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- otsikko, jonka perässä on kysymysmerkki

- ota kokoukseen myös Via Positiva 2/22 sekä 3-4/22. Katsotaan lehtien 
otsikot läpi ja arvioidaan, miten niissä onnistuttiin.

pääkkäri Asta
Jari Kiirlalta 2 juttua 
joulujuhla Hesassa, Jarin puhe on jo, tekikö Asta yleiskoosteen?
Sirpan juttu

***

3-4/2022 lehden jutut:

vakiot, Sinikka
jäsenkirje keskelle
Pentiltä teksti tai runo, vastausta odotellaan
Arto Paulaharjun tekstejä

Seuraava lehtikokous ma 9.1.2023 klo 10.

Viron vieraat
Pyhäinpäivän seminaari Timo/Asta/Heikki
Astroklubi Kemissä, Elina
kansi: jouluinen yleiskuva

Tähdätään 44 sivua + jäsenkirje 4 sivua
Juttujen dedis ke  23.11., paitsi muutamille jutuille annettiin lisäaikaa 
28.11.saakka. Lehti painoon 5.12.

***

- hyvä otsikko (otsikko, joka jostain syystä kiinnitti huomiosi)

- kyseenalainen otsikko (otsikko, jota pidit liian tavanomaisena, 
epäonnistuneena tai puutteellisena)

Käsitellään lehtiasioita, aiheena jutun otsikointi.

kotitehtävä: etsi lukemistasi lehdistä (voi olla sanomalehti, aikakauslehti 
ym.)

Elinan juttu
Sinikan juttu
Tertun juttu
Pirkon juttu

Via PositivaVia Positiva
Numero 1/2023
Via ry:n jäsenlehti
Hinta 10 €

Tiukkaa tenttiä suorassa
televisiolähetyksessä 
Kaukalinnassa s. 5

Vialainen arkienkeli
Pauli Koistinen juhlii
syntymäpäiviään
s. 27

pääk terttu
rtv terttu
elina juttu ajatuksen ja kehon liitto
elina juttu astrologiasta varuiksi esot. ja eksot. astrol erot

arto sivu
arto runo
päätoimittajan horisontista

sirpa sateenkaari

sinikka koistinen
asta jari kiirla
tuula kruth uskonto

> Ohessa loppiaisluennon asioita ja kuvia. Siihen voisi 
lisätä asiaa
> vaikka kuinka paljon, jos tilaa tuntuu jäävän. Esim. sitä
> kirjaluetteloa on pyydettykin. Ja voisi myös tehdä 
kappaleen, miten
> rajajoogaa nykyisin opetetaan eli mitä on on jäänyt pois

SEUrAAVA LEhTI

> alkuperäisistä opetuskirjeistä, mm. selibaatti 1979 ja 
toisteluajat
> ovat muuttuneet paljon ym
> 
> Terttu



Savonlinnassa Kerimäellä 1.1.2023

Majoitus muina aikoina

Lämpimästi tervetuloa!
VIA-AKATEMIA – VIA RY
Viitamäentie 189, Kerimäki
044 755 9636 

Vuokraus

Alakerta 400 €/päivä
tai 28 €/tunti.

Päärakennuksessa 27 €/hlö/yö ja aitassa
22 €/hlö/yö omilla liinavaatteilla ilman

Aamiaismajoitus heinäkuussa

Majoitus päärakennuksessa:
43 €/hlö/yö (1 hlöä/huone)
38 €/hlö/yö (2–3 hlöä/huone)
33 €/hlö/yö (4–5 hlöä/huone)
Lapset alle 12 vuotta 11 €/yö
Majoitus aitassa 27 €/hlö/yö



Tässä numerossa 1/2023

20 .......... Niin kuin ajattelemme, siten olemme 

............. olemassa, Sirpa Kupulisoja 

21 .......... YTR:n kevätseminaari

22 .......... Tervetuloa vuosikokoukseen 

............. Ajatusjoogakoulu 

23 .......... Muistojen kirja

24 .......... Häpeä, Tarja Kemppainen

25 .......... Pääsiäistapahtuma

26 .......... Vialainen maailmankuva ja viisaustraditiot

35 .......... Tutustu ajatusjoogaan

36 .......... Vialaisen yhteisön toimintaa, 

............. Sinikka Juntura

37 ..........   Kiitos Kaukalinnan lämmitystukilahjoituksista

............. Paikallisosastot toimivat

38 .......... Vialainen tapahtumakalenteri

39 .......... Rauhan työ -etämeditaatioryhmä

............. Kutsu Via ry:n jäsenille valtakunnallisiin

............. tapahtumiin lähi- ja etäyhteydellä

27 .......... Pauli Koistinen 70 vuotta. Perhe ja suku 

............. tärkeitä, Sinikka Juntura

31 .......... Hybridipiirin lumoissa Valon Tilassa

............. Asta Aronen

32 .......... Päätoimittajan horisontista, Tuija Virtanen

33 .......... Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin

............. opiskelu verkossa pian mahdollista

............. Auta rakentamaan rajajoogan verkkokurssia

34 .......... Arton ajatuksia, Arto Paulaharju

2............ Kaukalinnan vuokraus 2023

3............ Tässä numerossa

4............ Pääkirjoitus, Terttu Seppänen

5............ Via-Akatemia ja vialaisuus esittelyssä

............. R-TV:n suorassa lähetyksessä

7............ Ajatuksen ja kehon liitto, Elina Kakko

40 ......... Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat

41 ......... Toimihenkilöitä

42 ......... Yhteystiedot  

43 ......... Via-Akatemia, Rajajoogan opetus

44 ......... Rauhan ajan visio, Arto Paulaharju

10 .......... Kirjeopisto Vian rajajoogan juurilla,

.............  Terttu Seppänen

13 .......... Hyvemestari Kiirla tietää miten luodaan

............. hyvä ja viisas elämä, Asta Aronen

16 .......... Via ry:n neljäs vappupallolahjoituskampanja

17 .......... Via-Akatemian XV kesäakatemia

18 .......... Uskontoa vai mitä?

19 .......... Pääsiäistapahtuma

............. Kuukausilahjoitukset elämäntavaksi
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27. vuosikerta

Ilmestyy neljä numeroa vuodessa

ISSN-L 1799-358X

ISSN 1799-358X

Via Positiva

1/4 sivua, mv 45 €

Kiitosilmoitus 30 € 

Joulutervehdys 30 €

Tilaukset, osoitteenmuutokset, laskutus:

Via Positiva, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki

Kaukalinna/Via ry, Sinikka Juntura,

044 755 9636 tai 040 825 5165,

vialainen@via.fi 

Via ry, Kerimäen Osuuspankki 

Fi35 5133 0020 0205 73, OKOYFIHH, 

vuositilauksen viite 13550

Kirjoittajien nimellä tai nimimerkillä varustetut tekstit

edustavat kirjoittajien omaa näkökantaa.

Via Positiva tehdään talkootyönä.

Ohjeita kirjoittajille: Via Positivaa varten on oma 

sähköpostiosoite vialainen@via.fi, jonne kaikki Via 

Positivaan tulevat jutut voi lähettää. Toimitus tarvitsee 

jatkuvasti hyviä valokuvia. Kirjoittaja! Mieti juttusi 

kuvitusta (piirrokset, valokuvat ym.) Toimitus pidättää 

itsellään oikeudet muokata tekstejä.

Tilaus- ja irtonumerohinnat: 

Irtonumero 10 € 

Vuosikerta 30 € 

Ilmoitushinnat:   

1/1 sivu, väri 150 € 

1/1 sivu, mv 100 €

1/2 sivua, mv 60 €

Julkaisija: Via ry, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki

Päätoimittaja: Tuija Virtanen

 gsm 040 842 9488

 vialainen@via.fi

Toimittamiseen osallistuivat Asta Aronen, Sinikka Juntura, 

Elina Kakko, Sirpa Kupulisoja ja Terttu Seppänen. 

Painopaikka: Offset Ulonen Oy, Tampere 

Etukannen kuvat Jari Kiirla ja Pauli Koistinen.

Kiitos kuvista: Elina Kakko, Tarja Kemppainen, 

Jari Kiirla, Pauli Koistinen ja Terttu Seppänen.

Ilmestyminen ja aineisto:  

Nro 2/2023 ilmestyy syksyn alkupuolella. Sähköinen 

kesätiedote ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa. 

Kesälehden aineiston viimeinen jättöpäivä 15.5.2023.

https://www.tampere.fi/liitteet/v/5pAxbeYqs/VILKKU_3_2010.pdf

c  Via ryc  Via ry
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Via-Akatemian valoa luova toiminta
Kevätaurinko luo ympärillemme valoa ja valoisuutta. Valkoiset hanget auringonvalon kanssa luovat elämän-
uskoa ja toivoa siihen, että paremmat ajat koittavat ja rauha tulee. Valo keventää mielen ja iloinen mieli kohoaa 
ylöspäin korkeammin värähteleville tietoisuuden taajuuksille. 

Monet vialaiset ovat viime aikoina inspiroituneet Bernadette von Dreienin tyttärestään Christinasta 
kirjoittamista kirjoista. Christinalla on poikkeuksellinen moniulotteinen havaintokyky ja laajentunut tietoisuus. 
Lainaan toisena ilmestyneestä kirjasta Visio hyvästä muutaman ajatuksen: ”Yksi tämän hetken polttavimmista 
kysymyksistä on yksittäisen ihmisen kyky vaikuttaa tehokkaasti yksilöllisen ja kollektiivisen taajuuden 
kohottamiseen tämän myrskyisän maailmanlaajuisen muutoksen ja ihmiskunnan uudelleen suuntautumisen 
aikana… Ratkaisu kaikkiin yksilöllisiin ja kollektiivisiin ongelmiin on se, että kukin kohottaa henkilökohtaisen 
tietoisuutensa taajuutta… Pyyteetön rakkaus on taajuuden kohottamisen äärimmäinen muoto – se on aikamme 
hiljainen vallankumous… valo voittaa valottomuuden, koska valottomat eivät kestä pyyteettömän rakkauden 
korkeasti värähtelevää taajuutta… Pyyteettömän rakkauden vallankumous tapahtuu ympärillämme, vaikka 
näemme sen vastakohdan – sodat.”

Vialaisittain sanoen jokainen voi kohottaa tietoisuutensa värähtelytasoa nousemalla oman negatiivisuutensa 
yläpuolelle positivisoimalla tunne- ja ajatuselämänsä. Meillä on ollut hiljaisen vallankumouksen avaimet 
käytössämme vuodesta 1955 lähtien. Kokemuksemme mukaan Kirjeopisto Vian rajajoogan ydinvoimat Kristus-
rakkaus, pyhä kunnioitus, anteeksipyytäminen, tietoinen jumal´yhteys sekä looginen positiivinen ajattelu arjen 
voimavaroina ovat tehokkaita taajuuden kohottajia.

Rauhan työ -meditaatioilloissa sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 21 keskittyneesti ryhmänä ajatuksin toistetut 
”valolauseet” ovat kenen tahansa tajunnallisesti vastaanotettavissa missä tahansa, jos vain tietoisuus pystyy 
tavoittamaan ne. Luomme korkeavärähteistä valotaajuutta jokaisella valon täyttämällä ajatuksella, tunteella ja 
teolla. Samoin tekevät tuhannet ja miljoonat, erilaisin rauhantahtoisin ja rakastavin ajatuksin varustetut ihmiset 
kaikkialla maailmassa. Meitä on paljon – niin paljon että Valo voittaa.

Via-Akatemia perustettiin Kirjeopisto Vian työn jatkajaksi 1995. Mirja Salosen avaussanat ensimmäisessä 
seminaarissa kertovat sen toiminnallisen periaatteen: 
”Tulkoon se valo, jonka on ennustettu tulevan Pohjolasta ja nimenomaan Suomesta, ja jota Kirjeopisto Via on 
tälle planeetalle tuonut ja levitköön se edelleen Via-Akatemian kautta koko ihmiskunnalle, sen jokapäiväiseen 
elämään ja ihmissuhteisiin sekä tieteisiin ja taiteisiin.”

Via-Akatemiassa tehtävä valovoimainen rauhantyö sai näkyvämpää huomiota, kun Timo Tahvanainen toteutti 
R-TV:n suorat lähetykset Kaukalinnasta 10.–11.2.2023. Perjantai-iltana tutustuttiin viiden vialaisen aktiivin 
elämäntarinoihin ja henkisiin polkuihin. Lauantaina he luennoivat kukin omasta erityisalastaan:
Sinikka Juntura filosofiastaan uuden maailmanjärjestyksen rakentumisessa, Elina Kakko ajatuksen ja kehon 
liitosta, Jari Kiirla kehittämästään hyvedialogista, Heikki Vuorila pohdinnoistaan vialaisesta filosofisesta 
koulukunnasta. Terttu Seppänen puhui Via-Akatemiasta Kirjeopisto Vian työn jatkajana sekä toisena aiheenaan 
kymmenestä avaimesta positiiviselle elämänkaarelle. Videot löytyvät Shadow Cameran YouTube-sivuilta.

Vialaisessa yhteisössä on perustavanlaatuisen tärkeää, että maallinen työ ja henkinen työ kulkevat rintarinnan ja 
sulassa sovussa. Siitä on osoituksena yhteisön toiminnallisuus ja ahkeruus kahden kerimäkeläisen kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan puurakennuksen korjausrakentaminen 1990-luvulla ja jatkuen 2000-luvun puolelle, 
nimittäin Kaukalinnan ja Wanhan Apteekintalon. Jälkimmäinen talo myytiin 2015.

Näissä rakennusprojekteissa ahkeroi erittäin ansiokkaasti kirvesmies Pauli Koistinen, joka täyttää 70 vuotta 
huhtikuun 7. päivänä. Pauli on myös todellinen ”arkienkeli” auttaessaan pyyteettömästi rakentamisen erityis-
taidoillaan ystäviään monenmoisissa eteentulevissa pulmissa. Lue Paulin elämästä sivuilta 27–30.

Via Positiva -lehti, vialainen yhteisö ja vialaiset ystävät onnittelevat lämpimästi Paulia, joka edelleen huoltaa 
Kaukalinnan kiinteistöä kesät talvet kaikilla säillä!

Valoisaa kevättalvea kaikille Via Positivan lukijoille!
Terttu Seppänen



R-TV:n suora lähetys Kaukalinnasta 10.–11.2.2023

Via-Akatemia ja vialaisuus esittelyssä
R-TV:n suorassa lähetyksessä Kaukalinnasta
Kaukalinnassa Kerimäellä elettiin jännittäviä 
aikoja helmikuun alkupuolella, kun vialaiset 
valmistelivat kuvausviikonloppua muun muassa 
rakentamalla lähetyksille studion Kaukalinnan 
saliin. R-TV ja päätoimittaja Timo Tahvanainen 
olivat näet tulossa esittelemään Via-Akatemiaa ja 
vialaisuutta somekanavilla suorissa lähetyksissä.

R-TV on rajatiedon haastatteluja ja dokumentteja tuot-
tava organisaatio, jonka taustalla toimii Shadow Came-
ra -niminen mediaosuuskunta. R-TV:n ohjelmiin voi tu-
tustua YouTubessa ja R-TV:n kotisivuilla.

Kanavan päätoimittaja Timo Tahvanainen kävi jo 
muutama vuosi sitten Kaukalinnassa haastattelemassa 
Terttu Seppästä Maailmankuvia -sarjaan. Tahvanainen 
vieraili Kaukalinnassa myös syksyllä virolaisten vie-
raiden kanssa. Lilleorun yhteisö kävi Tahvanaisen mu-
kana tutustumassa Via-Akatemiaan ja suunnitteilla on 
vastavuoroisesti vialaisten tutustumiskäynti Viroon.

Nyt Tahvanaisen ideasta järjestettiin Kaukalinnassa 
kahden päivän kuvaustapahtuma, jonka tarkoituksena 
oli esitellä  Via-Akatemian maailmankuvaa.

Perjantaina 10.2. tilaisuus käynnistettiin iltaseitse-
mältä aloituskeskutelulla, jossa Timo Tahvanainen 

Kaukalinnaan rakennetusta studiosta kuvattiin viikonlopun ajan suoraa lähetystä esitellen Via-Akatemian 
toimintaa. Tallenteet ovat nähtävillä YouTubessa. Kuvassa oikealla kuvaukset tehneen R-TV:n päätoimittaja 
Timo Tahvanainen ja lauantai-illan päälivelähetyksessä haastateltavina olleet Sinikka Juntura (vas.), Jari Kiirla 
ja Terttu Seppänen. 

haastatteli Kaukalinnassa paikalla olleita Terttu Sep-
pästä, Sinikka Junturaa ja Jari Kiirlaa sekä Zoomin 
päässä mukana olleita Elina Kakkoa ja Heikki Vuo-
rilaa.

Lauantaina talvinen aamu valkeni joutuisasti kuvaus-
ten merkeissä, sillä päivä aloitettiin jo kello 10. Ensim-
mäisenä oli vuorossa Terttu Seppänen, joka kertoi Via-
Akatemiasta Kirjeopisto Vian työn jatkajana ja toisena 
teemana rajajoogan kurssin kymmenen avainta 
positiiviselle elämänkaarelle. Tämän jälkeen vuorossa 
oli Elina Kakko, joka kertoi ajatusten ja kehon liitosta. 
Elinan puheenvuoro on tässä lehdessä sivuilla 7–9.

Seuraavaksi oli Jari Kiirlan vuoro esitellä hyvedia-
logia ja Heikki Vuorilan kertoa vialaisesta filosofisesta 
koulukunnasta. Sinikka Junturan luennon aiheena oli 
uusi maailmanjärjestys ja Elina Kakon valon luominen 
elämään ajatuksen voiman ja ajatustaidon avulla. 

Kaksipäiväisen suoran kuvaustapahtuman päätti lau-
antai-illan päälivelähetys, jossa Tahvanainen haastatteli 
Terttua, Jaria ja Sinikkaa sekä Elinaa ja Heikkiä Zoomin 
välityksellä.

Yleisö seurasi tapahtumaa suorana YouTuben väli-
tyksellä. Tallenteet ovat katsottavissa Shadow Cameran 
YouTube-sivuilla. 
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Eija Hoikkala kokkaili keittiössä ja seurasi yleisönä 
myös haastattelujen ajan.  R-TV-viikonloppu piti 
emännän kiireisenä kahden päivän ajan.

Timo Hoikkala oli R-TV-viikonlopun 
taustajoukoissa. Hommaa riitti niin keittiössä kuin 
muuallakin.

Heimo Karvonen ahkeroi keittiössä ja kuunteli herkeä-
mättä R-TV-viikonvaihteen mielenkiintoiset luennot ja 
keskustelut.

Sinikka Juntura osallistui R-TV-viikonloppuun niin 
luennoitsijana kuin keskustelijanakin. Sinikan luennon 
aiheena oli uusi maailmanjärjestys. 

R-TV:n suora lähetys Kaukalinnasta 10.–11.2.2023
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Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin kymmenennessä 
opetuskirjeessä esitetään luonnontasomalli. Saman-
tyyppisiä malleja ovat esittäneet muutkin henkiset tra-
ditiot, menetelmät ja opettajat. Luonnontasoja kuvaa-
van kaavion avulla voimme tutkia hengen ja aineen suh-
detta. Luonnontasoja on seitsemän ja jokainen sisältää 
seitsemän alatasoa. Kutakin tasoa vastaa ihmisellä 
käyttöväline, jossa ihmisen tajunta toimii. Siksi voimme 
puhua myös tajunnantasoista. 

Henkisen harjoituksen myötä ihminen oppii tunnista-
maan nämä tasot: itsessään ja ympärillään, mikrokos-
moksessa ja makrokosmoksessa, – sekä olemaan ja 
työskentelemään niillä tietoisesti. Taso ei aivan vastaa 

Elina Kakko piti R-TV:n kuvauksissa videoesitel-
män aiheesta Ajatuksen ja kehon liitto. Luennollaan 
hän käytti Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia ja 
sen sisältämää ajatusjoogamenetelmää 
ensisijaisena lähteenä. 

Ajatusjooga on ajatuksin tehtävää joogaa, jossa käy-
tetään suomenkielisiä, loogisia positiivisia mantroja 
jonkin tilan tai tilanteen muuntamiseen. Ajatusjooga on 
ajatuksin tehtävää aktiivista meditaatiota – ajatusme-
ditaatiota. Toinen lähde on tohtori Joe Dispenzan kirja 
Be Supernatural, suomennettuna Yliluonnolliseksi 
(Viisas Elämä 2019). Tämä on varsin mielenkiintoinen 
kirja. Dispenza on tutkijatiiminsä kanssa ottanut teh-
täväkseen kuvantaa kehossa tapahtuvia muutoksia, kun 
ihmiset meditoivat. Tutkimusmenetelminä he ovat käyt-
täneet muun muassa aivojen kuvantamista, verinäytteitä 
ja sähkömagneettisen kentän mittauksia niin ihmisissä 
kuin tilassa, jossa he meditoivat. Lisäksi he ovat ke-
ränneet kokemuskertomuksia tutkittavilta. Tutkimus-
tulokset osoittavat, että meditaatiomenetelmä, jossa -
oikealla tavalla käytetään ajatuksen intentioita ja ko-
hottuneita tunteita, vaikuttaa kehon neurologiaan, bio-
logiaan, kemiaan, energiaan, hormoneihin ja geeneihin. 

