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PÄÄKIRJOITUS
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Henkisen tien kulkijan haasteita

Maailma muuttuu kiihtyvää vauhtia, ja sekä mikä on totta tänään, voi jo huomenna olla eilistä, vanhaa ja 

tarpeetonta tietoa. Tämä koskee kaikkea tietoa maailmankaikkeudesta: kemiaa, fysiikkaa, taloutta ja 

etiikkaakin, joiden muutoksista voi lukea päivittäin lehdistä. Jopa metafysiikka, joka tutkii minkälainen 

todellisuus on luonteeltaan, muuttuu. Aikoinaan tämän määritteli kirkko tai jokin muu auktoriteetti. Nyttemmin 

tiede, jossa on monta kilpailevaa teoriaa ja löydetään myös toinen toisensa kumoavia teorioita. 

Tämän kuten muunkin tiedon totuuden arvioi loppujen lopuksi ihminen, joka yrittää rakentaa maailmankuvansa 

jollain tavoin järjelliseksi ja yrittää elää elämäänsä hyvin tai ainakin pyrkii jollain tavoin selviytymään 

elämässään. Olipa sitten kysymys perheestä, vanhempana olosta, koulutuksesta, työurasta, henkisestä työstä... 

jaa-a kyllä siinä iloa ja optimistista elämänasennetta tarvitaan, jotta pystyy positiivisena eteenpäin tarpomaan. 

Kysymyshän on vain siitä mitä elämän aluetta on tullut eniten laiminlyötyä? No, mikäli tätä ajatuskulkua 

jatkaa, niin mieleen nousee itsesyytösten mahdollisuus, jotka pidempään kestäessään johtavat sairauksiin ja 

ennenaikaiseen hautaan – eikä se voi olla henkisen tien kulkijan päämäärä? Olin paikalla kun eräs ihminen 

kyseli tästä T. E. Matilaiselta. Hän vastasi: itsesyytöksistä tulisi päästää irti. Täytyy ajatella, että on yhtä 

arvokas kuin joku toinenkin. Kaikilla meillä on elämänoikeus jotka olemme tänne syntyneet "suuren kehityksen 

alle".  Tämä on ainakin minua auttanut asennoitumaan elämänkokemukseni paremmin ja jopa kiitollisuudella. 

Myös henkinen tie on muuttunut, se ei ole enää polku vaan tie (Via) kuten M. Salonen aikoinaan mainitsi. 

Sanotaanhan jo Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin esitteessä: ... ennen vain harvoille tarkoitettuja opetuksia... 

on jokaisen niitä haluavan saatavissa ja tajuttavissa. 

Sen lisäksi, johtuneeko se sitten uuden ajan alusta tai mistä, niin yhä enemmän tähdennetään kirjoituksissa sitä, 

että ihmisen tulee olla itse itselleen tai kuten myös sanotaan ”minä olen mitä minä olen”, joka merkinnee 

samaa. Tämä sisältää ajatuksen, että gurua, jumalaa, luojaa ei etsitä itsen ulkopuolelta vaan jokainen ihminen 

on luoja. Tämä taas johtaa siihen, että yhä enemmän tarvitaan oikeaa tietoa luomiseen, sellaiseen jolla voi 

kehittää ja kasvattaa itseään ja luoda maailmastaan parhaan mahdollisen.  Missään kirjoituksessa, jossa 

tarkastellaan ihmisen korkeimpia mahdollisuuksia ei ole kiistetty ajatuksen voimaa. Ajatuksen voima on 

olemassa siitä huolimatta hyväksymmekö sen tai käytämmekö sitä. Emme ole myöhässä ajatusjoogan esille 

tuomisessa, vaan tämän perusasian ymmärtämiseen on nyt todellinen tarve oman elämänsä sankariksi herääville 

ihmisille.

Kaikella tiedolla on se ominaisuus, että sen saa omakseen, kun opettaa sitä muille. Tässä meillä on vielä 

käyttämätöntä pääomaa, joka käytettynä tulee sekä itsemme että muiden hyväksi. Voimme myös toimia 

aktiivisesti paikallisosastoissa vaikka emme itse olisi luennoimassa tai esittelemässä ajatusjoogaa. Vaikkapa 

ajatuksin tukemassa, sanoin kannustamassa tai aktiivisesti osallistumalla toimintojen järjestämiseen. On oma 

valinta onko vain ilmiöiden tarkastelija tai niiden luoja. Paikallisosastojen toiminta aktivoituu ja uutta 

kehitetään ja luodaan, olethan myös Sinä mukana!

Tapahtumapalstalta löytyy monta mielenkiintoista mahdollisuutta nostaa ajatteluaan korkeammille tasoille. 

Erityisesti kannattaa tulla kesäakatemiaan muutamaksi päiväksi tai ottaa rohkeasti koko paketin jolloin saa 

hyvän virityksen nousta oman elämänsä luojaksi. 

Mitä me vialaiset oikein tahdomme? Hyvää me tahdomme! 

Hyvää kesää ja iloisia onnistumisia positiivisuuden luomisessa!

Jouko Palonen



Tuula Uusitalo

Katri Nousiainen (oik.) kirjoitti opinnäytetyönään Kaukalinnan historiikin. Valmistujaiskahvilla Katrin lisäksi Sinikka Juntura 
(vas.), Tuula Uusitalo ja Pauli Koistinen. Kameran takana Terttu Seppänen.

Kaunis ja hiukan ujonoloinen Katri Nousiainen on teh-
nyt tutkimustyöllään arvokkaan teon yhteisöllemme. 
Sen kunniaksi Sinikka Juntura ojentaa hänelle pienen 
stipendin. Terttu Seppänen kuvaa meitä. Ensin sisällä 
kaakeliuunin edessä, sitten pihalla Ajatuksen Tie -pat-
saan edessä. Pitäähän Via Positivaan saada kansikuva – 
kuten huomaatte tämän lehden sisältö on pääosin Katrin 
tutkimustyön tulosta.

Nousiainen on tehnyt artenomin opinnäytetyönsä 
Kaukalinnan pappilarakennuksen vaiheista. Hän toteaa, 
että vaikka rakennus onkin menettänyt erilaisissa 
korjauksissa alkuperäisyyttään, se on kuitenkin paikka-
kuntalaisille tärkeä. Hän on lukenut paikallishistoriaa ja 
keskustellut Pauli Koistisen kanssa vialaisten tekemäs-
tä rakennus- ja korjaustyöstä. Opintoihin on kuulunut 
myös kolmantena opintovuonna toisen opiskelijan 
kanssa tehty, tietyssä mielessä yhteinen tutkimustyö 

Oman kotiseudun historia ja Kaukalinna
kiinnostavat Katri Nousiaista

Kaukalinnaan saapuu Katri Nousiainen, syksyllä 
valmistuva artenomi Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulun restaurointilinjalta. 

Kotkan Kalliopytingistä. Kohde siinä on yhteinen, mut-
ta kumpikin teki sitä oman tutkimuksensa. 

–Mie vaan tein Kotkan Kalliopytingistä yhestä vink-
kelistä ja toinen opiskelija toisesta vinkkelistä – ja se 
toinen vielä jatkoi sitä omassa opinnäytetyössään, Nou-
siainen kertoo.

Artenomi on ”kulttuurialan ammattikorkeakou-
lututkinnon tutkintonimike”, niin kuin Wikipedia sen il-
maisee. Kymenlaaksossa Kouvolan kampuksella se tar-
koittaa käytännössä restauroinnin tutkintoa. Siihen liit-
tyy historiaa ja opintoja tyylilajeista rakennustekniik-
kaan, mukana mm. museologiaa, joka tarkastelee sitä 
miten ihminen arvostaa menneisyyden jättämiä jälkiä. 
Sekä myös alaan kuuluvaa etiikkaa. 

Nousiaisen luettelo kuulosti melkein kuin se olisi da 
Vinci -koodista – eli siis jännittäviä ja äärimmäisen mie-
lenkiintoisia aineita. Opintojen kesto on neljä vuotta ja 
sen laajuus on 240 opintopistettä. Lisäksi siihen kuuluu 
harjoittelua 30 opintopisteen edestä. Ja tietysti opin-
näytetyö.

Mikä johti Nousiaisen juuri restaurointilinjalle?
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Katri Nousiainen luovutti Sinikka Junturalle valmiin 
opinnäytetyönsä, ja Sinikka luovutti Katrille Via-Akatemian 
säätiön stipendin kiitokseksi työstä.

– Oon aina pitänyt piirtelemisestä. Halusin myös 
jotain mihin kuuluu sekä historiaa että käsin tekemistä, 
kuuluu vastaus. 

Miksi juuri Kaukalinna?
Nousiaiselle itselleen Kaukalinna on tärkeä, sillä hä-

nen kotinsa on Viitamäentiellä Kaukalinnasta Louheen 
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulu esittelee seuraavasti restaurointiin suuntautuvaa 
artenomintutkintoa:

Kohteena historialliset interiöörit 

Artenomi (AMK) soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan 
historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien. Kohteet vaihtelevat kartanon juhlasalista 
vanhaan huonekaluun.

Opinnoissa käydään läpi koko konservointiprosessi dokumentoinnista vauriokartoitukseen ja sen 
pohjalta laadittavasta konservointisuunnitelmasta käytännön työhön.

Painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut sekä erilaiset esineet. Koulutus antaa 
valmiudet hyödyntää historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun metodeita eri 
toimintaympäristöissä.

Opinnoissa korostuvat alan poikkitieteellisyys, yrittäjyys ja työelämän tarpeet. Laaja-alaisen 
osaamisen pohjana ovat kemian, taide- ja kulttuuriaineiden sekä historia ja ammattietiikan opinnot. 
Lisäksi tutustutaan arkkitehtuurin ja taidehistorian eri osa-alueisiin ja aikakausiin.

Keskeistä on perinteisten materiaalien, menetelmien ja eri tekniikoiden hallinta, joita syvennetään 
työmenetelmien oikealla valinnalla sekä ammattialan historian ja etiikan tiedoilla. Taitoja harjoitetaan 
muun muassa pintakäsittelyn, kultauksen, verhoilun ja puuntyöstön alueilla.

Opinnot voi halutessaan suunnata tutkimukseen ja dokumentointiin, käytännön restaurointiin tai 
projektimaisiin suunnittelutehtäviin.

päin. Katrin isä muun muassa on käynyt Kaukalinnassa 
koulua. 

Kerron vastalahjaksi, kuinka esimerkiksi avoimien 
ovien päivinä paikkakuntalaiset ovat tulleet ja 
muistelleet kouluaikojaan. 

– Niitä kertomuksia mie haluaisin kuulla, Nousiainen 
sanoo. 

Kaukalinnan pappila on alkuaan rakennettu 1700-lu-
vun ohjesäännön mukaisesti, mutta mikä tyylilaji on 
Nousiaista sydäntä lähinnä? 

– Jugend-tyyli, hän vastaa.
– Siinä on koristelua sekä monimuotoisia ikkunoita ja 

muita rakenteita.
Musiikin suhteen Nousiainen on enemmän nyky-

ajassa: rokkia ja heviä.
Ammattikorkeakoulujen Theseus.fi-sivustolta löy-

tyy lisää restaurointilinjan opinnäytetöitä. Siinäpä vasta 
hämmästyttävä aihepiiri!

Nousiaisen opinnäytetyö löytyy Theseus.fi järjestelmästä 
nimellä Nousiainen Katri. Julkaisun pysyvä osoite on                
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505066314



Katri Nousiaisen opinnäytetyö Kaukalinnan historiasta julkaistaan miltei kokonaan Via 
Positivassa. 

Kerimäeltä kotoisin oleva Nousiaisen toteaa opinnäytetyönsä alkulehdillä, että Kaukalinna on 
vuosina 1849–1853 rakennettu vanha kappalaisen pappila Kerimäeltä. Vuosien aikana siinä 
on asunut monia kappalaisia perheineen, kunnes pappila päätettiin muuttaa kirkonkylälle. 
Rakennuksessa toimi aikansa maanlunastuslautakunta ja kansakoulu ennen kuin sen 
omistajuus siirtyi yksityisille. Nyt sen omistaa säätiö, jolle Via ry lahjoitti sen 
perustamispääomaksi kunnostettuaan rakennuksen ensin 1990-luvulla. Kaukalinna on osa 
paikallista kulttuuriperintöä ja kirkkokulttuuria. 

Nousiaisen työn tarkoituksena on kertoa rakennuksen historiasta ja sen nykytilasta, ja antaa 
suppea tausta Kerimäen historiasta sekä pappilarakennuksien historiasta 1800-luvulta 1900-
luvun alkuun. Kaukalinna on rakennettu 1800-luvun puolivälissä ja työn rajaus noudattaa 
ajallisesti samaa ajanjaksoa. Tiedonhaun menetelminä ovat olleet kirjallisuuden tutkiminen, 
haastattelut ja arkistotutkimus. 

Kaukalinnan historiaan liittyy vahvasti kirkkohistoria sekä kunnalliset toimet. Nykyään 
rakennus toimii Via-Akatemian kurssikeskuksena ja sitä voi vuokrata kodinjuhliin, ko-
kouksiin ja kursseihin. Ulkoisesti rakennus on muuttunut vähän, mutta tiedon vähyyden 
vuoksi sen sisätilojen muutoksia voi vain arvailla. Rakennus on menettänyt osan raken-
nustaiteellisesta arvostaan vuosien varrella, mutta paikallisille asukkaille ja historialle sillä on 
edelleen arvoa. Työ tuo uutta ja tarkempaa tietoa toimeksiantajalle, Via-Akatemian säätiölle.

Selvitys Kaukalinnan historiasta
on valmistunut

Syksyllä 2014 tuli ajankohtaiseksi miettiä aihetta 
opinnäytetyöksi, kertoo Katri Nousiainen. 

Olen itse kotoisin Kerimäeltä ja ajattelin, että pai-
kallinen aihe voisi pitää mielenkiintoni yllä. Pai-
kallisista rakennuksista ei ole paljoa kirjoitettu, niin 
opinnäytetyöni myötä asiaan tulisi pieni muutos. 

Aiheeksi valikoitui Kaukalinnan vanha kappalaisen 
pappila, joka on minulle entuudestaan tuttu juhlapaik-
kana. Se on myös kotitieni varrella. Alusta lähtien 
tarkoituksenani oli tehdä rakennuksesta historiasel-
vitys. 

Pohjusteena itse Kaukalinnasta kertovalle osuudelle 
on katsaus 1800-luvun pappilarakennuksiin ja tyy-
leihin, Kerimäen paikallishistoriaan sekä seurakun-
nallisiin asioihin. Rajasin työni pappilarakennuksien 
historian osalta Kaukalinnan rakentamisajankohdan 
mukaan 1800-luvulle, ja 1900-luvun alkuun. Kauka-
linnan pappila on klassinen rakennus ja työssä käsi-
tellään tarkemmin empiren aikaista arkkitehtuuria. 
Pappiloihin liittyvät seurakunnalliset asiat ovat myös 
työssä mukana. Kaukalinnan sijainti Kerimäellä tuo 
työhön paikallishistoriaosuuden, jossa selvitetään 
lukijalle seudun olosuhteita. Rakennukseen liittyy ei 
vain nähtävät asiat, kuten väritys ja rakenne, vaan myös 
siellä eläneet ihmiset ja toimijat, jotka ovat jättäneet 
jälkensä rakennuksen kaareen. Itse rakennuksesta ker-
tovassa osuudessa käsitellään talon asukkaita ja toi-

mijoita, sekä rakennushistoriallisia seikkoja. En kä-
sittele työssäni tilan muita rakennuksia tai ympäristöä, 
vaan keskityn pelkästään päärakennukseen. Historia-
tietojen vähyyden vuoksi käsittelen tarkemmin raken-
nuksen nykytilaa. 

Pappiloista kertovia tutkimuksia ja kirjoja löytyy 
jokunen. Anu Soikkelin väitöskirja Suomen vanhoista 
pappiloista, Panu Kailan Suomen pappila-arkkiteh-
tuuri vuoteen 1900-, sekä Marja-Terttu Knapaksen 
Suomalaiset pappilat -kirjat ovat pääasialliset Suomen 
pappiloista kertovat lähteet. Vanhempikin kirja löytyy; 
Hugo Godenhjelmin Suomen pappilat vuodelta 1935, 
jota kaikki edelliset ovat käyttäneet lähteenään. Valitet-
tavasti Kaukalinnan kappalaisen pappila ei ole päätynyt 
edellisiin teoksiin isommassa mittakaavassa.

