perustarpeet, itsensä toteuttaminen;  tunne-
elämä: perustunteet, sosiaaliset tunteet, mieliala; sosi-
aalinen elämä: läheiset ihmissuhteet, asema yhteisössä 
sekä ihminen tietyn kulttuurin edustajana: käyttäyty-
minen, perinteet, kieli, taide ja tiede. 

Metafora yhdistää kehollisen ja henkisen ulottu-
vuuden – esimerkiksi käsite on johdettu sanasta käsi, 
verbi käsitellä voi ilmaista saven käsittelyä tai ajatuksen 
käsittelyä – se on kätevä metafora!

Metafora sijaitsee henkisen ja aineellisen raja-
maastossa Kun ajattelemme henkisiä asioita, hyödyn-
nämme usein aineelliseen maailmaan liittyviä sanoja ja 
käsitteitä – sillä olemme kehollisia olentoja ja elämme 
aineellisessa maailmassa.

Ajattelutapana ja ajatukseen liittyen tai siihen miten 
ymmärrämme ajattelemisen metaforat ovat oivallisia: 
saitko kiinni ajatuksestani, en saa otetta ajatuksestasi, 
tartuin ideaan, pallottelimme ajatuksia.

Seuraavassa kolmen filosofin ajatusten arvoisia rin-
nastuksia:

Metaforan avulla apuvälineitä ajatteluun

   periaate
partaveitsi                    yksinkertaisuuden etsimisen 

Ludwig Wittgensteinin (1889–1951) Tractatus 
logico-philosophicus -teoksen lopussa on tikapuume-
tafora – teos on tikkaat, jotka lukija voi heittää alas sen 
jälkeen kun on kiivennyt Wittgensteinin lauseita pitkin 
ylös eli ymmärtänyt viestin – on asioita joita ei ole 
mahdollista käsitellä kielen avulla ja lukijan on tajuttava 
päästää irti näitä asioita koskevista lauseista.

   luopuminen
leikkaaminen   ylimääräisistä oletuksista 
Konkreettisia asioita  – Filosofinen prosessi

William Ockham (1285–1349) ja Ockhamin parta-
veitsi on periaate, jonka mukaan ilmiöille täytyy etsiä 
yksinkertaisin mahdollinen selitys, ylimääräiset aja-
tukset on siis leikattava pois eli:

kätilö                            filosofian opettaja
äiti                                ajattelija

Konkreettisia asioita   –  Filosofinen prosessi
tikkaat                           Wittgensteinin kirja
ylös kiipeäminen           ajatuksen ymmärtäminen
pois heittäminen            luopuminen

Tähän luento-osuuteen suositeltua kirjallisuutta: 
George Lakoff & Mark Johnson: Metaphors We 
Live By (1980) / Philosophy in the Flesh.The Embo-
died Mind and its Challenge to Western Thought 
(1999).

Raamattu ja pyhät kirjat vilisevät metaforia – valke-
assa kirjassamme (=Kirjeopisto Vian rajajoogakirja) 
esiintyy monen sisäistämä polkupyörävertaus. Minkä-
laisia muita metaforia omaan elämänfilosofiaasi liittyy?

Metaforaa voidaan käyttää muun muassa tunteiden 
havainnollistamiseen konkreettisella tavalla, se voi tu-
kea (tai estää) keskinäistä ymmärrystä. Se on myös työ-
väline auttamistyössä, inspiroiva voimaantumisen kei-
no tai älyllisen pohdinnan työkalu – normaali osa päät-
telyprosessia, tietoinen ongelmanratkaisun väline, 
myös perusta keksinnöille. Vaikuttamisen välineenä 
metafora toimii yleisöön vetoamisessa, tunteiden ja toi-
mintamotivaation herättämisessä tai viihdyttämisessä.  
Selkeän kommunikaation tukena asioiden konkreti-
soinnissa ja havainnollistamisessa, tekstin tai ajattelu-
mallin jäsentämisessä se on oivallinen apuväline. Tai-
teellisessa ilmaisussa kuten tanssissa, musiikissa, per-
formanssissa tai kuvataiteessa se on kielen ulkopuolel-
la. Voidaan siis kysyä onko metaforassa kyse enemmän 
kielestä vai ajattelusta tai pohtia niiden merkitystä syvä-
tasolla. 

Voidaan miettiä millainen on hyvä metafora – tai mi-
kä ei toimi kovin hyvin. Onko se perinteisiin filosofian 
metaforiin pohjautuva metafora, tavanomaisiin arki-
kielen metaforiin pohjautuva vai arkielämästä ammen-
tava uudentyyppinen metafora? Taiteellinen ja vaikeasti 
tulkittava, helposti laajennettava vai perinteiset näke-
mykset kyseenalaistava metafora? 

Asta Aronen
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Pauli Sipilä

Olen jo nuorena tullut siihen päätelmään, että 
auktoriteetit eivät aina ole oikeassa. 

Vastarannankiisken huomioita 

ilmastonmuutoksesta

Meillä on syytä varautua myös ilmaston kylmenemi-
seen. Kylmenemiseen voi johtaa tulivuorenpurkaukset 
ja ilmaston luonnolliset rytmit. Ehkä kylmeneminen on 
jo alkanut. Ainakin joidenkin venäläisten avaruustut-
kijoiden mukaan on tulossa 50 vuoden jäähtyminen.

Kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla on viimeisen 
30 vuoden aikana tapahtunut rajuja ilmastomuutoksia. 
Siitä ei ole meteliä pidetty koska siitä ei ketään voi 
syyllistää ja rahastaa.

IPCC:lle annettiin tehtäväksi koota ilmastotutki-
muksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Sitä se on 
tehnytkin pyrkien todistamaan että ihmisten toiminnan 
tuottama hiilidioksidi on aiheuttanut ja aiheuttaa lähes 
kaiken ilmastossa havaitun ylimääräiseksi tulkitun läm-
penemisen. Tutkimuksissa on käytetty vilpillisiäkin kei-
noja, kuten havaintodatan tarkoitushakuista valikointia 
ja manipulointia. Keskiajan lämpökausi saatiin pii-
lotettua valikoimalla puunlustotutkimuksista tarkalleen 
sopivat vuodet tuolta ajalta.  Näin saatiin muodostettua 
surullisenkuuluisa jääkiekkomailateoria. Tuon teorian 
mukaan ilmaston keskilämpötila oli aika tasainen te-
ollistumisen alkuun saakka ja lähti sitten jyrkkään nou-
suun. 

Hiilidioksidin vaikutusta ilmastoon on tutkittu 30 
vuotta, mutta edelleenkään ei ole tieteellisesti todistettu 
sillä olevan merkittävää vaikutusta. Suora korrelaatio 
hiilidioksidimäärän nousun ja lämpötilan nousun välillä 
ei riitä todisteeksi. Sanotaan että hiilidioksidia pitää var-
muuden vuoksi vähentää. Tuo vähentäminen ei kui-
tenkaan ole helppoa, halpaa eikä välttämätöntä.

Auktoriteettien on ansaittava luottamukseni. Valtavir-
ran ilmastotieteen edustajat eivät sitä ainakaan vielä ole 
ansainneet. He ovat käyttäneet liikaa havaintodatan tar-
koitushakuista manipulointia ja valikointia teorioittensa 
oikeaksi todistamiseen. Minua tämä vaivaa siksi, että 
tällainen tutkimus johtaa järjettömiin poliittisiin pää-
töksiin ja tavallisen kansan suureen köyhtymiseen pu-
humattakaan kehitysmaista, jotka eivät saisi lisätä fos-
siilisen energian käyttöä. Politiikassa ei huomioida il-
mastotieteen epävarmuuksia eikä varsinkaan niiden 
epävarmojen tietojen pohjalta tehtyjen päätösten hai-
tallisia vaikutuksia kustannuksista puhumattakaan.  Po-
liittisen päätöksenteon perustaminen yhden totuuden 
varaan on kuin laittaisi kaikki munat samaan koriin.

Mitä sitten pitäisi tehdä

Ilmaston lämpenemisen estämiseksi ei mitään. Jos kui-
tenkin halutaan jäähdyttää vaikka Euroopan ilmastoa 
niin paras keino taitaisi olla Saharan metsittäminen.

Hiilidioksidin vähentäminen ei auta ja nykyisillä kei-
noilla se ei edes onnistu monista syistä. Näiden syiden 
käsittelyyn tarvitaan lisää palstatilaa. Polttotekniikan 
kehittäminen on tärkeää, koska epätäydellisessä pala-
misessa syntyy haitallisia kaasuja ja pienhiukkasia. 
Hiilidioksidi ei kuitenkaan ole saaste vaan elämälle 
välttämätön kaasu. Kasvien kannalta nykyisen hiilidi-
oksidimäärän kaksinkertaistamalla päästään niille op-
timialueelle. Kasvihuoneissa käytetäänkin hiilidiok-
sidilannoitusta. Keinovaloviljelyssä se on välttämätön-
tä. Kivikausikaan ei päättynyt kiven loppumiseen. 
Myöskään fossiilisia polttoaineita tuskin käytetään lop-
puun. Uutta energian-tuottotekniikkaa tulee löytymään, 
kuten fuusiovoimalat ja Nikola Teslan kehittelemät va-
paaenergialaitteet.

Niille, jotka uskovat, että vertaisarviointi takaa tie-
teen luotettavuuden, suosittelen hakemaan internetistä 
”vertaisarviointi areiopagi”.

Pauli Sipilä on pohtinut ilmastonmuutokseen 
liittyviä kysymyksiä.
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Tulossa luentoja:
Sinikka Juntura, Yhteisöllisyys ja ajattelutaito
Elina Kakko, Todellistumisen holarkia ja tietoisuuden kehitys
Jari Kiirla, Hyveet meillä ja maailmalla
Tuula Kruth, Miten kuolemanraja- ja jälleensyntymiskokemuksia tutkitaan ja miten niitä esitellään 
mediassa?
Sirpa Kupulisoja, Kauneuden kohottava voima
Terttu Seppänen, Miten ymmärrän vialaisen filosofian?
Heikki Vuorila, Mitä vialainen filosofia on?

***************************************

Harjoituksia: Filo-café, liikemeditaatiota, tuolijoogaa, laulupaja
Retki johonkin lähiseudun kohteeseen.
Keittiössä emäntänä Desirée Kantola.

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

Tiedustelut Terttu Seppänen, 050 567 9630, 
XIV kesäakatemia toteutetaan hybridi-tapahtumana.