Ajatusjoogamenetelmä, joka sisältyy Kirjeopisto 
Vian rajajoogan kurssiin, sisältää näkemyksen, jonka 
mukaan ihmisessä vaikuttaa kolme perusvoimaa. Ajatus 
on kaiken alku. Ennen kuin mitään toimintaa tapahtuu 
tai voimme mitään tekoa suorittaa, siitä on ensin ajatus. 
Toinen voima on tahto. Oikein ohjattu ja suunnattu tahto 
on vanhoja ohjelmoituneita toimintamallejamme voi-
makkaampi. Tahto ja ajatus ovat parivaljakko. Kolmas 
voima meissä on tunne-elämä. Tunteet voimistavat aja-
tuksia. Eli ajatukset ja tunteet toimivat myös yhdessä. 
Fyysinen keho on kytköksissä näihin voimiin. Ja elä-
mämme värittyy näiden voimien yhteispelissä. 

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssissa sanotaan, että 
on kaksi elämän ilmentymää: henki ja aine. Ja näitä 
edustaa kaksi voimaa: positiivisuus ja negatiivisuus. 
Ennen kuin voimme käsittää, millä tavalla positiiviset 
ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehoon, meidän täytyy 
tutkia positiivisuuden eli hengen ja negatiivisuuden eli 
aineen suhdetta toisiinsa.

Ajatuksen ja kehon liitto

todellisuutta, sillä nämä tasot läpäisevät toisensa. Tasot 
eroavat toisistaan värähtelyherkkyytensä ja aineensa ti-
heysasteen suhteen. Korkeammat tasot ovat puhtaampia 
ja läpäisevät alemmat tasot. Alemmat tasot ovat tihe-
ämpää ainetta kuin herkemmin värähtelevät korkeam-
mat tasot. Siksi alin taso eli fyysinen taso on aistein 
havaittavissa, koska aine on niin tiheää. Muiden tasojen 
aine on niin ohutta, ettei niitä voi fyysisin aistein havai-
ta. Positiivisuus pystyy läpäisemään kaikki muut tasot, 
mutta negatiivisuus on pääsemättä nirvaanista korke-
ammalle tasolle. Yksi pohtimisen aihe on, millaista po-
sitiivisuus on eri tasoilla. Korkeasti positiivinen, toisin 
sanoen jumalallinen, kykenee laskeutumaan aineeseen 
ja muuntamaan alempien tasojen negatiivisuutta. Henki 
voi laskeutua aineeseen ja aine voi ilmentää henkeä. 
Henki laskeutuu ihmiseen ja ihmisen välityksellä ainee-
seen positiivisen ajatus- ja tunne-elämän kautta. 

Kaikki ihmiset ovat tajunnassaan näillä tasoilla. 
Ihmisessä ja ihmisellä on nämä tasot ja niiden mukaiset 
käyttövälineet. Jokaiselta tajunnantasolta avautuu eri-
lainen näköala todellisuuteen. Fyysisellä tasolla tajunta 
toimii havainnoiden todellisuutta fyysisten aistien väli-
tyksellä. Astraalitasolla toimiessaan tajunta usein toimii 
negatiivisten ajatusten ja tunteiden kehässä ja keho rea-
goi siihen. Korkealla tajunnantasolla ollessaan ihminen 
näkee elämän ilmentymät laajemmin, Kristus-rak-
kauden ja Ikuisen Itsen näkökulmasta. Henkisen har-
joituksen idea on juuri siinä, että ihminen löytää, tun-
nistaa ja oppii tajunnassaan olemaan korkeilla tajunnan 
tasoilla, toisin sanoen positiivisilla tasoilla. Ja sen opit-
tuaan hän voi tajunnan kautta eli ajatustensa avulla vir-
tauttaa henkeä aineeseen: kehoon ja ympäristöön.  Näin 
ajatusjooga toimii.

Jatkamme aiheen tarkastelua kolmen näkökulman 
kautta:

1. Keho seuraa ajatusta – tässä kohtaa kerron lyhyesti 
Dispenzan näkemyksen.

2. Hengitys ja ääntöelimistön liike ja silmät ajatus-
meditaatiossa. Tässä kohtaa kuvaan, kuinka keho eli 
aineen ilmentymä osallistutetaan mukaan meditaatio-
harjoituksessa ja saadaan se ilmentämään myös henkeä.

3. Ajatusjoogan ja kehonjoogan yhdistäminen, tästä 
muutama ajatus lopuksi.

Elina Kakko

Elina Kakon luento 
kehon ja mielen 
yhteistyöstä oli yksi 
R-TV:n viikonlopun 
ohjelmanumeroista.
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1. Joe Dispenzan mukaan ajatukset ja hermosto ovat 
toimintapari ja tunteet ja biokemia ovat oma parinsa. Ja 
nämä ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Ajatus 
synnyttää tunteita ja tunteet ajatuksia. Se on kehä, joka 
ilmenee myös kehossa kehon toimintoina. Ajatukset 
saavat aikaan aivoissa biokemiallisia reaktioita ja 
neuroverkkojen rakentumista. Reaktiot ovat kemiallisia 
signaaleja ja saavat kehon tuntemaan ajatusten mukaisia 
tunteita. Tunteet luovat lisää ajatuksia. Syntyy hermos-
tollinen ja biokemiallinen toistuva kaava, kehä. Eli 
meissä koko ajan toteutuu kehon ja mielen liitto. Har-
jaantumattomalla ihmisellä 95 prosenttia on vanhoja 
keho–mieli-ohjelmointeja ja viisi prosenttia hän on tie-
toinen siitä, kuka on. Harjaantumattoman ajattelijan ne-
gatiiviset ajatukset ja tunteet ottavat helposti ihmisessä 
vallan. Suurin osa ihmisistä elää stressitilassa eli selviy-
tymismoodissa jopa 70 prosenttia ajastaan. Kun aja-
tuksen ja tunteen kehät toistuvat luoden sisältöönsä liit-
tyvää tilaa, kehossa tapahtuu neurologisia, hormonaa-
lisia, biologisia, kemiallisia, energeettisiä ja geneettisiä 
muutoksia. Silloin kehosta tulee mieli. Dispenzan mu-
kaan ihmisestä tulee enemmän materiaa kuin henkeä. 

Konkreettisesti tämän voit tuntea olon raskautena ja 
taipumuksena negatiivisen ajattelun kierteeseen. Silloin 
negatiivisuus ja aineeseen takertuminen ja materian 
kautta maailman ja elämän havainnointi toimivat sel-
viytymiskeinona omille ongelmille ja askarruttaville 
asioille. Tottakai olemme kaikki materian eli aineen 
kanssa tekemisissä, mutta oivalluksen paikka onkin 
siinä, kuinka paljon se hallitsee ajatteluamme ja miten 
negatiivisuuden kierre katkaistaan. Ajattelutaitoaan voi 
harjoittaa, ajatuksiaan voi jalostaa ja ajatustensa voimaa 
voi tietoisesti käyttää elämän uudelleen luomiseen. 
Ihmiset tekevät luomistyötä joka hetki ja ajattelutaito on 
meissä kaikissa oleva kyky ja potentiaali. Kysymys 
tässä kohtaa kuuluukin, miten sitä käytämme: kenen 
hyväksi, minkä tähden ja mitä haluamme saavuttaa. 
Ajatusjoogassa on ymmärretty ajatuksen, tunteen, 
tahdon, uskon ja kehon vaikutukset toisiinsa. 

2. Esitän nyt näkemyksiäni siitä, kuinka henki tuo-
daan aineeseen konkreettisesti ajatuksen ja kehon yh-
teistoiminnan välityksellä. 

Hengityksen rooli: Ajatusmeditaatiossa käytetään sy-
vähengitystä, johon harjoittaja yhdistää ääntöelimistön 
liikkeen ja ajatuksen. Jotta hengitys toimii optimaali-
sesti, täytyy olla hyvä asento: ojennamme selkärangan 
ja istumme avoimessa asennossa. Kehon asentoa tuke-

vissa lihaksissa on oikeanlainen tonus ja toisaalta ren-
tous siellä, missä lihastyötä ei tarvita. Esimerkiksi ak-
tiivisina ovat kehon asentoa tukevat syvät vatsalihakset 
ja rentoina pidetään muun muassa hartiaseudun lihak-
set. Mielestäni on tärkeää päästää pallea liikkumaan va-
paasti hengityksen myötä. Monilla ihmisillä on tuk-
keutunutta energiaa palleassa tai sen alueella. Syvähen-
gityksessä kyljet, pallea, vatsa, selkä ja rintakehä liik-
kuvat. Liike on sen mukaista, kuinka aktiivista hengi-
tystä käytetään. Lepohengityksessä kehon hengitys-
liikkeet ovat pienempiä. Itse suosin ajatusmeditaatiossa 
sopivan aktiivista hengittämistä koko selkärangan 
pituudelta: häntäluusta päälaen yli. 

Hengitykseen sisältyy neljä vaihetta. Sisäänhengitys, 
sen jälkeinen tauko, uloshengitys ja sen jälkeinen tauko. 
Neljä hengitysvaihetta on huomioitu myös ajatusjoo-
gassa. Ajatusjoogamenetelmässä opimme käyttämään 
hengitysvaiheita suhteessa ajatusten kanssa työsken-
telyyn. Näistä harjoittaja saa ohjeet myöhemmässä 
peruskurssivaiheessa. Aluksi riittää, että oppii rentout-
tamaan ja vapauttamaan itsensä hengittämään.

Ajatusjoogamenetelmässä yhdistetään hengitys, ään-
töelimistön liike ja ajatus. Tämä on menetelmä, jota en 
ole tavannut missään muualla. Ääntöelimistöllä tar-
koitan anatomisia rakenteita, jotka osallistuvat puheen 
tuottamiseen. Ajatusmeditaatiossa lihaksistoa liiku-
tetaan tahdonalaisesti ilman ääntä. Eli äänihuulet eivät 
värähtele niin kuin puhuessa tapahtuu. Mutta äänen-
tuottoon liittyvät lihakset liikkuvat kevyesti. 

Harjoitellaan! Aseta sormesi kielen alarakenteel-
lisuuden muodostavien lihasten päälle. Tunnet ne, kun 
sanot J J J.... Liu’uta siitä hieman sormiasi kaulaa pitkin 
alaspäin kilpiruston päälle. Tunnet luisen rakenteen. Älä 
paina sormillasi. Sano ääneen "sinä olet rauhallinen ja 
tasapainoinen." Tunnet sormissasi ja myös sisäisesti 
ääntöelimistön liikkeet. Tee sama uudelleen, mutta nyt 
ilman puheääntä vain lihaksistoa liikuttamalla ja pidä 
suu kiinni: "sinä olet rauhallinen ja tasapainoinen." 
Tämä on se erikoistekniikka, jota ajatusmeditaatiossa 
käytetään. Siihen yhdistetään vielä edellä esittämäni 
hengitysvaiheet, mutta opit sen sitten, kun olet ajatus-
joogan harjoittaja. Tässä meditaatiotekniikassa toteutuu 
ajatuksen ja kehon liitto. Mutta mitä siinä tapahtuu?

Kun yhdistetään ajatus, hengitysvaiheet ja ääntö-
elimistön liike

1. Ajateltu looginen positiivinen ajatus tulee osaksi 
kehollisuutta, ainetta, fyysistä kokemusta. Silloin ajatus 
ei vain jää leijumaan ilmaan. Se kiinnittyy kokemaam-

Mahaparanirvaaninen taso – Ikuisen Itsen taso

Paranirvaaninen taso – puhtaan positiivisuuden taso

Nirvaaninen taso – positiivisuus kasvaa, negatiivisuus sammuu

Buddhinen taso – positiivisuus vallitsevana

Mentaalitaso – positiivisuus ja negatiivisuus yhtyneinä

Astraalitaso – negatiivisuus ja itsekkyys vallitsevana

Fyysinen eli aineellinen ja eetteritaso

Luonnontasoja kuvaavan kaavion 
avulla voimme tutkia hengen ja 
aineen suhdetta. Kutakin tasoa 
vastaa ihmisellä käyttöväline, jossa 
ihmisen tajunta toimii. 

Malli esitetään Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssin kymmenen-
nessä opetuskirjeessä. Saman-
tyyppisiä malleja ovat esittäneet 
muutkin henkiset traditiot, mene-
telmät ja opettajat, muun muassa 
C. W. Leadbeater.
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me todellisuuteen. Henki laskeutuu aineeseen. 
2. Kehon energiakeskukset eli chakrat saattavat olla 

tuttu asia. Ne ovat energiakeskittymiä ihmisen kehossa 
ja niillä on fyysinen vastineensa kehon hermoraken-
teessa. Ajatus tulee keholliseksi ja aineeseen kurkussa 
olevan energiakeskuksen eli chakran kautta, ääntö-
elimistön liikkeen myötä sekä Solar plexuksen kautta, 
pallean liikkeen myötä. Molemmat energiakeskukset 
liittyvät tahtoon ja voimaan, joita opimme ajatuksen 
avulla käyttämään oikealla tavalla. Kurkun energia-
keskus liittyy ilmaisun, puheen ja sanan voimaan sekä 
valintojen tekemiseen, ja näitä meidän tulee oppia käyt-
tämään oikealla ja kaikkia auttavalla tavalla. Solar ple-
xuksen toiminta liittyy omaan henkilökohtaiseen voi-
maan ja sen käyttämiseen, jota meidän tulee myös oppia 
käyttämään todellisuutta rakentavalla ja myönteisellä 
tavalla.

3. Dispenzan tutkimusten mukaan syvähengitys vir-
tauttaa elämänvoimaa ja poistaa energeettisiä tukoksia 
liikuttamalla ja energisoimalla aivoselkäydinnestettä. 
Aivojen energia lisääntyy ja veri puhdistuu, kun hen-
gitämme oikealla tavalla aktiivisesti 

4. Hengityksen tarkkaileminen hiljentää mielen läs-
näolevaksi. Ja silloin tajunnan kohoaminen korkeam-
mille tajunnantasoille tulee helpommaksi.

Olemme nyt tarkastelleet ajatusmeditaatiossa käytet-
tävää ajatuksen, hengityksen ja ääntöelimistön liikkeen 
yhteisvaikutusta ja sen merkitystä.

 Seuraavaksi: silmät. Ajatusmeditaatiota harjoitetaan 
silmät auki. Toki voit harjoittaa myös silmät kiinni, jos 
se parantaa keskittymistäsi. Itse ajattelen, että kun me-
ditoimme silmät auki ja yhdistämme meditaatioon in-
tentionaaliset uutta luovat ajatukset sekä kohottavat tun-
teet, niin silloin voimme opettaa aistihavaintojen poh-
jalta toimivaa mieltä ja rauhoittaa mielemme. Oman ko-
kemukseni mukaan läsnäolon kokemus voimistuu. Sil-
mät pidetään rentoina, mutta keskittyneen katseen avul-
la tahdon fokusointi ja ajatuksen lähettäminen inten-
tioituu ja kohdistuu paremmin ja tarkemmin. Ja kun 
meditoimme positiivisia ajatuksia silmät auki, lähetäm-
me positiivista energiaa myös silmien kautta ympäris-
töömme. Eli osallistumme aktiivisesti tehtävään, joka 
Kirjeopisto Vian rajajoogankurssin mukaan ihmis-
kunnalla on: se on aineen voittaminen ja hengen sulat-
taminen aineeseen. Ajatusjoogaa voi harjoittaa myös ar-
kiaskareiden tai erilaisten tehtävien lomassa. Näin hen-
ki todellakin laskeutuu konkreettisesti aineeseen ihmi-
sen ajattelun kautta. Ja silloin voimme kokea olevamme 
maailmassa, vaan emme maailmasta. 

Tarkastellaan vielä esimerkin avulla ajatuksen ja ke-
hon liittoa. Esimerkissä on ajatusmeditaatiossa käytet-
tävä nelivaiheinen mantra. Olen lisännyt mantran pe-
rään oman näkemykseni siitä, minkä tajunnan ja kehon 
alueen ajatus osallistaa. On kuitenkin tärkeää ymmär-
tää, että ihminen ja myös keho toimii aina kokonaisuu-
tena. 

· Sinä tahdot tarvittaessa rentoutua oikealla ja järke-
vällä tavalla. – Tässä asetetaan ajatuksen fokus ja in-
tentio. 

· Sinä opit rentoutumaan oikealla ja järkevällä ta-
valla. – Tässä kohtaa tapahtuu neuroverkoston akti-
vointi.

· Sinä uskot ja tunnet osaavasi tarvittaessa rentoutua 
oikealla ja järkevällä tavalla. Tässä kohtaa vaikutetaan 
tunteen avulla suoraan kehon biokemiaan.

· Sinä rentoudut tarvittaessa oikealla ja järkevällä 
tavalla. – Keho seuraa ajatusta ja tahdottu asia toteutuu.  

Huomaa ajatusmeditaation neljä vaihetta. Tahdot, 
opit, uskot ja tunnet sekä olet eli toteutunut tila. Eli 
kaikki muuntavat perusvoimat valjastetaan harjoittajan 
käyttöön. Tällaisella logiikalla rakennetut ajatuskaavat 
yhdistettynä hengitykseen ja ääntöelimistön liikkeeseen 
ovat ainutlaatuinen tapa meditoida ja saada aikaan 
positiivista muutosta elämään. 

Dispenzan tutkimusten mukaan luodaksesi uutta tilaa 
sisäiseen ja ulkoiseen ympäristöösi sinun on ajateltava 
uudemmin ja laajemmin kuin miltä sinusta on tuntunut. 
Muutoin ankkuroidut menneisyyteen. Tutkimustulos-
ten mukaan keho ei erota todellisen kokemuksen aiheut-
tamaa tunnetta tunteesta, jonka luomme ajatuksen voi-
malla. Itselle voi opettaa etukäteen, miltä tulevaisuus 
tuntuu. Mutta silloin ajatuksen ja tunteen on oltava 
aiempaa kokemusta suurempi. 

Ajatusjoogaa harjoittaessamme yhdistyvät looginen 
positiivinen ajatus, voimakas tahto – ja usko, jonka 
avulla näemme ja koemme ajatuksen toteutuneena ja 
positiivinen tunne. Keho ja laajemmin ajateltuna aine 
seuraa loogista positiivista ajatusta, kun henki laskeutuu 
aineeseen ajatuksen kautta. Tämän toteutumiseen tar-
vitsemme taitoa työskennellä korkeilla positiivisilla ta-
junnatasoilla. 

3. Kuinka ajatusjoogan voi yhdistää kehonjoogaan. 
Olen tällä hetkellä sitä mieltä, että voimakkaat Ikuista 
Itseä voimistavat rajajoogaharjoitukset on hyvä tehdä 
keskittyen, istuma-asennossa meditoiden. Mutta kehoa 
tasapainottavia intentionaalisia ajatuksia ja kohottavia 
tunteita voi yhdistää kehonjoogaan. 

Voimme toistaa loogista positiivista ajatusta sisään-
hengityksellä tehtävän liikkeen aikana. On osattava olla 
läsnä kehossa ja hengitys auttaa siinä. Esimerkiksi, kun 
nostat sisään hengityksen virrassa kädet ylös ja venytät 
itseäsi pitkäksi, voit samalla ajatella: "minä voin hyvin". 
Uloshengityksellä rentoudu ja ole ajattelematta mitään. 
Seuraavalla sisäänhengityksellä ajatus: "minä olen 
terve." 

Minusta on erittäin tärkeää olla positiivinen omaa ke-
hoaan kohtaan. Eli kun harjoitat kehonjoogaa, muista 
vaalia terveyttä edistäviä ja eheyttäviä ajatuksia. Aja-
tusjoogan harjoittaja oppii itse rakentamaan loogisia po-
sitiivisia mantroja, joita voi käyttää. Harjoituksessa voi 
kokea iloa, kiitollisuutta ja leikkimielisyyttäkin. Tar-
vitsemme tahtoa tehdä harjoitus. Keskitymme harjoi-
tuksen tekemiseen ajatuksen voiman ja suuntaamisen 
avulla. Usko harjoituksen hyviin vaikutuksiin edistää 
terveysvaikutuksia. Hiljentymisen ja läsnäolemisen tai-
to kehittyy, kun osaat yhdistää ajatuksen voiman ja ke-
hon harjoituksen oikealla tavalla. Ajatusvoiman käyt-
täminen kehollisessa joogaharjoituksessa ei ole este, 
vaan se on loistava mahdollisuus. 
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Kirjeopisto Vian rajajooga rakentuu selkeimmin 
teosofis-ruusuristiläiselle aatepohjalle, koska se on Kir-
jeopisto Vian perustajaopettajien Tyyne Matilaisen ja 
Mirja Salosen elämänkatsomus. 

Tyyne Matilaisella oli yhteyksiä teosofeihin ja hän 
osallistui kristosofien kesäkursseille ainakin kesällä 
1952. Hän liittyi Ruusu-Ristiin 1954 pääsiäisenä suo-
sittelijoinaan Mirja Salonen ja Sven Krohn. Mirja Salo-
nen oli ollut Ruusu-Ristin jäsen jo useamman vuoden. 
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen jo tahoillaan ennen 
tutustumistaan opiskelivat tuon ajan henkistä suomen-
kielistä kirjallisuutta laajasti. Kirjeopisto Vian kirjas-
tossa olen voinut kartoittaa tilannetta tutkimalla kirjojen 
alleviivauksia ja reunamerkintöjä.