Pappiloiden kehitys virkatiloiksi 1734-1922

Vuoden 1734 maanlaki määritteli, kuinka monta huo-
netta ja tarverakennusta pappiloihin täytyi vähintään 
kuulua: 

”Pappilaa pitää myös kaikkien rakentaa taloluvun 
mukaan, mutta säterit ja karjatalot, samoin myös sä-
tereihin yhdistetyt piiritalot olkoot siitä vapaat. Pap-
pilassa pitää olla tupa ynnä kaksi kamaria, kyökki, 
panoshuone leivinuuneineen, kaksipohjainen jyväaitta 
luhteineen, ruoka-aitta, kaksipohjainen lato ja luuva, 
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navetta ja talli, kaikki sen kokoiset, kuin siitä on erittäin 
säädetty. Nämä huoneet, eikä useampia, kattoinensa ja 
sisustuksinensa, olkoot pitäjänmiehet velvolliset val-
miina toimittamaan kirkkoherralle, ja olkoon hän sitten 
velvollinen pitämään ne omalla kustannuksellansa 
kunnossa. Kun ne vanhuudesta ja käyttämisestä, vaan ei 
papin huolimattomuudesta, johtuvat rappiolle, rakenta-
koot ja korjatkoon pitäjänmiehet ne kustannuksellansa, 
ja rakennusaineet otettakoon pappilan tiluksilta, jos sen 
metsästä riittää. Jos pappila tilustensa ja taloutensa 
vuoksi tarvitsee useampia huoneita, rakentakoon ja 
kunnossa pitäköön ne pappi itse, taikka maksakoon mitä 
puuttuu.” (Rakennuskaari 1.1.1734/2.) 

Harvoin lakia kuitenkaan orjallisesti noudatettiin ja 
papit halusivat lisää huoneita virkataloonsa. Lain mu-
kaan pappien itse oli maksettava ylimääräisten huonei-
den rakentaminen, mutta aina ei niin käynyt, ja seura-
kuntalaiset pakotettuina tai arvostaessaan sielunpai-
mentaan rakensivat isompia ja hienompia pappiloita 
kuin laki vaati. (Kaila 1967, 27.) 

Seurakuntalaisia rasittaneet pappiloiden rakentamis- 
ja korjaustyöt loppuivat vuoden 1892 rakennuskassa-
asetuksen myötä. Asetus velvoitti seurakunnat perus-
tamaan virkatalorahaston seurakunnan rakennusten ra-
kentamista ja huoltoa varten. Rahat saatiin seurakunnan 
ja pappien maksuista, virkatalon metsän myymisestä 
saaduista rahoista sekä vahingonkorvauksista. Kirkon-
kokous päätti kartutettavan rahan määrän ja hyväk-
syttyyn määrään päästäessä maksujen maksaminen 
lakkasi. Asia piti saada kuntoon virkataloissa vapun-
päivään vuonna 1900 mennessä. (Kaila 1967, 93; Vä-
limäki 2002, 212.) 

Vuonna 1922 virkatila erotettiin seurakunnan omis-
tukseen. Papiston palkkauskomitean selvityksessä 
virkatalot olivat tärkeitä seurakunnille ja kirkolle, mutta 
maat haluttiin tehokkaampaan käyttöön. Komitea esitti, 
että virkatalot siirrettäisiin seurakuntien hoitoon. 
Vakinaisella papilla tuli kuitenkin olla oikeus pappi-
laan laillisine huoneineen ja rakennuksineen, puutar-
haan, sekä maahan vähintään hevosta ja kahta lehmää 
varten. Pappilan rakentamis- ja huoltokustannukset -
virkatalorahastosta. Presidentti vahvisti lain neljäs elo-
kuuta vuonna 1922 ja näin pappila ja virkatalo erotettiin 
toisistaan. (Välimäki 2002, 271–272.) Vakinaisessa 
virassa toimiva pappi sai palkkansa nyt pääasiassa 
rahana. Papin velvollisuus viranhaltijana oli asua ja hoi-
taa työasioitaan pappilassa, joka kuului hänen luon-
taisetuunsa. Suurin osa seurakunnan omistamista eril-
lisistä tiloista luovutettiin sotien jälkeen maata 
tarvitseville. (Heikkilä 2009, 46–47.) 

Puuarkkitehtuuri pappiloissa 1800-luvulta 1900-
luvun alkuun

Vuonna 1809 Suomi liitettiin Venäjään autonomisena 
suuriruhtinaskuntana. Suomeen alkoi virrata Ruotsin 
lisäksi vaikutteita Venäjältä. Keisari perusti Suomeen 
intendentinkonttorin, jonka myötä valtion rakennus-
hankkeita alettiin suunnitella arkkitehtien avulla. 
Arkkitehdit suunnittelivat harvoin pappiloita, vaan niitä 

piirsivät tunnetut rakennusmestarit tai joskus jopa 
pastori itse. 1800-luku oli empiren ja kertaustyylien ai-
kaa, kun Euroopassa alettiin romantisoida menneitä 
aikoja. 

Keskeissalijärjestelmä eli karoliininen viisihuone-
järjestelmä (kuva 1) oli yleinen 1800-luvulla. Sen mu-
kaan rakennuksen tuli olla 26 kyynärän pituinen ja 12 
kyynärän levyinen. Eteinen ja sali sijoittuivat talon 
keskelle ja kamarit olivat sivuilla. 

Kuva 1. Rakennusten pohjatyyppejä. Numerot 11 ja 12 ovat 
karoliinisia pohjakaavoja. (Pajula 1983, 8) 

Pappiloihin lisättiin huoneita toiseen tai molempiin 
päihin ja keittiö jaettiin kahtia. Keittiössä ei saanut olla 
leivinuunia, mutta liesi kyllä. Huoneet olivat rivissä ja 
samoilla kohdilla olevat ovet muodostivat pitkän 
näköalan talon päästä päähän. (Kaila 1967, 27, 53–54; 
Knapas 2009, 49.) 

1800-luvun pappiloissa oli usein kolme sisäänkäyn-
tiä. Jokaiselle sisäänkäynnille oli omat tarkoituksensa, 
sillä pappila oli käytössä sekä yksityisasuntona, että vir-
katalona. Arkiset asiat hoidettiin keittiön sisäänkäyn-
nin kautta, perhe ja vieraat käyttivät pääovea ja viran-
omaisasiointia varten oli ovi, joka johti pastorin virka-
huoneeseen. Viranomaisasiointia varten tehty sisään-
käynti saattoi sijaita omassa päädyssään tai kuistin 
yhteydessä. (Heikkilä 2009, 32.) 

Pappilan sisustuksessa otettiin mallia aateliskar-
tanoista ja porvariskodeista, pitihän pappien näyttää 
mallia alemmille kansankerroksille. 1800-luvulla tu-
livat empire ja biedermeier erityisesti Itä-Suomeen, mi-
hin vaikutti Pietarin läheisyys. Pastorin yksityisasun-
tona ja virkatalona pappilan sisustukseen kuului eri-
laisia kalusteita ja esineitä. Pulpetti, pulpettilipasto tai 
työpöytä kirjoitusvälineineen kuului tähdellisenä osana 
papin virkahuoneeseen. Kirjahylly tai -kaappi oli kir-
konkirjoja, opetuskirjoja sekä kaunokirjallisuutta var-
ten. Salissa ja kirjastohuoneessa oli esillä säädynmu-
kaisia esineitä huvitteluun; flyygeli tai piano sekä viulut 
ja puhallinsoittimet. 1800-luvulla avautunut kaupan-
käynti toi paljon erilaisia kalusteita pappiloidenkin saa-
taville. Eksoottiset huonekasvit, kuten palmut ilmes-
tyivät pappiloihin ja huoneen nurkasta saattoi löytyä 
tupakka- tai pelipöytä. (Heikkilä 2009, 37–38.) 
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Uusklassismi ja empire

Empire kehittyi Ranskassa ja haki vaikutteita antiikista. 
Suomen arkkitehtuuriin saatiin vaikutteita venäläisestä 
empirestä ja erityisesti Pietari toimi esikuvana kaupun-
kirakentamiselle. Asiaan vaikutti Carl Ludwig Engelin 
työ uudelleenrakennuskomitean arkkitehtina ja -joh-
tajana (Nikula 1993, 69). Kaupungeista empire levisi 
myös maaseudulle, jossa se vaikutti pitkään. Empiren 
arkkitehtuurissa rakenne oli tärkeä. Rakennukset olivat 
matalia ja leveitä, jota korosti leveä vaakalaudoitus, 
rakennuksen suorakaiteen muoto ja matala katto (kuva 
2). Pilasterit, pylväät ja palkit jakoivat, säännöllistivät ja 
koristivat pintoja. Julkisivu maalattiin usein okran-
keltaisella tai vaaleanharmaalla öljymaalilla ja koris-
telaudat valkoisella maalilla. Aumakatto teki tuloaan 
1820-luvulta lähtien, mutta perinteikäs satulakatto oli 
kuitenkin hyvin yleinen. Katteena käytettiin tervattua 
tai punamullattua lautaa ja arvorakennuksissa mustaa 
peltiä. Räystään alusta laudoitettiin tai listoitettiin huo-
nemaisesti. Ikkunoissa oli tavallisesti kuusi tai kah-
deksan ruutua ja ikkunan leveyden ja korkeuden suhde 
oli 2:3. Päätykolmioissa käytettiin usein puolipyöreitä 
ikkunoita ja joskus myös pyöreitä. Ullakkovyö-
hykkeessä oli puolipyöreät tai suorakaiteen muotoiset 
ikkunat. (Pajula 1983, 30; Mikkola ja Böök 2011, 92; 
Kaila 1967, 54,56.) 

Kuva 2. Kiteen Romola on vuodelta 1857. Empiren 
muotokielestä kertoo muun muassa suorakaiteen muoto, 
julkisivun vaakalaudoitus, kuusiruutuiset ikkunat, 
suorakaiteen muotoiset ullakkoikkunat sekä päädyn 
puoliympyrän muotoinen ikkuna. (Kiteen seurakunta) 

Rakennusten alapohjia alettiin tehdä lämpö-
eristetyiksi entisten yksinkertaisten lankkulattioiden 
sijaan ja rakennusten lämmönpitävyys parani. Täyt-
teeksi laitettiin joko sammalta tai sahanpuruja, ja 
höylänlastuja. Lattiarakenne saattoi olla melko paksu. 
Työn laatu oli edelleen usein kehnoa. Uusista pap-
piloista käytiin pitkiä riitoja ja oikeudenkäyntejä, kun 
työn laatu ei aina miellyttänyt pappia ja rakennusurakat 

rasittivat seurakuntalaisia. (Kaila 1967, 60.) 
Sisätilojen kattona oli usein paneeli ja joihinkin 

tärkeimpiin huoneisiin saatettiin laittaa kipsikatto 
stukkokoristeineen. Sablonitapetit halpenivat ensim-
mäisen paperitehtaan myötä 1800-luvun alussa ja niitä 
alettiin käyttää seinissä. Kuitenkin käsinmaalattua 
yksiväristä seinäpaperia käytettiin paljon edelleen. Or-
namenttinauha saatettiin liisteröidä seinän yläosaan ja 
alaosassa oli sokkelimaalaus, joka kuvasi rintapa-
neelia. Ranskalaiset peiliovet ja pielilistoitetut ovet ja 
ikkunat täydensivät miljöön. Nelikulmaiset tai pyöreät, 
lasitetuilla valkoisilla ja kuvioiduilla kaakeleilla pääl-
lystetyt uunit korvasivat kalkitut tiiliuunit ainakin 
isoimmissa pappiloissa. (Kaila 1967, 59.)  

Kertaustyylit
 ja jugend 

Uusgotiikka toi eritoten ikkunoihin suippokaaret ja 
vinoneliöt 1840-luvulta lähtien. Goottilaiset koriste-
aiheet olivat suosittuja erityisesti kuistien ikkunoissa. 
1870-luvulla uusrenessanssi teki tuloaan ja siitä 
kehkeytyi suosittu tyyli puurakentamisessa. Uusrenes-
sanssisten rakennusten seinäpinnat jaettiin osiin pi-
lastereilla ja vaakalistoilla. Jaetut osat laudoitettiin tai 
kasetoitiin. Saman rakennuksen alaosassa voitiin 
käyttää pystylaudoitusta, keskiosassa vaakalaudoitusta 
ja yläosassa kasetointia. Räystäät olivat vaakalaudoi-
tetut ja konsolien tukemat. (Pajula 1983, 32.) Väreinä 
käytettiin usein ruskean eri sävyjä. Ikkunoiden vuo-
rilaudat olivat koristeellisia, nikkarityyliä. Niistä saattoi 
löytyä konsoleita, nastoja, sorvattuja nappuloita ja 
kiekkoja, ja erilaisia puuleikkauksia. 

Jugend alkoi tehdä tuloaan 1800-luvun lopussa. 
Mansardikatot, tornit, ja kattoikkunat olivat tyypillisiä 
jugendin arkkitehtuurille (Pajula 1983, 32). Erimuotoi-
sia, moni- ja pieniruutuisia ikkunoita alettiin tehdä. 
Tyypillisiä olivat T-malliset ikkunat, joiden yläpuit-
teissa ja toisinaan myös alaosassa käytettiin pieniä ruu-
tuja. Koristeaiheita saatiin luonnosta ja kansanperin-
teestä. Rakennusten julkisivut ja pohjakaava saattoivat 
olla epäsymmetrisiä, mutta ikkunajako ei. 

Kerimäen historiaa 
1500-luvulta 1900-luvulle

Kerimäki sijaitsee Etelä-Savossa (kuva 3) ja se liitettiin 
kuntaliitoksella Savonlinnaan vuonna 2013. Kerimäen 
kirkkopitäjä muodostettiin Säämingistä vuonna 1642, 
mutta Kerimäen kunta syntyi vuonna 1866 (Mielonen 
1993, 122, 124; Pohjannoro 1990, 75). Kerimäestä 
puhuttiin aluksi Haapalana, mutta Kerimäki nimi va-
kiintui parissa vuodessa (Mielonen 1993, 125). Ke-
rimäen sijainti lähellä Venäjän rajaa on vaikuttanut 
paikkakunnan historiaan vahvasti. Pitäjään kuului 
aikoinaan osa Punkaharjua, Savonrantaa, Enonkoskea 
ja osia entisestä Säämingistä, nykyisestä Savonlinnasta. 

Kaukalinnan historiaselvitys, Katri Nousiainen
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Kuva 3. Kerimäen sijainti kartalla. (Nousiainen 2015) 

Kerimäen pitäjän keskus sijaitsi ennen alueen 
länsiosassa Kerimäenkylässä. 1500-luvun puolivälistä 
alkaen asutus alkoi vakinaistumaan myös pitäjän itä-
osissa mihin vaikutti Olavinlinnan tuoma turva. Keri-
mäki on ollut kahden valtakunnan rajalla ja näin ollen 
joutunut sotien ja kahnauksien jalkoihin. Savolaiset ja 
karjalaiset taistelivat keskenään, kun savolaiset työn-
tyivät Pähkinäsaaren rauhan rajan yli idemmäs. Vuoden 
1595 Täyssinän rauha veti rajan asutuksen mukaiseksi. 
Stolbovan rauha vuodelta 1617 siirsi rajan kauemmaksi 
itään, eikä Kerimäki ollut enää rajavartijana. 1600-lu-
vulla Kerimäestä tuli itsenäinen pitäjä, koska suurvalta 
Ruotsi halusi tehostaa paikallishallintoa ja kirkko halusi 
jakaa laajoja seurakuntiaan pienempiin osiin, jotta 
kauimmaisetkin seurakuntalaiset saatiin kirkon piiriin. 
Ruotsin käymät sodat ja verotus rasittivat pitäjäläisiä ja 
sai asukkaita loikkaamaan Karjalan puolelle. (Mielonen 
1993, 621–622.) 

Vuoden 1743 Turun rauha oli käännekohta Kerimäen 
historiassa. Tuolloin rauhan raja katkaisi pitäjän kahtia. 
Ruotsilla ja Venäjällä oli epäselvyyksiä rajan tarkasta 
kulusta ja väliin jäi riitamaa, missä salakauppa ja oman 
käden oikeus kukoisti. Seurakunta yhdisti Ruotsin ja 
Venäjän puoleista Kerimäkeä, sillä kukaan ei riita-
maallakaan halunnut jäädä ilman sielullista hoitoa. Pi-
täjän kirkko jäi Venäjän puolelle ja Ruotsin puoleiset 
seurakuntalaiset kävivät Venäjän puolella kirkossa. 
Joitain hankaluuksia raja teetti seurakunnallekin. Kun 
Suomi liitettiin Venäjään, pitäjä yhdistyi taas ja 
Kerimäki voitiin liittää Kuopion lääniin ja lykkään-
tyneet hankkeet laitettiin vireille. Yhtenä hankkeena oli 
kirkon ja pappiloiden siirto Jouhenniemen kylään. Siir-
toa suunniteltiin pitkän aikaa ja 1840-luvulla operaatio 
saatiin käytäntöön. (Mielonen 1993, 623–624.) 