Mukaan mahtuu vielä. Voit luennoida tai kuunnella luentoja, voit keskustella ja filosofoida, voit 
ohjata harjoituksia tai osallistua niihin, voit kirjoittaa runoja ja esittää niitä, voit olla emännän 
työtoverina keittiössä, voit käydä uimassa, saunassa, kävelyllä puutarhassa ja voit nauttia 
kesästä ja ystävistä. Olet lämpimästi tervetullut!
Ota yhteyttä ja tule toiminaan!
 

 
 

 

Via-Akatemian XIV kesäakatemia 
24.–30.6.2022

Teema: Mitä vialainen filosofia on?

Pienetkin rahapurot kasvavat virroiksi, jotka
mahdollistavat vialaisen yhteisön positiiviset
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.

Lahjoitustili: 
Via ry, Kerimäen Osuuspankki
IBAN FI35 5133 0020 0205 73, 
BIC OKOYFIHH, viite 1012.

10 VIA POSITIVA 1/202234



Valaistuneet tietäjät ovat sitä mieltä, että ykseys-
tietoisuus ei ole luonteeltaan ajallinen vaan 
ikuinen, ajaton. Sillä ei ole alkua, ei syntymää eikä 
loppua, ei kuolemaa. On siis oivallettava 
ikuisuuden luonne voidaksemme ymmärtää 
todellisuutta. 

Kristitty pyhimys Augustinus kysyy, ”kuka hiljentäisi 
ihmisen sydämen, jotta se hiljaisuudessaan voisi nähdä 
kuinka ikuisuus, luonteeltaan alati hiljaisena, mennei-
syyden ja tulevaisuuden tuolla puolen, luo niin menneet 
kuin tulevatkin ajat.”

Hän jatkaa edelleen: ”Ikuisuus on niin yksinker-
tainen, niin ilmeinen, niin läsnäoleva ja niin suoravii-
vainen asia, että meidän ei tarvitse kuin avata silmäm-
me, kokea ja katsoa.” Kiinalainen zenmestari Huang Po 
painotti toistuvasti: ”Se on aivan nenäsi edessä.”

Ikuisuuden oivaltamista pidetään yleensä suurena 
tehtävänä, koska sana ”ikuisuus” on melko yleisesti 
väärin ymmärretty. Ikuisuuden ajatellaan olevan hyvin 
pitkä, loputon aika. Kristitty pyhimys Augustinus ei näe 
ikuisuutta lainkaan sellaisena. Ikuisuus ei ole ikuisen 
ajan oivaltamista, vaan tietoisuutta, joka on itsessään 
täysin ilman aikaa. Ikuinen hetki on ajaton hetki, johon 
ei liity menneisyyttä eikä tulevaisuutta, ei aikaisempaa 
eikä jälkeen tulevaa, ei eilistä eikä huomista, ei syn-
tymää eikä kuolemaa. Eläminen ykseystietoisuudessa 
on elämistä ajattomassa hetkessä, ajattomana hetkenä. 

Keskiajan mystikko mestari Eckhart sanoi: ”Aika on 

se, mikä estää valoa osumasta meihin ja Jumalan ykse-
ystietoisuuden suurin este on aika. Eikä ainoastaan aika 
vaan myös ajalliset asiat, halut ja toiveet.”

Zenmestari Seppo toteaa: ”Jos haluat tietää, mitä 
ikuisuus merkitsee, se ei ole tätä hetkeä kauempana. Jos 
et tavoita sitä tässä hetkessä, et tavoita sitä koskaan, 
vaikka syntyisit uudelleen tuhansien vuosien ajan.”

Ikuinen nyt, tämä ajaton hetki, on yhtä yksinker-
tainen ja tavoitettavissa oleva kuin oma tämän hetkinen 
kokemuksesi – sillä ne ovat sama asia. Itävaltalais-eng-
lantilainen filosofi Wittgenstein (1889–1951) sanoi, 
miten ”ikuinen elämä kuuluu heille, jotka elävät tässä 
hetkessä.”

Nykyinen ikuinen läsnäoleva hetki on ainoa todel-
lisuus. Mitään muuta ei ole, mutta harvat meistä elävät 
yksinomaan ja täysin läsnäolevassa hetkessä. Tuhlaam-
me energiaamme muistoihin ja odotuksiin ja näin riis-
tämme elävältä, läsnäolevalta nykyhetkeltä sille kuulu-
van perustavanlaatuisen todellisuuden. Kun elämme 
ajattomassa nykyhetkessä, kylvemme ikuisuuden ilois-
sa.

Tässä hetkessä ei ole minkäänlaisia haasteita, koska 
aikaa ei ole. Mystikot sanovat, että menneisyys ja tule-
vaisuus ovat yksinkertaisesti ikuisen läsnäolevan nyky-
hetken päälle liimattuja symbolisten rajojen luomia ku-
vitelmia: symbolisen rajan, joka vaikuttaa halkaisevan 
ikuisuuden eiliseksi ja huomiseksi, menneeksi ajaksi ja 
tulevaksi ajaksi. Näin ollen aika ikuisuuden päälle 
piirrettynä rajana ei ole haaste, josta tulisi päästä eroon, 

Rauni Pietarinen

Rajattomuuden hetki
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vaan sitä ei ole alunperinkään olemassa. 
Oletamme kuitenkin ajan olevan tosiasia ja että 

meidän on tehtävä jotain, jotta joskus tulevaisuudessa 
eläisimme nyt-hetkessä. Mystikot pyytävät meitä 
katsomaan tarkkaavaisesti, löytyykö aikaa lainkaan.

Seuraavaksi tarkastelemme aisteja ja ensimmäiseksi 
kuuloaistia. Keskitytään kuulokentän aistimuksiin ja 
huomioidaan äänien kirjo tietoisuudessa. Tulet huo-
maamaan, että kaikki äänet, joita kuulet, ovat nykyhet-
ken ääniä. Et voi kuulla menneisyyden etkä tulevaisuu-
den ääniä. Ainoa asia, jonka voit kuulla, on nykyhetki. 

Aivan kuten kaikki äänet ovat nykyhetken ääniä, 
kaikki maut ovat nykyhetken makuja, kaikki hajut ovat 
nykyhetken hajuja ja kaikki näyt ovat nykyhetken 
näkyjä. Omassa välittömässä ja suorassa kokemuksessa 
ei ole aikaa – ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta, vain 
loputtomasti muuttuva nykyhetki, lyhyempi kuin mil-
lisekunti  eikä silti koskaan päättyvä. Kaikki välitön tie-
toisuus on ajatonta tietoisuutta. 

Koen kuitenkin, että voin tietää jotain mennei-
syydestä ja muisti aiheuttaa tämän kokemuksen. Muisti 
yksin vakuuttaa meille, että menneisyys on olemassa. 
Myös toiset ihmiset puhuvat samanlaisesta menneisyy-
destä muistinsa avulla. Oletan, että muisti antaa minulle 
tietoa todellisesta menneisyydestä, vaikka en voi suo-
raan kokea tuota menneisyyttä. Mystikkojen mukaan 
ajatellessani menneisyyttä saan kiinni vain tietystä 
muistosta ja tuo muisto on nykyinen kokemus. Kun 
menneisyys oli olemassa, oli se nykyhetken tapahtuma. 
En ole milloinkaan välittömästi tietoinen todellisesta 
menneisyydestä. 

En myöskään koskaan voi saada kiinni tai tietää 
tulevaisuudesta; tiedän ainoastaan sen odotuksen, joka 
on nykyhetken kokemusta. Odotus on muistin lailla 
nykyhetken tekijä.

Koska näemme menneisyyden muistona ja tulevai-
suuden odotuksena ja kumpikin kuuluvat nykyhetkeen, 
tarkoittaa se kaiken ajan näkemistä tässä ja nyt. 

Ei ole olemassa muuta aikaa kuin nyt ja ainoa asia, 
mikä milloinkaan koetaan, on ikuinen nykyhetki - mitä 
tahansa ulkoisia muotoja se saakin. 

Kun ymmärretään, että menneisyys muistona on aina 
nykyhetken kokemus, raja tämän hetken takana häviää. 
Vastaavasti odotusten tulevaisuus on aina nykyhetken 
kokemus ja raja tämän hetken edessä katoaa. Nykyhetki 
ei ole enää rajattu, vaan se laajenee täyttämään kaiken 
ajan ja näin ”ohikulkeva nykyhetki” avautuu ikuiseksi 
nykyhetkeksi ja tässä nyt-hetkessä on koko kosmos, sen 
kaikki aika ja avaruus.

Tämä nyt on rajattomuuden hetki. Sillä ei ole rajoja, 
koska menneisyys muistona ja tulevaisuus odotuksena 
ovat siinä, eivät sen ympärillä. Koska tämän nyt-hetken 
ulkopuolella ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, ei 
tällä hetkellä ole rajoja – ennen sitä ei ollut mitään ja sen 
jälkeenkään ei tule mitään. Et milloinkaan koe sen alkua 
etkä milloinkaan koe sen loppua.

Tässä hetkessä ei ole mitään alkavaa eikä siinä ole 
mitään loppuvaa; ei siis ole mitään syntymän ja kuo-
leman loppumista. Tässä hetkessä on perimmäinen rau-
ha. Vaikka se onkin tässä hetkessä, ei tälle hetkelle ole 
rajaa tai rajoitusta ja siinä on ikuinen autuus. 

Ei ole totta, että mystikot pakenevat aikaa ja väis-

televät maailmallista vastuutaan elämällä välittömässä 
nykyhetkessä. Heidän tietoisuutensa ankkuroituu ikui-
seen nykyhetkeen. He eivät pakene aikaa vaan sylei-
levät kaikkea aikaa. He ovat vapaita pohtimaan men-
neisyyttä ja tulevaisuutta, mutta oivallettuaan mietin-
töjensäkin olevan pelkkiä nykyhetken tapahtumia, he 
eivät enää ole menneisyyden ja tulevaisuuden vankeja. 
He eivät ole lainkaan ajassa, koska kaikki aika on heissä. 

Voidaan myös kysyä, mitä tekemistä ikuisella nyt-
hetkellä on ykseystietoisuuden kanssa. Onko niiden 
välillä minkäänlaista suhdetta? Niiden välillä ei ole 
minkäänlaista suhdetta, koska ne ovat yksi ja sama asia. 
Englantilainen kirjailija ja filosofi Aldous Huxley 
(1894–1963 ) on sanonut ”Ikuinen nyt-hetki on tie-
toisuus” ja kuten siihen on viitattu, ykseystietoisuus.