Science fiction -käsikirjoitus
1954 syksyllä Mirja Salonen palasi Helsingistä ja luopui 
opiskelustaan yliopistossa.

Hän koki, että Tyyne Matilaisen kanssa työskentely 
antaa enemmän kuin yliopisto. He aloittivat yhteistyön 

Kirjeopisto Vian rajajoogan juurilla
Terttu Seppänen

Kevätkauden 2023 kestävä luentosarja 
”Vialainen maailmankuva ja viisaustraditiot” 
alkoi loppiaisena. Ensimmäisellä  luennolla 
lähestyin vialaista maailmankuvaa teosofian 
näkökulmasta. 

kirjoittamalla science fiction -tyyppisen romaanin ni-
meltään ”On tullut aika” ja tarjosivat sitä Otavalle kus-
tannettavaksi. 

Romaanissa Venukselta tulleet Oppivaiset rakensivat 
rauhaa maaplaneetan eri uskontojen välille. Mirja Salo-
sen äidin serkku oli Otavalla töissä, mutta toisella osas-
tolla. Mirja Salonen pyysi häntä toimimaan välittäjänä 
ja käsikirjoitus saatiinkin aika nopeasti arvioitavaksi. Se 
arvioitiin melko hyväksi, mutta sen sanottiin muistut-
tavan Nietzscheä siinä määrin, että sitä voitaisiin pitää 
plagiaattina, vaikka kumpikaan heistä ei ollut lukenut 
Nietzscheä. Lausunnossa sanottiin myös, ettei Otavassa 
ollut kategoriaa tällaiselle kirjalle, science fiction ei ol-
lut lyönyt vielä itseään läpi. Loppulausunto oli, että ai-
nakin kirjan muotoa pitäisi muuttaa, jotta se voitaisiin 
kustantaa. Suunnitelma raukesi.  (Uusi Safiiri 1/2022, s. 
100–101)

Yhdysside eri Teiden välillä – Kirjeopisto Via
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen päätyivät kehittä-
mään metodia luonteen positivisoimisen ja eettisen 
kasvun tueksi. He olivat nähneet puutteena aikaisem-
pien vuosisatojen ja -tuhansien henkisissä opetuksissa, 
ettei niissä kerrottu, miten tullaan hyväksi ja jaloksi ih-
miseksi, vaikka se on ollut henkisten teiden päämäärä ja 
tavoite kautta aikojen. He olivat tahoillaan aloittaneet jo 
päämäärään johtavan menetelmän kehittämisen. Tyyne 
Matilainen oli tutustunut Pekka Ervastin Jeesus 

Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen osallistuivat Ruusu-Ristin kesäkursseilla 1954. Mirja Salonen löytyy kuvan 
ylätakarivistä toisena vasemmalta ja Tyyne Matilainen takarivistä oikeanpuoleisen ikkunan vasemman 
alareunan kohdalta.
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Kristuksen Vuorisaarnan (Matt. 5., 6. ja 7 luku)  poh-
jalta kirjoittamaan kirjaan. Hän oivalsi, että hänen tulee 
muuttaa Vuorisaarnan negatiiviset käskyt positiiviseen 
muotoon.

Mirja Salonen oli tutustunut aikaisemmin ajatuksen 
voimaa ja positiivista ajattelua käsittelevään kirjalli-
suuteen ja kokeillutkin positiivisten ajatusten voimaa 
hyvin tuloksin.

He ymmärsivät, että henkistä kehitystä on saavutetta-
vissa loogisen positiivisen ajattelun avulla tapahtuvan 
luonteen jalostumisen seurauksena. 

Tyyne Matilainen oivalsi, että kirjeopisto sopii tar-
koitukseen. Hän oli nuorena opiskellut kirjeopistossa ja 
tunsi sen toimintatavan. 

Vuonna 1955 kesäkuun 7. päivänä hyväksyttiin Sa-
vonlinnan maistraatissa Tyyne Matilaisen jättämä elin-
keinoilmoitus Kirjeopisto Via, T. E. Matilainen. Näin 
Kirjeopisto Via oli perustettu. Käytännössä se oli yhtei-
nen, vaikka toiminimi oli Tyyne Matilaisen. 1955 kesä-
kuun 15. päivänä olivat ensimmäiset lehti-ilmoitukset 
Helsingin Sanomissa, Uudessa Suomessa ja Ilta-Sano-
missa. 

Kirjeopisto Vian ohjelmasta vuodelta 1955 tulee 
ilmi selkeästi ajatus ”Kirjeopisto Via on yhdysside eri 
Teiden välillä”.  Ohjelmassa sanotaan muun muassa 
seuraavaa: 

– Kirjeopistomme haluaa sen Tien, jolle se pyrkijöitä 
ohjaa, muodostuvan yhdyssiteeksi kaikkien eri Teiden 
välillä. Sen takia se tahtoo kunnioittaa, tukea sekä, jos 
mahdollista, lähentää toisiinsa kaikkia ennestään ole-
massolevia  Teitä toivoen myös kaikkien oppilaidensa 
tekevän samoin.

– Opistomme pääperiaatteisiin kuuluu kaikkien us-
konnollisten vakaumuksien sekä erilaisten elämänkat-
somusten kunnioittaminen ja arvossapitäminen. Tästä 
syystä haluamme saattaa opetuksemme mahdolli-
simman täydelliseen sopusointuun kunkin opiskelijan 
oman elämänkatsomuksen tai hänen edustamansa 
uskonnollisen tai muun aatteellisen suunnan kanssa. 

– Käydäkseen keskitietä idän ja lännen opetusten 
välillä Kirjeopisto Via on kehittänyt oman joogajärjes-
telmänsä sellaiseksi, että siihen itämaisen aineksen 
ohella sisältyy kristinuskon perustajan Jeesus Kristuk-
sen jokapäiväistä elämää varten soveltama filosofia.   

– Opiston tarkoituksena on opettaa kirjeenvaihdon 
avulla itämaiseen elämänfilosofiaan kuuluvaa, länsi-
maiselle mentaliteetille sopivaksi saatettua, korkeim-
man asteen joogajärjestelmää sekä ajatusten harjoitta-
misen lakeja.

– Kirjeopisto Via (tie), kuten jo nimestä voi päätellä,  
käsittelee opetuksissaan ihmisen Tietä: sitä henkistä 
oikopolkua, joka johtaa kunkin ihmisen kohti kehityk-
sensä päämäärää, jumaluuteen sulautumista.

– Joogamenetelmämme avulla johdatamme opiskeli-
jamme tuntemaan todellista itseään, omaa rakennettaan 
ja itsessään piileviä jumalallisia voimia – sekä pääse-
mään tietoiseen yhteyteen jumalallisen, positiivisen 
puolensa kanssa ja siten löytämään oman sisäisen Mes-
tarinsa = korkeamman Minänsä.

– Luonteen jalostaminen kirkastaa vähitellen opis-
kelijan tajuntaa tehden sen entistä vastaanottavaisem-
maksi korkeimmalle viisaudelle. Tämä merkitsee sitä, 
että hänessä alkaa kehittyä henkinen selvänäkökyky (in-

tuitiivinen vaisto), joka tekee mahdolliseksi entistä pa-
remmin ymmärtää lähimmäisiä ja auttaa heitäkin 
tulemaan sopusointuisiksi ja onnellisiksi.

Konkreettisena 
merkkinä 
yhteydestä 
teosofiaan voi-
daan pitää 
kolmiologoa, 
joka löytyy 
myös 
Salaisen opin 
kannesta.

Kolmiologo 
löytyy jo 
1955–1957 
kotona monis-
tettujen opetus-
kirjeiden kan-
nesta käsin 
piirrettynä.

Käsin piirretty 
kolmiokuvio löy-
tyy myös 
joistakin 
kirjoista. Tyyne 
Matilainen 
ilmeisesti oli 
miettinyt sitä 
pitempään. 
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Kolmiologo
Konkreettisena merkkinä yhteydestä teosofiaan voi-
daan pitää kolmiologoa.

Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen vuo-
sina  1914 ja 1917 julkaiseman Salaisen opin kannessa 
oli kolmio, jossa ulompana kolmiona on Kirjeopisto 
Vian myöhemmin käyttöön ottama logo ja sisempänä 
kolmiona Teosofinen Seura ry:n  (perustettu 1907) logo.

Oletettavasti Tyyne Matilainen otti kuvion Salaisen 
opin kannesta Kirjeopisto Vian logoksi. Logo on jo 
1955–1957 kotona monistettujen opetuskirjeiden kan-
nessa käsin piirrettynä. Sama käsin piirretty kolmio-
kuvio löytyy myös joistakin tuon ajan kirjoista. Tyyne 
Matilainen ilmeisesti oli miettinyt sitä pitempään. 

Perinteisesti  Kirjeopisto Viaan ilmoittauduttiin 
opiskelijaksi täyttämällä lomake ja lähettämällä se 
Kirjeopisto Viaan. Ilmoittautumislomakkeen kohtaan  
”Mistä saitte tiedon rajajoogan kurssista?”, vastasi 
1990-luvulla eräs henkilö: ”Salaisen opin merkistä”. 

Via
Ihmettelen, etten Mirja Salosen eläessä hoksannut ky-
syä häneltä tarkemmin, miten ”Via”-sana tuli kirjeopis-
ton nimeksi, vaikka muutoin yritin kysellä kaikkea 
mahdollista. Jossain vaiheessa  selvisi, että Savonlin-
nassa oli toiminut Teosofisen Seuran Tie-niminen loos-
hi, joka oli perustettu 7. 10. 1915.

Tie-looshi jäsenineen siirtyi Ruusu-Ristiin 1920, kun 
Pekka Ervast erosi Teosofisesta Seurasta ja perusti 
Ruusu–Risti-järjestön. 

Tie-looshin papereita löytyi Kirjeopisto Vian vintti-
komerosta 1990-luvulla. Mirja Salosen vanhempia 
sukulaisia oli toiminut kyseisessä looshissa. Jonkun 
kuolinpesän selvittämisen yhteydessä paperit oli tuotu 
Mirja Saloselle, koska hänet tiedettiin teosofiksi. Pa-
lautin paperit Teosofiseen Seuraan vuosituhannen alus-
sa.

Arvelen, että Tie-looshin nimi saattoi olla myös osal-
taan virikkeenä Via-nimen käyttöönotossa, mutta tästä 
ei ole sen varmempaa tietoa.

Jooga ja teosofia
Teosofisen Seuran tunnuslause ”Totuus on uskontoja 
korkeampi” tarkoittaa, että maailman uskontoperinteet 
ja viisaustraditiot ovat juuriltaan yhtä. Tämä ajatus on 
luonteenomainen myös Kirjeopisto Vian rajajoogalle, 
samoin kuin ajatus jälleensyntymisestä ja karman laista 
sekä pyrkimys henkisen kehityksen seurauksena juma-
luuteen sulautumisesta.

Tutkija Matti Rautaniemi kirjassaan Joogan histo-
ria (2020) kirjoittaa, että jooga oli tärkeässä asemassa 
teosofien ajattelussa. Blavatsky sanoi joogaa ”käytän-
nölliseksi okkultismiksi” . Hän suositteli myös Patan-
jalin Yogasutraan sisältyvää meditaatiomenetelmää, 
jota hän kutsui rajajoogaksi. (s. 239)

Kysyin 1990-luvulla Mirja Saloselta, miksi he nimit-
tivät Kirjeopisto Vian opetuksen rajajoogaksi, vaikka se 
tuntui minusta silloin enemmän psykologiselta teknii-
kalta? Mirja vastasi, että se tuli vain mieleen. Siis oi-
vallus oli intuitiivinen.

Rautaniemi kirjoittaa edelleen (s. 240–241): ”Raja-
joogan harjoittaminen edellytti Blavatskyn mukaan, 

että oppilas oppi hallitsemaan eläimellistä puoltaan ja 
persoonallista itseään saavuttaen näin puhtaan, toisia 
ihmisiä palvelevan pyyteettömän asenteen.

Esoteerisen osaston jäsenten edellytettiin sitoutuvan 
ehdottomaan vaitioloon osaston opetuksista ja kurin-
alaiseen elämäntapaan. Jäsenet tutkivat Blavatskyn 
laatimia opetuskirjeita, jotka sisälsivät teosofisen opin 
kannalta keskeisiä opetuksia ja meditaatioharjoituksia. 
Opintojensa tueksi esoteerisen osaston jäsenten tuli 
omistaa Blavatskyn keskeisten teoksien lisäksi Patanja-
lin Yogasutra ja Bhagavadgita.” (Rautaniemi 2020)

1970- ja 1980-luvuilta asti mukana olleeet vialaiset 
tietävät varsin hyvin, että H. B. Blavatsky oli merkityk-
sellinen Tyyne Matilaiselle. Kertomansa mukaan hä-
nellä oli henkinen yhteys Blavatskyyn, samoin kuin 
joihinkin intilaisiin adepteihin.

Joogan tulo Suomeen
Matti Rautaniemen mukaan myös Suomessa jooga tuli 
tunnetuksi teosofisen julkaisutoiminnan kautta, muun 
muassa Bhagavad Gitan ensimmäinen suomennos 
1905, Swami Vivekanandan Karmajoogan (1912) ja 
Bhaktijoogan (1922) suomennokset sekä Pekka Ervas-
tin joogaa käsittelevä luentosarja 1923. (Ananda 
1/2010)

Rautaniemen mukaan teosofis-ruusuristiläiseltä 
pohjalta noussut Kirjeopisto Via aloitti toimintansa Sa-
vonlinnassa vuonna 1955. Viaa voidaan pitää ensim-
mäisenä järjestäytyneenä, joogaa opettaneena tahona 
Suomen joogahistoriassa ja se toimii edelleen. Vian pe-
rustajat Tyyne Matilainen (1911–1989) ja Mirja Sa-
lonen (1925–2002) kehittivät kuitenkin oman, ajatus-
joogaksi kutsutun versionsa rajajoogasta.

Nimensä mukaisesti Vian opetus tapahtuu pääasiassa 
kirjekurssin muodossa. Sen pohjana ovat edelleen Tyy-
ne Matilaisen ja Mirja Salosen vuosina 1955–1957 laa-
timat kymmenen opetuskirjettä, jotka opastavat hen-
kiseen kehitykseen loogisen positiivisen ajattelun avul-
la. Opetuskirjeet on toimitettu kirjaksi 2019 Via-Aka-
temian säätiön sr kustantamana.

Rautaniemi toteaakin, että Kirjeopisto Vian perus-
tajien Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen joogaopetus 
edustaa Suomessa syntynyttä joogamuotoa, kotope-
räistä joogaa.

Lähteet
Tyyne Matilainen & Mirja Salonen, Kirjeopisto 
Vian rajajoogan kurssi. Kymmenen opetuskirjettä. 
Toim. Terttu Seppänen. Via-Akatemian säätiö sr 
2019
Matti Rautaniemi, Joogan tulo Suomeen. 
Erakkomajoista kuntosaleille. Basam Books 2020
Matti Rautaniemi, Joogan historia Suomessa. 
Ananda 1/2020, Uusi Safiiri 1/2011
Matti Rautaniemi, Kotoperäistä joogaa. Kirjeopisto 
Vian pitkä historia. Ananda 1/2016
Terttu Seppänen, Sadan vuoden kronologia. Uusi 
Safiiri 1/2011
Savonmaa-lehti 13.10.2021, Savonlinna on 
nykymuotoisen joogaopetuksen synnyinsija Suomessa.
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Kuka olet ja mistä tulet? Minkälainen oli 
kasvuympäristösi?
Olen Jari Kiirla. Synnyin Helsingin maalaiskunnassa, 
kun silloin ei vielä ollut olemassa Vantaa-nimistä kau-
punkia. Elin lapsuuteni omakotitalossa rauhallisessa 
Rekolassa urheilukentän vieressä. Urheilu olikin mi-
nulle hyvin mieleistä lapsena. Kasvuympäristö oli var-
sin turvallinen yläasteelle menoon asti. Havukosken 
yläaste ei ollut kovin turvallinen ympäristö eri tavalla 
pukeutuvalle nuorelle. Oli aika kasvaa tähän maailmaan 
ja sen menoon, mutta koti oli aina turvasatama ja äitini 
rakastavan ilmapiirin luoja – enkeli, kuten äitini serkku 
minulle äitiäni kuvasi äitini hautajaisissa. Isäni taasen 
oli ahkera ja auttavainen järjen ihminen. Siis varsin 
hyvät lähtökohdat vialaiselle tielle.

Miten lähtö henkiselle polulle tapahtui ja miten 
löysit Kirjeopisto Vian?
Armeijan jälkeen tuli tyhjä olo. Mitä järkeä on elä-
mässä? Miksi olemme täällä? Mitä pitäisi tehdä? Ihmi-
set häärivät kaikenlaista, mutta jotenkin se kaikki tuntui 
tarkoituksettomalta – tyhjältä. En tiennyt, mitä tehdä 
elämälläni. Olin suorittanut hienomekaanikkolinjan 
ammattikoulussa. Minulla ei ollut mitään suunnitelmia 

Hyvemestari�
Kiirla�tietää

miten�luodaan�
hyvä�ja�

viisas�elämä

Vialainen esittelyssä
KUKA: Jari Kiirla, helsinkiläinen diplomi- 

insinööri, Via ry:n Helsingin paikallisosaston 

puheenjohtaja.

LEMPIFILOSOFI: Ken Wilber, joka osoitti, että 

uskonnot, henkisyys ja tieteellinen tieto on 

yhdistettävissä kokonaiskuvaksi, joka kestää 

kriittistä tarkastelua.

SUHDE JÄLLEENSYNTYMISIIN: Jossain 

vaiheessa on ollut buddhalainen. Buddhan 

patsaat puhuttelevat häntä suuresti, koska 

niistä välittyy suuri rauha. Niitä löytyy useita 

hänen kotoaan eri huoneista.  

MILLAISEEN TULEVAISUUTEEN 
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Varsin valoisaan.

MISTÄ HAAVEILET: Että joku päivä vialaista 

viisautta on saavutettavissa englanniksi.
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Helsingin paikallisosaston puheenjohtaja Jari Kiirla sanoo, että hyveiden kehittämiseen on monta tietä, joista yksi 
on loogisten positiivisten ajatusten toisteleminen eli Kirjeopisto Vian rajajooga. Sen luonteenjalostusmenetelmä 
kehittää ihmisissä lukuisia hyveitä.
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elämäni suhteen. Minulla ei ollut mitään tavoitteita, eikä 
mitään tavoittelemisen arvoista. 

Sitten sattumalta kirjastossa huomasin joogakirjan. 
Siinä opetettiin keskittymisharjoituksia ja ainakin jos-
sain niistä tuijotettiin kynttilän liekkiin. Ajattelin, että 
tätä minä tarvitsen, kun en ole hyvä keskittymään. Sitten 
aloin kiinnostumaan lisää joogasta ja lukemaan eri 
joogakirjoja. Elisabeth Haich ja hänen kirjoistaan 
erityisesti Vihkimys avasivat minulle uuden maailman. 
Maailman, joka oli jotenkin tuttu. Pystyin eläytymään 
hyvin syvällisesti hänen tarinoihinsa ja niiden kautta 
menin aivan uusiin maailmoihin. Vihdoinkin jotain 
syvällisempää. Vihdoinkin jotain, mikä osoittaa, että 
tässä kaikessa on jotain järkeä. Alkoi uusi vaihe 
elämässä. Kävin katsomassa joitakin joogayhteisöjä, 
mutta ei niitä silloin paljon ollut. Lähinnä mieleeni jäi 
Ananda Marga. Kävin siellä jonkun kerran. Sain henki-
lökohtaisen mantrankin. Mielenkiintoisin muisto on, 
kun jostain syystä kyyditin heitä autolla Lauttasaareen. 
Jollain kalliollakin kävelimme. Se oli jotenkin koo-
mista, kun 20-vuotias farkkuihin pukeutunut nuori kä-
velee kolmen kaapuihin puetun joogin kanssa ja antaa 
heille autokyydin yli 10 vuotta vanhalla Toyota Corol-
lalla. Se oli varmaan koominen näky.

En kuitenkaan ollut löytänyt omaa tietäni. Helsingin 
Sanomissa olin jo pidemmän aikaa nähnyt ilmoituksen, 
joka ei jättänyt rauhaan. Siinä luvattiin paljon hyvää, jo-
ta kaikkea tarvitsin, ja lopuksi tietoista yhteyttä Juma-
laan. Kun se vielä tuntui siltä, että lupaukselle olisi lu-
vassa vastinetta, sitä ei voinut ohittaa. Lopulta tuli se 
hetki, kun huonolla ruohonleikkurilla ruohikon leikkaa-
minen kotipihalla turhautti niin, että oli pakko tehdä jo-
tain. Siinä kotioven edessä olevilla rappusilla istuessani 

päätin, että tilaan esitteen ja aloitan kurssin. Se oli tär-
keä hetki ja muistan sen vielä hyvin elävästi.