Savonrannan asukkailla oli pitkä matka Kerimäen 
kirkolle ja he käyttivätkin mieluummin Liperin ja 
Rääkkylän kirkkoja. Heitä kuitenkin kiellettiin käyttä-
mästä niitä ja ajatus alueen itsenäistymisestä lähti 
etenemään. Savonrannasta tuli rukoushuonekunta 

vuonna 1861. Ei mennyt kauaa, kun alueelle perustet-
tiin kunnallishallinto ja se itsenäistyi vuonna 1868 
(Mielonen 1993, 589, 597). Itsenäinen kirkkoherrakun-
ta Savonrannasta tuli vuonna 1882 (Pohjannoro 1990, 
32). Enonkoski itsenäistyi Kerimäestä vuonna 1882, 
mutta Enonkosken kirkkoherrakunta toteutui vasta 
vuonna 1908 (Pohjannoro 1990, 32; Mielonen 1993, 
625). Punkaharjun tehdasyhteisö ja maisemat saivat 
alueen pikkuhiljaa itsenäistymään ja vuonna 1922 
perustettiin Punkaharjun seurakunta ja vuonna 1924 
Punkaharjun kunta. (Pohjannoro 1990, 479) Kerimäen 
länsiosien kirkkomatka kasvoi kirkon siirryttyä 
Jouhenniemeen ja länsiosat siirtyivät osaksi Sääminkiä 
1870-luvulla (Mielonen 1993, 621–625) ja 1920-
luvulla (Pohjannoro 1990, 33). 

Asutus muodostui yleensä mäkien laeille, sekä 
luonnonolojen, että kaskitalouden mukaan. 1600-
luvulla Kerimäellä ei ollut suuria kyliä, mutta pieniä 
parin talon kylärykelmiä kyllä. (Mielonen 1993, 131.) 
Nälkävuodet ja sodat veivät asukkaita vuosien varrella 
enemmän ja vähemmän mikä on vaikuttanut myös 
asutukseen. Taloja on jäänyt autioiksi ja tiloja on ra-
pistunut, mutta samalla myös asutus on uudistunut. 
Esimerkiksi Jouhenniemen kylässä oli 1640-luvun alus-
sa kahdeksan verotaloa, joista kolme oli autiona. Pik-
kuvihan (1742) aikana venäläiset polttivat koko kylän, 
mutta sodan jälkeen kylä elpyi. (Mielonen 1993, 
165–166.) 

Isojako aloitettiin Kuopion läänissä vuonna 1775. 
Kerimäellä hankaluuksia maanmittareille tuotti valta-
kunnanraja. Useilla asukkailla oli maata kummallakin 
puolen rajaa ja isojako pääsikin kunnolla vauhtiin vasta 
1818, kun pitäjä oli taas kokonainen. Isojaon suoritta-
misen varrella oli paljon muitakin mutkia.  

Hankaluuksia tuotti muun muassa maapalasten tun-
nistaminen maantarkastuskirjan (vuodelta 1664) 
perusteella, koska maisemat olivat muuttuneet ajan 
myötä ja tilussekaannuksia oli paljon. Isojako Jouhen-
niemen kylässä vahvistettiin vasta vuonna 1855. 
(Mielonen 1993, 424–425.) 

Pitäjänkokoukset ja 
kansakoulut 

Pitäjänkokoukset pidettiin 1600-luvulta lähtien vähin-
tään kahdesti vuodessa. Kokouksissa käsiteltiin kirkon 
ja seurakunnan asioita sekä muut asiat. Jäseninä ko-
kouksissa olivat säätyläiset, talolliset, käsityöläiset ja 
torpparit sekä papit. Kirkkoherra valmisteli ja toi-
meenpani kokouksissa käsiteltävät asiat ja hänen ak-
tiivisuudestaan ja mielenkiinnostaan riippui miten asiat 
sujuivat pitäjässä. Vähitellen suhtautuminen asioiden 
hoitamiseen alkoi muuttua ja kirkon haluttiin hoitavan 
vain hengellisiä asioita. Vuonna 1865 keisari vahvisti 
uuden kunnallislain ja maallisten ja hengellisten asi-
oiden hoito voitiin erottaa toisistaan. Uusi kunta nou-
datti seurakunnan rajoja. Laissa määrättiin, että ennen 
kunnan perustamista piti olla olemassa seurakunta. Ky-
seinen asia muuttui vasta vuonna 1925, jolloin sallittiin 
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kunnalle ja seurakunnalle eri rajat. (Pohjannoro 1990, 
71–72.) 

Vuoden 1866 kansakouluasetus antoi kunnille mah-
dollisuuden perustaa kouluja, jos kunta halusi. Vuoden 
1898 piirijakoasetus taas velvoitti perustamaan koulun, 
jos lähimpään kouluun oli matkaa yli viisi kilometriä ja 
vähintään kolmekymmentä oppilasta oli tulossa oppiin. 
(Pohjannoro 1990, 289.) Vuonna 1920 säädetty op-
pivelvollisuuslaki astui voimaan vuonna 1921. Laissa 
määrättiin kunnat jaettaviksi koulupiireihin. Piirissä oli 
oltava vähintään kaksikymmentä seitsemästä kolmeen-
toista vuotiasta lasta ja lähimpään kouluun yli viisi 
kilometriä matkaa. (Pohjannoro 1990, 479.) 

Kerimäen
seurakuntahistoriaa 

Hallinnollisesti Kerimäen seurakunta kuului Porvoon 
hiippakuntaan vuoteen 1897 saakka, jolloin se siirtyi 
uuteen Savonlinnan hiippakuntaan. Vuodet 1925–1945 
seurakunta kuului Viipurin hiippakuntaan ja vuodesta 
1945 eteenpäin Mikkelin hiippakuntaan. (Pohjannoro 
1990, 30.) 

Ruotsin ja samalla Suomen siirryttyä luterilaisuuteen 
vuoden 1527 Västeråsin valtiopäivien päätöksellä pap-
pien työmäärä kasvoi ja he tarvitsivat apulaisia valis-
tamaan kansaa. Apulaisia kutsuttiin kappalaisiksi ja 
heidän tehtävänään oli auttaa pappia tämän tehtävissä, 
ja vuoden 1686 kirkkolaissa heidän vastuulleen tuli 
myös nuorison opettaminen. Tärkein asia kappalaisen 
pappiloiden kannalta oli vuoden 1680 kuninkaan mää-
räys, jossa määrättiin, että kappalaisella oli oltava vir-
katalo. Ennen kappalaisen elätys oli kirkkoherran vas-
tuulla ja hän eli kirkkoherran pappilan nurkissa. Vuo-
desta 1681 seurakunnalla täytyi olla kappalainen, mutta 
vuoden 1694 asetus vakinaisti kappalaisen aseman 
kirkon virkamiehenä. (Åvist 2009, 9–10.) 

Jos kappalainen halusi itselleen virkatalon, hänen tuli 
itse se rakentaa ja hoitaa tai anoa autiotilaa. Jos kap-
palainen hoiti lukkarin tehtäviä, tämä sai lukkarin 
virkatalon ja tulot. Vuonna 1689 kuningas määräsi 
kappalaisille luovutettavaksi kruununtiloja ja kappa-
laiset saivat pitäjiltäkin virkataloja. Vuonna 1789 hallit-
us määräsi seurakunnat hankkimaan kappalaisilleen vir-
katalot, mutta useimmat eivät sitä noudattaneet. 
(Välimäki 2002, 146–147.) 

Ensimmäinen kappalainen tuli Kerimäelle vuonna 
1649. Kappalaiset kiistelivät virkakausiensa aikana pal-
jon milloin maaomistuksista ja palkasta ja milloin ra-
kennusasioista. (Mielonen 1993, 267–269.) Kappa-
lainen sai itsellensä autiotilan maaherralta. Seuraavat 
kappalaiset halusivat ja joutuivat itse rakentamaan ja 
kunnostamaan pappilan rakennukset ja perivät maksut 
työstä jälkikäteen pitäjäläisiltä maaherran ja nimismie-
hen avustuksella. (Mielonen 1993, 277–278.) Jäljem-
pänä työssä kerrotaan Kerimäen kappalaisista vuodesta 
1836 vuoteen 1954. Matti Tuovinen tuli Antti Pak-
kasen tilalle Kerimäen kappalaiseksi vuonna 1954 ja oli 
virassa vuoteen 1969. Virkaan ei ollut Tuovisen jälkeen 
hakijoita ja se lakkautettiin. Kappalaisen tilalle perus-

tettiin virallisen apulaisen virka ja vuonna 1978 se muu-
tettiin takaisin kappalaisen viraksi. (Pohjannoro 1990, 
549.) 

Pappien toimeentulo tuli pappilan viljelyksistä ja 
muista eduista. Muu palkka tuli luonnontuotteina ja osa 
toimitusmaksuista tuli rahana. Pappi sai myös tertiaalin 
eli kolmasosan kymmenyksistä. Lisäksi kirkkoherra sai 
joulun aikaan maataloustuotteina maksettavana 
palkkana puoli tynnyriä viljaa talosta. (Mielonen 1993, 
278.) Papin palkka vaihteli veronmaksajien mukaan. 
Rahvas oli tyytymätön papin saataviin ja he halusivat 
selvyyden palkkausjärjestelmään. Savonlinnassa pi-
dettiin kokous pappien saatavista 18.7.1687, jolloin 
pappien palkoista sovittiin. Kappalaisen palkaksi tuli 
jokaisesta talosta puoli tynnyriä puhdasta viljaa, alle 
seitsemän vuotiaan hautaamisesta kuusitoista hopea-
äyriä, loisilta kaksi työpäivää tai kuudentoista kupa-
riäyrin maksu, sekä herneitä, papuja, liinaa, hamppua, 
villaa ja kalaa antoi jokainen sen mukaan kuin halusi ja 
vuoden kasvu salli. Lisäksi kappalainen sai kirkko-
herralta parin kintaita, jotka kirkkoherra peri kihlajais-
maksuna. Palkkaus oli voimassa 1800-luvulle saakka. 
(Mielonen 1993, 279–281.) 

Kerimäen kirkolliset rakennukset sijaitsivat pitäjän 
länsiosassa Kerimäenkylässä. Kirkko sijaitsi Kallun-
mäellä ja se rakennettiin uudelleen useaan otteeseen. 
1800-luvulla tuli ajankohtaiseksi siirtää kirkko pa-
remmalle paikalle ja paikaksi valikoitui Jouhenniemi. 
Kirkon alkuun saattamisessa oli monia mutkia ja vii-
vytyksiä, mutta asiaan päästiin vihdoin vuonna 1844. 
Kirkon rakennusmestariksi valittiin Axel Magnus 
Tolpo, ja hänen poikansa Theodor Johan Tolpo vei 
projektin loppuun isänsä kuoltua kesken rakentamisen 
vuonna 1845. Kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1848. 
(Mielonen 1993, 532, 537, 541.) Uuden kirkkoherran 
pappilan, Kivilinnan, rakensi Jouhenniemelle savon-
linnalainen puuseppä Adam Mechelin ja rakennus 
valmistui joulukuussa 1849. Työn jälki ei kuitenkaan 
miellyttänyt kirkkoherra Neoviusta ja vasta vuonna 
1853 hän oli viimein tyytyväinen pappilaan. Ulkoraken-
nukset saatiin ostamalla tyhjiksi jätettyjä rakennuksia 
lähistöltä. (Mielonen 1993, 547.) 
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Kaukalinnan pappilan rakentaminen liittyy 
olennaisesti Kerimäen kirkon rakentamiseen. 

Kerimäen kirkko ja pappilat sijaitsivat aiemmin Keri-
mäenkylässä Kallunmäellä, mutta vanhan kirkon 
rapistuttua uusi kirkko haluttiin rakentaa paremmalle 
paikalle, parempien kulkuyhteyksien varrelle ja pai-
kaksi valikoitui Jouhenniemi (kuva 4). Samalla myös 
pappilat siirtyivät Jouhenniemeen kirkon läheisyyteen.

Kaukalinna on rakennettu vuosina 1849–1853. 
Pappilan rakentaminen annettiin Matti Laamaselle 
keväällä 1849. Rakentamisen aikana kärsittiin huono-
laatuisista lankuista ja pappilan tarkastuksessa vuonna 
1853 havaittiin puutteita, joita jouduttiin korjailemaan 
kymmenen vuotta eteenpäin. (Mielonen 1993, 
547–549.) 

Kuva 5. Kaukalinnan luoteispuoli. (Nousiainen K. 2015) 

Sisällä peiliovet ja kattopaneeli kertovat klassisesta 
tyylistä. Ominaista on myös näköyhteys talon päästä 
päähän, jos ovet aukaistaan. Rakennuksessa on säilynyt 
kaksi kaakeliuunia, joista toinen on siirretty ruokailu-
salista saliin. Rakennuksen pohjapiirustus mukailee 
keskeissalijärjestelmää. Talon keskusta on varattu ylei-
sille tiloille, salille, aulalle ja eteiselle, ja päädyt hen-
kilökunnan huoneita ja saniteettitiloja sekä keittiötä var-
ten. Pohjapiirustusta katsottaessa näyttää siltä, että 
rakennuksen pohjoispäätyä on jatkettu. Ilman keittiötä 
ja saniteettitiloja rakennuksen pohjapiirustus noudat-
taisi keskeissalijärjestelmää täydellisesti. 

Pappilan tonttiin kuului aikoinaan paljon maata ja 
oletettavasti talousrakennuksia, mutta vuosien mittaan 
tila on pienentynyt ja talousrakennuksia hävitetty käyt-
tämättöminä. Nykyisin tonttiin kuuluu päärakennuk-
sen lisäksi ulkorakennus, puusauna ja entinen maakel-
lari, jonka säätiö on kunnostanut EU-tuella Kaukalin-
nan kyläkappeliksi 2013–2014. Pappilan pihalla voi 
olettaa olleen jonkinlaisen puutarhan. Maanlunas-
tuslautakunnan jäljiltä puutarha oli jäänyt vaille hoitoa 
(Pohjannoro 1975, 135). Kansakoulun aikaan 1960-lu-
vulla ulkorakennuksen edessä oli pituushyppypaikka ja 
toisessa päässä pesäpallokenttä (Nousiainen K. 2015). 

 Tilan lohkominen 

Kansallisarkiston maanmittaushallituksen uudistusar-
kistosta löytyi kartta ja asiakirjoja Kaukalinnan alueen 
halkomisesta ja vuokra-alueiden järjestelystä 1920-
luvun alusta. Halkominen liittyi vuoden 1922 virkata-
lolakiin ja vuoden 1918 torpparilakiin. Ensimmäinen 
pöytäkirja kertoi kappalaisen virkatalo numero 2:n 
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Kuva 4. Karttaan on merkitty entisen kirkon paikka Kallun-

mäellä ja uuden kirkon paikka Jouhenniemessä sekä 

Kaukalinnan sijainti. (Nousiainen 2015) 

Kaukalinnan vaiheet

Rakennus on klassinen pappilarakennus. Rakennuk-
sen suorakaiteen muoto, vaakalaudoitus, keltainen väri 
ja kulmapilasterit tekevät siitä klassisen rakennuksen 
(kuva 5). Julkisivujen räystään aluset on profiloitu kul-
mapilastereiden kapiteelien mukaisesti. Talon pääty-
kolmioissa on käytetty pystylaudoitusta. Kaikkia 
ikkunoita kehystävät koruttomat vuorilaudat. Kummal-
lakin julkisivulla on kuusi ikkunaa ja neljä ullakko-
ikkunaa. Ikkunat ovat T-mallia, joiden ylin osa on jaettu 
kolmeen pieneen ruutuun. Ikkunoiden kolmeruutuinen 
yläpuite on saranoitu ylhäältä avattaviksi. Ullakko-
vyöhykkeen pikkuikkunat ovat suorakaiteenmuotoisia 
ja kaksiruutuisia. Päätykolmioissa on käytetty T-mal-
lista ikkunaa, jonka yläosan puite on teräväkärkinen. 
(Liitteet 1 ja 2.) Uusklassisissa rakennuksissa käytettiin 
useimmiten kuusiruutuisia ikkunoita. Kaukalinnan 
ikkunat ovat T-mallia, jota alettiin käyttää yleisemmin 
1880-luvulta eteenpäin. Onkin mahdollista, että ikkunat 

on vaihdettu 1900-luvun alussa, jolloin rakennusten 
alkuperäisiä ikkunoita vaihdettiin juuri T-mallisiksi. 
(Pajula 1983, 26.) Ovetkaan eivät välttämättä ole 
alkujaan 1850-luvulta. Kertaustyylit tulevat ja menevät 
ja niitä on voitu vaihtaa muodin mukaan. 

Kaukalinnan historia ja restaurointi



halkomisesta. Punkaharjun seurakunnalle piti antaa 
osuus Kerimäen pappiloiden maista, kun Punkaharju 
itsenäistyi Kerimäestä vuonna 1924. Punkaharjun 
seurakunnalle tulleen osan ostajiksi tulivat kunnallis-
neuvos Alpo O. Luostarinen ja toimitusjohtaja Olli 
Silvennoinen. Jaettavaksi tuli Kerimäen seurakunnan 
omistama Metsälän tila rekisterinumeroltaan 2.2. Uu-
siksi tiloiksi syntyi Luostarisen ja Silvennoisen omis-
tama Kaukokorpi 2.3 ja Kerimäen seurakunnan omis-
tama Metsälä 2.4. Vuonna 1930 halkominen oli lopulli-
sesti suoritettu. Jakokirjasta näkyi kuinka paljon ja 
millaista maata tiloille jäi. (Pöytäkirja halkomisesta 
10.7.1923, 16–18.7.1930.) 