Ykseystietoisuus on oivallusta siitä, että oma todel-
linen itse on rajaton ja se kattaa koko maailmankaik-
keuden, jossa oman itsen osat heijastuvat.

Intialainen filosofi Krishnamurti (1895–1986) 
sanoo, että menneisyyden muistamisessa ei ole mitään 
pahaa, sillä se on maailmassa välttämätöntä. Haasteena 
on se että samaistumme näihin muistoihin kuin ne 
olisivat tästä hetkestä erillään tai erillisiä; aivan kuin ne 
sisältäisivät tietoa todellisesta ulkopuolellamme ole-
vasta todellisuudesta. 

Koska uskomme muiston olevan nykyhetken ul-
kopuolella, vaikuttaa muisto-minuus olevan vastaavasti 
nykyhetken kokemuksen ulkopuolella. Minuus vai-
kuttaa omistavan nykyhetken kokemukset sen sijaan, 
että se olisi nuo nykyhetken kokemukset.

Tunne muistosta menneenä kokemuksena nykyhet-
ken takana on sama kuin tunne itsestä nykyhetken ko-
kemuksen takana olevana olentona. Tarkkailija vaikut-
taa olevan nyt-hetken ulkopuolella vain siksi, että muis-
to vaikuttaa olevan todellinen, mennyt kokemus. Tark-
kailija on muistia, jos muisto vaikuttaa olevan erilainen 
kuin nyt, tuntuu myös tarkkailija erilaiselta kuin nyt.

Kun kaikkien muistojen ymmärretään olevan nyky-
hetken kokemusta, muuttuu käsitys nykyhetkestä eril-
lisenä olevasta itsestä täysin. Sinun ”itsesi”, joka on 
pelkkää muistia, muuttuu vain uudeksi nykyhetken ko-
kemukseksi – se ei ole jotain, jolla on nykyhetken ko-
kemus. Kun menneisyys sulautuu nykyhetkeen, samoin 
sinä tarkkailijana sulaudut nykyhetkeen. Et voi enää olla 
tämän hetken ulkopuolella, koska tämän hetken ul-
kopuolta ei ole. 

Kun kaikki muistot nähdään nykyhetken kokemuk-
sena, muuttuvat nykyhetken rajat. Ne vapautuvat ku-
vitteellisista rajoituksistaan ja päästävät irti mennei-
syyden ja tulevaisuuden vastakohtapareista. On ilmi-
selvää, että mitään ei ole ajassa takanasi eikä ajassa 
edessäsi. Et voi näin ollen olla missään muualla kuin 
ajattomassa nykyhetkessä etkä missään muualla kuin 
ikuisuudessa.

Kirjoitus on osa Rauni Pietarisen artikkelista Elämän 
salaisuuksia rajattoman viisauden näkökulmasta
Lähdeaineisto: 
Ken Wilber: Rajaton viisaus. Copyright 1979, 2001 by 
Ken Wilber (suom. J. P. Jakonen; Basam Books 2011)
Ken Wilber: Kaiken lyhyt historia. Copyright 1996 by 
Ken Wilber (suom. J. P. Jakonen; Basam Books 2009)

VIA POSITIVA 1/202236



Päätoimittajan horisontista      Tuija Virtanen

Podcasteja ja filosofiaa
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Tampereen kaupunginkirjaston 
kirjojen tilaussysteemi on oivalli-
nen ja se palvelee juohevasti kaikkia 
alueen pikkukirjastojen asiakkaita, 
mutta joitakin kirjoja joutuu toki jo-
nottamaan pitkään. Innostuin ti-
laamaan Pirkko Saision kiitetyn ro-
maanin Passio. Tällä hetkellä jono-
tan kirjaa numerolla 168. Jonotus-
numero taisi tilaushetkellä olla 
muistaakseni 320.

Aluksi muutos tuntui hankalalta, 
mutta sitten opin tilaamaan kirjoja. 
Tilaussysteemi toimii Tampereella 
loistavasti. Suosituimpia kirjoja on 
useita kappaleita, mikä lyhentää 
mukavasti jonotusaikaa. Esimer-
kiksi kun Terttu Seppänen ennen 
joulua kertoi lukevansa Maarit 
Leskelä-Kärjen ja Antti Harmai-
sen toimittamaa teosta Salatieteiden 
ja okkultismin suomalainen kult-
tuurihistoria 1880–1930, tilasin 
kirjan oitis. Nyt se on minulla lu-
vussa. Kirjassa muuten mainitaan 
Tyyne Matilainen ja Mirja Sa-
lonen, jotka ”perustivat Kirjeopisto 
Vian, ensimmäisen julkisesti toi-
mivan joogakoulun Suomessa”. 
Kirjassa todetaan myös, että ”ope-
tus edustaa Suomessa syntynyttä, 
kotoperäistä joogaa”.

Huomaan suosittelevani tuttavilleni 
ja ystävilleni nykyään podcasteja 
kuunneltavaksi ja nettiluentoja seu-
rattavaksi. Minusta on tullut ahkera 
nettiluennoilla kävijä ja verkkotie-
don hyödyntäjä. Kävelylenkeillä 
saatan kuunnella mielenkiintoisia 
podcasteja tai radio-ohjelmia luon-
non tarkkailun sijaan.

Kirjastokorttikin on toki edelleen 
vilkkaassa käytössä, varsinkin kun 
asun kirjaston vieressä. Pieni kau-
punginosakirjastomme kutistui pari 
vuotta sitten varsin minimaaliseksi, 
kun koulurakennus, jossa kirjasto 
sijaitsi, havaittiin homerakennuk-
seksi. Nopealla aikataululla viereen 
rakennettiin siirtorakennus odot-
tamaan uuden koulun valmistumista 
kilometrin päähän. Siirtorakennuk-
sessa on koulun tarvitsemat tilat, 
mutta kirjasto pieneni lilliputiksi. 

Kirjahyllyni sen sijaan karttuu 
uusista kirjoista nykyään varsin har-
vakseltaan. Kirjojen omistamisen 
riemu on jostain syystä laantunut, 
luovuin jopa olohuoneen isosta 
kirjahyllystä muutama vuosi sitten. 
Kirjahyllystä oli tullut turhien esi-
neiden säilytyslokerikko. Kun kon-
maritus nosti päätään, minä pistin 
osan tavaroista kiertoon, myös osan 
ennen niin rakkaista kirjoista. Ostin 
uuden, pienemmän kirjahyllyn, jos-
sa on lasiovet. Vain tarkalla seulalla 
valitut kirjat pääsevät hyllykköön 
lasioven taakse pölyttömään tilaan. 
Esimerkiksi Erkki Lehtirannan 
kirjoittamat kirjat minulla taitaa olla 
paria lukuunottamatta.  

***

Tänä keväänä olen osallistunut 
Heikki Vuorilan luentosarjalle 
Lauri Rauhalan ihmisen filosofi-
asta. Päätin ylittää kynnyksen, joka 
filosofiaan mielessäni liittyy. Muis-
tan yliopistoajoilta käyneeni muuta-
milla filosofian luennoilla. Tanska-
laisen Kierkegaardin ajatukset vie-
lä menettelivät, mutta Kant ja He-
gel menivät niin rytinällä yli ym-

Elinan lopputyö on huima näyte 
siitä, miten filosofinen ajattelu toi-
mii. Elina totesi lopputyössään, että 
”rajajooga todellistuu materiaan 
kehon välityksellä”. Oma fyysinen 
flowjoogaharrastukseni on kestänyt 
nyt nelisen vuotta ja olen hieman jo 
kärryillä ajatusjoogan ohella myös 
fyysisemmästä joogasta. Näiden 
yhteisteho on hyödynnettävissä ja 
uskon, että Elina pystyy ohjaamaan 
meitä vialaisia myös tässä asiassa. 

Mielenkiintoa Rauhalaa kohtaan 
lisää myös Elina Kakon lopputyö, 
jossa hän oivaltavasti yhdisti meille 
tuttua ajatusjoogaa ja Lauri Rauha-
lan filosofiaa. Elina Kakko opiskeli 
Kriittisen korkeakoulun – jonka 
muuten aikoinaan perusti filosofi 
Reijo Wilenius – psykologian täy-
dennyskoulutuksessa. 

Heikki Vuorilan tapa kertoa verk-
koluennolla on sopivatahtinen ja 
teen hörppiminen luentoa kuunnel-
lessa oman työpöydän ääressä sopii 
minulle. Suosittelen muillekin! Lu-
entoja voi kuunnella vaikka vain yh-
den, itse tosin aion osallistua koko 
kevään luentosarjaan.

märryksen, että pienoinen kammo-
han siitä jäi.

Tuija Virtanen
Kuva 



Ajatuksia	ja	opetuksia
elämää	varten
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Kirjassa sanotaan myös: ”Jos 
meillä on jo valmiiksi määritelty ku-
va siitä, miten elämä on rakentunut 
ja mihin ihminen pystyy, kirjan lu-
keminen saattaa olla haastavaa, 
vaikka meillä olisikin jo vahva elä-
mänkatsomus, voimme antaa mah-
dollisuuden uusille kokemuksille. 
On tärkeä kiinnostua elämästä, toi-
sista ihmisistä ja toisista maailman-
katsomuksista syvemmin, jos olem-
me kiinnostuneita vain asioista jot-

Jeremy Qvickin kirjassa Tie 
sisäiseen ihmisyyteen. Harjoituksia 
tietoisuuden kehittämiseen paneu-
dutaan eri keinoin tietoisuuteen. 
Kirjassa on lukuisia harjoituksia. 
Niitä en ole vielä tehnyt, mutta teks-
ti ja analysointi ihmisen elämästä ja 
inhimillisyyden ja luovuuden tär-
keydestä ja kehittämisestä on tässä 
kirjassa hyvä ja mielenkiintoinen. 

Tietoisuus ja sen kehittäminen, sii-
tähän ajatusjoogassakin on kyse 
monella tavalla.

Saara Sutinen kirjoittaa
Jeremy Qvickin kirjasta:
Tie sisäiseen ihmisyyteen
Harjoituksia tietoisuuden kehittämiseen

Siinä puhutaan myös tietoisuu-
desta arjessa sekä myös ilmaisussa, 
sosiaalisuudessa, luovuudessa, op-
pimisessa, luonteen kehittämisessä 
ja syvemmässä sisäisessä havaitse-
misessa. Tämä on ollut mukava lu-

Kirjassa on viisasta tekstiä siitä,  
kuinka itsensä havannoimisella on 
tärkeä vaikutus niin sanottuun he-
räämiseen eli sisäiseen oivallukseen 
elämästä ja puhutaan niistä teki-
jöistä, jotka vaikuttavat luonteen 
ymmärtämiseen ja kehittymiseen. 