Millaisena koit henkisen ilmapiirin Kirjeopisto Vias-
sa aikoinaan liityttyäsi siihen? Minkälaiset kohtaa-
miset itsesi tai muiden kanssa ovat jääneet mieleen?
Kirjeopisto Vian ilmapiiri oli hyvin korkea. Se oli to-
della jotain hyvin ylimaallista. Nautin siitä. Se oli vaan 
hyvin kaukana tavallisesta elämästäni, joten ero oli 
todella suuri. Opetuskirjeiden saaminen oli aina jännit-
tävä tapahtuma ja opettajien kirjeet tuli luettua sana sa-
nalta moneen kertaan hyvin huolellisesti. Olin kuiten-
kin psyykkisesti hyvin herkkä silloin, joten opiskeluni 
ei ollut mitenkään helppoa ja suoraviivaista, eikä eh-
käpä siksi myöskään kovin nopeaa.

Ensimmäiseen piiriin uskaltauduin vasta monien 
kuukausien opiskelujeni jälkeen. Eeva Kemppainen ja 
Tuula Uusitalo ohjasivat sitä. Ensimmäisen vuoden ai-
kana meille syntyi hyvä ryhmä, joka kävi aika aktiivi-
sesti uusien piirissä. Siinä olivat muun muassa Päivi 
Mäkäräinen, Risto Jurvakainen ja Pirjo Jurvakai-
nen. Menimme myös ryhmänä ensimäistä kertaa käy-
mään Vialassa ja tapasimme Mirja Salosen. Se oli hur-
jan jännittävä tapaaminen. Siltä tai joltain seuraavalta 
kerralta on jäänyt mieleeni tapahtuma. Teija Syrjäkor-
pi oli Taika-nimisen lapsen kanssa siellä. Eeva Kemp-
painen leikki Taikan kanssa ja puhui jotain pikku-
kristuksista. En muista sanoja, mutta koin pikku-
kristusten läsnäolon. Se on asia jota ei voi selittää, mutta 
sen voi oikeassa hetkessä kokea suorana kokemisena. 

Sellaistahan henkinen tieto lopulta on. Pikku-kris-
tukset, voin vieläkin saada yhteyttä siihen ja ymmär-
rystä siitä tuota hetkeä muistelemalla. Näin henkinen 

Jari Kiirla on Vantaalta kotoisin oleva vialainen, joka 
vietti lapsuutensa turvallisessa kasvuympäristössä 
Rekolassa. Lapsuudenkotiaan Jari kuvaa turvasata-
maksi etenkin rakastavan ilmapiirin kotiin luoneen 
äidin ansiosta. Jarin isä oli puolestaan ahkera ja 
auttavainen järjen ihminen. Lähtökohtiaan vialaiselle 
tielle Jari pitää varsin hyvinä. 
Vasemmalla rippikuva, alla vauvakuva. Molemmista 
kuvista välittyy Jarin näihin päiviin asti säilynyt 
perushyväntuulisuus. 
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opettaja toimii. Hän näyttää hetkellisesti näitä korkeam-
pia maailmoja. Sitten alkaa oppilaan työ jalostaa luon-
nettaan ja kehittää käyttövälineitään. Sitten kun joku 
kaunis päivä tai kaunis elämä oppilas on kehittänyt 
luonnettaan ja käyttövälineitään riittävästi, sitten hän 
pääsee näihin korkeampiin maailmoihin itsenäisesti. 
Kehittänyt Itsen itselleen.

Mitä buddhalaisuus ja toisaalta Ken Wilber – itä ja 
länsi – joita kumpaakin olet muiden muassa pitkään 
tutkinut ja joista olet hyvin paljon kirjoittanutkin 
ovat sinulle antaneet henkisellä polullasi?
Ken Wilber oli minulle hyvin tärkeä. Ensimmäistä 
kertaa tuntui siltä, että olisi joku, jonka kautta henkisistä 
asioista tulisi katu-uskottavaa. Eli uskonnot, henkisyys 
ja tieteellinen tieto olisi yhdistettävissä hienoksi koko-
naiskuvaksi, joka kestäisi kriittistä tarkastelua. Vih-
doinkin voisin tulla kaapista ulos. Wilber oli tärkeä 
myös siksi, että se opetti minulle hyvin paljon. Hänen 
kirjojensa kautta minun ajatteluni otti huiman kehitys-
loikan. Minä todella rakastuin hänen teorioihinsa ja 
mielestäni olin varsin syvällisessä henkisessä yhtey-
dessä niihin jonkin aikaa. Sitten tuli rakkauden jälkei-
nen vaihe, jossa piti ottaa vähän etäisyyttä häneen. 
Oikeanlaisen kriittisen yhteyden saaminen ei ole välttä-
mättä aina helppoa ja vaatii paljon työtä. Wilberin malli 
on edelleen hyvä, kun sitä käyttää sopivalla tavalla 
sopivassa yhteydessä. Itse onnistuin varmaan parhaiten 
kahdessa luennossani. Ensimmäinen oli Holonit, Hie-
rarkia ja Pyhä Yhteys ja toinen oli Integraali – nä-
kökulma rauhaan. Koska rauha on nyt hyvin ajankoh-
tainen aihe, suosittelen perehtymään jälkimäiseen. Se 
löytyy Via Positivan numerosta 2/2020. Se osoittaa 
meille, kuinka Wilberin malli auttaa meitä hahmotta-
maan asioita kokonaisvaltaisemmin.

Buddhalaisuus tuli jotenkin lähelle työmatkoilla 
Etelä-Koreassa ja Taiwanissa. Oli myös elämässä sel-
lainen vaihe, jossa se puhutteli ja auttoi. Tuli jossain vai-
heessa varsin selväksi, että jossain tai joissain jälleen-
syntymissä olen ollut buddhalainen. Triratnan buddha-
laisessa yhteisössä käydessäni tuli varsin mielenkiin-
toisia kokemuksia. Kerran, kun kuuntelin englannista 
tulleen opettajan puhetta "when Buddha dies", minua 
puhutteli se, miten hän kertoi Buddhan viimeisistä 
ajoista ja siitä, miten Buddha kantoi huolta oppilaistaan 
ja heidän pärjäämisestään hänen poismenonsa jälkeen. 
Minulle siinä oli intuitiivisesti jotain, joka yhdistyi 
Tyyne Matilaiseen. Samankaltaisuus oli suuri. Kuin 
olisin kokenut sen jotenkin suoraan. Jännittävää siinä on 
se, että en fyysisellä tasolla ole tässä elämässä tavannut 
Tyyneä. Henkinen puoli on mysteereitä täynnä ja 
meidän tietomme siitä varsin rajalliset.

Buddhalaisuudesta voisin vielä sanoa, että Buddhan 
patsaat ovat minua suuresti puhutelleet. Niistä välittyy 
suuri rauha. Niitä onkin matkoiltani tullut jonkun verran 
mukaani koristamaan ja tuomaan rauhaa kotini eri huo-
neisiin. Ne ovat minulle sisäisen rauhan ja henkisen tien 
täyttymyksen symboleja.

Olet ainutlaatuisen hyvedialogin kehittäjä, hyvedia-
logikorttien luoja sekä vialaisen hyvedialogin kehi-
tystyöryhmän vetäjä  – miksi hyveet ovat tärkeitä, 
miten niitä voi kehittää ja miten tietoisuus niistä 

viedään eteenpäin ihmisten ilmoille ja tajuntaan?
Hyveet ovat minulle varmaan siksi niin tärkeitä, että 
minulta vielä puuttuu niitä. Tämä puute on näkynyt 
toimintana, joka on vahingoittanut minua itseäni ja lä-
himmäisiäni. On ollut pakko lähteä tutkimaan hyveitä ja 
kehittämään niitä itsessä. Toisaalta, olen myös aikai-
sempien elämieni ponnistelujen johdosta monessa suh-
teessa kehittynyt pitkälle ja siksi monia hyveitä on mi-
nusta löytynyt ja siksi olen tuntenut niihin vetoa. Sa-
mankaltainen vetää puoleensa. Asiat ovat usein näin 
monitasoisia, joten vastaustenkin täytyy olla. 

Hyveiden kehittämiseen on monta tietä. Tärkeä olisi, 
että lapset saisivat jo pienestä pitäen hyvän kasvatuksen 
hyveisiin. Että he oppisivat hyveellisiä tapoja. Näin 
heidän elämästään tulee paljon helpompaa ja parempaa. 
Esimerkkinä tulee mieleen, kun kävin isäni kanssa 
ravintolassa syömässä, niin hän ei vieläkään vanhoilla 
päivillään tiedä, mikä haarukka pitää ottaa milläkin 
ruokalajilla. Hänelle, Lieksassa sota-aikana kasvaneelle 
ei ole koskaan opetettu, mikä haarukkaa pitää ottaa al-
kuruualla. Itse opin sen yläasteella luokkaretkellä, kun 
opettajamme opetti. Sinänsä pieni asia, mutta vaikuttaa 
paljon siihen, missä ihminen kokee olevansa kuin 
kotonaan, kun tietää miten tulee toimia. 

Samalla tavalla on hyveiden suhteen. Jos viisaat opet-
tajat ja vanhemmat ovat opettaneet meille hyveitä, 
osaamme toimia helposti oikealla tavalla ja elämästä tu-
lee paljon nautittavampaa ja iloisempaa. 

Tästä tuleekin mieleen ajatus, että kansakunta, joka 
antaa lapsille ja nuorille hyvätasoisen hyvekasvatuksen 
tulee aivan varmasti menestymään tässä maailmassa. 
Tämä on sen tuottavuusloikan ja hyvinvointivaltion sa-
laisuus. Se vaatii ehkä yhden sukupolven syntyäkseen, 
mutta kukoistaa sitten niin pitkään kuin se kansakunta 
ymmärtää hyvekasvatuksen arvon.

Vaikka emme enää omaa kasvatustamme voi jälki-
käteen muuttaa, voimme kehittää hyveitä itsessämme. 
Yksi tapa on ottaa hyveellisistä ihmisistä mallia ja imi-
toida heitä. Heidän matkimisensa kautta voimme oppia 
ja kehittää hyveitä itsessämme. Toinen tapa on itseref-
lektio. Voimme tarkastella omaa toimintaamme ja sitä, 
miten hyvin olemme onnistuneet eri hyveiden suhteen. 
Tämä vaatii rehellisyyttä ja myös armollisuutta. Olem-
me kaikki tiellä. Kun näemme omat puutteemme mah-
dollisimman rehellisesti, voimme tehdä työtä niiden 
parantamiseksi. Kolmas, ja meille vialaisille rakkain 
tapa, on loogisten positiivisten ajatusten toisteleminen 
eli Kirjeopisto Vian rajajooga. Sen luonteenjalos-
tusmenetelmä kehittää meissä lukuisia hyveitä.

Hyveet eivät tällä hetkellä ole kovin seksikäs aihe. 
Johtuisiko siitä, että elämme niin itsekeskeistä aikaa, 
että kiinnostuksemme toisten hyvinvoinnista ja sitä 
kautta hyveistä ei ole vielä riittävästi noussut tietoi-
suuteemme. Varmaan myös se, miten hyveitä on käy-
tetty kollektiivisissa kulttuureissamme ihmisten ohjaa-
miseen, on yksi syy, miksi yksilöitynyt ihminen vie-
rastaa niitä. Olemme kuitenkin astumassa uuteen aikaan 
ja uuteen maailmanjärjestykseen. Yksilöllisyys ja 
yhteisöllisyys tulevat olemaan luontevalla tavalla yhtä. 
Eli voimme olla ja olemme yksilöitä ryhmässä. Meillä 
kaikilla on oma historiamme ja oma maailmankat-
somuksemme. Opimme kunnioittamaan jokaista ihmis-
tä yksilönä, hänen elämänkokemustaan ja hänen maa-
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ilmankuvaansa. Näin voimme käydä rakentavaa ja rau-
hanomaista dialogia. Elää sopuisasti yhdessä yksilöinä 
– kunnioitettuina ja arvostettuina. Tahdottavasti hyve-
dialogi tuo tähän oman panoksensa. Uskon, että nyt on 
jo riittävästi ihmisiä, jotka ovat vastaanottavaisia ja val-
miita tekemään työtä tämän eteen. Tätä ilosanomaa 
saamme viedä eteenpäin – yhdessä.

Olit Amerikassa Teksasissa työkomennuksella 
äskettäin– miten koit henkisen ilmapiirin siellä, 
minkälaisia vaikutteita ja eväitä sait matkaasi?
Ilmapiiri oli siellä paljon rennompi. Ei ollut uhkaa raja-
naapureista. Tämä korostui vielä Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan aika pian sen jälkeen, kun olin sinne mennyt. 

Elämä oli siellä jotenkin helpompaa. Elintaso oli 
myös selvästi korkeampi kuin täällä. Ihmiset myös 
käyttäytyivät paremmin. Heidät oli varmaan opetettu.

Ehkäpä minulle tärkeintä oli se itseluottamus ja sen 
imeminen itseeni. Kun sanoo, että olen Texasista, ei tar-
vitse selitellä mitään. Sen voi sanoa syvällä rintaäänellä. 
Eikä texasilaisen tarvitse miettiä, mitä toinen hänestä 
ajattelee. Hänellä on oikea itseluottamus, niin toinen saa 
ajatella hänestä, mitä haluaa. Mietin, että onko tuo vah-
va itseluottamus syntynyt sitä kautta, kun öljyvarannot 
ovat tuoneet sinne rikkautta. Kun omasta maaperästä 
löytyy rikkauksia, ei tarvitse murehtia, mitä muut ajat-
televat, eikä kantaa huolta elämän perusedellytyksistä. 
Mitäpä jos me löytäisimme saman itseluottamuksen 
oman olemuksemme sisältä? Niin kuin öljy löytyy 
maaperän sisältä, löytyy meistä jumalkipinä ja hyveet. 
Kun olemme vahvistaneet yhteytemme tuohon jumal-
kipinään ja hyveisiin, eikö meilläkin ole itseluottamus 
ja elämän perusedellytykset kunnossa. Ei kai meidän 
tarvitse sitten ajatella, mitä muut ajattelevat meistä? Ei-
kö meidän tulisi samalla syvällä rintaäänellä sanoa ole-
vamme vialaisia? Sitä Texas opetti minulle.

Olet tuore Via ry:n Helsingin paikallisosaston pu-
heenjohtaja – miten näet Helsingin paikallisosaston 
tämänhetkisen toimintaympäristön ja minkälainen 
on tulevaisuusvisio paikallisosastollemme?
Meidän tapaamisemme ovat Valon Tilassa, siis aivan 
fyysisessä todellisuudessa. Näen siis tulevaisuutemme 
varsin valoisana. Olemme Via ry:n suurin paikallis-

osasto ja siten paljon vartijana. Piireissämme on hieno 
tunnelma ja siellä käy monenlaisia viisaita ihmisiä. 
Siellä oppii aina jotain uutta. On ilo käydä siellä. Se on 
etuoikeus. Nauttikaamme siitä ja tehkäämme työtä, että 
yhä useampi saisi siitä nauttia. Valo on kanssamme.
 Ihmiset löytävät valon luokse. Olen siis varsin luotta-
vainen. Kun pysymme yhteydessä opetuksemme yti-
meen ja rikastamme sitä monenlaisilla näkökulmilla ja 
tarkastelutavoilla, meillä on elinvoimaista ja innostavaa 
toimintaa. Tätä olemme luomassa tänä vuonna, kun 
teemamme on luovuus, innostus ja sisäinen rauha. Luo-
vuus ja innostus on ollut käsin kosketeltavaa. Ja sisäinen 
rauha. Siitä käsin toimimme. Se on olemuksemme ydin.

Otimme ison askeleen julkisuuteen – mitä kohti 
vialainen yhteisö laajemmin on mielestäsi menossa?
Vaikka kotimaan valloitus on vielä kesken ja vasta hy-
vällä alulla, on tajuntaani alkanut hahmottua mahdol-
linen sen jälkeinen tai seuraava suuri kehitysaskel. 
Olemme tähän mennessä toimineet lähes täysin suomen 
kielellä ja olleet siten tavoitettavissa vain hyvin pienelle 
osalle maapallon väestöstä. Viime aikoina olen kokenut 
uudenlaista yhteyttä englannin kieleen ja se on herät-
tänyt ajatusta siitä, että joku kaunis päivä tätä viisautta 
on saavutettavissa kielellä, jota osataan varsin laajasti 
maapallolla. En tiedä millä aikajänteellä ja missä muo-
dossa tämä mahdollisesti tulee tapahtumaan, mutta 
virtue dialog on pyörinyt ajoittain mielessäni ja aset-
tunut tulevaisuuden potentiaalina tajuntaani.

Onko sinulla lempilausetta, lempimusiikki-
kappaletta, lempimantraa tai elämän mottoa?
Tämä vaihtelee aina elämäntilanteen myötä. Yksi viime 
aikoina herännyt ajatus, joka seurasi englanninkielisen 
Bhagavad Gita -kirjan lukemisesta on "Let my actions 
be guided by love and wisdom, today". Sitä olen välillä 
aamuisin ajatellut. Sen voisi kääntää suomeksi, mutta 
minusta tuntuu, että käännös aina muuttaa jotain. Jos 
haluaa päästä suoraan tajunnalliseen yhteyteen sen al-
kuperäisen henkisen tajunnan kanssa, jossa lause on 
syntynyt, alkuperäinen kieli on ainoa mahdollisuus. 
Kääntäjä kääntää sen oman tajuntansa rakenteiden kaut-
ta. Olisiko meidän siis hyvä keksiä ja kirjoittaa tällaisia 
lauseita eri kielillä? Auttaisiko se ihmiskuntaa?
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Yhden tai useamman kerran. Jokainen lahjoitus, suuri tai pieni, on yhtä arvokas ja otamme sen 

kiitollisena vastaan. Voit tukea vappupallokampanjaamme myös ajatuksin.

Jokainen ajatus vaikuttaa sisältönsä viitoittamaan suuntaan.

Lahjoitustili: Via ry FI35 5133 0020 0205 73 viite 1012

Vappupallolahjoituksilla voit tukea Via ry:tä helposti joutumatta seisomaan useampana päivänä palloja 

myymässä tai täyttämässä. Voit osallistua kampanjaamme vapaaehtoisella lahjoituksella sinulle 

parhaiten sopivana ajankohtana ja parhaiten sopivalla summalla. Suuremmalla tai pienemmällä. 

Vappupallo 2023 -lahjoituskampanjamme onnistuu hyvin!



Via-Akatemian XV kesäakatemia 
23.–29.6.2023Via-Akatemia

Teema: Hengen ja aineen ykseys
Tulossa luentoja ja työpajoja mm:

Sinikka Juntura, Uusi maailmanjärjestys
Elina Kakko,  Ajatuksen ja kehon liitto (video). Keskustelu videon pohjalta.
Elina Kakko, Aarrekartta-työpaja
Päivi Kansanaho-Guo, Metakognitiot – metataidot – metatietoisuus
Jari Kiirla,  Hyveiden kulttuuriset kerrostumat
Tuula Kruth, Muistojen kirja -työpaja
Sirpa Kupulisoja, Luovan kirjoittamisen työpaja
Terttu Seppänen, Aivojen neuroplastisuus, ikääntyvät aivot ja musiikki

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

Harjoituksia: esim. liikemeditaatiota, meditaatiota, vartin hyvedialogi, tuolijoogaa, laulupaja
Retki päivälliselle johonkin Savonlinnan maisemaravintolaan.
Keittiössä emäntänä Desirée Kantola.

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

Tiedustelut Terttu Seppänen, 050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

XV kesäakatemia toteutetaan 
hybridi-tapahtumana.

Mukaan mahtuu vielä. 
Ota yhteyttä ja tule toimimaan!
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Hyvedialogin kehitystyöryhmässä olemme käyneet 
keskustelua uskonnosta, hyvedialogista mahdollisena 
koulun oppiaineena sekä uskontojen merkityksestä 
ihmisille. Uskonnon opetus peruskoulussa herättää aina 
tietyin väliajoin vilkasta yhteiskunnallista keskustelua: 
milloin se halutaan poistaa ja korvata jollakin elämän-
katsomuksellisella aineella, milloin puhutaan tunnus-
tuksellisesta opetuksesta tai jostain muusta vaihtoeh-
dosta.

Uskonto on herkkä teema ja me Euroopassa olemme 
pääasiallisesti kristittyjä lukuunottamatta islaminus-
koisia joissakin entisen Jugoslavian tilalle syntyneissä 
maissa sekä turkkilaisissa osissa Euroopan puolella. 
Bulgariassa on noin 11 prosentin suuruinen islaminus-
koinen vähemmistö, muissa Euroopan maissa islamin-
uskoiset ovat pienempänä vähemmistönä. 

Kristillisiä kirkkokuntia ovat roomalaiskatoliset, 
kreikkalaiskatoliset, anglikaanit ja protestantit (Suo-
messa evankelis-luterilaiset). Kristillisillä kirkoilla on 
pitkään ollut merkittävä vaikutus eurooppalaisiin arvoi-
hin ja kristinuskolla on myös kautta historian ollut mer-
kittävä kasvatustehtävä. Täytyy myös muistaa, että kes-
kiajalla luostareissa on tallennettu (kopioitu) historiaa ja 
kirjallisuutta jälkipolville. Kirkko on toiminut tässä 
suhteessa tärkeänä sivistyksen levittäjänä ja ylläpitä-
jänä. Keskiaika ei ollut niin pimeää kuin siitä helposti 
sanotaan. 