Toinen pöytäkirja kertoi vuokra-alueiden järjeste-
lystä. Torpparit olivat hallinneet vuokra-alueitaan suul-
lisilla sopimuksilla ja nyt he olivat tehneet kirjalliset 
lunastamisanomukset. Vuoden 1918 torpparilain mu-
kaan torppareilla ja mäkitupalaisilla, jotka olivat hal-
linneet maataan vähintään viisi vuotta, oli oikeus 
lunastaa maa itsellensä. (Pohjannoro1990, 427–428.) 
Lohkomiskirjan Kaukalinnan kappalaisen virkatilalla 
numero 2, rekisterinumero 2 Jouhenniemen kylässä, on 
tehnyt vanhempi maanmittausinsinööri Risto Im-
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Ensimmäinen osa tiluskartasta. (Kartta 
Kaukalinnan kappalaisen virkatalon N:o 
2 kaikista tiluksista 
Jouhenniemenkylässä Kerimäen 
pitäjässä Mikkelin lääniä, 3/8. C26a:3/8-
22 Jouhenniemi; N:o 2 Kaukolinna, 
kappalaisen virkatalo, RN:o 2:1-2 ja 7:1-
11 vuokra-alueiden järjestely ja 
halkominen (1925 – 1925). Maan-
mittaushallituksen uudistusarkisto. 
Kansallisarkisto. 31.3.2015) 

monen vuonna 1926. Järjestelyissä syntyi kolmetoista 
tilaa. Alla olevasta karttakuvasta näkee tilojen nimet, 
omistajat ja tarkat rajat. 

Tiloja lohkottiin vuosien mittaan vielä lisää päätellen 
Maanlunastuslautakunnan asiakirjoista. Maanlunas-
tuslautakunnan luettelosta löytyi, että seurakunnan 
omistuksessa ja kappalaisen virkatalona oli kaksi tilaa, 
Kaukolinna (rekisterinumero 2.1) ja Metsälä (rekisteri-
numero 2.7), jotka olivat ensisijaisina seurakunnalta 
löytyvän maan lunastamiseksi. Pöytäkirjoista näkee, 
että ihmiset anoivat lisämaata Kaukolinnan ja Metsälän 
tiloista ja saivat maanlunastuslautakunnan päätöksellä 
muun muassa viljelyskelpoista maata, metsämaata sekä 
mutasuota. (Kokouspöytäkirjat 1945–1950.) 

Kaukalinnan historia ja restaurointi



Kuva 6. Kerimäen kappalaiset vuodesta 1862 vuoteen 
1921. (Pohjannoro, L. 1990, 133) 

Sortavalainen Eino Pirinen tuli Leivosen tilalle 
vuonna 1923 ja muutti takaisin vuonna 1931. Antti 
Pakkanen oli viimeinen kappalainen Kaukalinnan pap-
pilassa. Hän toimi virassa vuodet 1931–1954. Vuonna 
1943 hänellä oli edessään muutto kirkonkylälle, kun 
kappalaisen pappila siirrettiin sinne. (Pohjannoro 1990, 
395.) 

Kappalaisten virkavuosien väliin jäävät vuodet olivat 
kappalaisten leskille myönnettyjä armovuosia, jolloin 
leski sai asua pappilassa vuoden ja hakemuksesta yhden 
tai kaksi lisää. Armovuosien ajan seurakunta maksoi 
lesken ja hänen perheensä toimeentulon. Kappalaisen 
virka voitiin laittaa hakuun armovuosien aikana. (Åvist 
2009, 10) 

Kuva seitsemän on ainoa kuva joka löytyi pappilana 
oloajalta. 

Kuva 7. Kaukalinna luultavasti 1930-luvun alusta. 

(Mielonen, A.1993, 548) 

Verrattaessa kuvaa rakennuksen nykyasuun huoma-
taan, että etupihan kuisti on erilainen. Nykyinen kuisti 
on moderni avokuisti ja entinen oli umpinainen. Um-
pikuisti oli neliöpohjainen ja satulakattoinen. Vaaka-
laudoitusta oli käytetty siinäkin. Kuistissa näyttäisi 
olleen pariovet, jotka oli jaettu kolmeen peiliin ja peilit 
oli korostettu ulkopuolelta erivärisellä maalilla. Kuistin 
oven yläpuolella oli koristeikkuna, josta otettiin mallia 
rakennuksen nykyiseen kuistiin. Rakennuksen kulma-
pilasterit, ikkunoiden vuorilaudat ja listat oli korostettu 
maalaamalla ne erivärisiksi kuin julkisivun väri. Poh-
joispäädyn lisäosassa oli pulpettikatto ja nykyisin katon 
päällä on oleskelutasanne. Ikkunoiden jako, vaaka-
laudoitus ja nurkkapilasterit ovat samat edelleen. 

Maanlunastuslautakunnan aika 

Pappilan siirryttyä kirkonkylälle Kaukalinnan tiloihin 
muutti maanlunastuslautakunta vuonna 1945. Keri-
mäen kunta omisti rakennuksen. Ensimmäisestä pöy-
täkirjasta Mikkelin maakunta-arkistossa ajalta 
10.7.1945 näkee, että kokous on pidetty Kaukolinnassa 
eli Kaukalinnassa (Kuva alla). 
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Kaukalinnan ensimmäinen asukas oli kappalainen Karl 
Gustaf Roschier. Hän tuli Kerimäelle vuonna 1836 Ah-
venkoskelta. Johan Hymanderista tuli Roschierin seu-
raaja ja hän toimi virassaan vuodet 1862–1865. 
Alexander Wahlberg aloitti virassa vuonna 1865 ja 
työskenteli vuoteen 1868. (Mielonen 1993, 554.)
 Johan Julius Gröhn tuli Kerimäelle vuonna 1871 
Pieksämäeltä ja oli kappalaisena vuoteen 1879 (Pohjan-
noro 1990, 133–134). Syntyjään raahelainen Anders 
Westerlund toimi virassa vuosina 1882–1885, josta 
hän lähti Rantasalmen kirkkoherraksi. Kappalaiseksi 
valittiin vuonna 1887 elimäkeläinen Gustaf Ehrnfrid 
Herckman, joka tuli paikkakunnalle Heinolasta. Hän 
kuoli Kaukalinnassa vuonna 1894. Bernt Robert 
Henriksson toimi virassa vuodet 1897–1905. Johan-
nes Hukkanen oli seuraavana vuorossa vuodet 
1906–1909. Johannes Paavali Leivonen oli työssä 
vuodet 1909–1921. (Kuva 6, Pohjannoro 1990, 134.) 

Pappilan aika

Ote maanlunastuslautakunnan pöytäkirjasta. Kokouksen
10.7.1945 pöytäkirjan viimeinen sivu. (Ca:1 Kokouspöytäkir-
jat (1945 –1950). Maanlunastuslautakunta n:o 108:n arkisto. 
Mikkelin maakunta-arkisto. 18.3.2015) 

Kaukalinnan historia ja restaurointi
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Vuonna 1948 lautakunta maksoi vuokraa viidestä 
huoneesta 2000 markkaa kuukaudessa. Lautakunta irti-
sanoi huoneenvuokrasopimuksen 4.7.1948 lähtien ja 
muutti toisiin tiloihin kirkonkylälle. (Kokouspöy-
täkirjat 3.2.1948 ja 5.7.1948.) 

Maanhankintalaki tuli voimaan vuonna 1945 ja sen 
puitteissa perustettiin maanlunastuslautakuntia. Lauta-
kunta koostui puheenjohtajasta (maanmittausinsinöö-
ri), maanluovuttajasta, maansaajasta ja kahdesta 
maatalousministeriön valitsemasta jäsenestä. Maa-
talousministeriön asutusasiainosasto (ASO) oli ylin 
johto, joka sai neuvoja maalautakunnalta. Maanlunas-
tuslautakunnat ja asukkaanottolautakunnat toimivat 
paikallisesti yhden tai useamman kunnan alueella. Lain 
tarkoituksena oli asuttaa sodan jälkeiset siirtolaiset, 
sotainvalidit, rintamasotilaat, sotalesket, sotaorvot ja ti-
lalta pois joutuneet työmiehet sekä jotkin vuokramie-
het. Maanlunastuslautakunnan tehtävänä oli löytää 
luovutettavaa maata valtion maista tai vapaaehtoisilla 
kaupoilla tai viime kädessä pakkolunastamalla, ja pe-
rustaa tiloja, tontteja ja alueita sekä tehdä asutussuunni-
telmat. Vuonna 1958 säädettiin maankäyttölaki, jonka 
puitteissa maanlunastuslautakunnat lakkautettiin ja 
niiden tehtäviä tuli hoitamaan maankäyttötoimikunnat. 
(Vennamo 1984, 49, 51; VAKKA-arkistotietokanta 
2015.) Kerimäen ynnä muiden kuntien maanlunastus-
lautakunnassa oli puheenjohtaja, ammattijäsenet eli 
agronomijäsen ja metsänhoitajajäsen, siirtoväen edus-
tajajäsen, maanluovuttajien edustajajäsen sekä tek-
nilliset apulaiset eli kartoittaja ja metsäteknikko, ja toi-
mistoapulaiset eli kartanpiirtäjä ja kaksi toimisto-
apulaista. Vaikutti siltä, että kokousten siirtoväen- ja 
maanluovuttajien edustajat vaihtelivat sen mukaan, 
minkä paikkakunnan asioita kokouksessa käsiteltiin. 
(Kokouspöytäkirja 21.3.1947.)  

Kansakoulun ja yksityisten
omistajien aika 

Koulun perustamisesta Viitamäkeen päätettiin vuonna 
1945 ja sitä varten ostettiin tontti, mutta sille ei ra-
kennettu mitään. Koulu muutti vuonna 1948 Kauka-
linnaan Simpasesta ja sen nimeksi vaihtui Kaukalinnan 
koulu. Koulu alkoi yksiopettajaisena, mutta muuttui 
vuonna 1948 kaksiopettajaiseksi. (Pohjannoro 1990, 
497.) 

Kuva 8. Kaukalinnan opettajat kautta aikain vuodesta 1945 vuoteen 1966. (Pohjannoro L. 1975, 136) 

Koulussa ehti olla kaksitoista eri opettajaa (kuva 8). 
Ester Käyhkö oli ensimmäinen opettaja Viitamäen-
Kaukalinnan kansakoulussa ja oli tuttu jo kiertokoulu-
opettajana. Vakituisten opettajien lisäksi henkilö-
kuntana olivat erikseen käsityöopettajat sekä keit-
tiötyöntekijät. Koulu oli toiminnassa vuoteen 1966, 
jolloin toiminta siirrettiin naapurikylille. (Pohjannoro 
1975, 136.) 

Pohjannoro kertoo kirjassaan Kerimäen satavuoti-
aasta kansakoulusta (1975, 136), että ruokasali oli ruo-
kalana ja keittiö oli jaettu. "Mummonhuone" ja keittiö 
muodostivat toisen opettajan asunnon talon koillis-
päädyssä. Papin rouva Eeva Pakkanen oli koulun opet-
tajana 1950-luvun alussa ja piti koulua entisessä ma-
kuuhuoneessaan. (Pohjannoro 1975, 136.) 1960-luvul-
la sali toimi yläluokkana. Saliin tultaessa salin lähim-
mässä oikeassa nurkassa oli opettajankoroke ja kau-
emmassa oikeassa nurkassa oli kirjastopiste ja urku-
harmoni. Nykyisessä aulassa oli alaluokka ja nurkassa, 
josta nykyisin lähtee rappuset yläkertaan, oli opetta-
jankoroke. Ruokailutila toimi veistoluokkana ja eteisen 
ja piispanhuoneen välisessä tilassa oli keittiö. Raken-
nuksen lounaispääty eli piispanhuone, ”papin kamma-
ri”, tekninen tila ja pikkueteinen olivat opettaja Aarne 
Pellisen ja vaimonsa Hilkan asuntona. Vastaavasti 
talon koillispääty eli nykyiset keittiö ja saniteettitilat 
olivat opettaja Anna Vanha-Oittilan ja miehensä Ur-
hon asuntona. (Nousiainen 2015.) 

Kuva 9. Luokkakuva 12.11.1959. Taustalla opettaja Anna 

Vanha-Oittila. (Nousiainen, K.) 

Kaukalinnan historia ja restaurointi
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Kuva 10. Kaukalinna 1950-luvun alussa. (Toiviainen L.) 

Kuva kymmenen on 1950-luvun alusta. Verrattaessa 
kuvaan seitsemän rakennus näyttää pysyneen saman-
laisena. Kuvasta näkee, että kuistin sivuikkuna on eril-
ainen kuin muut rakennuksen ikkunat. Se on 
kuusiruutuinen vaakavälikarmillinen ikkuna. Raken-
nuksen lounaispäädyssä ei ole kuistia niin kuin ny-
kyään. Rakennuksen kaakonpuolella oli lasikuisti, mut-
ta se purettiin jossain vaiheessa pois, koska se oli huo-
nossa kunnossa ja koululaiset olisivat voineet satuttaa 
itsensä (Toiviainen Y. 2015). Kuistin rappusten kaiteissa 
oli koristeelliset puuleikkaukset. Ilmakuvasta (kuva 11) 
vuodelta 1961 näkee, että takapihan kuisti on jo purettu 
ja etelänpäätyyn on rakennettu kuisti. 

Kuva 11. Ilmakuva 30.8.1961. (Muokattu. Suomen Ilmakuva 

Oy 1961) 

Kaukalinnan kansakoulun lakkautuksen jälkeen 
vuonna 1966 kunta antoi rakennuksen vuokralle. Ra-
kennuksessa ehti asua ainakin Mikko ja Eija Nou-
siainen lapsineen sekä Väinö Immonen perheineen, 
ennen kuin kunta laittoi sen myyntiin. (Toiviainen, L. ja 
Y. 2015.) Kaukalinnan ostivat Johannes ja Helvi 
Kankaanpää, jotka perustivat rakennukseen Kei-Kan 
Kennelin (Nousiainen 2015). Kankaanpäiden aikaan 
koirat juoksivat salissa ja seinässä oli reiät takapihan 
häkkiin. 

Esa Kotiranta osti Kaukalinnan Kankaanpäiltä 
1980-luvulla ja alkoi suunnitella rakennuksen kor-
jausta. Kotiranta suunnitteli rakennukseen vesikierto-
lämmityksen ja purki yhden kaakeliuunin ja järjesteli 
sen kaakelit. Kotiranta siivosi myös salissa olleet koiran 
ulosteet pois. Valitettavasti Kotiranta sairastui ja joutui 
laittamaan talon myyntiin. (Karvonen, Koistinen & 
Liinakoski 2011, 136; Koistinen 2015.) Jossain vaihees-
sa vanhan umpikuistin ulko-ovet ovat vaihtuneet 
peiliovista paneelioviksi kun vertaa kuvia kymmenen ja 
kolmetoista. 

Via ry:n tekemä peruskorjaus 1990-luvulla ja 
nykytila 

Via ry osti Kaukalinnan vuonna 1990 ja aloitti korjaus-
työt. Arkkitehtipiirustukset teki Tyyne Lammin-Soila. 
Vuonna 1995 yhdistys lahjoitti rakennuksen Via-Aka-
temian säätiölle perustamispääomaksi. (Kaukalinna 
2011). Vialaisten tullessa katsomaan rakennusta ensi 
kertaa, kävi ilmi, että rakennuksen vesikatto oli huono ja 
kattotiilet vanhat. Julkisivu ja ikkunat olivat myös ajan 
myötä kärsineet (kuva 12). 

Kuva 12. Kaukalinnan julkisivu kaakonpuolelta vuonna 

1990. (Koistinen P. 1990) 

Vuonna 1959 seinät olivat valkoiset ja niissä on 
käytetty rintapaneelia. Kuva yhdeksän on otettu ala-
luokassa, joka sijaitsi nykyisessä aulassa. Taustalla huo-
maa myös vanhan valokatkaisijan ja oven jollaista ei 
enää ole rakennuksessa. Kari Nousiainen (2015) sanoi 
haastattelussa, että nurkissa oli pönttöuunit. 

Kaukalinnan historiaselvitys, Katri Nousiainen

Kuvasta yksitoista näkee myös kolme talousra-
kennusta joita ei ole enää olemassa. Oikealla näkyvä 
ulkorakennus ja alanurkassa näkyvä sauna ovat vielä 
pystyssä. 