Kirjassa painotetaan sitä, että aito 
kiinnostus ja ennakkoluulottomuus 
ovat tärkeitä tässä työskentelyssä.

Kirjoittaja tahtoo ja pyrkii anta-
maan lukijalle havaintoja, ja val-
miin teorian sijasta kertoo hänelle 
kuinka katsoa, ymmärtää ja herkis-
tää itsensä kokemaan mieltään, elä-
määnsä ja itseään uusilla tavoilla.

ka tuovat meille mielihyvän tun-
teen tai mukavia ajatuksia, elämme 
ainoastaan mielen alaisena.” 

Kirjat sisältävät erittäin syvällistä 
ja älykästä sekä mielenkiintoista, 
viisasta pohdintaa tietoisuudesta ja 
itsensä kehittämisestä.

Kirjoittajalla on myös toinen kir-
ja Tietoisuuden kehittäminen, jossa 
hän kertoo polustaan ja havannois-
taan. Harjoituksissa kirjoittaja poh-
tii myös oman ajattelun tärkeyttä. 
Miten erotamme sen, että emme ai-
na ajattele pelkästään muiden anta-
mia ajatuksia, vaan myös huomi-
oimme mistä oma ajattelumme on 
kotoisin ja mikä ajatus on omaam-
me. Mielestäni tätäkin ajatusjoogin 
on hyvä huomioida henkisen kehi-
tyksen tiellä. 

Kirjoittaja on myös kiinnostunut 
aktiivisesta ajattelusta, minkä har-
joittaminen on ajatusjoogille tuttu 
asia. Hän puhuu niistä ajatuksista 
hiukan eri sanoin kun joogapolkua 
kulkevat.

ettava ja eri ajatuksia ja pohdintaa 
herättävä kirja. 

Korvaamme pallomyyntitulot kolmannen kerran 

lahjoituskampanjalla.

Lahjoitukset on helppo tapa tukea Via ry:tä kotisohvalta ilman, 

että tarvitsee matkustaa tai seisoa monta päivää myymässä 

tai täyttämässä palloja.

Voit osallistua kampanjaamme vapaaehtoisella lahjoituksella sinulle 

parhaiten sopivana ajankohtana ja parhaiten sopivalla summalla. 

Suuremmalla tai pienemmällä. Yhden tai useamman kerran. 

Jokainen lahjoitus, suuri tai pieni, on yhtä arvokas ja

otamme sen kiitollisena vastaan.

Voit myös tukea vappupallolahjoitus-

kampanjaamme ajatuksin.

Jokainen ajatus vaikuttaa 

sisältönsä viitoittamaan suuntaan.

Lahjoitustili: Via ry, FI35 5133 0020 0205 73

viite 1012

Vappupallo 2022 -lahjoituskampanjamme 

onnistuu helposti ja hyvin!

Via ry:n III vappupallo-
lahjoituskampanja 15.4.–31.5.2022



ajatuksia

Luonteen jalostamista 
sopivalla menetemällä 

Arton 

Arto Paulaharju

Kun kuuntelee mitä 
toinen sanoo, 
Ikuinen Itse on 
tietoisesti läsnä 

ja ohjaa kuuntelijaa 
positiiviseen 

vuorovaikutukseen. 
Näin sopusointu säilyy.
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Täydellisyys
Positiiviseen päämäärään pyrkies-
sään ihmisen on hyvä ajatella ja ta-
voitella sen korkeinta mahdollista 
astetta toteutuneena. Sen näkee val-
miina hänen sisäinen Mestarinsa 
henkisellä puolella. Päämäärän täy-
delliseksi ajatteleminen on hyvä ta-
voite, silloin se toteutuu paremmin. 

Jos täydellisyyteen pyrkiminen 
on liiallista, se tuntuu saavuttamat-
tomalta ja vie liikaa voimia. On pa-
rempi olla vaatimatta itseltään lii-
kaa. Oikea ja järkevä täydellisyy-

teen pyrkiminen on parhaansa te-
kemistä kohtuullisesti ja järkevästi 
omana itsenään. Silloin voi olla tyy-
tyväinen toimintaansa. On hyvä 
miettiä vain tarvittaessa. Jos jää 
miettimään, ei ehkä tee asian hy-
väksi mitään. 

Kun hyväksyy itsensä ja oman 
keskeneräisyytensä, toteaa, ettei itse 
eikä kukaan ole täydellinen. Näin 
ollen kannattaa vaan omalta tasol-
taan lähtien edetä ja kehittää itseään 
positiiviseen suuntaan ja luonnet-

taan jalommaksi. Tekemällä positii-
vista työtä, saavuttaa mahdollisim-
man hyvin oikeita ja järkeviä posi-
tiivisia päämääriään. Silloin voi olla 
tyytyväinen elämäänsä. Tyyne Ma-
tilainen on sanonut, että ihminen on 
suljettu itse itselleen, ja kuulin jos-
sain vialaisessa tilaisuudessa, että 
vain suljetut järjestelmät ovat täy-
dellisiä. Näitten tietojen mukaan ih-
misyyskin itsessään lienee olevan 
Ikuisen Itsen näkökulmasta ja oh-
jauksessa täydellistä.

Saamme elää maaplaneetalla vuo-
rovaikutuksessa lähimmäistemme 
kanssa riippumatta siitä, kuinka pal-
jon sitä haluamme. Olemme teke-
misissä toistemme kanssa muun 
muassa siksi, että meillä on jotain 
velkaa heille. Senkin vuoksi luonto 
pyrkii tasapainoon välillämme. 
Kanssakäymisemme on siten tar-
koituksenmukaista elämänkoulua ja 
henkisesti kehittävää. Se on meille 
eduksi ja hyväksi. 

Kun suhtaudumme oikealla ta-
valla toisiimme, opimme muun mu-
assa oikeaa nöyryyttä ja suvaitse-
vaisuutta. Ne, kuten muutkin posi-
tiiviset asennoitumiset ja itsensä il-
maisut, ovat jaloluonteisuuden il-
mentämistä. Sellaisten luonteen-
piirteiden kirvoittaminen esiin, niit-
ten kehittäminen edelleen ja saatta-
minen vallitseviksi yhä enemmän 
ohjaamaan omaa toimintaamme 
ovat tärkeitä. Kehittäminen tapah-
tuu tehokkaammin sopivaa henki-
sen kasvun menetelmää soveltamal-
la. Sen viitoittaman toiminnan myö-
tä hyveellinen käytöksemme alkaa 
puhjeta kukkaan. Toiminta hyvei-
den mukaisesti on oikeaa sekä yk-
silön itsensä että koko maailman-
kaikkeuden kannalta, koska se on 
positiivisen vaihtoehdon eli Valkoi-
sen Tien valinta kahdesta vastak-
kaisesta kehityssuunnasta. 

Positiivisuus on hyvyyden voi-
mien mukaisesti toimimista eli Val-
koisella Tiellä kulkemista. Sillä py-
syminen mahdollisimman tiiviisti ja 
pysyvästi edellyttää aluksi opette-
lua ymmärtämään itseään, elä-
määnsä ja suhteitaan lähimmäisiin-
sä. Itsetutkiskelun ohella ihmissuh-
teista löytyy tietoa muun muassa 
monista psykologisia, henkisiä ja 
esoteerisia asioita käsittelevistä kir-
joista ja oppaista. Tyyne Matilaisen 
mukaan elämän päätarkoitus on 
kerätä tietoa. Pitäisi lukea paljon. 
Tulee tarttua rohkeasti kirjaan kuin 
kirjaan. Ei niitä tarvitse miettiä, lu-
kaista vain. Tietopuolinen teksti jär-
jestää ajatuksia loogisiksi kokonai-
suuksiksi. Näin ihminen kerää tie-

Henkisen tien kulkijana tiedon-
etsijä ymmärtää omaa vastuutaan 
tekemisistään ja useimmiten tahtoo 
jatkuvasti kehittyä edelleen. Hän 
pyrkii toimimaan mahdollisimman 
paljon totuuden mukaisen tiedon 
perustalta. Silloin hänen kehityk-
sensä edistyy nopeammin verrattu-
na niin sanotun tavallisen ihmisen 
elämänkouluun, jossa oppii pääasi-
assa yrityksen ja erehdyksen kautta 
ilman henkisyyden huomioimista. 
Se kehittää myös, mutta hitaammin. 
Koska kukaan ei ole täydellinen ei-
kä erehtymätön, henkiselläkin tiel-
lä voi joskus joutua oppimaan asioi-

Opiskellessaan menetelmän mu-
kaisesti tiedonetsijä saa tietoa asioi-
den todellisuudesta ja myöhemmin 
hän oppii ymmärtämään asioita ko-
konaisuuden näkökulmasta, eli hä-
nen tajuntansa avartuu. Omasta ak-
tiivisuudesta riippuen tapahtuu hen-
kistä kehitystä eteenpäin. Sovel-
tamalla menetelmästä saamiaan elä-
mänohjeita käytäntöön, voi löytää 
elämälleen uuden ja tarkoituksen-
mukaisen toimintasaran, eli aloittaa 
toteuttamaan elämänsä todellista 
tarkoitusta. Myös kokemukset opet-
tavat ja johdattavat tähän. Ihminen 
voi valintansa mukaan ryhtyä hen-
kisen tien kulkijaksi.

Henkisen kasvun kurssi tai me-
netelmä tehostaa opiskelua ja antaa 
mm. arvokkaita ideoita. Niitä so-
veltamalla voi ymmärtää yhteiselä-
määmme ja kehittyä henkisesti 
eteenpäin. On hyvä tehdä yhteis-
työtä samaa menetelmää käyttävien 
ryhmässä. He voivat myös kannus-
taa ja tukea opiskelussa. Menetel-
miin kannattaa tutustua etsiessään ja 
löytääkseen itselleen sopivan. Jo-
kainen etsivä löytää, ja kolkutta-
valle avataan, sanotaan Raamatus-
sa. Oma intuitio auttaa yleensä valit-
semaan oikein.

toa, jota tarvitaan muun muassa 
luonteen jalostamisessa ja muussa 
itsensä henkisessä kehittämisessä. 
Tärkeitä ja kiinnostavia tekstejä voi 
tietenkin miettiä ja tutkiskella it-
seään niiden valossa. 