Ennen kansakoululaitoksen syntyä kirkko vastasi  
Suomessa myös lukutaidon opetuksesta ja kristillisestä 
kasvatuksesta. Siitä oivallinen kuvaus on veljesten opis-
kelu lukkarin koulussa Aleksis Kiven Seitsemässä vel-
jeksessä.

Uskontoa vai mitä?
Suomalaisissa kouluissa evankelisluterilaisen uskon-

non opetus on ollut itsestäänselvyys. Meillä on uskon-
non vapaus ja siksi kouluissamme opetetaan muitakin 
uskontoja  ja elämänkatsomustietoa. Viime vuosina on 
uskonnon opetus Suomessa ollut vaihtelevasti kes-
kustelun aiheena. On puhuttu tunnustuksellisuudesta tai 
sen poistamisesta, oppilaan oikeudesta valita itse joko 
uskonnon opetus tai elämänkatsomustieto.

Meillä on valtiokirkko, jolla on myös yhteiskunnan 
kannalta tärkeitä tehtäviä: väestökirjanpito ja avioliit-
toon vihkiminen. Monessa muussa maassa maistraa-
tissa suoritettu avioliittoon vihkiminen on ainoa viralli-
nen vihkiminen. Esimerkiksi Ranskassa kirkko ja valtio 
on erotettu toisistaan. Kouluissa ei ole uskonnon ope-
tusta, mutta uskonnolliset yhteisöt voivat järjestää kirk-
kokuntansa mukaista uskonnon opetusta keskiviikkoil-
tapäivisin kouluissa. Belgiassakin keskiviikkoiltapäivät 
ovat yleensä kouluissa vapaita, ja silloin voidaan opet-
taa uskontoa.  Toisin on tietenkin katolisissa kouluissa, 
joissa uskonnon harjoittamisella on tärkeä osuus koko 
koulun opetussuunnitelmassa. Suomeen tuskin Rans-
kan ja Belgian malli sopisi. 

Me ihmiset olemme jo jälleensyntymistämme joh-
tuen eri kehitysasteilla. Joillekin uskonto on elämän 
kantava voima, jonka varassa he toimivat esimerkiksi 
oikean ja väärän suhteen. Lapsuuden pyhäkoulut ja rip-
pikoulu ovat olleet monelle se ensimmäinen muistijälki, 
josta sitten on syntynyt henkisen tai uskonnollisen 
elämän tukipilarit ja rakennusaineita henkiselle tielle 
astuttaessa. Joillekin tiede on uskonto. On myös ate-
isteja ja itämaisten uskontojen seuraajia. Jooga ja mie-
tiskely ovat tulleet länteen. Kristityillä on rukous. Ihmi-

Kristillisillä kirkoilla on 
pitkään ollut merkittävä vaikutus 

eurooppalaisiin arvoihin ja 
kristinuskolla on myös kautta historian 

ollut merkittävä kasvatustehtävä.



sellä on vapaa tahto ja itse kunkin vakaumusta tulee 
kunnioittaa.

Kirkko hyväntekeväisyystyön
esikuvana

Kirkko on vuosisataisella laupeudentyöllään antanut 
mallin nykyaikaiselle hyväntekeväisyysjärjestöjen te-
kemälle työlle. Kansalaisjärjestöt auttavat monin tavoin 
eri puolilla maailmaa eettisin perustein hädänalaisia ja 
katastrofien kokemia ihmisiä. ”Tehkää te ihmisille niin-
kuin tahdotte teille tehtävän.” 

Mielestäni on tärkeää tietää uskonnoista jo oman 
kulttuurinsa ymmärtämisen kannalta. Maailmassa on 
tälläkin hetkellä valtauskontoja, jotka hyväksyvät vain 
oman näkökulmansa asioihin ja suvaitsevaisuus muiden 
uskontojen harjoittajia kohtaan on vähäinen. On viisasta 
tuntea se kulttuuriperintö, jonka oma uskontomme on 
meille antanut; miksi meillä on tietynlaisia tapoja ja 
traditioita ja mistä arvomme kumpuavat. Uskonnon 
vaikutus näkyy myös siinä, miten valtioita hallitaan: 
onko niissä demokratia vai autoritaarinen järjestelmä. 
Kristinuskolla lienee ollut vaikutusta siihen, että kris-
tittyjen hallitsemissa maissa on vallitsevana yleensä 
demokratia. Hyvä uskonnon tuntemus, ennen muuta us-
konnon filosofinen ymmärtäminen on persoonallisuut-
ta rakentava voima, jonka pohjalta ihminen kasvaa 
moraalisesti ja eettisesti suvaitsevaksi. Uskonnon 
ymmärtämisen tulee kuitenkin perustua tietoon eikä 
dogmeihin. Dogmeissa on se vaara, että niiden avulla 
helposti puututaan vapaaseen tahtoon ja sitä kautta saa-
tetaan haitata henkistä kehitystä. Eräässä vialaisessa 

tilaisuudessa Tuula Uusitalo totesi: ”Meiltä puuttuu 
pyhyyden kunnioitus.” Tuntemalla oman uskontomme 
opimme näkemään myös siinä olevan pyhän ja ymmär-
tämään muiden uskontojen harjoittajien näkemyksen 
pyhyydestä. Yhtä lailla opimme ymmärtämään sen, mi-
kä on pyhää filosofille, henkisen tien kulkijalle tai ke-
nelle tahansa.

Jos uskonnon opetus korvataan jollain muulla, se 
tulee korvata uskontotiedolla tai uskontojen filosofialla. 
Kysymys tietenkin on, missä iässä voi itse päättää, min-
kä vaihtoehdon valitsee.  Mitä sitten tulee hyvedialogiin 
oppiaineena, niin mielestäni se on loistava metodi oppia 
löytämään ja toteuttamaan omassa elämässä niitä arvo-
ja, joita esimerkiksi Jeesus opetti vuorisaarnassa. Se voi 
viedä uskonnon sisäistämisen filosofiselle tasolle. Sen 
avulla voidaan tutkia muita uskontoja ja filosofioita. 
Sen avulla voidaan kasvattaa itsetuntemusta. Hyvedia-
logia voidaan hyödyntää myös äidinkieleen, yhteis-
kuntaoppiin, historiaan ja kielten opiskeluun. Sitä ei 
pitäisi rajata vain uskontoon. Voinemme toivottaa sille 
hyvää tulevaisuutta muuallakin kuin vialaisessa yh-
teisössä! 

TK
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Ja Via ry saa paljon hyvää aikaan

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

Kuukausilahjoitukset 
elämäntavaksi 

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

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



Sirpa Kupulisoja

Niin kuin ajattelemme,

siten olemme olemassa

Omat ajatuksemme ovat voimak-
kaita elämämme rakentajia. Tätä 
emme aina muista. Emme myös-
kään tunnista ajattelevamme "ajat-
telemattomasti" silloin, kun an-
namme tunnekuohumme johtaa 
ajattelua sen sijaan, että oikeasti tar-
kastelisimme tilannetta ajatuksen 
kanssa. Esimerkiksi pelko voi her-
kästi vaikuttaa tapaamme kohdata 
ihmisiä ja tilanteita. 

 Terve pelko auttaa väistämään 
vaarallisia tilanteita ja pitää mielen 
valppaana. Lamaannuttava pelko 
sen sijaan alkaa huomaamatta hal-
lita mieltä. Pelon ajatuskoostumat 
jäävät tajuntaan. Muut ihmiset eivät 
teoillaan voi näitä koostumia pois-
taa. 

Pelolla on monet kasvot. Sitä on 
joskus vaikea tiedostaa. Pelko näyt-
täytyy vihan, halveksunnan, ilkey-
den tai tuomitsemisen tarpeen muo-
dossa. Tällaisina hetkinä on vaikea 
tunnistaa, että kaiken takana on 

pelko. 
Kun virheelliset ajatustottumuk-

set ohjaavat ajattelua, silloin si-
säinen oravanpyörä estää mahdol-
lisuuden muutokseen. Syntyy vir-
heellinen käsitys todellisuudesta.

Mitä ja miksi pelkäämme? Vas-
taus voi avautua meille, kun opim-
me hallitsemaan tunteen vallassa 
sinkoilevia ajatuksiamme. Meidän 
on kohdistettava katseemme pelon 
tunteeseen, jota itse pidämme yllä 
omien mielikuviemme voimalla. 

Nämä mielikuvat saavat helposti 
värinsä muistoista. Mielikuvat, 
muistikuvat, menneisyys ohjaa ajat-
teluamme, jos emme herkistä tie-
toisuuttamme. Toimimme silloin 
kuin levyautomaatti, pyörittäen 
päivästä toiseen samaa levyä. Toi-
mintatottumus estää meitä uu-
siutumasta. Henkinen kehityksem-
me pysähtyy ja minäkuvamme py-
syy kapeana.

Pelko hallitsee ajatteluamme ref-

Vastaanottamisen tilassa sisäinen keskuksemme 
kohtaa maailman sellaisenaan 

emmekä enää häiriinny ulkoisen todellisuuden tapahtumista. 
Ajatuksemme kirkastuu, 

olemme läsnä jokaisessa kohtaamisessa 
ja alamme ymmärtää itseämme sekä maailmaa selkeämmin.

leksin nopeudella. Emme reagoi 
tilanteisiin selkeästi. Emme pysty 
kohtaamaan todellisuutta sellai-
senaan, kirkkaalla mielellä. 

Joogan perimmäinen päämäärä 
on auttaa ihmistä tutkimaan, ais-
timaan ja löytämään sisäinen tyy-
neyden tila. Mielen hiljaisuuden 
vallitessa avautuu uudenlainen 
asennoituminen itseä ja maailmaa 
kohtaan. Tämä uusi asenne opastaa 
ajattelemaan, puhumaan ja toi-
mimaan myös itsellemme uudella 
tavalla. Pääsemme sisäiseen kas-
vuun, jossa siirrymme vähitellen ot-
tamisen tilasta vastaanottamisen 
tilaan.

Vastaanottamisen tilassa sisäinen 
keskuksemme kohtaa maailman 
sellaisenaan emmekä enää häiriinny 
ulkoisen todellisuuden tapahtu-
mista. Ajatuksemme kirkastuu, 
olemme läsnä jokaisessa kohtaa-
misessa ja alamme ymmärtää itse-
ämme sekä maailmaa selkeämmin.
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Patanjalin joogaopetuksen läh-
tökohtana on väite, jonka mukaan 
ihmisen onnettomuus johtuu siitä, 
että hän alistuu oman alhaisen mie-
lentilansa orjaksi. (Wood, 13) Joo-
gasutrissa kuvaillaan lähtökohtia 
mielen toiminnalle seuraavasti:

1.5 Mielen toiminnalle on viisi 
perustetta. Ne aiheuttavat joko tus-
kaa tai tuskattomuutta  

1.6 Perusteet ovat: oikea tieto, 
harhaluulo, kuvittelu, uni ja muisto. 

1.7 Oikean tiedon perustana ovat 
suora havainto, oivallus ja todistettu 
tieto.  (Tavi, 9)

Meidän on mahdollista tulla tie-
toiseksi siitä, miten ajatuksemme 
meitä jarruttavat tai kehittävät. Me 
voimme tietoisesti alkaa harjoittaa 
ajatuksiamme, jotta kehittyisimme 
siksi ihmiseksi, joksi meidät on tar-
koitettu.

Ernest Wood teoksessaan Jooga 
kirjoittaa joogan opiskelijasta aloit-
telijana:

"Aloittelijan täytyy harjoittaa 
ajattelemista eikä hän saa antaa en-
tisestä tietämättömyydestään joh-
tuvien tunteiden hallita ajatustensa 
virtaa. Eivät myöskään entiset tavat 
ja ennakkoluulot eikä päivän hälinä 
saa hallita hänen mieltään. Mie-
leltään kypsymättömänä aloittelija 
on jatkuvassa kiusauksessa palata 
erottavan rajan yli takaisin niiden 
luo, jotka eivät vielä ole valmiit 
eivätkä halua joogaa.

Tällaiset aloittelijat ovat siirty-
mävaiheessa kahden mielentilan 
välissä ja heitä vedetään kahteen eri 
suuntaan." (Wood, 16) 

Kehitys alkaa tämän tilan tie-
dostamisesta. Alamme ymmärtää, 
miten omat ajatuksemme vaikut-
tavat siihen, miten maailmassa toi-
mimme. Ajattelumme muokkaa 
meitä, mutta itse voimme päättää 
minkälaisia nuo ajatukset ovat. Jos 
etsimme toisten tekemisistä riidan 
aiheita, saamme riidellä. Jos et-
simme muista ihmisistä rakkauden 
ilmenemismuotoja, saamme rakas-
taa. Mieli vetää puoleensa juuri niitä 
energioita, joita ajatukset ylläpi-
tävät. Me päätämme. 

Voimme opettaa itseämme ajat-
telemaan asioista positiivisesti. Ne-
gatiivisen ajatustottumuksen tie-
dostaminen alkaa sillä hetkellä, kun 
se nousee esiin. Negatiivisten aja-
tustottumusten poistaminen mie-

lestä vaatii määrätietoista työs-
tämistä. Menneisyyden sumenta-
masta negatiivisuudesta on pääs-
tettävä irti. Irtiottoa voidaan tehdä 
esimerkiksi sammutusmantrojen 
avulla. Ajatusjoogassa käytettävät 
mantrat palvelevat erinomaisesti tä-
tä pyrkimystä. Mantrojen toista-
misen merkitys on suuri ja sitä 
tarvitaan jatkuvasti.

Mielestä aikaisemmin poistetut 
ajatuskoostumat pyrkivät herkästi 
palaamaan, mikäli ihminen ei ole 
tarkkana ja suuntaa tietoisesti aja-
tuksiaan kohti positiivista tulevai-
suutta. (Kirjeopisto Vian rajajooga, 
s. 36) Tunteisiin sidotut ajatuskoos-
tumat ovat voimakkaita ja positii-
visen vasta-ajatuksen syöttäminen 
sisäiseen tietojärjestelmäämme 
vaatii paljon enemmän toistoja kuin 
negatiivisen. Mitä enemmän tois-
tamme positiivisia ajatuksia, sen pa-
remmin ne alkavat täyttää mieltäm-
me vetäen vastaavanlaisia energi-
oita puoleensa. Mitä voimakkaam-
miksi ja tietoisemmiksi voimme po-
sitiivisia ajatuskoostumia kasvattaa, 
sitä enemmän ne muuttuvat itsenäi-
siksi, luoviksi voimiksi. (Kirje-
opisto Vian rajajooga, s. 48) Muu-
tos näkyy tahdonvoiman lisäänty-
misenä pelkän haluamisen sijaan. 
Hallitsemalla ajatuksiamme, hallit-

semme mieltämme ja luomme kehi-
tyksellemme uuden suunnan. Muu-
tamme elämäämme.

Tietoinen ajatusvirran hallinta-
ohje löytyy myös Patanjalin ope-
tuksissa. 

"Milloin pahoista ajatuksista on 
harmia, ajateltakoon niitä vastaan. 
Näin kuuluu tämä vasta-ajattelu: 
Pahasta ajatuksesta, olipa se lievä, 
keskinkertainen tai raskas, on seu-
rauksena loputon tuska ja erehdys." 
(Wood,18)

Ajatusten hallinnan avulla mie-
lemme siirtyy vähitellen hajaan-
nuksen tilasta kohti selkeyttä. 
Alamme tiedostaa ketä oikeasti 
olemme ja mikä on elämämme 
suunta. Selkeyden tilassa kohdatut 
ihmiset ja tilanteet lisäävät ym-
märrystämme itsestä ja elämästä. 
Me muutumme ajatustemme virran 
mukaisesti toivomaamme suuntaan.

Lähteet:
Arvo Tavi: Patanjalin Joogasûtra, 
Gummerus Kirjapaino Oy 2004
Ernest Wood: Jooga, Tammi 
1968, toinen painos
Tyyne Matilainen & Mirja Salo-
nen, Kirjeopisto Vian rajajoogan 
kurssi. Kymmenen opetuskirjettä. 
Toim. Terttu Seppänen. 
Via-Akatemian säätiö sr 2019
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AJATUSJOOGAKOuLU

Menetelmänä
looginen positiivinen ajattelu

Kokoontumiset kevään aikana lauantaisin klo 11-13.30 
25.3.   15.4.    13.5.    10.6.

Hybridi: Zoom ja Kemi.
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ja 

ajatusjoogamenetelmän perusopetus. 
Ohjaajana rajajooganopettaja Elina Kakko.

Tule mukaan ajatusjoogakouluun

keväällä 2023
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Saavuta sisäinen eheys

Tervetuloa vuosikokoukseen

Hyvä Via ry:n jäsen!

Tervetuloa Via ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään Kaukalinnassa, Viitamäentie 189, Kerimäki 
ja etänä Zoom-yhteydellä lauantaina 8.4.2023 klo 13.00 alkaen.

Käsiteltävät asiat: yhdistyksen sääntöjen 10 §:n määräämät asiat. 
Muut asiat
* Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sr taloudellinen tilanne ja varainhankinta 
* Kaukalinnan kunnostustyöt
* kesäakatemia
* aamiaismajoitus
* muut kevään ja kesän talkootyöt

Ilmoittautuminen ma 3.4.2023 mennessä Via-Akatemiaan: via.akatemia@via.fi, 044 755 9636.

VIA RY
Hallitus

Via ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen. 
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Vialaiset ovat kokeneet vuosien

varrella paljon yhdessä. 

Kirjeopisto Vian Oppilasyhdistys perustettiin 

vuonna 1975, mitä voidaan pitää toimintamme alkuna.

Kuluneiden vuosien varrelle mahtuu

monenmoista harrastustoimintaa,

yhteisiä tilaisuuksia, henkisiä kokemuksia, 

konkreettista työtä aina

rakentamisesta kirpputoreihin ja

ilmapallon myyntiin asti. 

Rikkaimpia muistoja ovat varmaan

niin hetket Kirjeopisto Vian Opettajien kanssa

kuin myös yhteiset tilaisuudet ja 

saamamme henkiset opetukset. 

Kaikki tuo on ollut rikastavaa ja opettavaista sekä 

vienyt meitä yhteisönä eteenpäin.

Mitä muistoja sinulla on? 

Kirjoita ne muistiin ja kerro meille muillekin!

Kokoamme kirjaa, johon tulee sekä virallista historiaa 

että henkilökohtaisia tarinoita vialaisista vaiheista. 

Tule mukaan yhteiseen projektiin!

Meiltä saat lisätietoja tarvittaessa ja

voit meille postittaa myös kirjoituksesi:

Tuula Kruth                                    Marja-Leena Salojuuri

kruthtuula@gmail.com 

Muistojen kirja

marjaleena.salojuuri@gmail.com



Tarja Kemppainen 21.2.2023

En ole ainoa.  
Meitä on monta, jotka saimme 
lapsuudessamme kannettavaksemme häpeän.  
Lapsen huoleton, 
iloinen lapsuus ei toteutunut riittävästi 
vaikka pyrkimys siihen oli.  
Saimme eväiksemme 
elämään kriittisyyden ja 
vaativan asenteen itseämme kohtaan.  
Nämä elämän oppiläksymme 
ovat vaatineet meiltä paljon 
mutta ovat myös antaneet meille onnistumisia.

 Oivaltakaamme kutsua häpeämme esiin, 
tarjotkaamme sille hyväksyntää 
– iloa 
– naurua 
– anteeksipyyntöä
– anteeksiantoa.  

Rauha tulee  sisimpämme vallitsijaksi.
Voimme kulkea tietämme vahvempina eteenpäin.   
Kiitos!

Häpeä
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Lämpimästi tervetuloa!

Vialainen pääsiäistapahtuma toteutetaan hybridinä, lähitapaamisena Kaukalinnassa ja 
etänä Zoom-yhteydellä.

Via-Akatemian Vialainen maailmankuva ja viisaustraditiot –luentosarja jatkuu 8.4. 
Vuorossa on FM, filosofi Heikki Vuorilan luento Vialainen mailmankuva ja kristinusko. 
Aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Suosittelemme osallistumista. 

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

Ohjelma 
Pe  7.4. Talkoopäivä

La 8.4. 
8.30  Aamiainen
 Talkootöitä sisällä  /  ulkona
11.30  Lounas
13.00  Via ry:n vuosikokous
 Pauli Koistisen 70-vuotisjuhlakahvit
 Via ry:n uuden hallituksen
  järjestäytymiskokous
17.00  Päivällinen
 Sauna
19.00  Via-Akatemian Vialainen maailmankuva 
 ja viisaustraditiot -luentosarjan luento: 
 Vialainen maailmankuva ja kristinusko, 
 FM, filosofi Heikki Vuorila (Zoom)
 Arpajaiset

Su 9.4.
08.30 Aamiainen
10.00 Via-Akatemian säätiön sr 
 vuosikokous
 Via-Akatemian säätiön sr uuden 
  hallituksen järjestäytymiskokous
13.00  Lounas

Osallistumismaksu: täysihoito 33 euroa/päivä Via ry:n jäsenet ja 38 euroa/päivä muut.
Luennon maksu 30 euroa / luento tai 25 euroa / luento kun osallistuu vähintään kahdelle luennolle.
Koko- tai osastipendi mahdollinen.
Ilm. ma 3.4. mennessä Via-Akatemiaan:  044 755 9636 / Sinikka Juntura.via.akatemia@via.fi,

Lämpimästi tervetuloa!
VIA RY   VIA-AKATEMIA

Via ry  Via-Akatemia

Pääsiäistapahtuma 7.–9.4.2023
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Vialainen	maailmankuva	ja	viisaustraditiot

VIA POSITIVA 1/202326

Keväällä	2023	Via-Akatemiassa	toteutetaan	luentosarja	vialaisen	maailmankuvan	ja	

viisaustraditioiden	yhteyksistä.