Kaukalinnan historia ja restaurointi
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Rakennuksen edellinen omistaja Kotiranta oli suun-
nitellut rakennukseen vesikiertolämmityksen, niin 
putket olivat näkyvissä. Hän oli myös purkanut yhden 
kaakeliuunin ja kaakelit olivat lattialla. Lattiassa ei ollut 
maalia ja ikkunanpuitteet olivat ränsistyneitä. Via ry:n 
jäsenet tekivät suurimman osan kunnostustöistä 
talkootyönä. (Koistinen 2015.) 

Talotekniikka ja runko 

Keittiön uunin hormi on alkuperäinen ja kaksi muuta 
uunia ovat elementtihormisia ja teräspiippuisia. 
Rakennuksessa on sähkölämmitys. Tilan oma kaivo si-
jaitsee saunan luona. Kun kaivon vesi ei riittänyt käyt-
tövedeksi, rakennettiin porakaivo. Vuonna 1995 Kau-
kalinnaan rakennettiin yksityisenä hankkeena kirkon-
kylältä tuleva vesi- ja viemäriputki (2,2 km), koska po-
rakaivon vesi osoittautui ruosteiseksi. Runkolinjan li-
säksi tilalle rakennettiin jäteveden pumppaamo ja 
paineenkorotusasema. Kerimäen kunta lunasti vesiput-
ken myöhemmin. Painevesisäiliö sijaitsee teknisessä 
tilassa. (Koistinen 2015.) 

Rossipohjan päällä on puruja ja hiekkaa. Kannatin-
palkit ovat isot, piilukirveellä veistetyt. Rossipohjan 
alla oleva tuuletustila on paikoin korkea. Sokkeli on ki-
vistä ladottu ja 1800–2000 mm leveä. (Kuvat alla) 
Sokkelin alkuperäistä rappausta oli vähän jäljellä, joten 
sokkeli rapattiin kokonaan uudelleen. Hirsien välissä on 
eristeenä pellavaa. Kaakkoissivun puolella oli kaksi 
paikoin vaurioitunutta hirttä, jotka vaihdettiin. Seinät on 
eristetty 50 mm mineraalivillalla. (Koistinen 2015.) 

Kuva 13. Luoteissivun alkuperäinen kuisti vuodelta 1990. 

(Koistinen P. 1990) 

Luoteisjulkisivun kuisti on rakennuksen paraatipuo-
lella ja siitä tehtiin arvonsa mukainen. Kuistissa on neljä 
pylvästä ja kaiteissa on balustereita. Askelmat ovat Al-
tan liuskekiveä. Kuistin päädyssä on koristeikkunat, joi-
den malli on entisestä kuistista (kuva 13). (Karvonen, 
Koistinen & Liinakoski 2011, 138–139.) Kaakonpuo-
leiselle julkisivulle on rakennettu uusi lasikuisti. Lasi-
kuistin ikkunoihin on otettu myös mallia vanhan umpi-
kuistin päätyikkunan vinoneliöistä. Kuistilta on ovi ja 
rappuset takapihalle. Lounaspäädyn kuisti on myös 
uusi. Kuistilta on ovi ulos ja kuistin päälle on rakennettu 
yläkerran parveke. Parvekkeen kaiteissa on samanlaisia 
balustereita kuin toisen päädyn ja luoteisjulkisivun kai-
teissa. (Seuraavan sivun kuvat) 

Katto, julkisivu ja kuistit 

Katto on alkujaan ollut loivempi ja sitä on korotettu jos-
sain vaiheessa. Kattoikkunat rakennettiin, kun ylä-
kertaan rakennettiin majoitushuoneita. Katon pohja-
laudoitus korjattiin osittain ja päälle asennettiin Skarp-
nes-tiilet. Myöhemmissä korjauksissa on käytetty 
Lohjan tiiliä. Räystäslaudat uusittiin, samoin räystäs- ja 
sadevesikourut. (Koistinen 2015.) 

Julkisivun vaakavuorilaudat uusittiin ja maalattiin 
tärpättiohenteisella maalilla. Rakennuksen ikkunat 
olivat ränsistyneitä ja kaikkien ikkunoiden lasit vaihdet-
tiin uusiin. Tarpeen mukaan ikkunoiden tippalistoja 
uusittiin ja kaikki ikkunat ja tippalistat maalattiin tär-
pättiohenteisella maalilla. (Koistinen 2015.) Koillispää-
dyn lisäosaa hieman muutettiin ulkoapäin. Lisäosan 
päällä on nyt oleskelutasanne, jonka kaiteina on sa-
manlaisia balustereita kuin etupuolen kaiteissa. Oles-
kelutasanteelta menee paloportaat maahan. 

Vialaisten ensimmäistä kertaa käydessä Kauka-
linnassa kuisteja oli kolme, jos pohjoispäädyn lisäosa 
lasketaan kuistiksi. Takapihan puoleisessa seinässä nä-
kyi jäljet, josta saattoi päätellä sielläkin olleen kuistin. 
Vialaiset rakensivat uudet kuistit jokaiselle seinälle. 

Kuva vintiltä 1990. (Koistinen P. 1990) 

Kuva alapohjasta. (Koistinen P. 20.3.2015) 

Kaukalinnan historia ja restaurointi



Kaukalinnan luoteispääty. (Nousiainen K. 7.4.2015) 

Kaukalinnan luoteispääty ja koillispuoli. 
(Nousiainen K. 7.4.2015) 

Kaukalinnan kaakonpuoli. (Nousiainen K. 7.4.2015) 

Kaukalinnan lounaispääty. (Nousiainen K. 7.4.2015) 

Kaukalinnan luoteispuoli. (Nousiainen K. 7.4.2015) 
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Kolmas ikkuna vasemmalta talon lounaispuolelta. 
(Nousiainen K. 7.4.2015) 



Sisätilat 

Lattiat on maalattu perinteisellä maalilla, ovissa ja lis-
toissa on käytetty alkydimaalia (Maalarin Valkolakka), 
seinät on maalattu akrylaattimaalilla (Ekora) ja ulko-
ovet öljymaalilla (Teho) (Koistinen 2015). 

Salin ovet ja lattia ovat alkuperäiset. Katto on pääl-
lystetty Gyproc-levyllä, entinen paneeli, joka oli pai-
nunut hormin kohdalta, jätettiin uuden päällysteen alle. 
Uudet kattolistat ovat useammasta kappaleesta yh-
distetyt ja ne mukailevat alkuperäisiä. Uuni on siirretty 
salin jatkeena olevasta ruokailutilasta saliin. Uunin 
yläosa on hyvin koristeellinen ja uunin sivuissa on 
koristeaiheita. Jalustan koristeena on käytetty muna-
sauva ornamenttia. (Seuraavat kolme kuvaa) 

Ruokailutilan lattia ja katto ovat alkuperäiset. Katto-
koriste on myös luultavasti alkuperäinen ja se on en-
tisöity peruskorjauksen yhteydessä. Oviaukkoa salin ja 
ruokailutilan välillä on suurennettu. (Koistinen 2015.) 
Ruokailutilasta menee ovi myös aulaan. (Seuraavat 
neljä kuvaa) 

Sali. (Kuva Katri Nousiainen)

Salin kaakeliuuni. (Kuva Katri Nousiainen)

Kolmipeilinen 
pariovi salista
papinkammariin.
(Kuva Katri 
Nousiainen)

Ruokailutila. (Kuva Katri Nousiainen)

Ruokailutilan kattokruunu ja kattorosetti. 
(Kuva Katri Nousiainen)
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Ruokailutilan nurkassa oli kaakeliuuni, joka on siirretty saliin.
(Kuva Katri Nousiainen)

Nelipeilinen ovi ruo-
kailutilasta aulaan.
(Kuva Katri 
Nousiainen)

Keittiö on uusittu kaikin puolin, ainoastaan vanha 
leivinuuni ja hella ovat säilyneet. Keittiön päähän on 
rakennettu apukeittiö, josta pääsee kellaritilaan ja ulos. 
Ulkopäädystä meni ennen portaat ullakolle. Samassa 
päädyssä keittiön kanssa ovat uudet suihku- ja WC-tilat. 
(Seuraavat kuvat) Saniteettitilojen vanhalla paikalla oli 
luultavasti ennen huone, minkä kohdalla oli vähäisiä 
lahovaurioita. Pohjannoro viittaa kirjassaan Kerimäen 
kansakouluista (1975, 136) "mummon huoneeseen", 
joka oli keittiön vieressä. 

Aulasta on rakennettu uudet portaat yläkertaan, 
ennen ylös pääsi vain ulkokautta. Paneelikatto, lattia ja 
ovet ovat alkuperäisiä. Aulasta on ovet saliin, ruo-
kailutilaan ja keittiöön sekä suurennettu oviaukko etei-
seen. (Seuraavat kuvat) Keittiö. (Kuva Katri Nousiainen)

Apukeittiö. (Kuva Katri Nousiainen)

Keittiön viereisiä
saniteettitiloja.
(Kuva Katri Nousiainen)

Keittiön ovi.
(Kuva Katri 
Nousiainen)
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Kolmipeiliset pariovet
aulasta saliin.
(Kuva Katri 
Nousiainen)

Aula.
(Kuva Katri 
Nousiainen)

Eteisen nurkassa on vanha uuninpaikka. Eteisen lattia 
ja katto ovat alkuperäiset. (Koistinen 2015.) Eteisestä 
pääsee suoraan saliin, toimistoon ja aulaan. (Seuraavat 
kuvat) Toimiston eli piispanhuoneen ja eteisen välissä 
on välitila, johon on rakennettu uusi WC ja siivous-
komero. Paneelikatto jatkuu välikössä. 

Piispanhuoneessa on alkuperäinen kaakeliuuni. Uu-
nin yläosa on koristeltu tammenlehtiornamentilla ja 
lehtinauhan alapuolella on laakeriseppeleitä. Uunin 
luukku on koristeltu. (Seuraavat kuvat) Uuni toimii hy-
vin, varovasti lämmitettäessä. Huoneesta löytyi pe-
ruskorjauksen yhteydessä vanhaa tapettia ja vanhoja 
ruotsinkielisiä sanomalehtiä. (Koistinen 2015.) 

Eteisen nurkassa on ollut kaakeliuuni.
(Kuva Katri Nousiainen)

Eteinen. (Kuva Katri Nousiainen)

Näkymä piispan-
huoneen ovelta
aulaan päin.
(Kuva Katri 
Nousiainen)
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Jatkuu keskiaukeaman jälkeen.







Piispanhuoneen ja "papin kammarin" välisessä etei-
sessä ja teknisessä tilassa on Gyproc-katto ja lattia on 
muovimattoa. Eteisen lattiarakenteet uusittiin laho-
vaurioiden vuoksi. Eteisestä pääsee kuistille ja kuistin 
kautta ulos. Teknisessä tilassa on painevesisäiliö ja sin-
ne johtava ovi on alkuperäinen ja uusrenessanssi-
tyyppinen (Seuraavat kuvat). "Papin makuukammarin" 
lattia ja katto ovat alkuperäiset. Ovi saliin ei ole 
käytössä. Huoneessa on ollut uuni. (Koistinen 2015.) 

Nelipeilinen piispanhuoneen 
ovi. (Kuva Katri Nousiainen)

Kolmipeilinen pariovi piis-
panhuoneesta saliin. 
(Kuva Katri Nousiainen)

Piispanhuoneen kaa-
keliuuni ja sen koris-
teellinen uuniluukku. 
(Kuva Katri Nousiainen)

Uusrenessanssiovi tekniseen tilaan. 
(Kuva Katri Nousiainen)

Yläkerran tasanne/oleske-
lutila. 
(Kuva Katri Nousiainen)
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Yläkerta oli aikaisemmin kylmänä vinttinä. Aulasta 
tulevat portaat vievät yläkerran aulaan, mistä palo-ovi-
en kautta pääsee kahteen huoneeseen ja käytävään, 
jonka varrella on neljä majoitushuonetta sekä WC:t 
erikseen miehille ja naisille. Yläkerran pohjoispäädyn 
huoneessa on lehtiarkisto ja toinen puoli huonetta on 
majoituskäytössä. Eteläpäädyssä on isoin majoitus-
huone, josta pääsee parvekkeelle.  Yläkerran huoneissa 
ovat hirret näkyvillä (Seuraavat kuvat). Kattoikkunat 
rakennettiin, kun yläkerta muutettiin majoitustiloiksi. 
Samalla kaikki yläkerran pikkuikkunat uusittiin. Ylä-
aulan ja sen viereisten huoneiden lattia on matalam-
malla kuin muissa yläkerran tiloissa johtuen väliseinien 
hirsirakenteista. Vesikaton aluskatteena käytettiin 
pahvia. (Koistinen 2015.) 

Yläkerran huone numero kolme. 

Kaukalinnan historia ja restaurointi



Kaukalinnan historia ja restaurointi

Opinnäytetyön tekeminen oli kiintoisaa

Työn tavoitteena oli selvittää Kaukalinnan historiaa. 
Työ onnistui antamaan hyvän yleiskuvauksen raken-
nuksesta ja pääasiat asukkaiden osalta. Rakennuksen 
historian osalta oli hankalampaa. Kuvien avulla pystyin 
vertailemaan rakennuksen ulkoisia muutoksia 1930-
luvulta nykytilaan. Vuosilta 1853–1930 ei löytynyt 
puolestaan mitään tietoa ja sisätilojen osalta tiedon-
etsintä ei tuottanut tulosta. Kaukalinnassa on asunut 
monia eri tahoja ja rakennus peruskorjattiin 1990-
luvulla, mistä johtuen rakennuksen sisätilojen mah-
dollisista muutoksista ei ole jäänyt monia merkkejä. 
Kaukalinnan vaiheita pohjustavissa kappaleissa ker-
rotaan lyhyesti yleisestä historiasta. Pappiloiden arkki-
tehtuurista kertovassa osiossa olisi ollut mahdollista 
kirjoittaa empiren lisäksi tarkemmin kertaustyyleistä, 
mutta koska Kaukalinna on klassinen pappila, pitäydyin 
rajauksessa, jossa kaikki käsiteltävät aiheet liittyisivät 
Kaukalinnaan ja sen vaiheisiin. Kerimäen historiasta 
kertova osuus ulottuu kenties liian kauas, mutta se ker-
too lukijalle perusteellisesti pitäjän lähtökohdat ja vai-
heet. 

Lähteiden löytämisessä oli hankaluuksia. Seurakun-

nan arkiston pitäjänkirjoista olisi voinut löytyä jotain 
tietoa Kaukalinnasta, mutta en päässyt lukemaan niitä. 
Myös talossa asuneiden kappalaisten omaisilta voisi 
mahdollisesti löytyä kuvia ja joitain tietoja, mutta 
omaisten löytäminen on vaikeaa. Sama koskee entisiä 
omistajia ja työntekijöitä; suurin osa heistä on kuollut ja 
omaisia on vaikea jäljittää. Kaukalinnan pitkäaikaisilta 
naapureiltakin voisi löytyä esimerkiksi vanhoja valo-
kuvia, mutta itse pääsin käymään vain yhden luona. 
Kerimäen kotiseutuarkistosta kehotettiin kääntymään 
Kerimäen kunnan arkiston puoleen, mutta sieltäkään ei 
löytynyt 1900-luvun rakennuspiirustusten lisäksi mi-
tään. Siispä luulen, että naapureilta voisi saada lisätietoa 
rakennuksen lähihistoriasta ja seurakunnan arkistosta 
rakennuksen varhaisista vaiheista. 

Rakennuksen omistavan säätiön henkilöiltä kuulin, 
että Kaukalinnassa on silloin tällöin vieraillut siellä 
joskus toimineita henkilöitä, jotka ovat kertoneet tari-
noita rakennukseen liittyen. Näitä tarinoita olisi mie-
lenkiintoista kuulla ja kirjoittaa ylös. Tilan koon muu-
toksista voi löytyä lisätietoa arkistoista. Jouhenniemen 
alueen maita on mitattu vuosina 1827–1831 P. A. 
Gahmbergin toimesta ja tiedot niistä löytyvät arkisto-
laitokselta. Mikkelin maakunta-arkistosta taas löytyisi 
tiluskarttoja 1960-luvun alusta sekä 1970-luvun vaih-
teesta. Edellä mainituista tiluskartoista voisi selvitä mi-
ten paljon Kaukalinnan maita on vielä pilkottu. Kar-
toista saatua tietoa voisi verrata 1920-luvun halkomis-
karttaan ja näin saada lisätietoa tilakoon muuttumisesta. 