Ajatusjoogametodin soveltami-
nen alkaa niiden luonnonlakien mu-
kaisesti, että kaikki alkaa ajatuk-
sesta ja jokainen ajattelemamme 
ajatus kehittää meitä pysyvästi si-
sältönsä viitoittamaan suuntaan. 
Tässä mielessä lienee selvää, että 
myönteisten eli positiivisten aja-
tusten ajattelu ja jalot teot tekevät 
meistä hyviä ihmisiä, jotka ovat on-
nellisia ja tahtovat hyvää kaikille. 
Niinpä harjoitukset positiivisten 
ominaisuuksien kirvoittamiseksi 
esiin ja niiden vahvistamiseksi tie-
donetsijässä alkavat siten, että hän 

Kun ihminen kasvaa henkisesti, 
hän yleensä haluaa jakaa oppi-
maansa tietoa lähimmäisilleen ja 
suuntautuu positiivisesti ulospäin. 
Puhuminen, kirjoittaminen ja tai-
teen tuottaminen ovat hyviä tiedon-
välityskanavia. Tietoa jakamalla ke-
hittyy henkisesti ja inspiroi lähim-
mäisiään henkistymään ja ymmärtä-
mään todellisuutta.

ta kantapään kautta. Se on normaa-
lia ihmiselämää. 

Tekemisissään on parempi kii-
ruhtaa hitaasti. Kehitys kulkee al-
haalta ylöspäin, joten on hyvä saada 
asiansa kuntoon ensin maan pin-
nalla, eli positivisoida itseään riit-
tävästi ennen siirtymistä seuraavaan 
kehitysvaiheeseen.

Jokaisessa ihmisessä on synnyn-
näisesti Jumalkipinä. Siihen on hy-
vä uskoa, vaikka henkeä ei varsi-
naisesti "näe" fyysisillä aisteilla. 
Henkisen heräämisen myötä ihmi-
nen tulee Jumalastaan tietoiseksi. 
Hän alkaa laittamaan asioitaan ar-
vo- ja tärkeysjärjestykseen. Kun ha-
luaa ja tekee hyvää, valitsee kehi-
tykselleen positiivisen suunnan. Sil-
loin pysyy Valkoisella Tiellä. Seu-
rauksena on positiivista palautetta.

Eräs hyvä menetelmä muiden 
rinnalla henkisen tien kulkemiseen 
on Via-Akatemian opettama Kirje-
opisto Vian rajajooga, jonka metodi 
on ajatusjooga. Tämä loogista posi-
tiivista ajattelutaitoa opettava kurssi 
nimittäin tarjoaa keinot luonteen ja-
lostamiseen, ajatusten avulla. 
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Kiitokset
Kiitos onnitteluista merkkipäivänäni!

Tuula Kruth

ryhtyy tietoisesti muuntamaan 
omaa ajatuselämäänsä sisällöltään 
ja muodoltaan positiiviseksi. Tämä 
tapahtuu tarkoituksenmukaisia loo-
gisia positiivisia lauseita, mantroja, 
ajatuksin toistelemalla. Tiedonetsijä 
lisää ja vahvistaa positiivisia ajatus-
koostumia ajatuselämässään ja 
neutraloi siten positiivisuudella ne-
gatiivisuutta alemmasta itsestään. 
Luonne jalostuu positiivisella ajat-
telulla ja toiminnalla. 

Ajatusjoogan harjoittaminen 
edistää ja nopeuttaa ihmisen luon-
nollista, kokonaisvaltaista ja tarkoi-
tuksenmukaista kehitystä jaloluon-
teiseksi hyväksi ihmiseksi, eli sel-
laiseksi kuin hänen ydinolemuk-
sensa, Korkeampi Minänsä, on. 
Opiskelulla voi omasta aktiivisuu-
desta riippuen saavuttaa oikeita ja 
järkeviä positiivisia päämääriä, 
muun muassa keskittymiskyvyn, 
ajatustensa hallintataidon, onnea, 
sisäistä rauhaa, harmoniset ihmis-
suhteet, altruistista hyvinvointia eli 
autuutta ja tietoisen yhteyden Ikui-
seen Itseensä. Näitä tavoitteita voi-

daan saavuttaa aktiivisen opiskelun 
ja ajan myötä tapahtuvan henkisen 
kypsymisen kautta. Tarkoitus on ke-
hittää itsensä loogisella positiivi-
sella ajattelulla henkisesti itsenäi-
seksi ihmiseksi, Pyhän Hengen 
Temppeliksi, jolla on oma voimakas 
positiivinen persoonallisuus. Mitä 
useampia tällaisia yksilöitä on, sitä 
paremmin yhteisten rakentavien 
päämäärien saavuttamiseksi tehtävä 
työmme tuottaa hyviä tuloksia. 
Näin rauhakin lisääntyy maailmas-
sa. 

Ajatusjoogan metodi itseopiske-
lijoille löytyy Kirjeopisto Vian ra-
jajoogan kurssin opetuskirjekir-
joista. Via-Akatemia toteuttaa aja-
tusjoogakoululutusta ja muita kurs-
seja, esimerkiksi filosofiasta, myös 
videoyhteyksien välityksellä. Kos-
ka oppilas tarvitsee opettajan, niin 
kirjaan, kirjoihin tai oppiin tutustu-
misen jälkeen on suositeltavaa, että 
asiasta kiinnostunut tiedonetsijä 
myös ilmoittautuu oppilaaksi Kir-
jeopisto Viaan (nykyään Via-Aka-
temiaan). Silloin hän saa tarvittaes-

sa ajatusjoogan opettajan ohjausta 
ja hänen henkinen kehityksensä ta-
pahtuu varmemmin oikeassa jär-
jestyksessä sekä edistyy loogisesti 
ja turvallisesti positiiviseen suun-
taan. Myös yhteistyö muiden opis-
kelijoiden kanssa vie henkistä kehi-
tystä eteenpäin. Tarjolla on tal-
kootyötä ja yhteistä pohdiskelua po-
sitiivisista teemoista.

Maailman parantaminen alkaa 
aina itsensä parantamisella eli kehit-
tämällä henkisesti itseään eteen-
päin, korkeampia arvoja kohti. Jo-
kaisen on tehtävä se omaa Tietään 
kulkien. Oikotietä ei ole. Kehitys 
onnistuu parhaiten positiivisin aja-
tuksin ja niitten mukaisten jalojen 
tekojen myötä. Kannattaa käyttää 
hyväkseen mahdollisuus tehdä hy-
vää ryhtymällä jalostamaan luon-
nettaan sopivan menetelmän mukai-
sesti. Se on ajan hyötykäyttöä ja li-
sää hyvinvointia ja rauhaa keskuu-
dessamme. Voi vaikka aluksi miet-
tiä, että mitä minä voin tehdä asian 
hyväksi tässä ja nyt?

Olet tervetullut mukaan kirjoitustyöpajan toimintaan. Kullakin kokoontumiskerralla 

keskustelemme mielenkiintoisista aiheista ja teemme pienen kirjoitusharjoituksen. 
Rakennamme yhteistä runoteostamme, johon mahtuu vielä kirjoituksia. 

Kokoonnumme virtuaalisesti kerran kuukaudessa, ma klo 18.00–19.30.

Via-Akatemia toteuttaa työpajan yhdessä KSL Opintokeskuksen kanssa. 

Ohjaaja Sirpa Kupulisoja. Toteutus: Zoom-ohjelmistolla, verkossa. 

Lisätietoja: Sirpa Kupulisoja sähköposti asukas@outlook.com

VIA POSITIVA 1/202240

Paikallisosastoissa tapahtuu

Helsingin paikallisosasto
Via ry:n Helsingin paikallisosaston kevätkauden 2022 
kokoontumiset etäyhteydellä sekä lähitapaamisina 
terveystilanteen salliessa Valon Tilassa sunnuntaisin 
klo 15.00. Muutokset mahdollisia.
30.1. Vastuuhenkilö Tuula Kruth
13.2. Vastuuhenkilö Yrjö Honkala
27.2. Vastuuhenkilö Airi Roos
12.3. Siivoustalkoot Valon Tilassa

27.11. (lauantai) Via ry:n paikallisosastojen yhteinen 
Adventtijuhla Valon Tilassa klo 13, livenä ja etänä.
12.12. Vastuuhenkilö Tuula Kruth.

Tampereen paikallisosasto
Piirit osoitteessa Solkikatu 7 A, kerhohuone. 
Kevään piireistä ilmoitetaan erikseen. 
Lisätietoja Timo Hoikkala, 040 353 5612.

13.3. Vastuuhenkilö Asta Aronen
27.3. YTR:n kevätseminaari, Teosofinen Seura, Hki
3.4. Vastuuhenkilö Timo Ala-Reinikka
16.–17.4. Pääsiäistapahtuma Kaukalinnassa ja etänä
24.4. Vastuuhenkilö Marja-Leena Salojuuri
1.5. Vapunvietto Tuula Kruthin kotona
15.5. Vastuuhenkilö Saara Sutinen
27.–29.5 Talkooviikonloppu Kerimäellä



Vialaisen yhteisön toimintaa Sinikka Juntura
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Kirjeopisto Vian rajajooga

Tutustu ajatusjoogan -verkkokurssit jatkuvat 10.3., oh-
jaajina Terttu Seppänen ja Elina Kakko. 

Seuraava kaksivuotinen ajatusjoogan kurssi alkaa 
2023. Kurssi toteutetaan hybridinä. 

Yhteisiin ajatustyömeditaatiohetkiin sunnuntaisin 
klo 18 ja keskiviikkoisin klo 21 voivat kaikki halukkaat 
osallistua siellä missä ovat parhaaksi katsomallaan ta-
valla. 

Sielun Peili -lehdissä on 2022 Elina Kakon Raja-
joogaa ajatusjoogan viitekehyksessä -palsta. Palstan 
kirjoituspalkkiona saamme lehteen neljäsosasivun il-
moituksen.

Sateenkaarisanomissa on rajajoogaan liittyviä kirjoi-
tuksia. Kevään lehdessä oli Sirpa Kupulisojan kirjoi-
tus Kauneuden voima – kaikkialla on kaunista, kirjoi-
tus s. 28– 29. 