Filosofiassa	maailmankuvaksi	kutsutaan	luontoa,	ihmistä	ja	yhteiskuntaa	koskevien	oletusten	ja	

tietojen	järjestelmällistä	kokonaisuutta.	Vialaisuudessa	on	vaikutteita	sekä	läntisistä	että	itäisistä	

filosofioista.

Luentosarjan	sisältö:

Tammikuu:	

Perjantai	6.1.2023	loppiaistapahtumassa	klo	18.00–20.00	

Vialainen	maailmankuva	ja	teosofia

Helmikuu:	

Perjantai	17.2.2023	klo	18.00–19.30	

Johdatus	vialaiseen	maailmankuvaan

Ensimmäisellä	luennolla	luodaan	yleiskuvaa	vialaisesta	maailmankuvasta	sekä	tulevien	luentojen	

suuntausten	suhteesta	vialaisuuteen.	Kevään	neljän	viimeisen	luennon	sisältökuvaukset	

valmistuvat	tämän	ensimmäisen	johdatusluennon	jälkeen.

Maaliskuu:

Perjantai	10.3.2023	klo	18.00–19.30	

Vialainen	maailmankuva	ja	länsimainen	filosofia

Huhtikuu:	

Lauantai	8.4.2023	pääsiäistapahtumassa	klo	19.00–20.30

Vialainen	maailmankuva	ja	kristinusko

Toukokuu:	

Perjantai	12.5.2023	klo	18.00–19.30

Vialainen	maailmankuva	ja	joogafilosofia

Kesäkuu:	

Perjantai	9.6.2023	klo	18.00–19.30

Vialainen	maailmankuva	ja	buddhalaisuus

Luennoitsijat:		 Tammikuu:	YTM,	psykologi	Terttu	Seppänen
	 	 	 Helmikuu–kesäkuu:	FM,	filosofi	Heikki	Vuorila

Kevät	2023	Via-Akatemia

Käytännön	toteutus

Luentosarja	toteutetaan	hybridinä,	

Kaukalinna	ja	etänä	Zoom-yhteydellä.

Kurssimaksu:

1	luento	30	€	tai	2–6	luentoa	/	25	€	kpl.

Yhteistyössä	Via	ry:n	ja	KSL:n	kanssa.

Heikki Vuorila Terttu Seppänen



Pauli kasvoi pienviljelijäperheessä Heinävedellä, Kermassa. 
Hänellä on kaksi vanhempaa sisarusta, 

veli Pekka Koistinen ja sisko Pirkko Markkanen. 
Paulille merkitsee hyvin paljon harmoniset suhteet sisaruksiin. 

Pekan kautta Pauli on tutustunut Kirjeopisto Vian rajajoogaan ja 
Pirkon kautta Koistisen sukuseuraan ja sukuun.  

Sinikka Juntura

Perhe ja 
suku tärkeitä

Pauli Koistinen 70 vuotta 
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Kotona oli yleensä kolme lehmää. Joskus pidettiin 
sikaa, joka teurastettiin jouluksi. Kesällä viljeltiin 
heinää ja talvella isä kävi metsätöissä. Pauli osallistui 
tilan töihin pienestä pitäen. Pauli oli 14- vuotias kun isä 
kuoli. Vanhemmat sisarukset olivat aluksi äidin tukena. 
Pauli myöhemmin, armeijan jälkeen. 

Pauli kertoo olleensa ujo lapsi, joka leikki eniten sisa-
rustensa  ja lähellä asuvien serkkujensa kanssa. Hän oli 
kiltti lapsi, jonka ainoiksi kepposiksi hän kertoo jääneen 
muutamien pommien räjäyttämisen. Ne hän rakensi 
naapurin muksujen kanssa ja räjäytti pellolla kaukana 
rakennuksista vahinkojen välttämiseksi.

Myönteinen suhtautuminen hengellisyyteen 
lapsuudenkodin perintöä

Lapsuudenkodissa hiljennyttiin jumalanpalveluksen ai-
kana. Sunnuntaisin pyrittiin välttämään myös kovaa 
ääntä aiheuttavia töitä. Tätä kotoa perittyä tapaa Pauli 
pyrkii edelleen mahdollisuuksien mukaan noudatta-
maan. Kirkossa perhe kävi suomalaiseen tapaan joulu-
na. Kesäisin Pauli saattoi vanhempiensa kanssa osallis-
tua Heinäveden kirkastusjuhlille.  

Kirjeopisto Vian oppilaaksi 1988

Vialaisuuteen Pauli tutustui kun kuljetti veljeään Pek-
kaa ainakin kolmena kesänä Kuopion kesäkursseille. 
Hän aloitti opiskelun Kirjeopisto Viassa 1988. Vialaisen 
yhteisön toimintaan hän tuli aluksi mukaan Kaukalin-
nan kunnostamiseen. Jälleen veljensä kautta. Kun Pek-
ka oli aloittanut yhdessä toisten Tampereen paikallis-
osaston jäsenten kanssa kunnostaa Kaukalinnaa hänen 
oli helppo puhua hirsirakennuksista kiinnostunut Pauli 
mukaan kunnostustöihin. 

Piiritoimintaan Pauli osallistui aluksi Joensuun pai-
kallisosastossa ja myöhemmin Kerimäen/ Savonlinnan 
paikallisosastossa. Vapun ilmapallomyynnissä Pauli oli 
mukana lähes joka vuosi pallojen täytössä, nippujen 
teossa ja kuljetuksissa. Aina valmiina auttamaan hän 
osallistui pallomyyntiin siellä missä tarvittiin: Helsin-
gissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja  
Kouvolassa sekä Kotkan meripäivillä.

Henkistä tasapainoa ja rauhaa ja korkeamman 
Minän ohjausta

Pauli pitää Kirjeopisto Vian rajajoogan opiskelussa 
tärkeänä asiana henkisen tasapainon ja rauhan saavut-
tamista ja on kokenut yhteiset ajatustyöhetket sen vuok-
si hyvinä niin sisäisen rauhan kuin ihmisten välisten 
suhteiden harmonisina pitämisessä.

Pauli on iloinen Kirjeopisto Vian rajajoogan opis-
kelun myötä saamistaan uusista ystävistä. Opiskelun 
avulla Pauli kokee oppineensa luottamaan korkeamman 

Minän ohjaukseen. Hänelle on helppo pysyä rau-
hallisena ja tasapainoisena kun voi luottaa asioiden jär-
jestymiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Hän suun-
nittelee usein sängyssä ennen nukahtamista miten hoi-
taa hyvin seuraavan päivän tehtävät. Hän luottaa siihen, 
että hän näkee  unessa konkreettisen tehtävänratkaisun.  

Terveet elämäntavat pitävät hyvässä kunnossa

Pauli kertoi, ettei hän oikeastaan lapsenakaan syönyt li-
haa. Jos sitä oli kouluruuassa, hän piilotti sen eväspape-
riin ja vei kotiin. Kun hän kävi kalassa sisarusten ja serk-
kujen kanssa, hän oli soutajana eikä yleensä kalastanut. 
Vähäinenkin kalastus loppui Paulin ollessa 14-vuotias, 
kun hän oli tuulastamassa Pekka-veljensä kanssa. Illalla 
kaloja ei ilmestynyt pyydettäviksi. Aamulla veljekset 
totesivat tuulastuksen olevan julma tapa pyydystää 

Pauli soutamassa Koskilahdella, taustalla vanha 
Kerma.
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Pilkkiongella vasemmalta Heikki-serkku, Pauli,  
Pekka ja isä.



kaloja. Sen jälkeen Pauli ei ole maistanutkaan lihaa. 
Kalaa hän on syönyt vähän kuten aiemminkin. Alko-
holia Pauli ei ole maistanutkaan. 

Vaikka Pauli saa työssään liikuntaa pyrkii hän har-
rastamaan sitä vapaa-ajallaan. Kävelyä, hiihtoa, pyöräi-
lyä, soutua tai melontaa. Viime vuosina hän on ollut mu-
kana Kerman kanavasoudussa Koistisen sukuseuran 
joukkueessa. Liikunnallisilla lomilla Pauli on käynyt 
yksin tai siskonsa ja hänen miehensä kanssa vaeltamas-
sa Lapissa. Liekö toisenlaisille lomille Kreikkaan, Is-
raeliin tai Intiaan häntä inspiroineet hänen jälleensyn-
tymänsä. 

Terveet elämäntavat ovat osaltaan vaikuttaneet sii-
hen, että Pauli on edelleen hyväkuntoinen. Hän pystyy 
tarvittaessa kiipeämään Kaukalinnan katolle puhdista-
maan räystäskouruja lehdistä tai tiputtamaan lunta ka-
tolta.

Valokuvaus –luontoa ja rakennuksia 

Paulin valokuvausharrastus alkoi kouluaikana. Ennen 
armeijaaan lähtöä hän sai uuden pienen  kameran. Hän 
kuljetti sitä palveluksessa ollessaan taisteluvyössä kent-
tä(vesi) pullon paikalla niin metsäretkille kuin muihin-
kin harjoituksiin, joita hän kuvasi armeijakaveriensa 
lisäksi.

Armeija-ajan jälkeen Pauli kuvasi aiempaa enemmän 
luontoa, jota hän luonnonystävänä seuraa aktiivisesti 
kuten viikoittaista luontoradiota.

Pauli kuvaa niin omia rakennuskohteita kuin mui-
takin rakennuksia. Omia rakennuskohteita hän kuvaa 
toisaalta tehdyistä ratkaisuista oppimiseksi ja muis-
toksi. Toisaalta todistusaineistoksi tehdyistä työvaiheis-

ta, joita esimerkiksi julkisella tuella tehdyissä hankkeis-
sa tarvitaan. Matkoilla hän kuvaa kaikenlaisia raken-
nuksia, niin vanhoja kirkkoja kuin uusia pilvenpiirtäjiä-
kin. 

Musiikin suuri merkitys – viulunsoiton uudelleen 
aloitus

Paulilla on hyvä  musiikkikorva. Hän kuuntelee kaiken-
laista musiikkia, ehkä eniten vanhempaa kevyttä mu-
siikkia kuten Beatles-yhtyettä.

Kansakoulussa Pauli soitti muun muassa nokkahui-
lua, kunnes opettaja tunnisti hänen musikaalisuutensa ja 
kävi hänen kanssaan Varkaudessa ostamassa viulun. 
Pauli soitti viulua kolmisen vuotta ammattikouluun me-
noon saakka. Hän esiintyi koulun joulu- ja kevätjuhlissa 
ja äitienpäiväkonserteissa. 

Paulia harmittaa, että hän jossain vaiheessa myi viu-
lunsa. Hän unelmoi uuden viulun ostamisesta ja sillä 
soittamisesta, kun hän jää ”oikeesti eläkkeelle”. Sitä 
ennen hän voi musisoida sähköuruilla, jotka Pekka-veli 
lahjoitti hänelle keväällä 2022. Sähköuruilla soittamista 
Paulin ei tarvitse aloittaa alusta sillä hän tuntee nuotit. 

Musiikki yhdisti myös oopperalaulaja Juha Kotilai-
sen ja Paulin. Pauli tutustui ensin Juhan isään Kotilaisen 
suvun rakennuksia Heinävedellä kunnostaessaan. Sen 
jälkeen hän jatkoi Juhan mökin rakentamisella. Juha oli 
kiinnostunut tulemaan Kerimäelle näkemään missä 
Pauli oli töissä. Hän innostui Kaukalinnan puutarhasta 
konserttipaikkana ja toi musikaalisia ystäviään, kan-
sainvälisen uran tehneitä ja aloittelevia taiteilijoita, 
Kaukalinnan kymmeneen puutarhakonserttiin 2005– 
2014. 

Pauli Koistinen Haltin huipulla. Lapissa vaeltaminen on Paulille mieluista.
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Entisöintirakentaminen ja auttavaisuus – ansaittua 
tunnustusta 

Pauli on lapsesta saakka kunnioittanut vanhoja raken-
nuksia. Ja ollut kiinnostunut rakentamisesta työnä. 
Muita vaihtoehtoisia unelmia hänellä ei ollut. Erityisen 
innostunut hän oli ukkinsa Kermaan rakentamasta hirsi-
mökistä, jota hän kävi lapsena katsomassa ja joka edel-
leen on olemassa. Pauli kävi ammattikoulussa raken-
nuslinjan. Hänen ensimmäiset työnsä olivat kerrostalo-
kohteita ja omakoti- tai rivitaloja ennen Kaukalinnan ja 
Apteekintalon entistämishankkeita. Ja Itä-Karjalan kan-
sanopiston rakennustöitä. 

Paulin ainutlaatuinen osaaminen on ansainnut tun-
nustuksen, jonka hän sai Itä-Karjalan kansanopiston 
hakemuksesta:  ”Keskuskauppakamari, on päättänyt 
antaa kultaisen elämäntyömerkkinsä teille entisöintikir-
vesmies Pauli Pertti Sakari Koistinen tunnustuksena 
vuosien ansiokkaasta työstänne maan elinkeinoelämän 
hyväksi. ”

Pioneerisäätiö myönsi Paulille varusmiespalveluk-
sesta kunniakirjan ja levykkeen perusteluna ”esimerkil-
linen ja reipasotteinen pioneeri”. Tunnustus kertoo 
Paulin toiset huomioonottavasta käytöksestä ja hyvästä 
työmoraalista. Paulia pyydettiin myös jäämään armei-
jan palvelukseen, mutta hän tahtoi palata Heinävedelle 
ollakseen turvana äidilleen. 

Ilman Paulin arvokasta erityisosaamista ja runsasta 
talkootyötä vialainen yhteisö ei olisi pystynyt toteutta-
maan EU-hankkeitaan, Kaukalinnan kappelin rakenta-
mista, Kaukalinnan päärakennuksen julkisivun kunnos-
tusta tai ulkorakennuksen ulkomaalausta ja katon kun-
nostusta. Paulin panos on myös korvaamaton Kaukalin-
nan kiinteistön huoltamisessa. 

Onnittelemme lämpimästi sinua, 
Pauli syntymäpäivänäsi ja kiitämme 
sinua arvokkaasta ja esimerkillisestä 
työstäsi vialaisen yhteisön hyväksi.

Via ry, Via Positiva, Via-Akatemia, 
Vialaiset ystävät

Voit onnitella Pauli Koistista 
rahalahjalla.

Lahja jaetaan Paulin toivomuksesta 
puoliksi Kaukalinnan lämmitystukeen 
ja ukrainalaisille lapsille.

Via ry, FI35 5133 0020 0205 73, 

viite 14070

VIA POSITIVA 1/202330

Pauli Koistinen

Pauli sekä Pirkko-sisko ja Pekka-veli.

Korkeamman Minän ohjaamana Pauli on mestari 
keksimään ratkaisuja erilaisiin tehtäviin ja hänen autta-
mishalunsa, palvelualttiutensa on esimerkillistä. Pauli 
on lähimmäisenpalvelijana todellinen ARKIENKELI. 

Pauli Koistinen täyttää  70 vuotta 7.4.2023
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Asta Aronen

Iloisia osallistujia Helsingin paikallisosaston piirissä sunnuntaina 19.2.2023 Valon Tilassa. Vas. etu-
rivissä Tuula Kruth, Silja Martikainen, Marja-Leena Salojuuri ja takarivissä Airi Roos ja Jari Kiirla.

Piirikutsu Valon Tilaan oli lähetetty viikkoa aikasem-
min ja monet olivat kutsutut. Fyysisesti paikan päälle lu-
mimyräkästä ja huonosta kelistä huolimatta saapui kuu-
si innokasta ajatusjoogia – zoomin kautta vielä useampi. 
Sujuvasti ovat nykyään tajuntaan ja tietoisuuteen is-
kostuneet sanat lähi-, etä- ja hybridikokoontuminen. 

Piirikutsut laaditaan yhdessä piirin vastuuhenkilön 
tai tiimin kanssa – jokainen lause ja sen takana oleva aja-
tus on tarkkaan harkittu – tiimimme on loistava tiivistä-
mään oleellisimman informaation kokoontumisen tee-
masta – se saa jokaisen henkisesti orientoitumaan aihe-
piiriin ja ajatukset lähtevät liikkeelle heti kutsun saa-
vuttua. Kaunis kuva joka liitetään kutsuun on sanatto-
mana tuhatsanainen. Kutsuuko juuri kyseessä oleva 
teema minua – mitä voin oppia, mitä tiedän aiheesta ja 
mitä minulla on juuri tuohon teemaan liittyvää tietoa ja 
ajatusta annettavana ja jaettavana? Jokaiselta löytyy 
taatusti kaikkia ja vielä enemmänkin – inspiroimme toi-
siamme olemaan yhdessä enemmän. 

Piirin aikana, juuri siinä hetkessä nousee uutta luovaa 
ajatus(a)uraa. Hämmästelen tietomäärää ja viisautta jo-
ka tulee esiin jokaisessa puheenvuorossa. Kaiken lisäk-
si – mikä ilon, rentouden ja suvaitsevaisuuden ilma-
piiri!

Rauhan rukouksen merkitys korostuu tässä ajassa – 
sen sanoman soisi jokaiselle ihmiselle jokaiseen päi-
vään! Tänäänkin ensimmäisen opetuskirjeen toinen 
mietiskelyohjelma avaa jonkin ajankohtaisen paino-
tuksen. Omalla kohdallani "kestopainotus" tulee sa-
noista ... niin että kansat rakastavat toisiaan.

Aiheemme on mitä ajankohtaisin kaikista näkökul-
mista katsoen: filosofinen keskustelupiiri vialaisesta 
maailmankuvasta. Aihe voi linkittyä mielessä tuhansin 
eri tavoin alkaen omasta itsestä aina maailmankaikkeu-
teen asti – se sisältää kolme suurta – jättikokoista – 

Hybridipiirin lumoissa Valon Tilassa

sanaa: filosofia, vialainen ja maailmankuva. Jotkut 
meistä olivat seuranneet Heikki Vuorilan edeltävää lu-
entoa: Johdanto vialaiseen maailmankuvaan – jokainen 
meistä on eri aikoina johdettu, johdatettu, saatettu ja oh-
jattu tulemaan yhteyteen Kirjeopisto Vian aatemaail-
man kanssa. No, ihan itse minäkin aikoinaan sen oppi-
laaksi pyyntökirjeen lähetin, ostin postimerkin ja laitoin 
postilaatikkoon. 

Iltapäivän anti oli päätä huimaava, (tietokone)tabletti 
kiersi vauhdikkaasti joukossamme – puheenvuoroja sa-
teli paikan päältä ja etäämpää. Aristoteles  mainittiin – 
hyvä ja ehtymätön lähtökohta filosofointiin. Entä mikä 
oli tärkein vetovoimatekijä  Kirjeopisto Viaan – filoso-
fia vai itse menetelmä? Mitä opit ja mitä tiesit teosofi-
asta – silloin aikoinaan ja tällä hetkellä? Kirkollisia pol-
kuja sivuttiin –  keskeiset anteeksianto ja Pyhä Henki 
käsitteet elävät ja voivat hyvin, valokeila kannattaa koh-
distaa niihin ja miettiä omaa näkökulmaa ja kokemusta 
sekä ymmärrystä kumpaankin. Tietoisuus(-)tajunta ja 
tajunta(-)tietoisuus herättivät ja herättävät monenlaista 
filosofista pohdintaa: avartuuko ja onko yhteys selvä? 
Vuoren huipulta näkee kuitenkin kokonaisuuksia ja 
näkymät ovat laajat ja avarat.

Filosofointi ei ole vain ammattifilosofien toimintaa – 
tehtävänämme on luoda omaa vialaista filosofiaa ja vie-
dä sitä ja tieto siitä kaikille – sovellettavaksi käytän-
nössä – ymmärrettävästi.

Hyveet ovat liittyneet kiinteäksi osaksi vialaista filo-
sofiaa. Niitä maailma eniten tarvitsee tällä hetkellä. 
Miltä näyttää tämänhetkinen kolme kärjessä listasi? 

Monenlaista tietoa ja pohdintaa mahtui pariin (oppi)-
tuntiin. Vapautunut, kannustava ja innostava tunnelma 
on hyvien lähitarjoilujen ohella parasta antia tulevalle 
viikolle! Tervetuloa mukaan!