Opinnäytetyön tekeminen oli kiinnostavaa ja mie-
lenkiinto pysyi hyvin yllä. Kävin työn puitteissa en-
simmäistä kertaa arkistoissa Mikkelissä ja Helsingissä, 
mikä oli jännittävää. Harjaannuin tiedon etsimisessä ja 
löysin internetistä hyviä tietokantoja, joita voin käyttää 
muissakin töissä. Yleistietoni arkkitehtuurista kasvoi tai 
ainakin palautui takaisin mieleen. Samalla opin Keri-
mäen paikallishistoriasta asioita, joita en aikaisemmin 
tiennytkään. Työstä voi olla hyötyä pääasiassa paikal-
lishistoriasta ja pappila-arkkitehtuurista kiinnostuneil-
le. 
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Yläkerran lounaispäädyn huone. (Kuva Katri Nousiainen)
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Kaukalinnan ympäristö

Kaukalinnan historiaselvitys, Katri Nousiainen

Kaukalinnan vanha maakellari muutettiin kyläkappeliksi EU-tuella 2013–2014. (Seppänen T. 21.6.2014) 

Via-Akatemia ja Via ry ovat järjestäneet Kaukalinnassa kymmenen 
puutarhakonserttia 2005–2014. Kaukalinnan puutarhan konserttisali katolta 
katsottuna, ennen kuin yleisöä alkaa saapua. (Koistinen P. 5.8.2012) 

Takapiha. Kuvassa näkyy punainen ulkorakennus ja entinen maakellari 
nykyinen kappeli. (Nousiainen K. 17.3.2015) 

Kaukalinna puutarhan puolelta, keskellä R. 
Jurvakaisen veistos Ajatuksen tie. (Via-
Akatemian säätiö, kuva-arkisto, 25.6.2005) 



Asiasta kiinnostuneet kokoontuivat Helsingin 
Valon Tilaan huhtikuisena lauantaina kuuntele-
maan Kaisa Pakkalan luentoa ja keskustelemaan 
aiheesta.

Liikkeelle lähdettiin tietoisuudentutkija Ken Wilberin 
ajatuksista. Hänen edustamansa perenniaalifilosofia on 
saanut vaikutteita mm. hindulaisuudesta, buddhalai-
suudesta ja länsimaisesta evoluutiopsykologiasta. Jo-
kainen lapsi syntyy maailmaan mukanaan mahdollisuus 
korkeimpiin tietoisuudentasoihin eli sielun ja hengen 
tasoihin. Kuitenkin hyvin harva 2000-luvun alussa elä-
vistä ihmisistä aktivoi elämänsä aikana nuo korkeimmat 
tasot, vaan jäävät kehon ja mielen tasojen varaan. Myös 
Platon ja Aristoteles olivat sitä mieltä, että ihmisen 
tehtävä on aktivoida oma todellinen potentiaalinsa ja 
tavoitella korkeimpia arvoja, kuten hyvyys, kauneus ja  
totuus.

Tasot alimmasta korkeimpaan ovat: kehon taso, jota 
tutkii biologia, mielen taso, jota tutkii psykologia, 
sielun taso, jota tutkii teologia ja hengen taso, jota tutkii 
transpersoonallinen psykologia. Kehon tasolla korostuu 
kaikki ulkoinen, kuten raha, tavara, ulkonäkö, hedo-
nistinen viettimaailma ym. Moraali on esimoraalisella 
tasolla, usein ”keppi ja porkkana” -tasolla, elikkä toimi-
taan rangaistusten pelossa ja palkkion tai hyödyn toi-
veissa. Tällä tasolla tavataan paljon epärehellisyyttä ja 
rikollisuutta, päihteiden väärinkäyttöä, egoismia, nar-
sismia, hedonismia ym. Myötätunto toisia ihmisiä koh-
taan on minimaalista ja arvomaailma on hyvin alhaisella 
tasolla.

Seuraavana ylöspäin on mielen taso, joka on huo-
mattavasti korkeammalla tasolla, mikäli asutaan oike-
usvaltiossa, jossa kaikille taataan peruskoulutus ja 
yleissivistys. Lisäarvoa itselle voidaan hankkia erilai-
sista oppiarvoista ja korkeasta asemasta yhteiskun-
nassa. Mieli on sosiaalisuuden ja kasvatuksen tulosta ja 
siksi enemmän tai vähemmän keinotekoinen osa ole-
musta. Koska tiede  pohjautuu tutkittuihin tosiasioihin, 
se keskittyy mielen ulottuvuuteen ja siten vain pieneen 
osaan olemassaolosta. On kuitenkin tärkeää opiskella ja 
hankkia tietoa tosiasioista ja näin samalla kehittää 
rationaalista ajatteluaan.

Mielellä on myös taipumusta elää mieluummin men-
neessä tai tulevassa kuin siinä hetkessä jossa parhaillaan 
ollaan. Lentävä lause tänä päivänä onkin: Carpe Diem, 
tartu hetkeen. Ei kannata vatvoa menneitä epäonnistu-
misia ja murehtia tulevia haasteita eikä myrkyttää miel-
tään negatiivisilla ajatuksilla. Länsimaissa on suuren 
suosion saanut mindfullness, joka auttaa tämäntyyppi-
sissä ongelmissa. Buddhan ohje on myös välttää koko 
ajan pohtimasta sellaista, mikä on minun tai liittyy mi-
nuun. 

Ihminen voi olla hyvinkin rationaalinen ja hänellä on 
paljon tietoa, mutta häneltä puuttuu viisautta. Budd-
halaisilla on jalo 8-osainen tie, joka johtaa viisauteen 
ilman että heillä on samanlaista Jumalaa kuin länsi-
maissa. Mielen alueelle kuuluvat: ajatukset, tunteet,  
tajunta ja aivot. Se on loogisuuden, tieteen ja matema-
tiikan aluetta, joka leikkaa viipaleita todellisuudesta tai 
katselee asioita muusta todellisuudesta erillään.

Tällä tasolla ei välttämättä kaikki ole korkean moraa-
lin edustajia. On myös niitä, jotka käyttävät väärin 
hankkimaansa arvovaltaa ja asemaa. Myös narsisteja, 
egoisteja ja hedonisteja löytyy. Useimmiten kuitenkin 
tällä mielen tasolla päästään sovinnaisen moraalin 
tasolle. On todettu, että naiset varsinkin edustavat ns. 
kiltin ihmisen moraalia ja huolehtivat omasta perhees-
tään ja lähipiiristään, miehet sen sijaan edustavat 
enemmän ”laki ja järjestys” osastoa. Useimmiten kui-
tenkin kiinnostus ulottuu vain omaan lähipiiriin ja omia 
arvoja ja harrastuksia edustaviin.

Mielen tasolla ovat myös monenlaiset mielenter-
veyden ongelmat ja häiriöt neuroottisista psykoottisiin 
häiriöihin. Lauri Rauhala on todennut, että pitkissä 
psykoterapioissa voidaan näitä psyykkisen tason il-
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Via-Akatemian luento Valon Tilassa 18.4.2015

Tietoisuustaidot 
ja henkinen kasvu

Kaisa Pakkala

Kaisa Pakkala kertasi Ken Wilberin ajatusta, jonka mukaan
jokainen lapsi omaa mahdollisuuden korkeimpiin sielun ja
hengen tasoihin. Siinä mielessä ihmiset ovat yhdenvertaisia.
Vain harva yltää tuolle tasolle, vaikka jo Platon ja Aristoteles
olivat sitä mieltä, että ihmisen tehtävä on aktivoida oma
henkinen potentiaalinsa.



asiakkainaan oli köyhiä luku- ja kirjoitustaidottomia 
ihmisiä, joiden ajattelu ja toiminta oli melko irratio-
naalista. Hän kehitti kokemustensa pohjalta kolmipor-
taisen luokituksen ajattelun tasoista, joista alin oli 
irrationaalinen taso ja seuraavana rationaalinen taso ja 
kolmantena lähinnä Jumalaa oli  intuitiivinen taso. Hän 
oli itse jo luopunut juutalaisesta uskostaan ja lähestyi 
Jumalaa rationaalisen ja intuitiivisen ajattelun avulla 
ilman, että liittyi enää mihinkään kirkkokuntaan. Ratio-
naalinen ajattelu oli vedenjakajana. Vasta sen jälkeen 
ihmisen kannattaa tosissaan lähestyä Jumalaa.

Olen ymmärtänyt, että tämä on juuri se taso, jolla 
Spinoza itse löysi mielenrauhan ja sai yhteyden Juma-
laan. Spinoza mainitsee Etiikka-teoksensa lopussa, että 
saavutettuaan rationaalisen ja intuitiivisen tason, ihmi-
nen saa tämän potentiaalin mukaansa matkallaan iäi-
syyteen. Mikäli elämä on ollut pelkästään irrationaali-
sen mielletiedon varassa, maallinen elämä on ollut 
sikäli turha, että mitään pääomaa ei ole tullut maallisesta 
elämästä mukaan otettavaksi. Lisäksi hän mainitsee, 
että samanlainen arvopohja elämässä rationaalisen ja 
intuitiivisen tiedon kautta yhdistää muualla maailmassa 
asuvat ihmiset. Juuri nämä ihmiset ovat luomassa 
rauhaa maailmaan.

Rationaalisella ja sielun ja hengen tasoilla olevat ih-
miset noudattavat autonomista eli omantunnon etiikkaa. 
He eivät luovu omista arvoistaan missään tilanteissa 
vaikka siitä olisi heille enemmän haittaa kuin hyötyä. 
Autonomiseen etiikkaan kuuluu se, että eläessään val-
tiossa, jossa johto toimii epäeettisesti, he ovat valmiit 
vastustamaan vallitsevia lakeja ja vallankäyttöä. Kautta 
historian on ollut edelläkävijöitä, jotka ovat nousseet 
puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja ihmisten pe-
rusoikeuksia. Spinozan tapauksessa oli ehkä kuitenkin 
viisasta tehdä elämäntyötään hiljaa itsekseen jotta sai 
sen valmiiksi seuraavien sukupolvien hyödyksi.

Ken Wilber on painottanut, että on erotettava lap-
suuden maagis-myyttinen regressio ja korkeimmalle ta-
solle kuuluva transpersoonallinen progressio toisis-
taan. Kaikissa new age -liikkeissä näin ei ole tapahtu-
nut. Rationaalinen ajattelu ja realiteettitaju ovat tärkeitä 
asioita henkisellä tiellä edettäessä.

miöitä ja häiriöitä tarkastella korkeammalta eli henki-
seltä tasolta käsin ja siten saada ymmärrystä oman 
mielensä ja elämänsä ongelmiin.

Keho ja mieli ovat ulkoisia ulottuvuuksia ja siten vain 
pieni osa olemassaolosta. Ne vain heijastavat Itseä, eli 
olemuksen korkeinta osaa. Sisäinen aito Itse merkitsee 
ihmisen luonnollisinta olotilaa, joka sulkee sisäänsä 
mielen, sillä aito Itse on yhteydessä kaikkeen, mikä 
liittyy ihmisyyteen. Samalla se merkitsee laajaa tie-
toisuutta ja yhteyttä ihmisen syvimpään olemukseen. 
Sen myötä tulee todellinen mahdollisuus saada yhteys 
Jumalaan, Logokseen, Tietoisuuteen Itsessään ja Pla-
tonin korkeimpiin arvoihin sekä kokea todellinen trans-
sendenssi.

Kun mennään kehityksessä eteenpäin, seuraavana 
ylöspäin on sielun ja hengellisyyden taso, jolla tavataan 
edustajia kristillisistä kirkkokunnista. He ovat sitou-
tuneet tiettyyn uskontokuntaan ja siksi jääneet Wilberin 
luokituksessa alemmalle tasolle kuin hengen tasolle. 
Esimerkkinä sielun tietoisuustasolle päässeistä otan 
luterilaisen uskon kuuluisimman filosofin ja teologin 
Sören Kierkegaardin (1813–1855). Häntä pidetään 
eksistentiaalifilosofian luojana, vaikka hänen jälkeensä 
tulleet eksistentialistit olivat ateisteja ja Kierkegaardille 
Jumala ja Jeesus olivat filosofian kulmakiviä. Eksisten-
tialismin mukaan ihminen on heitetty vapauteen ja sieltä 
hänen on selviydyttävä eteenpäin parhaan kykynsä 
mukaan.

Kierkegaardille Jumala tuli tutuksi jo pienestä pitäen 
ankaran pietistisen isänsä kautta, joka oli päättänyt kou-
luttaa pojastaan papin. Poika protestoi isäänsä viettä-
mällä opiskeluaikoina juuri sellaista aistillista elämää, 
mistä isä oli varoittanut. Hän joutui lyhyen elämänsä ai-
kana tekemään useita ”hyppyjä tuntemattomaan” tais-
tellessaan ahdistustaan ja masennustaan ja isäänsä vas-
taan. Tunnontuskissaan hän teki tuon kuuluisan hypyn 
tuntemattomaan eli eettiselle ja sieltä uskonnolliselle 
tasolle tietämättä etukäteen, putoaako kuilun pohjalle ja 
tuhoutuuko vaiko pelastuu. Vasta jätettyään kaiken 
muun ja hypättyään kristilliselle tasolle, hänen mielensä 
rauhoittui ja hän sai ”levon Jumalassa” vähän ennen 
kuolemaansa 42-vuotiaana. Tällä tasolla hän myös sai 
elävän yhteyden Jeesukseen ” silmänräpäyksen” muo-
dossa ja samalla valmistui hänen elämäntyönsä eksis-
tenssitasoista ja eksistenssifilosofiasta.  

Hengen tasolle päässeistä historiallisista henkilöistä 
otan esimerkiksi Benedictus de Spinozan  
(1632–1677). Hän oli alun perin juutalainen, jota 
alettiin kouluttaa rabbiksi. Alettuaan kritisoida Vanhan 
testamentin oppeja, hänet julistettiin kirkonkiroukseen 
ja karkoitettiin kauas maaseudulle, jossa hän elätti it-
seään silmälasien linssien hiojana. Samalla hän kirjoitti 
Etiikka-teostaan, jota ei kuitenkaan enää uskaltanut 
julkaista, vaan se julkaistiin vasta kun hän oli kuollut 
45-vuotiaana. Tämä teos kuuluu nykyisin filosofian 
klassikkoteoksiin. Kirkonkirous ja karkotus köyhien  
maalaisten pariin maaseudulle oli hänen teoriansa 
kannalta onnenpotku. Entisessä elinpiirissään hän oli 
seurustellut lähinnä rikkaiden juutalaisten, uskon-
oppineiden ja yliopistokoulutettujen kanssa. Nyt hänen 
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Keho ja mieli ovat ulkoisia 

ulottuvuuksia ja siten vain pieni osa 

olemassaolosta. Ne vain heijastavat 

Itseä, eli olemuksen korkeinta osaa. 

Sisäinen aito Itse merkitsee ihmisen 

luonnollisinta olotilaa, joka sulkee 

sisäänsä mielen, sillä aito Itse on 

yhteydessä kaikkeen, mikä liittyy 

ihmisyyteen.
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Marja-Liisa Hassi ja Tuula Uusitalo

Pääsiäisenä pidetyn työpajan Ihminen ja Jumala tarkoi-
tuksena oli pohtia itse kunkin jumalakäsitystä. Alkupu-
heenvuorossani kerroin, miten minun jumalakäsityk-
seni on muotoutunut ja miksi. 

Olin jo varsin nuorena päätynyt kahdesti ateistiksi: 
ensimmäisen kerran silloin, kun kuulin radion iltahar-
taudesta, että Jumala oli isä, siis mies. Tarkistin asian 
vielä aikaihmisiltä, että näin oli. Sitä en voinut uskoa, 
sillä miehet olivat juuri tulleet sodasta. Meillä – ja var-
maan monessa muussakin perheessä – isän saapuminen 
aiheutti monenlaisia häiriöitä. Isäni yski kovaäänisesti, 
kolisi portaissa sekä riiteli äidin ja mummon kanssa. Ja 
paha kyllä myös kiroili. Se, että Jumala olisi isä, ei näin 
ollen voinut olla uskottavaa pienen tytön mielestä. Sillä 
Jumalan sanottiin olevan hyvä ja rakastava. Sotiminen 
varsinkaan ei sopinut tähän jumalakuvaan.

Toisen kerran – kolmetoistavuotiaana – tulin ateistik-
si kävellessäni Malmin urheilukentän ohitse keksittyä-
ni ihan itse niin sanotun teodikeaongelman ts. kuinka 
kaikkihyvä, kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala voi 
sallia kärsimyksen. Olin miettinyt sitä koko matkan läh-
dettyäni kotoa mikä kesti noin seitsemän minuuttia ja 
vastasi vajaan puolen kilometrin matkaa. Päädyin sil-
loin lopullisen tuntuiseen ratkaisuun: Jumalaa ei ollut 
olemassa, koska hän ei vastannut näiden mahtavien 
käsitteiden, kaikkihyvä, kaikkitietävä ja kaikkivaltias, 
luomaa kuvaa. 

Sitten ihmettelin, eivätkö ihmiset olleet huomanneet 
tätä ristiriitaa ja päätin kertoa havainnostani myös muil-
le. Rippikoulussa hämmästyin erityisesti sitä, ettei 
perustelujani ymmärretty enkä saanut vastakaikua 
ajatuksilleni. Tosin ihmettelin myös hiukan sitä, miten 
kirkkorakennusten ym. uskontoon perustuvan kulttuu-
rin kävisi, jos ihmiset lakkaisivat uskomasta Jumalaan.