Vuoden 2022 vialainen aloitustapahtuma 
6.–7.1.2022 

Tapahtumassa oli inspiroivia alustuksia ja keskusteluja 
Zoom-yhteydellä. Torstaina oli Elina Kakon pohdin-
toja ja oivalluksia hänen Holistisen psykologian täy-
dennyskoulutuksen lopputyöstään ja perjantaina via-
laisen hyvedialogin kehitystyöryhmän jäsenten ohjaa-
maa keskustelua hyveistä, tilaisuuden hostina toimi Ja-
ri Kiirla. Sirpa Kupulisoja alusti ja ohjasi keskustelun 
lempeydestä, Marja-Leena Salojuuri eheydestä, in-
tegriteetistä ja Jari Kiirla rohkeudesta. Aloitustapahtu-
maan liittyvät ja muut hyvekirjoitukset s. 12–19.

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä 
16.1. ja 6.2.2022

Ennen ensimmäistä kokoontumistaan ryhmä päätti säh-
köpostitse käydyn keskustelun tuloksena tarkistaa  ni-
mensä. ”Hyvedialogin kehitysryhmä” on nyt ”vialainen 
hyvedialogin kehitystyöryhmä”. Helmikuun kokoon-
tumisessaan ryhmä aloitti pääsiäistapahtuman iltase-
minaarin valmistelun, teemana rauha. Hyvedialogin ke-
hittämiseen ovat tervetulleita kaikki hyveistä kiinnostu-
neet. Lisätietoa: Jari Kiirla,

Lauri Rauhalan filosofia-luentosarja 25.1.2022

Via-Akatemian etänä toteutettava luentosarja Lauri 
Rauhalan filosofiasta alkoi. Luennoitsijana FM, filosofi 
Heikki Vuorila. Luennolla käsiteltäviä kysymyksiä oli-
vat ”Mitä on ihmistieteiden ymmärtävä (hermeneut-
tinen) tieteenfilosofia? Mihin se perustuu? Mistä ele-
menteistä se koostuu? 

Lue Heikki Vuorilan kirjoitus ”Kuinka Lauri Rauha-
lan psykologiasta tuli Ihmisen filosofiaa?” sivuilla 7–8. 

Lauri Rauhalan ihmisen  filosofiaa, 
rauhan ja kauneuden luomista 

Luovan kirjoittamisen työpaja 7.2.2022

Sirpa Kupulisojan ohjaamassa vuoden ensimmäisessä 
työpajassa teemana oli kauneus. Mitä kauneus on? Mitä 
varten kauneus on, mikä on sen tehtävä tai tarkoitus? 
Miten kauneudesta puhutaan? Miten kauneudesta kir-
joitetaan? Kirjoitusharjoituksena oli ”Kuvaile kauneut-
ta”.

Kaukalinna

Kaukalinnassa on lämmitetty keittiön ja salin uuneja, 
tilktty loput ikkunat ja asennettu pleksit lämmöneris-
teeksi yläkerran majoitushuoneiden ikkunoihin. Lumi-
töitä on riittänyt vaikka naapurin isäntä auraa traktorilla 
enimmät lumet. Lunta on tiputettu niin pää- kuin ul-
korakennuksenkin katoilta. 

Kaukalinnassa oli muistotilaisuus 29.1. Pöytäliino-
jen pesu ja silitys on hoidettu  itse.

BLC-osuuskunnan osuustodistusten myynti

Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sr marraskuun halli-
tusten kokousten päätösten mukaisesti säätiö on myynyt 
5.1.2022 Antti Naukkarinen Oy:lle vialaisen yhteisön 
omistamat  neljä BLC-(puhelin)osuuskunnan osuutta: 2 
säätiön sekä 1,5 Kirjeopisto Vian ja 0,5 Via ry:n osuutta. 
Myynti oli mahdollista sen jälkeen kun Terttu Seppänen 
lahjoitti 9.11.2021 säätiölle Kirjeopisto Vian osuudet ja 
Via ry 30.12.2021 oman osuutensa.

Vapaaehtoiset lahjoitukset ja muu tuki

Kiitos henkisestä ja taloudellisesta tuestasi 2021. Nii-
den avulla Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sr tilit py-
syivät plussalla: Via ry:n kuukausilahjoitukset, kahvi-
kolehti ja Via Positivan tuki olivat yhteensä noin 15 000 
euroa ja säätiön saamat rajajoogan tukimaksut ja lahjoi-
tukset  toimintaan  noin 12 500 euroa. 

Pidetään yhdessä Via ry:n ja säätiön talous hyvässä 
kunnossa myös 2022 tekemällä ajatustyötä, lahjoituksin 
ja osallistumalla talkootyöhön, jokainen elämäntilan-
teensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Lahjoitustilit: 
* Via ry, FI35 5133 0020 0205 73, viitteet / 

kuukausilahjoitukset 1012, kahvikolehti 29049,       
Via Positivan tuki 29625

* Via-Akatemian säätiö sr.                                   
FI08 5133 0020 0217 38, viitteet / Kirjeopisto Vian 
rajajoogan tuki 12700, kuukausilahjoitukset 1012.

KSL-opintokeskus on myöntänyt kurssitukea vuo-
delle 2022 Via-Akatemian Lauri Rauhalan filosofia -lu-
entosarjalle ja luovan kirjoittamisen työpajalle.
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Vialainen tapahtumakalenteri
Muutokset mahdollisia. 
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.
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Joulukuu 2021  

3.–7.12.2021  Majoitus ja vuokraus

11.12.2021  Meri-Lapin ajatusjoogakoulu, Majakka-talo, Kemi ja etänä  

12.12.2021  Hyvedialogin kehitysryhmä etänä

Tammikuu 2022

6.–7.1.2022  Vuoden 2022 aloitus etänä  

16.1.2022  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä

28.1.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä

29.1.2022  Muistotilaisuus

Helmikuu 

6.2.2022  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä

7.2.2022  Luovan kirjoittamisen työpaja etänä

25.2.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä

26.2.2022  Via ry:n hallituksen vuosikokousta valmisteleva kokous etänä

Maaliskuu

6.3.2022  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä

7.3.2022  Luovan kirjoittamisen työpaja etänä

10.3.2022  Tutustu ajatusjoogaan -verkkokurssi

25.3.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä

27.3.2022  YTR.n 25. kevätseminaari, Teosofinen Seura, Helsinki

Huhtikuu

4.4.2022  Luovan kirjoittamisen työpaja etänä

15.4.2022  Talkoopäivä

16.–17.4.2022  Pääsiäistapahtuma Kaukalinnassa ja etänä

  Via ry:n vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous

  Via-Akatemian säätiö sr:n vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous

15.4.–31.5.2022 Vappupallo-lahjoituskampanja

22.4.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä

Toukokuu  Kiinteistön ja pihan kevättyöt alkavat heti kun säät sallisvat

9.5.2022  Luovan kirjoittamisen työpaja etänä 

27.5.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä

27.–29.5.2022  Talkooviikonloppu

Kesäkuu  Kiiteistön ja pihan kesätöitä

5.–7.6.2022  Tapahtumavalmisteluja sisällä ja ulkona

8.–9.6.2022  Vaelusryhmälle majoitus, ruokailu ja sauna 

24.–30.6.2022  XIV kesäakatemia

Heinäkuu  Kiiteistön ja pihan kesätöitä 

1.–31.7.2022  Aamiaismajoitus

3.7.2022  Rippijuhla



Ohjaaja: Sirpa Kupulisoja
Lisätietoja: Sirpa Kupulisoja,
Yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa, 
ilmoitus sivulla 40.

KESÄ 2022 

Via-Akatemian XIV kesäakatemia 
Aika: 24.6.–30.6.2022
Paikka: Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki
Teema: Mitä vialainen filosofia on?
Kesäakatemia järjestetään hybridinä. 
Katso ilmoitus s. 34.

Aamiaismajoitus Kaukalinnassa 
1.–31.7.2022 Savonlinnan oopperajuhlien aikaan, 
ilmoitus sivulla 2.

YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT 

La 26.2.2022 klo 10.00 Via ry:n hallituksen 
vuosikokousta valmisteleva kokous etänä

15.–17.4.2022 Pääsiäistapahtuma hybridinä
Pe 15.4. Talkoopäivä
La 16.4. 
- klo 13.00 Via ry:n vuosikokous ja sen jälkeen 
yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous
- klo 19.00 Via-Akatemian pääsiäisseminaari, Rauha, 
vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä
Su 17.4. 
- klo 10 Via-Akatemian säätiö sr:n vuosikokous ja sen 
jälkeen säätiön hallituksen järjestäytymiskokous

Muut tapahtumat

Su 27.3.2022 YTR:n 25. kevätseminaari, 
Teosofinen Seura, Vironkatu 7, Helsinki
- teema: Jumalainen suunnitelma – Tieto ja käytäntö
- Luonteenjalostaminen tienä jumalallisen 
suunnitelman toteutumiseen, Terttu Seppänen
Seuraa 

Majoitus ja ruokailu
Majoitus ja ruokailu maksetaan erikseen.
- Via-Akatemian opiskelijoille majoitus sisältäen 
täysihoidon on 35 €/vrk, Via ry:n jäsenet 30 €/vrk.
- Lisämaksu liinavaatteista ja 1–2 hengen huoneesta.
- Kesäisin mahdollisuus aittamajoitukseen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
VIA-AKATEMIA
Kaukalinna, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki
044 755 9636, 
                  , www.facebook.com/via.akatemia

Lämpimästi tervetuloa!

AJATUSJOOGA

Ajatusjoogakoulussa edetään systemaattisesti 
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ensimmäisestä 
opetuskirjeestä kymmenenteen saakka.
Meri-Lapin ajatusjoogakoulu kokoontuu Meri-Lapissa 
Kemissä, ohjaajana Elina Kakko. 
Seuraava kaksivuotinen kurssi hybridinä alkaa 2023.
Porvoossa ajatusjoogan perusopetusta Lisitzinin 
Taidemuseon Ekumeenisessa Keskuksessa ohjaa 
pääasiassa Desirée Kantola. 
Terttu Seppänen vierailee kerran lukukaudessa.