Vialaiset jäsenlehdet ovat matkan 
varrella kokeneet niin koko- kuin 
ulkoasumuutoksia. Tällä hetkellä 
Via Positiva on kooltaan A4 ja se 

julkaistaan kokonaan nelivärisenä.
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Vialaiset ovat aina olleet innostu-
neita lehtityöstä. Jäsenlehtiä tehtiin 
heti Via ry:n oppilasyhdistyksen pe-
rustamisesta lähtien vuodesta 1975. 
Ensimmäisen jäsenlehden julkai-
sijaksi on ilmoitettu Kirjeopisto 
Vian Valtakunnallinen Oppilasyh-
distys Helsingin paikallisosasto. Jo 
silloin ymmärrettiin, miten olen-
naista on asioista tiedottaminen. 
Jäsenlehden kautta oppilaille kulki 
moni tärkeä tieto. 

Aluksi vialainen lehti ilmestyi 
Safiiri-nimisenä, mutta muuttui 
pian Uusi Safiiri -nimiseksi. Tuntuu 
uskomattomalta, että aluksi lehti il-
mestyi 12 kertaa vuodessa, siis joka 
kuukausi! Vuosina 1975–1977 Kir-
jeopisto Vian Valtakunnallinen Op-
pilasyhdistys ja vuosina 1977–1998 
Kirjeopisto Vian oppilaskunta sekä 
Via ry toimivat rinnakkain suurella 
innolla. Lehti oli kooltaan A5 eli 
pieni, mutta täynnä asiaa. On vain 
ihailtava sitä uutteruutta, mikä leh-
distä uhkui. Ilmestymistahti harveni 
vuosina 1980–1996, jolloin lehti 
ilmestyi kuusi kertaa vuodessa eli  
joka toinen kuukausi. 

Vuosi 1997 oli suurten lehtiuu-
distusten aikaa. Uusi Safiiri siirtyi 
Via-Akatemian säätiön kustanta-
maksi ja status jäsenlehdestä laajeni 
yleisölehdeksi. Lehteä siis myytiin 
muun muassa kirjakaupoissa ja sen 
saattoi tilata vapaasti. Lehti ilmestyi 
aluksi neljä kertaa vuodessa, vuodet 
2004–2015 lehti ilmestyi vuodessa 
kaksi kertaa. Merkittävää oli myös 
se, että Uusi Safiiri oli vuodesta 
2009 lähtien Kultti ry:n jäsen (Tie-
de-, kulttuuri- ja mielipidelehtien 
liitto) ja se sai opetusministeriön 
kulttuurilehtitukea. Uuden Safiirin 
viimeinen numero ilmestyi vuonna 
2015, jolloin julkaisutoiminnan pai-
nopiste siirtyi kirjoihin. Tähän men-
nessä Via-Akatemian säätiö sr on 
julkaissut neljä kirjaa.

Kun Uusi Safiiri muuttui ylei-
sölehdeksi ja kustantajakin vaihtui, 
tarvittiin uusi jäsenistölle suunnat-
tu lehti. Näin sai alkunsa Vialainen, 
joka vuonna 1997 perustettiin Via 

ry:n jäsenlehdeksi. Lehti ilmestyi 
alusta lähtien neljä kertaa vuodessa 
A4-koossa. Vuonna 2010 lehden ni-
mi muutettiin nykymuotoon Via Po-
sitiva. Merkittävä uudistus tehtiin 
viime vuonna, kun lehti muutettiin 
kokonaan värilliseksi.

Lehtityö on tiimityötä
Voin kuvitella alkuaikojen vialaisen 
lehtityön innostuksen, antaumuksen 
ja vauhdin helposti mielessäni. Se 
oli aikaa, jolloin jutut kirjoitettiin 
mekaanisella kirjoituskoneella – na-
putuksen nostalginen ääni on edel-
leen tuttu elokuvista. Rivinvaihto-
kin tehtiin mekaanisesti kiskaise-
malla kirjoituskoneen oikealla puo-
lella olevaa kahvaa. Kuului kilah-
dus ja rivi vaihtui kätevästi. 

Toimituksen äänimaailman lisäk-
si voin nähdä tilan, jossa lehtiä 
tehtiin tarmolla ja suurella sydä-
mellä. Ehkä toimitus oli ensim-
mäisten tekijöiden kodin keittiössä 
ruokapöydän ääressä? En tiedä, 
mutta mielikuvituksessani näin on. 
Kahvipannu saattoi olla jo vaihtunut 
kahvinkeittimeen, ja se porisi ah-
kerasti. Kahvin lisäksi kului run-
saasti tupakkaa – huone saattoi olla 
sakeana savusta ja innostuksesta!

Itse en vielä tuossa vaiheessa ol-
lut mukana vialaisessa lehdente-
ossa. Hyppäsin mukaan 80–luvulla, 
kun lehtityötä palasteltiin paikallis-
osastojen tehtäväksi. Olin tuolloin 
jo töissä toimittajana ja tunsin leh-
denteon salat. Taisin tulostella työ-
paikallani juttujen ladelmia ja kii-
kuttaa ne paikallisosaston lehtital-
koisiin. Tämä tapahtui alussa Pekka 
Koistisen työpaikan tiloissa, jossa 

taitoimme lehteä. Selatessani van-
hoja lehtiä huomaan heti kädenjäl-
keni, tamperelaisten lehtitiimin 
työn tulokset. Oli Pekka Koistiselta 
upea juttu aikoinaan, että hän tarjosi 
työtilat lehtiporukalle. Se oli tärkeä 
asia. Innostusta riitti ja ehkä se 
olikin alkusysäys tamperelaiselle 
lehtityölle, joka jatkuu edelleen.

Itse olin mukana monen lehden 
taitossa, kunnes parikymmentä 
vuotta sitten otin vastaan Vialaisen 
päätoimittajan tehtävät. Päätoi-
mittajuus kuulostaa arvokkaalta ja 
juhlalliselta, mutta käytännössä se 
tarkoittaa lehden taittoa ja siihen 
liittyviä toimintoja. Jäsenlehden 
päätoimittaja ei kulje kissanristi-
äisissä, ei kuulu päätoimittajien klu-
beihin tai edusta alan tapahtumissa. 
Päinvastoin arkinen lehtityö on 
ennen kaikkea käytännön lehti-
työtä tiimin kanssa. Itselleni lehti-
työstä on muodostunut arvokas osa 
vialaisuutta. Olen siitä kiitollinen!

Päätoimittajan kannalta tärkeää 
lehtityössä on toimiva lehtitiimi, 
joka Vialaisen ja Via Positivan 
suhteen on onnistunut loistokkaasti! 
Lehtityö on todellakin vahvasti tii-
mityötä, jossa rattaisto takaa onnis-
tuneen julkaisun. 

Lehtityön perustana ovat juttuja 
puurtavat toimittajat eli kaikki ne 
Via ry:n jäsenet, jotka kirjoittavat 
lehteen. Ilman toimittajia ei ole leh-
teä. 

Eikä lehteä ole ilman lukijoi-
takaan. Lehtityön todellinen perusta 
eli kulmakivi on tietenkin lukija-
kunta. Via ry:n jäsenlehti lähetetään 
jokaiselle yhteisön jäsenelle, joten 
lukijat ovat lehden sisällöstä luon-
nostaan kiinnostuneita. Lehden voi 
tilata myös yhdistyksen ulkopuoli-
set jäsenet ja sitä jaetaan myös eri-
laisissa alan tilaisuuksissa. Avoi-
muus on päivän sana.

Lehtityö on arvokas 
osa vialaisuutta

Päätoimittajan horisontista      Tuija Virtanen
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Auta rakentamaan 
ajatusjoogan verkkokurssia!

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin saattaminen verkkokurssiksi on alkanut. 

Nyt voit kokeneena rajajoogan harjoittajana osallistua verkkokurssin rakentamiseen 

ja auttaa minua suunnittelutyössä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä merkittävällä tavalla Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi on vaikuttanut elämääsi? 

Mitä konkreettisia muutoksia olet kokenut? 

Mitä tavoitteita olet saavuttanut?

2. Oletko kokenut elämässäsi tai henkisen kasvun vaiheissasi vastoinkäymisiä ja miten 

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi on auttanut siinä? 

Miten selvisit niistä ajatusjoogamenetelmän avulla?

3. Mikä on rajajoogan kurssin inspiroiva ja kantava voima sinulle?

Vastaukset auttavat verkkokurssin sisällönsuunnittelussa ja markkinoinnissa. 

Käsittelen vastaukset luottamuksellisesti ja nimesi ei tule missään kohtaa esiin.

Suuri kiitos vastauksista! Ne ovat arvokkaita!

Elina�Kakko�on�aloittanut�13.2.�Iida�Soininen�Consulting�Oy:n�12�viikkoa�kestävän�
koulutuksen.�
Kurssilla��opetetaan�miten�verkkokurssi�rakennetaan�digitaaliseen�muotoon
�ja�miten�kurssi�lanseerataan.�
Via-Akatemian�säätiö�sr�maksaa�koulutuksen�1.236,�28�euroa�(sis.�alv�24�%).

Opiskelumenestystä�Elinalle!

Voit�osallistua�tähän�Via-Akatemian�ydintehtävän�rahoittamiseen�vapaaehtoisella�
lahjoituksella�T.�E.�Matilaisen�ja�M.�Salosen�Juhlarahastoon!

Via-Akatemian�säätiö�sr/�Juhlarahasto�FI03�5133�0060�9058�73,�viite�29133.

Kirjeopisto�Vian�
rajajoogan�kurssin�opiskelu�verkossa�

pian�mahdollista!

Lähetä vastauksesi Elinalle 31.3.23 mennessä: elina.kakko@via.fi



Kaikki vialainen talkootyö on Val-
kean Veljeskunnan palvelutyötä ih-
miskunnan auttamiseksi. Siksi on 
tärkeää osallistua siihen ja suhtau-
tua sen maalliseenkin puoleen va-
kavasti. Jokaiselle löytyy sopivaa 
työtä.

Talkootöihin lähdön mahdollis-
tamiseksi on ensin hyväksyttävä 
omaan ajanviettoon tuleva muutos 
eli asuinpaikan vaihtoon liittyvä 
matkatavaroiden pakkaus ja asumi-
nen jonkin aikaa kodin ulkopuolel-
la. Mahdollinen muutosvastarinta 
voitetaan ajattelemalla vialaisen 
työn olevan tärkeää ja olemalla kii-
tollinen, että saa tehdä sitä. Kannat-

ajatuksiaArton 

Arto Paulaharju

Talkootyötä Kaukalinnassa
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taa myös pitää mielessä, että teke-
mällä oman osansa talkoista voi ke-
ventää Kerimäen seudun vialaisten 
työkuormaa. Hehän ovat usein teh-
neet suuren osan töistä. 

Vialaiseen työhön sovellettavat 
kuusi hyvettä ovat tärkeitä. Oma-
aloitteisuutta on varata jo ennakolta 
kalenteriinsa osallistuminen tal-
koisiin. Tämä tapahtuu kätevästi 
tutkimalla Via Positivan tapahtu-
makalenteria ja valitsemalla sieltä 
itselle sopiva ajankohta. Aktiivi-
suutta on mennä talkootöihin aina, 
kun se on mahdollista. Iloita voi 
siitä, että on työkykyinen, ja sopivaa 
työtä aina löytyy. Oikeaa nöyryyttä 

on se, että tekee oman osuutensa 
mielellään. Pyyteettömyyttä on teh-
dä tehtäviään siksi, että ne ovat hy-
vän tekemistä, tärkeitä ja pyrki-
mystä yhteisen hyvän saavuttami-
seksi. Oikeaa ja järkevää altruismia 
on tehdä omasta tahdostaan, koh-
tuullisesti, omien rajojen puitteissa 
ja hyvän tekemisen vuoksi. Näin 
vialaisen talkootyön tekeminen 
tuottaa hyviä hedelmiä, iloa teki-
jöille ja synnyttänee positiivista kar-
maa. On pidettävä arvossa vialaista 
vapaaehtoista talkootyötä ihmis-
kunnan auttamiseksi kehittymisessä 
henkisesti eteenpäin.

Jokainen meistä on ainutlaatuinen ja 
antaa osaltaan sisältörikkautta kans-
sakäymiseen muiden kanssa. Mei-
dän on hyvä kunnioittaa lähim-
mäistemme yksilöllisyyttä ja ha-
vaita heidän hyvät puolensa. Niin 
kunnioitamme kunkin jumaluutta. 

Itsemme positiivinen ilmaisu tuo 
tarkoitusta, tasapainoa, rauhaa ja 
tyytyväisyyttä elämäämme. Kun jä-
tämme liiallisen itsekritiikin ja an-
namme luovuutemme puhjeta kuk-
kaan, löydämme kukin oman ilmai-
sutapamme.

Murheilta ja huolilta välttyy, kun 
elää nykyhetkessä. Siihen opastaa 
järkevä ja looginen positiivinen 
ajattelu, jota voi harjoitella ajatus-
joogan avulla. Kehitystä tapahtuu 
vähitellen, joten kannattaa olla pit-
käjänteinen ja antaa itselleen aikaa 
kehittyä. Huomattuaan edistyneen-
sä voi tarkistaa omaa tärkeys- ja 
kiireellisyysjärjestystään. Asioille 
on hyvä päivittää uusia arvoja, kun 
tajunta avartuu. Kannattaa miettiä, 
mikä on oman henkisen kehittymi-
sen kannalta tärkeää kussakin vai-
heessa ja tarvittaessa luopua tar-
peettomista asioista.

Rauhallisuus, mielen ja tunteiden 
hallinta sekä tarvittaessa ajatusten 
keskittäminen vähentävät levotto-
muutta. Silloin tiedostaa paremmin 

Ihmisen eloa
omaa henkisyyttään, Ikuisia arvoja, 
joista oma Ikuinen Itse lienee tär-
kein.

Tekeminen on välttämätöntä, jot-
ta asiat toteutuvat. Se vaatii pon-
nistelua. Kun aloittaa rohkeasti 
työnsä ja tekee sitä riittävän pitkään, 
huomaa edistyneensä ja tahtoo olla 
aktiivinen jatkossakin. 

Jos mahdollista, työ on paras teh-
dä heti, jotta siihen pystyy keskitty-
mään kokonaisvaltaisesti ja inten-
siivisemmin. Kun pitää riittävästi 
lepotaukoja työn lomassa, saa 
enemmän aikaan.

Oikeaan elämäntaitoon kuuluu 
opiskelu ja oppiminen. Niillä eväil-

lä pääsee eteenpäin. Opiskelu sujuu 
parhaiten nuorella iällä ja se pitää 
ihmisen nuorekkaana niin kauan 
kuin hän opiskelee.

Vastoinkäymisissä on hyvä huo-
mioida heti, mitä niistä voi oppia. 
Tällöin välttyy katkeroitumiselta. 
Jos ihmisellä fyysisellä puolella ei 
mene hyvin, silloin hänellä henki-
sellä puolella menee hyvin (Tyyne 
Matilainen). Silloin tapahtuu hen-
kistä kehitystä ja ehkä suorittaa kar-
maansa. Asioilla on aina hyvätkin 
puolensa. Ne ovat elämän suolaa, 
joka rikastuttaa elämäämme ja kuu-
luu normaaliin ihmisen eloon.



Via-Akatemia

044 755 9636

Tutustu ajatusjoogaan!

@via.akatemia

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

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

Lue lisää via.fi/kurssit/

Pohdi�avat teemat:

Klassikkoteos
henkisen �en kulkijoille 

Tyyne Ma�lainen ja Mirja Salonen
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi
Kymmenen opetuskirje�ä
Toimi�anut Ter�u Seppänen

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

Tilaukset: 
ter�u.seppanen@via.fi
via.akatemia@via.fi

Tilaa nyt

ajatusjoogan

perusteos!

Kevätkauden 2023 verkkokurssi 
�istaina 7.3. klo 18–20 Zoom-yhteydellä
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Vialaisen yhteisön toimintaa Sinikka Juntura
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Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin vieminen 
digitaaliseen muotoon ja Vialainen maailmankuva 
ja viisaustraditiot -luentosarja  ovat alkaneet.

Elina Kakko on aloittanut Kirjeopisto Vian rajajoogan 
kurssin viemisen digitaaliseen muotoon. Katso sivun 32 
ilmoitukset.

Rauhan työ -meditaatio
Terttu Seppänen on ohjannut yhteiset Rauhan työ -me-
ditaatiohetket keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. 

Loppiaistapahtuma 6.1. ja 7.1. etänä
Etänä toteutetussa loppiaistapahtumassa Terttu Sep-
päsen luento 6.1. Vialainen maailmankuva ja teosofia 
aloitti Vialainen maailmankuva ja viisaustraditiot -lu-
entosarjan. Sinikka Junturan luennon aiheena 7.1.  oli 
Looginen positiivinen ajattelu ja filosofia.

Vialainen hyvedialogin kehtystyöryhmä 15.1. ja 
19.2. etänä
Jari Kiirlan johdolla vialaisen hyvedialogin kehitys-
työryhmän työ on jatkunut. Työn alla ovat hyvedialogi-
kortit. Kortteja voi tilata ennakkoon. 

Tapahtumapäivä 21.1. Kemissä
Meri-Lapin paikallisosasto järjesti tapahtumapäivän 
Majakka-talossa teemana Pysy kartalla – vaikuta tule-
vaisuuteesi. Elina Kakko alusti aiheesta Mitä on loo-
ginen positiivinen ajattelutaito? Päivän toimintaosuus 
oli ajatusmeditaatio ja oman aarrekartan rakentaminen.

Via-Akatemian luento 22.1. hybridinä
Ritva Peltomäen luento  Rakasta itseäsi - rakastat Ju-
malaa – näköaloja  ja polkuja ihmisyyteen vapautumal-
la vanhoista rutiinisidonnaisuuksista kohti sisäistä 
eheytymistä oli lähitapaamisena Valon Tilassa Helsin-
gissä ja etänä Zoom-yhteydellä.

Via-Akatemia R-TV:n esittelyssä 10. – 11.2. 
R-TV:n Timo Tahvanainen pystytti tv-studion Kauka-
linnan saliin perjantai-iltana. Inga Tahvanainen avusti 
järjestelyissä ja lähetyksen aikana. 

Timo Tahvanainen avasi perjantai-illan ohjelman ja 
jatkoi haastattelemalla esiintyjiä heidän elämäntari-
noistaan. Kaukalinnassa olivat Sinikka Juntura, Jari 
Kiirla ja Terttu Seppänen, Zoomin kautta Elina Kakko ja 
Heikki Vuorila. 

Lauantaina ohjelmassa olivat Timo Tahvanaisen päi-
vän aloituksen jälkeen seuraavat esitykset.

Terttu Seppänen, Via-Akatemia Kirjeopisto Vian 
työn jatkajana ja Kymmenen avainta positiiviselle elä-
mänkaarelle.

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi

 digitaaliseen muotoon

Vialainen maailmankuva ja viisaustraditiot 
-luentosarja jatkui  17.2. etänä
Luentosarja vialaisen maailmankuvan ja viisaustraditi-
oiden yhteyksistä jatkui 17.2. Heikki Vuorilan esityk-
sellä Johdatus vialaiseen filosofiaan. Luentosarja jär-
jestetään yhdessä Via ry:n ja KSL:n kanssa.

Kaukalinna 
Kaukalinnassa oli muistotilaisuus 26.12.2022. Juhlaa 
varten Savonlinnan paikallisosaston jäsenet hoitivat 
juhlavalmistelut sisällä ja ulkona. R-TV:n tapahtuma-
viikonloppua ja sen valmisteluja hoitamassa oli talkoo-
laisia Savonlinnasta ja Joensuusta: Eija Hoikkala, 
Timo Hoikkala, Sinikka Juntura, Heimo Karvonen, 
Pauli Koistinen ja Terttu Seppänen.

Lumitöiden lisäksi tänä talvena on riittänyt pihan hie-
koitusta useampaan kertaan. Murskeen levitystä varten 
hankimme hiekoituskärrynkin.

Kaukalinnassa on lämmitetty päivittäin uuneja ja 
tehty tavanomaisia huoltotöitä. Alakerran ikkunoihin on 
asennettu työntösalvat vedon vähentämiseksi ja läm-
mön säästämiseksi.

Kiitos henkisestä ja taloudellisesta tuestasi Via 
ry:lle ja Via-Akatemialle/Via-Akatemian säätiölle !

Elina Kakko,  Ajatuksen ja kehon liitto (video)
Jari Kiirla,  Hyvedialogi    
Heikki Vuorila,  Vialainen filosofinen koulukunta 
Sinikka Juntura, Uusi maailmanjärjestys 
Elina Kakko, Luo valoa elämään ajatuksen voiman ja 
ajattelutaidon avulla (video)
Päivä päättyi yhteenvetokeskusteluun. 
Viikonlopun ohjelmatallenne on katsottavissa Shadow 
Cameran YouTube-sivulla.