En tiedä, johtuiko samoihin aikoihin alkanut ma-

Via-Akatemian työpaja Kaukalinnassa pääsiäisenä 2015

Ihmisen ja Jumalan suhdetta etsimässä

sennukseni tästä ateistisesta maailmankatsomuk-
sestani vai päin vastoin. Vasta lähempänä kolmeakym-
mentä ikävuottani aloin etsiä siitä ulospääsyä. Sa-
maistin itseni hyvin yksinkertaiseen, fysiikkaan pe-
rustuvaan deterministiseen ja mekanistiseen maailman-
käsitykseen.

Jossain vaiheessa tuli vastaan sellaisia asioita kuin 
jooga, joka sananmukaisesti tarkoitti ”yhteyttä Juma-
laan” ja jolla näytti olevan jonkinlaista todellisuus-
pohjaakin esimerkiksi terveyshyötyjen muodossa, mikä 
herätti uteliaisuuteni. Terveyshyödyt olisivat olleet suo-
tavia, mutta entä Jumala? Sen voisi varmaankin unoh-
taa, selittää jollain järkeenkäyvällä tavalla. Tai sitten 
Jumala ehkä olisi olemassa, mutta se vaatisi sellaisia 
todisteita, joita en edes pitänyt mahdollisina.

En kuitenkaan löytänyt mahdollisuutta mennä jooga-
kursseille, ensimmäinen lapseni oli vielä pieni ja 
mieheni teki tutkimus- ym. tiedetyötä, joka vei suurin-
piirtein kaiken ajan mukaanluettuina illat ja viikonlo-
put. Niinpä päädyin intialaisen kirjallisuuden puoleen, 
mutta niissä puhuttiin aina opettajan tarpeellisuudesta. 
Lopulta – silloin ainoana mahdollisuutena – ilmaantui 
Kirjeopisto Via ja sen opettama raja-jooga, josta päätin 
ottaa selkoa. Sen esitteessä luvattiin oppilaan oman 
maailmankatsomuksen mukaista opetusta. 

Niinpä sitten liityin oppilaaksi sillä ajatuksella, että 
ateismini otettaisiin huomioon ja opetukset annettaisiin 
siltä pohjalta. Sehän ei pitäyt ihan tarkkaan ottaen paik-
kaansa, mutta pääsin kuitenkin eroon niistä ristiriitaan 
johtaneista käsitteistä ja ajatuskuluista, jotka estivät 
minua ymmärtämästä Jumalaa ja jumalasuhdetta realis-
tisemmin. Tilalle tuli ymmärrys Jumalasta ihmisper-
soonan tärkeänä – ja viisaimpana – henkisenä osana. Se 
olikin jo helpompi hyväksyä. 

Vaikka jaksoin taistella Jumalan olemassaoloa vas-

Pääsiäisenä alkaneen vialaista ajatus- ja kokemusmaailmaa käsittelevän työpajasarjan tarkoitus on 
etsiä ja löytää mm. ajattelumme johtolankoja ja pääpiirteitä ja tutkia niitä kukin omalta 

kohdaltamme – mutta myös yleisemmin suhteessa vialaisuuteen, esimerkiksi opetuskirjeisiin ja 
niiden soveltamiseen käytännössä sekä muuhun vialaiseen filosofiaan.

Tässä ensimmäisessä työpajassa, jonka ohjasimme, oli 
tarkoitus käsitellä ihmisen suhdetta Jumalaan henkilö-
kohtaisesti ja jos mahdollista kokemuksellisesti.

Tarkoitus oli, että syntyisi myös kysymyksiä. Ryhmät 
käsittelivätkin keskenään tätä aihepiiriä. Joitakin 
kysymyksiä syntyi ja niihin pohdittin vastauksia. Näitä 
oli tarkoitus käsitellä vielä seuraavana päivänä, mutta 
koska oli paljon kokousasioita ja niin monella oli kiire 
kotiin, asia jäi kesken. Näin ehkä olikin paras. Kaikki 
vie aikansa. Yhden illan mietinnän pohjalta ei oikeas-
taan jää vielä kovin paljon käteen. 

Nyt kun luet tätä lehteä – riippumatta siitä olitko pää-

siäisenä työpajassa vai et – voit itse ottaa omakohtaisesti 
kantaa siihen, mitä Jumala sinulle vialaisena merkitsee, 
mitä ajatuksia tai kokemuksia sinulla on Jumalasta. Tai 
mitä kysymyksiä aiheesta sinulla on. Työpajan aloitus-
puheenvuorot ovat tässä, kaksi hyvin erilaista lähesty-
mistapaa. Niiden avulla voit saada kiinni aiheesta. Mitä 
itse ajattelet, on kuitenkin tärkeintä. Todellinen tietämi-
nen lähtee omista ajatuksista.

Pyytäisimme ajatuksistasi lyhyitä kirjoituksia – tai 
ellei kokonaista kirjoitusta synny, niin ainakin yksin-
kertaisia, helposti ymmärrettäviä lauseita. Ne voi lähet-
tää Via Positivan boxiin vialainen@via.fi

Tuula Uusitalo

Kuinka minusta tuli ateisti – ja miten sitten kävi
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taan niin kauan, Jumala voitti. – Tässä ateistisessa vai-
heessa oli kuitenkin se puoli, että jouduin ajattelemaan 
Jumalaa monelta eri kannalta. Oikeastaan ajattelin 

Jumalaa lähes koko ajan. 
Nyt teilläkin on tilaisuus pohtia tätä kiehtovaa kysy-

mystä.

Ihmisen ja Jumalan suhdetta voi lähestyä vaikkapa 
tarkastelemalla Jumalan mahdollista ensisijaisuutta 
ihmiseen nähden. 

Maailman suurilla uskonnoilla on varsin erilaisia kä-
sityksiä Jumalasta. Kristinuskon mukaan Jumala on en-
sisijainen. Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Raama-
tun kertomuksen mukaan Jumala toisaalta karkotti ih-
misen paratiisista, koska ihminen teki pahaa. Ihminen 
siis etääntyi Jumalasta tehdessään pahaa. Itämaisia us-
kontoja taas yhdistää ajatus siitä, että maailmankaik-
keudessa vallitsee tavallaan ikuinen jumalallinen jär-
jestys. Ihmiselämän tarkoitus on oivaltaa tämä järjestys 
ja elää oma elämänsä sopusoinnussa sen kanssa. Jumala 
on eri uskontokunnissa joko kaikkialla tai ilmenee 
monina eri jumalina – tai sitten Jumalan olemassaoloon 
ei oteta kantaa. Esimerkiksi buddhalaisuudessa jumalat 
nähdään lähinnä väliaikaisina olentoina, jotka ovat 
myös jälleensyntymisen armoilla. Todellinen pelastus 
on mahdollista vain järjellisille ihmisolennoille. 

Kirjeopisto Vian opettaja T. E. Matilaisen antamista 
(ja Mirja Salonen keräämistä) tiedoista löytyy erittäin 
mielenkiintoisia ja mullistaviakin ajatuksia ihmisen ja 
Jumalan suhteesta. Matilainen puhui paljon luonnosta ja 
piti tärkeänä sen tutkimista. Hänen puheenvuoroistaan 
löytyy mm. ajatus luonnon ensisijaisuudesta Jumalaan 
nähden: ihminen on tullut luonnosta ja on edelleen 
luonnon osa, mutta Jumala on ”keksitty myöhemmin”. 
Luonto on ihmisen luoja. Toisaalta T. E. Matilaisen mu-
kaan jokainen on Jumala syntyessään ja ilmentää suun-
nitelmansa mukaan Jumalaa omalla tavallaan. Jumala 
siis liikkuu ihmisen mukaan. Ihmisen oma rooli ja suuri 
vastuu ilmenevät tiedoista, joiden mukaan ihminen ei 
henkisesti kehityttyään ole enää Jumalassa vaan hänestä 
tulee itse itselleen. Tällöin Jumala ei vastaa enää ihmi-
sen puolesta. Metafyysisesti ihminen on aina ollut itse 
itselleen, mutta henkistä kehitystä tarvitaan sen täyteen 
tiedostamiseen ja toteuttamiseen. 

T. E. Matilaisen katsoo, että ihmiskunnan tärkein 
päämäärä on tietoinen yhteys Jumalaan. Mitä sitten tar-
koitetaan tietoisen yhteyden rakentamisella Jumalaan? 
Gnostilaisuudessa ihminen yhdistetään Jumalaan 
nimenomaan tiedostamisen kautta. Kun ihminen on 
tullut tietoiseksi sielunsa jumalallisesta alkuperästä, 
hänen sanotaan saavuttaneet gnosiksen. Se on muut-
tunut tietoisuuden tila, jossa ihminen suuntautuu kohti 
todellista valoa ja rakkauden tekoja. Samoin Pekka 
Ervast yhdistää Jumalan tietoisuuteemme. Siten Jumala 
ei ole muukalainen, joka kohtelee meitä hyvänä tai 
huonona palvelijana, vaan meidän oma sisin itsemme, 
kuolematon tietoisuutemme. Ihminen tulee tietoiseksi 
siitä, että maailmankaikkeuden kaikkiallinen, näkymä-

tön alkuvoima on läsnä hänenkin sisässään. Niinikään T. 
E. Matilaisen ajattelussa Jumala ei ole ulkopuolella 
vaan kussakin ihmisessä. Oma Jumala on siis ihmisen 
sisällä. Saamme tietoja omasta sisäisestä Jumalasta mm. 
loogisen positiivisen ajattelutaidon avulla.

Tiedostamiseen ja Jumalan tuntemiseen liittyy oleel-
lisesti myös itsetuntemus. Esimerkiksi Pekka Ervast 
katsoo, että ihminen jolla on hämärät käsitykset juma-
lastaan, myös hämärästi tuntee itsensä. Lisäksi ihminen 
voi oppia tuntemaan itsensä ainoastaan siinä määrin, 
kuin hän oppii tuntemaan Jumalaansa. Opettaja T. E. 
Matilainen korostaa itsetuntemusta ehkä vieläkin enem-
män. Hänen mukaansa Jumalan tunteminen ei ole vält-
tämätöntä, vaan itsensä tunteminen. Jos luottaa itseen-
sä, on lähellä omaa Jumalaansa. Määrättyyn rajaan 
saakka siis on hyvä luottaa Jumalaan, mutta ennen kaik-
kea itseensä. Silloin ihmisestä tulee itsenäinen per-
soona. Niinpä Jumala on yhteistyössä ihmisen kanssa, 
kun ihminen on yhteistyössä itsensä kanssa. Toisaalta 
jos ihminen ivaa tai vihaa lähimmäistään, niin hän vihaa 
silloin omaa itsessään olevaa Jumalaa.

Nämä ajatukset ja näkemykset olkoot johdatuksena 
pohdintoihin siitä, miten itse ymmärrämme ja koemme 
Jumalan sekä miten Jumala näkyy tai toimii omassa 
arjessamme. T. E. Matilaisen mukaan Jumalan ajattele-
minen ja pohtiminen myös vahvistaa itsessämme olevaa 
omaa Jumalaa.

Marja-Liisa Hassi

Tietoisen yhteyden rakentaminen Jumalaan

Onnellisuuden pilvet

Sinä oikein onnellisena aamuna

Jumala loi pilviä taivaankanteen

Pieniä pilviä sadoittain, tuhansittain

Saadakseen ihmiset olemaan 

Onnellisia kanssaan.

Minutkin, suoraan unesta hän herätti:

Tule katsomaan, tule katsomaan!

Lainasin silkkisamettiset pilvikuviot

Suoraan Rakkauteni vaatearkusta 

Ja laitoin ne taivaalle.

Pehmeän vaalean oranssisen auringonvalon

Laitoin taivasta valaisemaan! 

– Kello viisi, kello viisi aamulla

Kaikki ihmiset Jumala halusi 

Olemaan onnellisia kanssaan.

Runo

Tuula Uusitalo



Timo Hoikkala
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Mielen ja kehon voima -messut olivat nyt ensimmäistä 
kertaa Parkanossa. Niiden yleisilmeeseen vaikutti se, 
että pöydät olivat kahdessa kehässä ympyräsalissa – jo-
ka muina aikoina on siis suosittu Käenkosken 
tanssilava. Tunnelma oli miellyttävä. 

Messuilla oli 44 näytteilleasettajaa. Näytteilleaset-
tajia ja myyjiä oli tullut ihailtavasti sekä Parkanosta että 
muualta maasta. Perinteisten kirja- ja kivimyyjien lisäk-
si siellä oli mm. käsitöiden, tiffany-töiden ja kenkien 
myyjiä. Näillä ei näyttänyt paljon kauppa käyvän – ai-
nakaan näin ensi kerralla. Kävijöistä oli suurin osa pai-
kallisia, Vaasasta ja Laihialta oli myös. 

Tilaisuus sisälsi kuusi luentoa, mahdollisuuden laiva- 
ja metsäretkeen, lounasruokalan ja kahvilan. Jälkeen-

Mielen ja kehon voima 
-messut Parkanossa 16.5.2015

Tässä kuvassa Timo Hoikkala on messuesittelijänä Tampere-
talossa Hengen ja tiedon messuilla.

päin ajatellen ehkä vähän liikaa toimintoja. Mutta sisua 
oli järjestäjäryhmällä!

Messuemäntänä oli ihastuttava Kirsi Ranto. Hän 
soitti aika ajoin korokkeella sähköurkuja ja lauloi. 
Kirsin laulu oli jollain lailla henkistynyttä ja tietysti 
ammattitaitoista. Oli helppo ryhtyä juttelemaan hänen 
kanssaan, siksi että Via-Akatemian pöytä oli hyvin lä-
hellä esiintymislavaa – vain hieman oikealle siitä. Kes-
kustelimme hänen tiestään elämässä, muun muassa. (En 
silti pyytänyt nimikirjoitusta!) 

---

Tapaamistani ihmisistä osa oli meille tuttuja 
vaikuttajia ja näytteilleasettajia Tampereen Hengen ja 
tiedon messuilta. Tero Lahdes, Kalevi Riikonen, 
Matti Niskala ja Timo Toikka mm. tulivat minulle tu-
tuksi. Kukin edustaa omaa alaansa spesifillä tavalla. 

Olemme joskus miettineet, miksi meillä ei ole nuoria 
joukossamme. Siinä suhteessa kiinnostavat yhteisö oli 
jo Tampereen Hengen ja tiedon messuilta tuttu Maa ja 
Taivas, Helsingissä se kulkee nimellä Nouseva Aurinko. 
Siinä kaikki ovat nuoria, vetäjän näköinen mies on kes-
ki-ikäinen. Heillä on Healingkurssit I/II, meditaatio I/II. 
Nuoret tuntuvat toimivan itsenäisesti ja itseohjautuvasti 
sekä toisaalta yhteisöllisesti. 

Olen käynyt Maa ja Taivas -yhteisön entisten elämien 
lukemuksessa Tampereella: oli mielenkiintoinen koke-
mus. Healing-hoidon kokeilun tein nyt Parkanossa. 

Messutapahtuman tuotto oli meille aika vaatimaton, 
saimme kuitenkin pöytävuokran lähes maksetuksi. En-
simmäinen asiakas osti heti aluksi neljä Uutta Safiiria 
kerralla. Kurssia koskeva esite loppui kokonaan. Muu-
tama Johdanto ajatusjoogaan -esite kiinnosti myös mes-
sukävijöitä. 

Parkanon naapurikunnassa, Hämeenkyrössä asuu 
Matti Niskala. Hän on 2014 julkaissut runokokoelman 
Yksisarvinen Hämeenkyrössä.  Minulla on nyt se teos, 
ostin sen messuilta. Ultrassa oli siitä hyvä arvostelu, ja 
aloin ymmärtää, että runoteoksen arvostelu on tavallista 
kirjoittamista vaativampaa. 

Annoin Uuden Safiirin, jossa oli Kristiina Törnud-
din kirjoitus Intiasta, kirjoittajalle itselleen. Hän oli 
haltioissaan tekstinsä julkaisemisesta. Juttu Intiasta 
olikin monivivahteinen, tämä maa näyttäytyy vierai-
lijalle sadoilla eri tavoilla. 

Tässäpä tämä. Ja olihan se mielenkiintoinen messu-
kokemus. 
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Via ry:n paikallisosastojen puheenjohtajat ja hallituksen 
jäsenet kokoontuivat toukokuun viimeisenä päivänä Va-
lon Tilaan Helsinkiin neuvottelupäivälle. Aiheena oli 
Via ry:n ja sen paikallisosastojen tulevaisuuden toi-
minta. Tilaisuudessa todettiin, että hakemalla inspiraa-
tiota luovuudesta aktivoidaan paikallisosastojen toi-
mintaa sopivaksi tämän ajan ihmisille, henkisen tien 
kulkijoille.  Samalla etsitään ja löydetään parhaat mah-
dolliset ratkaisut ja toimintatavat.