Tutustu ajatusjoogaan -verkkokursseja 
Zoom-yhteydellä, seuraava to 10.3. klo 17–20. 
Seuraa www.via.fi. Pohdittavat teemat:
* ajattelun lainalaisuudet
* tunne-elämän tasapainottaminen
* sisäinen rauha ja onnellisuus
* henkinen kasvu
* tajunnan avartuminen
* tietoinen yhteys Ikuiseen Itseen
Kurssimaksu 30 euroa sisältää rajajoogan aloituskirjan 
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi. Opetuskirjeet I–IV.
Ohjaajina Terttu Seppänen, terttu.seppanen@via.fi, 
050 567 9630 ja mahdollisuuksien mukaan 
Elina Kakko, elina.kakko@via.fi, 050 562 2688
Ilmoittautuminen terttu.seppanen@via.fi    

KEVÄT 2022

Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
Lauri Rauhala (1914–2016) oli filosofi ja psykologi, 
joka piti itseään ensisijaisesti tajunnan filosofina.
Luennoitsija: FM, filosofi Heikki Vuorila
Luennot perjantaisin klo 18–20 
25.3., 22.4. ja 27.5.2022.
Osallistumismaksu 75 €/3 luentoa tai 30 €/luento.
Vielä ehdit mukaan. Ilm. Via-Akatemiaan: 
                                 , 044 755 9636
Yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.
Ilmoitus sivulla 47.

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä 
virtuaalisesti
Kokoontumiset sunnuntaisin klo 18.00–19.30 Zoom-
yhteydellä. Seuraava su 6.3.2022 klo 19.00 – 20.30.
Lisätietoa: Jari Kiirla, 
Ryhmä valmistelee Via-Akatemian pääsiäistapahtu-
man seminaaria rauhasta. Hyvedialogin kehittämiseen 
ovat tervetulleita kaikki hyveistä kiinnostuneet.

Luovan kirjoittamisen työpaja etänä
Toteutus Zoom-yhteydellä maanantaisin klo 
18.00–19.30.
Seuraavat kokoontumiset 7.3., 4.4. ja 9.5.2022.

Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat
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Karnaistenkatu 45 C 38, 08100 LOHJA
2. sihteeri Tauno Halme

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

0400 887 669, halmetauno@gmail.com

Sihteeri ja IT-tuki Pekka Tanttari

Puheenjohtaja Jouko Palonen

Via ry:n hallitus

uusi osoite: Maksjoentie 89, 08700 LOHJA
Varapuheenjohtaja Yrjö Honkala

050 390 6517, jouko11palonen@gmail.com
Mäkipääntie 26 A, 26740 VASARAINEN

050 534 9519, yrjoh@yahoo.com

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

Verkkopäivittäjä, ylläpito Elina Kakko
050 562 2688, elina.kakko@via.fi

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

Muut Via ry:n hallituksen jäsenet
Asta Aronen, Börje Fri, Eija Hoikkala, Timo Hoikkala, 
Desirée Kantola, Jari Kiirla, Pauli Koistinen, Tuula 
Kruth, Veijo Kruth, Pentti Mäkelä, Kaisa Pakkala, Rauni 
Pietarinen, Airi Roos, Marja-Leena Salojuuri, Terttu 
Seppänen, Pauli Sipilä, Aarre Taalikka, Tuija Virtanen 
ja Pirkko Viskari.

Via-Akatemian säätiö sr:n hallitus 
Puheenjohtaja Terttu Seppänen ja jäsenet Börje Fri, 
Yrjö Honkala, Sinikka Juntura (varapuheenjohtaja),  
Elina Kakko, Tuula Kruth, Jouko Palonen ja 
Marja-Leena Salojuuri.

Johtoryhmä
Luottamustoimiin valitut henkilöt muodostavat johtoryh-
män, joka valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja 
jäsentiedotteet sekä ideoi ja pohtii vialaisen yhteisön 
kehittämistä. Tähän ydinryhmään voidaan tilannekoh-
taisesti kutsua muitakin hallituksen tai yhdistyksen 
jäseniä.
Ydinryhmän jäsenet ovat puheenjohtaja Jouko Palonen, 
varapuheenjohtaja Yrjö Honkala, sihteeri Pekka Tanttari, 
2. sihteri Tauno Halme, taloudenhoitaja Sinikka Juntura, 
kirjanpitäjä Marja-Leena Salojuuri, rajajooganopettaja 
Elina Kakko ja rajajooganopettaja Terttu Seppänen. 

Digitaalinen toimintaryhmä  
Puheenjohtaja Elina Kakko ja jäsenet Yrjö Honkala, 
Sinikka Juntura, Jari Kiirla, Jouko Palonen, Timo Risti-
luoma, Terttu Seppänen, Pekka Tanttari ja Tuija Virtanen.

PAIKALLISOSASTOJEN PUHEENJOHTAJAT 
JA YHTEYSHENKILÖT

Etelä-Suomi

Helsingin paikallisosasto
Puheenjohtaja Yrjö Honkala, Maksjoenti 89, 08700 LOHJA, 
050 534 9519, yrjoh@yahoo.com
Sihteeri Asta Aronen, hposihteeriposti@gmail.com
Talousasiat Marja-Leena Salojuuri, 050 346 0383,  

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

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

Porvoon toimintaryhmä
Yhdyshenkilö Desirée Kantola, Marinkyläntie 241, 
07955 TESJOKI, 050 354 6160, desiree.k@sulo.fi

Länsi-Suomi

Pohjanmaan paikallisosasto
Puheenjohtaja Pentti Mäkelä, Puistotie 49,  61800 
KAUHAJOKI, 0400 292 078 pentti.makela@gmail.com
Tarja Tuisku-Lappalainen, 050 535 2167 
tarjatuiskulappalainen@hotmail.com

Tampereen paikallisosasto
                                         tai 
Timo Hoikkala, Lahjantie 10 A 2, 82200 HAMMASLAHTI
040 553 5612, hoikkalatimo55@gmail.com 

Turun paikallisosasto
Yhdyshenkilö Pauli Sipilä, Kuovintie 380, 
21870 RIIHIKOSKI 0400 934 470  

Rauman toimintaryhmä
Yhdyshenkilö Jouko Palonen, Mäkipääntie 26 A, 26740 
VASARAINEN, 050 390 6517, jouko11palonen@gmail.com

Itä-Suomi

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

Savonlinnan paikallisosasto
Puheenjohtaja Sinikka Juntura, Kaukalinna, Viitamäentie 189, 
58200 KERIMÄKI, kaukalinna@via.fi 040 825 5165 

Meri-Lapin paikallisosasto
Puheenjohtaja Elina Kakko, Vakkurintie 15, 94700 KEMI, 
050 562 2688, elina.kakko@via.fi

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

Via ry:n ja Via-Akatemian säätiö sr:n toimihenkilöt 
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Yhteystiedot



• lahjoitukset, viite 17750

Via-Akatemian säätiö sr/Juhlarahasto, Kerimäen 
Osuuspankki FI 03 5133 0060 9058 73, OKOYFIHH

T.E. MATILAISEN JA M. SALOSEN 
JUHLARAHASTO

Uusi Safiiri, Kerimäen Osuuspankki
Tili

044 755 9636 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura

Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki uusi.safiiri@via.fi, 
www.uusisafiiri.fi

-lehden tilaukset hoidetaan Kaukalinnassa, 
Uuden Safiirin Aikakauskirja -sarjan ja Uusi Safiiri 
UUSI SAFIIRI

Ÿ lahjoitukset, viite 1012 
Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan tukimaksut, viite 12700
FI 08 5133 0020 0217 38, OKOYFIHH
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki, 
Tili

044 755 9636 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura

Via-Akatemian kursseille ilmoittautumiset, kurssi- ja 
majoitusmaksut hoidetaan Via-Akatemian toimistossa 
Kaukalinnassa. Via-Akatemia,  Viitamäentie 189, 
58200 Kerimäki, via.akatemia@via.fi, 

Toimisto

Ÿ muut luennot, seminaarit, lyhytkurssit
Ÿ kesäakatemia
Ÿ ajatusjoogan ryhmäjatko-opetus
Ÿ luennoilla
Ÿ tutustumistyöpajoissa ja ajatusjoogan yleisö-
Ÿ perusopetusta ajatusjoogakouluissa, ajatusjoogaan
Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan / ajatusjoogan 

VIA-AKATEMIA 

Ÿ myöntää apurahoja Juhlarahastosta
Ÿ vuokraa Kaukalinnan tiloja
Ÿ Kirjeopisto Vian opetuskirjeiden painoksia 
Ÿ Uuden Safiirin Aikakauskirjat -kirjasarjaa sekä  
Ÿ harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. Julkaisee  
Ÿ kehittämistyön jatkumisesta
Ÿ vastaa Kirjeopisto Vian rajajoogan opetus- ja 
Ÿ ylläpitää Via-Akatemiaa ja Kirjeopisto Viaa
Ÿ Y-tunnus 1051182–4

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ SR

• lahjoitukset, viite 1012
FI 19 5133 0020 0235 77, OKOYFIHH

VIA RY

Ÿ joulutervehdykset 30 euroa, viite 1711
Ÿ kiitosilmoitus 30 euroa, viite 1818
Ÿ kahvikolehti 29049
Ÿ kuukausilahjoitukset 1012
Viitteet ja maksut 

FI 35 5133 0020 0205 73, OKOYFIHH
Via ry, Kerimäen Osuuspankki, 
Tili 

Uudenmaankatu 35 A 1, 00120 Helsinki.
Via ry on päävuokralainen Valon Tilan huoneistossa,
040 825 5165 / Sinikka Juntura.
                              , 044 755 9636 tai
Via ry, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki,
Via ry:n toimisto on Kaukalinnassa.
Toimisto ja toimitilat

Postiosoite ilmoitetaan Via ry:n toimistoon.
viitteellä 33550 ja lehden tukimaksut viitteellä 29625.
Lehden tilausmaksu suoritetaan Via ry:n tilille
Lehden vuositilaus 2022 on 30 € ja irtonumero 10 €.
Via Positiva sisältyy Via ry:n jäsenmaksuun.
Jäsenlehti Via Positiva

Vuoden 2022 jäsenmaksu vahvistetaan vuosikokouk-
sessa pääsiäisenä.

FI 35 5133 0020 0205 73 viitteellä 34021.
Jäsenmaksu suoritetaan Via ry:n tilille

Vuoden 2021 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 70 ja 110 
euroa. Vaihtoehdon voi valita elämäntilanteen mukaan.

Jäsenmaksu 

Via ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy 
Via ry:n hallitus. 