Terttu Seppänen Timo Tahvanaisen haastattelussa. 
Kuva on otettu R-TV:n kuvauksista Kaukalinnassa 
helmikuussa. (Kuva Jari Kiirla)



Etelä-Suomi

Helsingin paikallisosasto
Via ry:n Helsingin paikallisosaston kevätkauden 2023 
kokoontumiset Valon Tilassa su klo 15.00. Seuraava piiri 
19.3. Lisätiedot hhposihteeriposti@gmail.com

Järvenpään paikallisosasto
Seuraava piiri la 25.3. klo 13 Mirja Mikkosen luona.
Jari Hasu, 040 775 3203, jari.hasu@gmail.com

Lohjan paikallisosasto
Seuraavat piirit su 19.3. ja 16.4. klo 15 Tauno Halmeen 
luona. Tauno Halme, 0400 887 669, 
halmetauno@gmail.com

Porvoon toimintaryhmä
Desirée Kantola, 050 354 6160,   

Länsi-Suomi

Pohjanmaan paikallisosasto
Pentti Mäkelä, 0400 292 078 pentti.makela@gmail.com
Tarja Tuisku-Lappalainen, 050 535 2167 
tarjatuiskulappalainen@hotmail.com
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Paikallisosastoissa tapahtuu

Tampereen paikallisosasto
Kevään piireistä ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja                                           tai
Timo Hoikkala, 040 353 5612,

Turun paikallisosasto
Pauli Sipilä, 0400 934 470, pauli.sipila@hotmail.com  

Rauman toimintaryhmä
Jouko Palonen, 040 546 2835 jouko11palonen@gmail.com

Itä-Suomi

Kouvolan paikallisosasto
Pekka Tanttari, 040 748 3912, tanttpex@kymp.net

Savonlinnan paikallisosasto
Sinikka Juntura, kaukalinna@via.fi 040 825 5165 

Meri-Lapin paikallisosasto
Astroklubi jatkaa tapaamisia ja päivät sovitaan yhdessä. 
Elina Kakko, 050 562 2688, elina.kakko@via.fi

Brysselin paikallisosasto
Veijo Kruth, +32 47 544 7639, veijo.kruth@skynet.be
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Kiitos! Kiitos Kaukalinnan lämmitystukilahjoituksista!

Kerroimme Via Positivassa 3–4 2022 Kaukalinnan kiinteistön sähkön hinnan noususta 
ja kampanjasta sähkölaskujen maksun tukemiseksi. 
Kampanjamme on alkanut hyvin. 
Tammikuun lahjoitukset olivat 990 euroa ja sähkölasku 2 000 euroa. 
Tammikuun sähkönkulutus oli noin 4 000 kWh vähemmän kuin 2022, kun olemme 
laskeneet peruslämpöä pari astetta ja lämittäneet uuneja päivittäin.
 Myös lämmin talvi on osaltaan vähentänyt sähkönkulutusta.

Voit osallistua Kaukalinnan lämmitystukikampanjaan valitsemalla sinulle sopivan 
lahjoitussumman vaikkapa yhden päivän ( 60 euroa), yhden viikon ( 420 euroa)  
tai esimerkiksi koko kuukauden  lämmityskulut (1 800 euroa). 
Myös kuukausilahjoitus, esimerkiksi 5–20  euroa
kuukaudessa on todella upea tapa tukea lämmitystä 
ja tekee lahjoittamisen helpommaksi. 

Pidetään yhdessä meille kaikille niin tärkeä 
Kaukalinna lämpimänä ja talon rakenteet kunnossa!

Lahjoitustili: Via-Akatemian säätiö sr, 
FI 08 5133 0020 0217 38, viite 28723.
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Vialainen tapahtumakalenteri
Muutokset mahdollisia. 
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.
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Rauhan työ -meditaatioryhmä kokoontuu Zoom-yhteydellä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 21. 
Zoom-ryhmä on avoin Via ry:n jäsenille ja Via-Akatemian rajajoogan opiskelijoille. Samaan aikaan 
ovat tervetulleita meditoimaan rauhaa kaikki kiinnostuneet siellä missä ovat.

Marraskuu
1.11.2022  Ajatusjoogan keskusteluilta, Porvoo
2.–4.11..2022  Tapahtumavalmisteluja
5.–6.11.2022  Pyhäinpäivän tapahtuma Kaukalinnassa ja etänä
  Via-Akatemian pyhäinpäivän seminaari

Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sr hallitusten kokoukset  
7.11.2022  Tapahtuman jälkihoitoa
10.–11.11.2022 Juhlavalmisteluja
11.11.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
12.11.2022  Muistotilaisuus
13.11.2022  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
15.11.2022  Via Positiva 3-4 2022 aineiston jättöpäivä
27.11.2022  Via ry:n ja sen paikallisosastojen yhteinen joulujuhla

Joulukuu  Via Positiva 3-4 2022 ilmestyy 
1.12.2022  Ajatusjoogaklinikka etänä
2.12.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
3.–4.12.2022  Joulumessut, Liikuntahalli, Kerimäki
14.–15.12.2022 Juhlavalmisteluja
16.12.2022  Muistotilaisuus
23.12.2022  Juhlavalmisteluja
26.12.2022  Muistotilaisuus

Tammikuu 2023
6. ja 7.1.2023  Loppiaistapahtuma etänä
  - Luento: Vialainen maailmankuva ja teosofia

- Luento: Looginen positiivinen ajattelu ja filosofia
15.1.2023  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
22.1.2023  Via-Akatemian luento, Valon Tila Helsinki  ja etänä
25.1.2023  Via Positiva 1 2023 aineiston jättö

Helmikuu    
8.–9.2.2023  Tapahtumavalmisteluja
10.–11.2.2023  Via-Akatemian esittely Rajatieto-TV:ssä hybridinä, Kaukalinna ja Zoom
17.2.2023  Luento: Johdanto vialaiseen maailmankuvaan etänä
19.2.2023  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
25.2.2023  Via ry:n vuosikokousta valmisteleva hallituksen kokous etänä
  
Maaliskuu  Via Positiva 1 2023 ilmestyy
3.3.2023  Ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista etänä
4.–5.3.2023  Joogafestival, Kaapelitehdas, Helsinki
  - Ajatusjooga-luento lauantaina
7.3.2023  Tutustu ajatusjoogaan -verkkokurssi
10.3.2023  Luento: Vialainen maailmankuva ja länsimainen filosofia etänä
11.3.2023  Muistotilaisuus
21.3.2023  Ajatusjoogan keskusteluilta, Porvoo
25.3.2023  Ajatusjoogan esittely, Jooga-akatemia, Savonlinna
25.3.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom
26.3.2023  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
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Maaliskuu:  pe 3.3. klo 18–20 Zoom, ihmettelyilta. 

  Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko.

  (maksuton jäsenetu Via ry:n jäsenille)

Huhtikuu:  Osallistuminen pääsiäistapahtumaan

Toukokuu:  pe 5.5. klo 18–20 Zoom, ihmettelyilta. 

  Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko.

  (maksuton jäsenetu Via ry:n jäsenille)

Kutsu Via ry:n jäsenille valtakunnallisiin tapahtumiin 
lähi- ja etäyhteydellä

Huhtikuu
7.4.2023  Talkoopäivä
8.–9.4.2023  Pääsiäistapahtuma hybridinä, Kaukalinna ja Zoom
  - Luento: Vialainen maailmankuva ja kristinusko
15.4.–31.5.2023 Via ry:n IV vappupallolahjoituskampanja
15.4.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom
18.4.2023  Ajatusjoogan keskusteluilta, Porvoo
20.4.2023   Ajatusjoogan tie,  Turun henkinen keskus ry, Turku
23.4.2023  YTR:n 26. kevätseminaari, Ruusu-Risti, Helsinki

Toukokuu   Kiinteistön ja pihan kevättöitä
5.5.2023  Ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista etänä
12.5.2023  Luento: Vialainen maailmankuva ja joogafilosofia etänä
15.5.2023  Via Positiva sähköinen kesälehti, aineiston jättöpäivä
20.5.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom
27.–28.5.2023  Talkooviikonloppu

Kesäkuu  Via Positivan sähköinen kesälehti ilmestyy
Kiinteistön ja pihan kesätöitä

3.6.2023  Ylioppilasjuhla
9.6.2023  Luento: Vialainen maailmankuva ja buddhalaisuus
10.6.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom
22.6.2023  Talkoopäivä
23.6.-29.6.2023 Via-Akatemian XV kesäakatemia, hybridinä Kaukalinna ja Zoom

kokoontuu sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 21.00.

Liity mukaan osaamallasi meditaatiotekniikalla siellä, 
missä olet.

Via ry:n jäsenet ja Via-Akatemian rajajoogan opiskelijat
voivat liittyä Zoom-ryhmään. Linkin saa tilaamalla
sen Via-Akatemiasta: via.akatemia@via.fi

RAUHAN TYÖ -etämeditaatioryhmä 

Luodaan ajatuksin yhdessä rauhaa maailmaan!



Ihmettelyillat. Vapaata keskustelua ajankohtaisista 
asioista Zoomilla. Moderaattori: Elina Kakko
Pe 3.3. ja 5.5. klo 18–20. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset   
050 562 2688. Katso sivun 39 ilmoitus.

KESÄ 2023

Via-Akatemian XV kesäakatemia 
Aika: 23.6.–29.6.2023. Paikka: Kaukalinna, Viita-
mäentie 189, Kerimäki. Ilmoitus sivulla 17.

Aamiaismajoitus Kaukalinnassa 
1.–30.7.2023 Savonlinnan oopperajuhlien aikaan, 
ilmoitus s. 2.

YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT 

7.–9.4.2023 Pääsiäistapahtuma hybridinä, Kaukalinna 
ja zoom. 7.4. Talkoopäivä.
* La 8.4. Via ry:n vuosikokous  ja uuden  hallituksen 
järjestäytymiskokous
* La 8.4. Luento: Vialainen maailmankuva ja 
kristinusko, Heikki Vuorila
* Su 9.4. Via-Akatemian säätiön sr vuosikokous ja 
uuden hallituksen järjestäytymiskokous
Katso kutsu pääsiäistapahtumaan s. 25 ja Via ry:n 
vuosikokoukseen s. 22.

MESSUT JA MUUT TAPAHTUMAT

4.–5.3.2023 Joogafestival, Kaapelitehdas, Helsinki
* La 4.3. Luento Tutustu ajatusjoogaan, Terttu 
Seppänen
25.3.2023 Savonlinnan Jooga-akatemia, Savonlinna
* Ajatusjoogan esittely, Terttu Seppänen
20.4.2023  Turun henkinen keskus ry:n luentosarja.
* Ajatusjoogan tie – Kuinka saavuttaa ajattelun avulla 
sisäinen rauha ja luonteen jalostuminen, Asta Aronen
23.4.2023 YTR:n 26. kevätseminaari, Ruusu-Risti, 
Helsinki, ilmoitus s. 21.
* Teema: Mitä seuraavaksi?
4.–6.8.2023 YTR:n 22. viikonloppuseminaari, Kreivilä, 
Matku

Majoitus ja ruokailu
Majoitus ja ruokailu maksetaan erikseen.
Via-Akatemian opiskelijoille majoitus sisältäen 
täysihoidon 38 €/vrk, Via ry:n jäsenet 33 €/vrk. 
Lisämaksu liinavaatteista ja 1–2 hengen huoneesta.
Kesäisin mahdollisuus aittamajoitukseen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

VIA-AKATEMIA
Kaukalinna, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki
Puhelin: 044 755 9636, sähköposti: 
Internet:                   , www.facebook.com/via.akatemia

Lämpimästi tervetuloa!

Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat
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Muutokset mahdollisia.Seuraa www.via.fi

AJATUSJOOGA

Rauhan työ -meditaatioryhmä 
kokoontuu zoom-yhteydellä joka keskiviikko ja 
sunnuntai klo 21. Zoom-ryhmä on avoin Via ry:n 
jäsenille ja Via-Akatemian rajajoogan opiskelijoille. 
Samaan aikaan ovat tervetulleita meditoimaan rauhaa 
kaikki kiinnostuneet siellä missä ovat.

Saavuta sisäinen eheys. Menetelmänä looginen 
positiivinen ajattelu. 
Ajatusjoogakoulu hybridinä. Ajatusjoogakoulussa 
edetään systemaattisesti Kirjeopisto Vian rajajoogan 
kurssin ensimmäisestä opetuskirjeestä kymmenenteen 
saakka. Kaksivuotinen kurssi toteutetaan hybridinä, 
Kemi ja Zoom, ohjaajana Elina Kakko, 
elina.kakko@via.fi, 050 562 2688.
Kevään kokoontumisajat la 25.3., 15.4., 13.5. ja 
10.6.2023 klo 11.00–13.30
Kurssi toteutetaan yhdessä Via ry:n ja KSL-opinto-
keskuksen kanssa. Katso ilmoitus s. 22.

Ajatusjoogan keskusteluillat Porvoossa
Aika: Ti 21.3. ja 18.4.2023 klo 18–20
Ohjaajana 21.3. Terttu Seppänen, 
terttu.seppanen@via.fi, 050 567 9630 ja 18.4. Desirée 
Kantola,                                050 354 6160. 
Paikka: Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus

Tutustu ajatusjoogaan -verkkokursseja 
Zoom-yhteydellä (livekurssit)
Seuraava ti 7.3.2023 klo 18–20.
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    
Seuraa                   . Katso ilmoitus s. 35.

KEVÄT 2023

Vialainen maailmankuva -luentosarja etänä  ellei 
toisin mainita
FM, filosofi Heikki Vuorila 
Pe 10.3. klo 18.00–19.30  Vialainen maailmankuva ja 
länsimainen filosofia
La 8.4. klo 19.00–20.30 Vialainen maailmankuva ja 
kristinusko, hybridinä Kaukalinna ja Zoom 
Pe 12.5. klo 18.00–19.30 Vialainen maailmankuva ja 
joogafilosofia
Pe 9.6. klo 18.00–19.30 Vialainen maailmankuva ja 
buddhalaisuus
Yhteistyössä Via ry:n ja KSL-opintokeskuksen kanssa. 
Katso ilmoitus s. 26.

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Ohjaaja: Jari Kiirla
Seuraava kokoontuminen su 26.3. klo 19.00–20.25 
Zoom-yhteydellä. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Jari 
Kiirla, 



Puheenjohtaja Jouko Palonen
Mäkipääntie 26 A, 26740 VASARAINEN
040 546 2835, jouko11palonen@gmail.com

Varapuheenjohtaja Yrjö Honkala
uusi osoite: Maksjoentie 89, 08700 LOHJA
050 534 9519, yrjoh@yahoo.com

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

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

Taloudenhoitaja Sinikka Juntura
(015) 543 112, 040 825 5165,

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, Rauni Pietarinen, 
Marja-Leena Salojuuri, Terttu Seppänen, Pauli Sipilä, 
Aarre Taalikka, Tuija Virtanen ja Heikki Vuorila.

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. 

Via Positivan toimitusryhmä
Päätoimittaja ja taittaja Tuija Virtanen ja jäsenet Asta 
Aronen, Sinikka Juntura, Elina Kakko, Sirpa Kupulisoja 
ja 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.

Via ry:n hallitus PAIKALLISOSASTOJEN PUHEENJOHTAJAT 
JA YHTEYSHENKILÖT

Etelä-Suomi

Helsingin paikallisosasto
Puheenjohtaja Jari Kiirla, Katrintie 57a, 01400 VANTAA, 
040 570 7658, puh.joht. 21.8.2022 alkaen
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, 040 546 2835, 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 

Yhteystiedot
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VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ SR

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

VIA-AKATEMIA 

Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan / ajatusjoogan 
Ÿ perusopetusta ajatusjoogakouluissa ja verkkokurs-  
Ÿ seilla sekä ajatusjoogaan tutustumista työpajoissa ja  
Ÿ yleisöluennoilla
Ÿ ajatusjoogan ryhmäjatko-opetus
Ÿ kesäakatemia
Ÿ muut luennot, seminaarit, lyhytkurssit

Toimisto
Via-Akatemian kursseille ilmoittautumiset, kurssi- ja 
majoitusmaksut hoidetaan Via-Akatemian toimistossa 
Kaukalinnassa. Via-Akatemia,  Viitamäentie 189, 
58200 Kerimäki, via.akatemia@via.fi, 
044 755 9636 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura

Tili
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki, 
FI 08 5133 0020 0217 38, OKOYFIHH
Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan tukimaksut, viite 12700
Ÿ lahjoitukset, viite 1012 
Ÿ tuki sähkölaskuihin, viite 28723

UUSI SAFIIRI
Uuden Safiirin Aikakauskirja -sarjan ja Uusi Safiiri 
-lehden tilaukset hoidetaan Kaukalinnassa, 
Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki uusi.safiiri@via.fi,
044 755 9636 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura

Tili
Uusi Safiiri, Kerimäen Osuuspankki
FI 19 5133 0020 0235 77, OKOYFIHH
• lahjoitukset, viite 1012

T.E. MATILAISEN JA M. SALOSEN 
JUHLARAHASTO
Via-Akatemian säätiö sr/Juhlarahasto, Kerimäen 
Osuuspankki FI 03 5133 0060 9058 73, OKOYFIHH
• lahjoitukset, viite 17750

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

VIA RY

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

Via ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy 
Via ry:n hallitus. Via ry:n säännöt ovat luettavissa:
https://www.via.fi/via-ry/via-ryn-saannot/

Jäsenmaksu 
Vuoden 2023 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 70 ja 110 
euroa. Vaihtoehdon voi valita elämäntilanteen mukaan.
Jäsenmaksu suoritetaan Via ry:n tilille
FI 35 5133 0020 0205 73 viitteellä 15422. 
Vuoden 2023 jäsenmaksu vahvistetaan 
vuosikokouksessa pääsiäisenä.

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

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

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

Yhteystiedot

@via.akatemia

Via-Akatemian ja Via ry:n toimiston 
uusi puhelinnumero on 044 755 9636.
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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 Seppänen    
Johtava rajajooganopettaja
Olavinkatu 34 B 22
57130 SAVONLINNA
050 567 9630 
terttu.seppanen@via.fi

Elina Kakko  
Rajajooganopettaja 
Vakkurintie 15  
94700 KEMI
050 562 2688   
elina.kakko@via.fi

Elina Kakko toimii sivutoimisena rajajooganopettajana. 
Via-Akatemian säätiö sr suorittaa palkkiot hänelle 
verkko-opetusaineiston toteuttamisesta ja kotisivujen 
päivityksestä. Samoin Meri-Lapin ajatusjoogakoulun 
opetustunneista (yhteistyössä KSL:n kanssa). Yksilölliset 
ohjausmaksut sovitaan hänen kanssaan.

Rajajoogan jatko-opetusmaksut ohjataan pää-
sääntöisesti Via-Akatemian tilille tukimaksuina:
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki
FI08 5133 0020 0217 38
OKOYFIHH Viite 12700 

Osa jatko-opetusmaksuista tulee Terttu Seppäselle,
koska hän vastaa edelleen Kirjeopisto Vian toimiston ja 
arkiston ylläpitokuluista.

Terttu Seppänen, SOP
FI97 5651 1340 0495 18       OKOYFIHH

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

Lämpimin terveisin  
VIA-AKATEMIA
Terttu Seppänen   Elina Kakko

Via-Akatemia
Rajajoogan opetus

Kirjeopisto Via on Via-Akatemian säätiö sr:n alainen ja 
opetus tapahtuu Via-Akatemian opetuksena.
Terttu Seppänen on toimittanut kirjoiksi perinteiset 
rajajoogan opetuskirjeet.

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

Kirja on saatavissa myös 2-osaisena:
Opetuskirjeet I-IV. Hinta 15 euroa + postimaksut. 
Sopii rajajoogaa aloittelevalle. Opetuskirjeet V–X. 
Hinta 20 euroa + postimaksut. Suositeltavaa tilata, kun 
aloituskirja I-IV on opiskeltu hyvin. 
Kirjatilaukset via.akatemia@via.fi tai opettajien kautta. 

Rajajoogan henkilökohtainen ohjaus
Vaikka rajajoogaa voi opiskella ja harjoittaa itsenäisesti, 
on suositeltavaa hankkia ohjausta opintojen tueksi 
rajajoogaopettajilta: 
Terttu Seppäseltä 
050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi tai 
Elina Kakolta 
050 562 2688, elina.kakko@via.fi.
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.

Rajajoogan jatko-opetus
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. 
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.

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

Sinnikkään ja tarkoituksenmukaisen 
positiivisen ajattelun seurauksena 
hyvyyden voimien ohjaamana
luotiin Rauhaa maailmaan

Anteeksiantomme toinen toisillemme
silottivat ryppyjä väliltämme.
Ne elpyivät myötätunnoksi,
joka saattoi elämäämme uuteen,
myönteiseen kukoistukseen.

Kun ihmissuhteet 
ovat tasapainoisempia,
rauha lisääntyy maailmassa,
ja leviää edelleen.
vihdoinkin alkoi käydä niin.

Nyt media välittää enemmän
hyviä uutisia kansoista
heidän sopuisasta elostaan
toistensa kanssa.
Saamme kuulla ja nähdä
edistystä parempaan tapahtuneen.
Se meitä tyynnyttää,
usko maailmanrauhaan lisääntyy.

Uuteen aikaan kuuluu rauha,
se iloa ja onnea meille suo.
Arkiseen eloomme 
ja muihin pyhiin hetkiimme
se lisää uutta 
myönteistä väritystä.

Rakentava yhteistyö 
on alkanut ja jatkuu.
Uutta ja entistä ehompaa 
infraa rakennamme, 
työtä riittää kaikille.
Siitä kiitämme 
kaikkia rauhan rakentajia.

Arto Paulaharju