Ÿ -nimisenä
Ÿ julkaisee jäsenlehteä – 2010 alkaen Via Positiva  
Ÿ paikallisosastoissa että valtakunnallisesti  
Ÿ opiskelua ja sen käytäntöön soveltamista sekä    
Ÿ tukee jäsentensä Kirjeopisto Vian rajajoogan  
Ÿ tekee tunnetuksi Kirjeopisto Vian rajajoogaa
Ÿ on Via-Akatemian säätiön taustayhteisö
Ÿ Y-tunnus 0481857–1

Via ry
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@via.akatemia

uusi puhelinnumero on 044 755 9636.
Via-Akatemian ja Via ry:n toimiston 



työparina ja harjaantua käytännössä. Reflektoivat 
keskustelut ohjauskontaktissa rajajoogan-opettajan 
kanssa ovat koulutuksen perusta. Tiedollinen 
lisäkoulutus sovitaan kunkin tarpeiden mukaan ja se 
toteutetaan pitämällä esitelmiä ja luentoja sekä 
kirjoittamalla esseitä ja lehtiartikkeleita. 
Ohjaajakoulutus etenee yksilöllisesti ja aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa ohjaavan opettajan kanssa.

terttu.seppanen@via.fi
050 567 9630 
57130 SAVONLINNA
Olavinkatu 34 B 22
Johtava rajajooganopettaja
Terttu Seppänen    

050 562 2688   
elina.kakko@via.fi

Elina Kakko  
Rajajooganopettaja 
Vakkurintie 15  
94700 KEMI

Terttu Seppänen   Elina Kakko
VIA-AKATEMIA
Lämpimin terveisin  

Ota rohkeasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai 
vain tahdot pohtia elämäsi kulkua. Voit käyttää 
perinteistä kirjettä, sähköpostia, videoyhteyttä, 
WhatsAppia tai messengeriä. 

Yhteydenpito

FI97 5651 1340 0495 18       OKOYFIHH
Terttu Seppänen, SOP

koska hän vastaa edelleen Kirjeopisto Vian toimiston ja 
arkiston ylläpitokuluista.

Osa jatko-opetusmaksuista tulee Terttu Seppäselle,

OKOYFIHH Viite 12700 
FI08 5133 0020 0217 38
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki

Rajajoogan jatko-opetusmaksut ohjataan pää-
sääntöisesti Via-Akatemian tilille tukimaksuina:

FI27 5650 9720 0002 34         OKOYFIHH 
Kirjeopisto Via, SOP 
Perinteinen peruskurssimaksujen tili:
MAKSUT

Elina Kakko on aloittanut sivutoimisena rajajoogan-
opettajana. Via-Akatemian säätiö sr suorittaa palkkiot 
hänelle verkko-opetusaineiston toteuttamisesta ja koti-
sivujen päivityksestä. Samoin Meri-Lapin ajatusjooga-
koulun opetustunneista (yhteistyössä KSL:n kanssa). 
Yksilölliset ohjausmaksut sovitaan hänen kanssaan.

Via-Akatemia
Rajajoogan opetus

VIA POSITIVA 1/202246

Via-Akatemia ja Via ry järjestävät tilaisuuksia ohjaaja-
taitojen kehittämiseen ohjaajiksi soveltuville rajajoogan 
harjoittajille. Peruskurssin läpikäytyään ohjaamisesta 
kiinnostunut voi aloittaa kokeneemman piiriohjaajan 

Rajajoogan ohjaajakoulutus

Yhteisillä ajatustyömeditaatioilla voimistetaan 
hyvyyden, rauhan ja terveyden ajatuskoostumia 
maailmassa. Jatko-opiskelija oman aloitteellisuutensa 
mukaan saa myös yksilöllistä ohjausta opettajilta. Jatko-
opetusmaksut ovat vapaaehtoisen suuruisia ja oman 
harkinnan mukaan suoritettavia.

Peruskurssin ensimmäinen läpikäyminen antaa avaimet 
henkiseen kasvuun ja luonteen jalostamiseen. 
Rajajoogan harjoittelun ja pyyteettömän palvelun 
avulla henkinen kasvu jatkuu läpi elämän. Jatko-opis-
kelijoiden kehitys tapahtuu yhteisöllisessä toiminnassa 
omassa paikallisosastossa ja/tai Kerimäen Kaukalin-
nassa, jossa on tarjolla erilaisia talkootyönä tehtäviä 
töitä tapahtumien yhteydessä ja muulloinkin. 
Talkootöihin ja yhteisöllisiin tapahtumiin osallistu-
minen tuo uusia ystäviä ja keskustelukumppaneita. 

Rajajoogan jatko-opetus

Rajajoogan ohjauskeskustelujen suositushinta 
rajajooganopettajan kanssa 60 euroa/60 min. 
Ensimmäinen keskustelu 60 min on maksuton. 
Opettajan kanssa voi sopia yksilöllisen ja joustavan 
maksujärjestelyn. Stipendin saa tarvittaessa.

050 562 2688, elina.kakko@via.fi.
Elina Kakolta 
050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi tai 
Terttu Seppäseltä 

Vaikka rajajoogaa voi opiskella ja harjoittaa itsenäisesti, 
on suositeltavaa hankkia ohjausta opintojen tueksi 
rajajoogaopettajilta: 

Rajajoogan henkilökohtainen ohjaus

Kirjatilaukset via.akatemia@via.fi tai opettajien kautta. 

Hinta 20 euroa + postimaksut. Suositeltavaa tilata, kun 
aloituskirja I-IV on opiskeltu hyvin. 

Sopii rajajoogaa aloittelevalle. Opetuskirjeet V–X. 
Opetuskirjeet I-IV. Hinta 15 euroa + postimaksut. 
Kirja on saatavissa myös 2-osaisena:

Hinta 45 euroa + postimaksut.
Via-Akatemian säätiö sr 2019. 
Toimittanut Terttu Seppänen. 
Kymmenen opetuskirjettä. 
KIRJEOPISTO VIAN RAJAJOOGAN KURSSI. 
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, 

Terttu Seppänen on toimittanut kirjoiksi perinteiset 
rajajoogan opetuskirjeet.

Kirjeopisto Via on Via-Akatemian säätiö sr:n alainen ja 
opetus tapahtuu Via-Akatemian opetuksena.
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Yhteistyö KSL:n kanssa.
+358 44 755 9636
Ilm.                                      tai
Hinta 30 € / luento.
zoom-yhteydellä. Yhden luennon kesto 2 x 45 min.  
Luentosarja Lauri Rauhalan filosofiasta toteutetaan 
Käytännön toteutus

Kuinka ihmisen kokonaisuus toteutuu situationaalisessa 
säätöpiirissä?

Toukokuu: pe 27.5.2022 klo 18–20

ihmisen elämäntilanteisuutta?
Mitkä on ihmistieteiden eksistentiaaliset menetelmät, joilla voidaan tutkia 
Huhtikuu: pe 22.4.2022 klo 18–20

Rauhala jättää vähemmälle ihmisen kehollisuuden tutkimisen. Kurssilla nostetaan 
esiin ihmisen aistinfysiologiaan liittyvää tietämystä kehollisuudesta.

Maaliskuu: pe 25.3.2022 klo 18–20

joilla voidaan tutkia ihmisen tajunnallisuutta?
Mitkä ovat ihmistieteiden fenomenologiset menetelmät, 
Helmikuu: pe 25.2.2022 klo 18–20

Mihin se perustuu? Mistä elementeistä se koostuu?

Tammikuu: pe 28.1. 2022 klo 18–20
Mitä on ihmistieteiden ymmärtävä (hermeneuttinen) tieteenfilosofia? 

Martin Heideggeriin perustuva eksistentialismi.

Rauhalan mukaan ihmistieteiden tieteenfilosofia on ymmärtävää (hermeneuttista), 
jossa menetelminä ovat Edmund Husserliin perustuva fenomenologia ja 

Rauhala katsoo, että ihmistä ei voi tutkia luonnontieteiden eikä yhteiskuntatieteiden 
menetelmillä. Ne eivät ole riittäviä ihmisen tutkimiseen, eivätkä ota huomioon 
ihmisen subjektiivista maailmankuvaa. Tämän vuoksi luentosarjassa kehitellään 
teemaa mitä ihmistieteiden tieteenfilosofia voisi olla? 

Rauhalan filosofian tuloksena on kehittelynalainen kokonaisvaltainen ihmiskäsitys 
niin kuin hän itse toteaa. Luentosarjassa kehitellään hänen toiveensa mukaisesti 
ihmiskäsitystä uudelle tasolle. Käymme läpi nykyisen ihmiskäsityksen 
perusperiaatteet. Rauhalan ihmiskäsitys rakentuu tajunnallisuudesta, kehollisuudesta 
ja elämäntilanteisuudesta, jotka kohtaavat toisensa situationaalisessa säätöpiirissä.

Lauri Rauhala on sanonut, että hänen filosofiansa on ihmisen filosofiaa. 

Luentosarja sisältö

Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja

Kevät 2022 Via-Akatemia
Luennoitsija FM, filosofi Heikki Vuorila

Heikki Vuorila

Lauri Rauhala



Ruohonjuuri 62x62 cm

Ostamalla Arton taulun 
tuet Via ry:n toimintaa 

puhelin: 045 139 2983, email: arto.paulaharju@pp.inet.fi
00970 Helsinki (Mellunmäki)
Arto Paulaharju, Saanatunturintie 3 C 24

Myyntitulot menevät lyhentämättöminä Via ry:lle.                                  
Ohessa vain osa myynnissä olevista tauluista. Kansikuvassa                     
olevan taulun hinta on 200 euroa. 

Jos löydät niistä mieleisesi, ota yhteyttä minuun,                               
niin voimme keskustella toimitustavasta. Taulut voi noutaa                    
esimerkiksi kodistani, Valon Tilasta tai Kaukalinnasta. 

vuosina 1980–2005. 
Taulujani on ostettavissa. Olen maalannut niitä akryyliväreillä 

250€

Järvimaisema 68x54 cm 

50€

Kaukalinnan katto-
ikkunasta 24x29 cm

50€

Samettikukka 31x25 cm

26x35 cm

50€

50€

36x26 cm
Kaukalinnan aitta 

50€

Kaukalinnan piharappu 
26x36 cm

50€

Kaukalinnan ruokasalia 
26x35 cm

50€

Kaukalinnan pääty 
30x24 cm

200€

Tulppaaneja 53x42 cm

100€

Koivut II 65x51 cm

200€

150€

Lumpeita 53x46 cm

70€

Saniaisia 35x26 cm

200€

Asetelma 57x46 cm

300€

Öiset valot 65x56 cm

100€

Vappu 61x45 cm

Saniaisia 64x54 cm

150€

Pegasos 68x54 cm

150€

Ruskamaisema 36x42 cm

100€

Lumikide 29x35 cm

100€

100€

Nuotio Kaukalinnan pihalla 
47x42 cm