Mottona oli: Keskitymme neuvottelupäivänä uusien 
mahdollisuuksien ja ratkaisujen löytämiseen pienryh-
missä. Yhdessä luomme Via ry:lle ja sen kullekin jäse-
nelle positiivisen tulevaisuuden! 

Jouko Palonen esitteli tilaisuuden ohjelman ja ta-
voitteet. Kuulumisten ja lämmittelyn jälkeen jakaan-
nuttiin ryhmiin keskustelemaan ja ideoimaan.

Pienryhmissä pohdittiin muun muassa Via ry:n 
tehtävia ja mahdollisuuksia paikallisosastoissa.  Mie-
tittiin, mitä paikallisosastoissa halutaan ja voidaan teh-
dä ja mikä innostaa ja aktivoi ihmisiä. Lisäksi pohdit-
tiin keinoja Kirjeopisto Vian rajajoogan ja sen tunne-
tuksi tekemiseksi.

Paikallisosastojen toiminta kaipaa aktivointia

Kahvitauon jälkeen jatkettiin pienryhmätyöskentelyä ja 
ideointia. Ryhmät miettivät, miten  paikallisosastojen 
toiminta toteutuu parhaiten. 

Tämän jälkeen aloitettiin yhteiskeskustelu ja pien-
ryhmäkeskustelujen yhteenveto.

Valon Tilassa mukana olivat Timo Ala-Reinikka, 
Börje Fri, Tauno Halme, Marja-Liisa Hassi, Sinikka 
Juntura, Kaisa Pakkala, Jouko Palonen, Helena Pel-
toniemi, Rauni Pietarinen, Timo Ristiluoma, Terttu 
Seppänen, Marja-Leena Salojuuri, Pekka Tanttari 
ja Pirkko Viskari sekä Elina Kakko Kemistä skypellä. 
Idea neuvottelupäivästä oli Kaisa Pakkalan ja Tauno 
Halmeen ansiota. Jouko Palonen yhdessä Marja-Liisa 
Hassin kanssa ideoi ja laati päivän ohjelman.

Päivän aikana keskusteltiin paikallisosastojen tilan-
teista ja etsittiin yhdessä ratkaisuja toiminnan virkistä-
miseen. Kaikki puheenjohtajat eivät päässeet kokouk-
seen, mutta heille kaikille oli lähetetty kutsu ja päivän 
ohjelma. Kaikki tieto ja kokemukset paikallisosastoista 
ovat tarpeen Via ry:n toiminnan nykytilan kartoitta-
miseksi sekä hyvien eteenpäin vievien ratkaisujen löy-
tämiseksi. 

Meillä mukana olleille oli ilo tavata jälleen toisi-
amme ja kuulla eri paikallisosastojen toiminnasta, sillä 
edellisestä vastaavasta kokouksesta oli kulunut jo lähes 
neljännesvuosisata. Olemme toki kokoontuneet Via 
ry:n hallituksen ja yhdistyksen kevät-, syys- ym. muihin 
kokouksiin, mutta niissä ei ole jäänyt riittävästi aikaa 
paikallisosastojen toiminnan ja tilanteiden kartoittami-
seen. Neuvottelupäivän keskiössä oli siis paikallisosas-
tojen toiminta, sen kartoittaminen sekä tulevan ideointi, 
joita työstettiin neljässä pienryhmässä. Jokainen pien-

Neuvottelupäivillä mietittiin 
vialaisen tulevaisuuden suuntaa

ryhmä kirjasi esiin nousseet ajatukset ja ideat ja niitä kä-
siteltiin lyhyesti neuvottelupäivän lopuksi. Alla listat-
tuna lyhyesti pienryhmien tuotoksia. 

Neuvottelupäivillä keskityttiin miettimään vialaisen toiminnan 
tulevaisuuden näkymiä pienryhmissä.

Jouko Palonen ja Pekka Tanttari

- meditaatio, mystiikka, mindfullness
- tunteiden kehittäminen
- tieteelliset läpimurrot (luennot aiheesta)
- yhteiset harrastukset
- tunnetuksi tekeminen, ilmaisutaito
- esittelytilaisuudet, taidenäyttely
- esitelmät, tiedon jakaminen, aktivoiminen piireissä
- filosofiatyöpajat, vialaisuuden olennaisin sisältö?  
- markkinointi, postikortit, julisteet
- ilmaisesityksiä, kirjallisuuspiiri 
- mitä kursseja voisin itse pitää
- Via-Akatemian luennot skypen kautta
- yhteisön lehtien toimitustyön eri tehtävien jakaminen
- uuden löytäminen, uudet eettiset bisnesideat
- timantti: opetuskirjeet
- alueelliset yhteiset kokoontumiset, piirit
- voi tulla sitoutumatta, vapaa keskustelu, illanvietto, 

kakkukahvit tutuille
- arkityöt, konsertit 
- laajempi kansalaistoiminta

Neuvottelupäivän aikana vallitsi hyvä eteenpäin me-
nemisen henki ja pienryhmissä käytiin vilkasta keskus-
telua, vaikka ajanpuutteen vuoksi loppukeskustelu jäi 
lyhyeksi. Aikomus ei ollutkaan ratkaista kaikkea ker-
ralla, vaan päätimme kokoontua uudelleen ja varata li-
sää aikaa paikallisosastojen toiminnan kehittämiseen ja 
ideointiin: mitä muuta parannettavaa toiminnasta löy-
tyy? Kiinnostuksesta uuteen kokoontumiseen ilmoitti-
vat ainakin ne puheenjohtajat, jotka eivät vielä tähän ti-
laisuuteen päässeet mukaan. Tavoitteena on saada pai-
kallisosastojen toiminnan ja sen jäsenten korkein poten-
tiaali käyttöön sekä onnistua Kirjeopisto Vian rajajoo-
gan tunnetuksi tekemisessä ja eteenpäin viemisessä, mi-
kä on yhdistyksemme toiminnan perimmäinen tarkoi-
tus.
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Vappu 2015 on nyt menestyksekkääsi takanapäin, ja 
tyytyväisin mielin voimme todeta tuloksen olleen 
erittäin hyvän. Säiden haltijat olivat myös suosiollisia, 
ja myyntimme valtakunnallinen tulos oli noin 5.000 
euroa kulujen ja alv:n vähentämisen jälkeen. Tästä iso 
kiitos kaikille projektissa eri muodoin mukana olleille, 
niin myyjille, täyttäjille, kuljettajille, suunnittelijoille 
kuin huoltotöissä eri muodoin mukana olleille. Pienestä 
väkimäärästä huolimatta kaikki työt saatiin hoidettua, ja 
erityisesti Helsinkiin saatiin apujoukkoja eri puolelta 
Suomea.

Erityisesti tänä vuonna useampikin ostaja totesi että 
hintamme olivat kohtuullisia, vaikka emme niitä ole 
erityisemmin laskeneetkaan – ilmeisesti kilpailijat ovat 
sitten korottaneet. Myynti sujui mukavassa hengessä ja 

Ilmapallomyynnissä 
koettua ja havaittua

asiakkaita riitti sopivasti.
Myynnin jakautumisesta voidaan todeta sen verran, 

että suurin osa, lähes 80 prosenttia bruttotuloksesta tuli 
marketeista, loput keskustamyynnistä. Keskustamyyn-
nin osalta kulut ovat kuitenkin pienemmät, ja osa pal-
loista marketeista jääneitä, joten siitä saatava tulos on 
myös hyvä.

Kaiken kiireen keskellä vappua ehdittiin juhlista-
maan lasillisella kuohuviiniä, ja Helsingin vappu pää-
tettiin Valon Tilan loppusiivoukseen ja sen jälkeen nau-
tittiin hyvin ansaittua täytekakkua.

Kiitosterveisin,
Helsingin ja Tampereen vappupallotiimit

Marja-Liisa 
Hassi ja Yrjö 
Honkala 
vialaisten 
vappupallo-
myynnissä.
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KERIMÄEN KUULUMISIA • KERIMÄEN KUULUMISIA 

Sinikka Juntura

Kokousviikonloppu 20.–22.2.2015
Via-Akatemian säätiön kevätkokous ja Via ry:n halli-
tuksen kevätkokousta valmisteleva hallituksen kokous 
olivat viikonlopun aikana. Lauantai-iltana viimeiste-
limme saunan jälkeen Via-Akatemian säätiön hake-
musta liikenne- ja viestintäministeriön mediainno-
vaatiokilpailuun. Kilpailusuunnitelma jätettiin ja paljon 
opittiin, vaikka finaalipaikkaa ei saatukaan.

Via ry:n hallitus valmisteli pääsiäisen kevätk-
okoukselle esitettäväksi toimintakertomuksen ja tilit 
vuodelta 2015, kun Via-Akatemian säätiön kevätko-
kous vahvisti ne jo omasta toiminnastaan. Sekä Via ry:n 
että säätiön hallitukset päättivät hakea Kerimäen 
Osuuspankista lainaa taloudellisen tilanteen helpotta-
miseksi. Pankki ei lisälainaa myöntänyt. Sen mukaan 
esitetyt säästöt eivät olleet riittävät taloutemme 
tasapainottamiseksi.

Pääsiäistapahtuma 2.–5.4.2015
Lauantaina oli Via ry:n kevätkokous, missä vahvistettiin 
yhdistyksen tilit ja toimintakertomus vuodelta 2015.  
Kokouksen jälkeen Terttu Seppänen kertoi puheen-
vuorossaan Uusi Safiiri -lehden toimintaa ohjaavista 
periaateista sekä esitti myös tilastollisen analyysin leh-
den kirjoittajista (vuosilta 1997–2015): kirjoittajia kaik-
kiaan 106, joista Kirjeopisto Vian oppilaita 67, Via-
Akatemian toiminnan kautta tulleita (tuntiopettajat, 
messuilla tavatut ym.) 11, YTR:ään kuuluvien hen-
kisten liikkeiden edustajia 18, itse toimitukseen yhtey-
den ottaneita 7 ja pyydettyjä asiantuntijakirjoituksia 3.  
Päivällisen ja saunan jälkeen vuorossa oli Vialaisen filo-
sofian työpaja, aiheenaan Ihmisen ja Jumalan suhde, 
alustajina ja ohjaajina Marja-Liisa Hassi ja Tuula Uu-
sitalo. Työpajasta enemmän ss. 29–30. 

Via-Akatemian säätiön hallitus kokoontui sun-
nuntaina. Mediainnovaatiokilpailuun laadittu hankeha-
kemus antoi alkusysäyksen niin että valmius tehdä uusia 
päätöksiä oli syntynyt. Kokous päätti että syksyn Uusi 
Safiiri on printtilehden viimeinen numero ja että lehti 
muuttuu digitaaliseksi 2016 alusta, jolloin toimitus-
vastuun ottavat uudet tekijät, päätoimittajana Marja-
Liisa Hassi ja taittajana Timo Ristiluoma. Pääsiäis-
aterian jälkeen lauloimme yhdessä kyläläisten kanssa 

pääsiäissäveliä Kaukalinnan kyläkappelissa, esilau-
lajina kanttori Sinikka Litmanen ja kirkkokuoron 
vahvistettu kvartetti. 

Uudet lainahakemukset hyväksyttiin – Wanha 
Apteekintalo myyntiin

Pääsiäisenä Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön koko-
ukset hyväksyivät uudet rahoitushakemukset: 15.000 
euron lisälaina säätiölle ja Via ry:n tilin muuttaminen 
luotolliseksi, limiitti 15.000 euroa. Myös Kerimäen 
Osuuspankki hyväksyi uudet hakemukset kun niissä oli 
lähdetty siitä että Wanha Apteekintalo laitetaan myyn-
tiin ja luvattu että myynnistä saatavilla rahoilla mak-
setaan sekä Via ry:n että Via-Akatemian säätiön lainat 
takaisin. 

Suur-Savon OP-kiinteistökeskuksen välittäjä Matti 
Tanhuamäki on käynyt Wanhalla Apteekintalolla. 
Saamiensa tietojen ja ottamiensa valokuvien pohjalta 
hän on keskustellut toimistonsa kollegojen kanssa ja 
antanut maksutta suullisen myyntihinta-arvion: 200 000 
euroa. Arvio on tämän alueen hintatasoa vastaava. Tan-
huamäki on myös ilmoittanut että OP-kiinteistökeskus 
on kiinnostunut ottamaan Apteekintalon myynnin 
hoidettavaksi. Siinä tapauksessa että käynnissä olevat 
keskustelut potentiaalisen ostajan kanssa eivät johda 
kauppaan teemme sopimuksen Apteekintalon myyn-
nistä kiinteistönvälittäjän kanssa.

Apteekintalon myynnin jälkeen Via ry:ltä jäävät 
lainanhoito- ja kiinteistökulut pois. Kun lisäksi 
hoidamme kirjanpidon itse talkootyönä ja siirrymme 

Wanha Apteekintalo myyntiin ja 
Uusi Safiiri digilehdeksi

Pääsiäisenä Via-Akatemian säätiön hallituksen kokoukses-
sa tehtiin päätös Uusi Safiiri -lehden siirtymisestä digitaali-
seen muotoon. Samalla valittiin uusi toimitus. Vuoden 2016 
alusta Marja-Liisa Hassi aloittaa päätoimittajana ja Timo 
Ristiluoma taittajana.
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tilintarkastuksesta toiminnantarkastukseen pienenevät 
kulut yhteensä noin 30.000 euroa vuodessa. Tosin 
vuokraus- ja majoitustoiminnan tuotot, noin 15.000 
euroa 2014, jäävät pois. Vapaaehtoisia kuukausilah-
joituksia tarvitsemme Apteekintalon myynnin jäl-
keenkin, kuitenkin nykyistä vähemmän. Myös säätiö 
tarvitsee lahjoituksia vaikka Kaukalinna pidetään tal-
vikaudella osan aikaa suljettuna ja Uusi Safiiri -lehti 
muuttuu sähköiseksi 2016 alusta. 

Uudet säännöt työn alla 
Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sääntöjen muutta-
minen tuli ajankohtaiseksi tämän vuoden vuoden alussa 
kun Kirjeopisto Via siirtyi Via-Akatemian säätiön 
omistukseen. Myös uusi joulukuun alussa voimaan-
tuleva säätiölaki aiheuttaa muutoksia säätiön sääntöi-
hin. Nyt voimassaoleva yhdistyslaki sallii mm. 
toiminnantarkastajien valitsemisen tilintarkastajien 
sijaan, vaikka yhdistyksen sääntöjä ei vielä ole muu-
tettu. Keskustelua sääntömuutoksista on käyty tämän 
vuoden kokouksissa Kaukalinnassa ja Valon Tilan 
ryhmäkeskusteluissa, 14.4. ja 20.5.2015. 

Vuokraus ja majoitus
Wanhalla Apteekintalolla majoitusvuorokausia kertyi 
helmikuussa 9, kun Raili Tynkkynen hoiti 3 jakutia-
laisen jääveistäjän majoituksen ja ruokailut. Huhti-
kuussa majoitusvuorokausia oli 1. Toukokuussa Ap-
teekintalolla oli kastejuhla missä vieraita oli noin 40. 

Kiinteistöjen ja pihojen kevättyöt alkaneet
Pihat on haravoitu ja lehdet kuljetettu maantäyttö-
kaatopaikalle. Sammalta on poistettu Kaukalinnassa 
ulko- ja päärakennuksen katoilta. Ikkunaliimapaperit on 

poistettu ja ikkunoita pesty sisältä. Ruohonleikkurit on 
huollettu ja nurmikot ajettu jo kahteen kertaan. 
Naapurin isännältä vuokratulla koneella polttopuita on 
pilkottu ja pinottu.
Vieraita Kaukalinnassa  
Savonlinnan Henkinen Elämänkatsomus HEK ry vietti 
23.5. Kaukalinnassa kevätkauden päättäjäiset, 
hekryläisiä oli mukana 20. Ohjelmassa oli tutustumista 
puolin ja toisin, kevätlauluja salissa ja  meditaatiohetki 
kappelissa sekä toimintamme esittelyä. Välillä nau-
tittiin talkoolaisten tarjoama lounas ja iltapäiväkahvit 
ennen kotiinlähtöä Wanhan Apteekintalon kautta. 

Katri Nousiainen kävi Kaukalinnassa 27.5. tuomassa 
valmiin opinnäytetyönsä: Kaukalinna – Vanhan 
kappalaisen pappilan historiaselvitys. Restaurointi. 
Sinikka Juntura otti vastaan työn ja ojensi Katrille 
kiitokseksi Via-Akatemian säätiön myöntämän 
stipendin. Lisää Katri Nousiaisesta 22. 5–6 ja hänen 
opinnäytetyöstään ss. 7–26.

Luentoja ja messuja 
Vialainen yhteisö on ollut näytteilleasettajana Jooga-
f e s t i v a a l e i l l a  H e l s i n g i n  K a a p e l i t e h t a a l l a  
28.2.–1.3.2015, Hengen ja Tiedon messuilla Tampereen 
Tampere-talossa ja Mielen ja kehon voima -messuilla 
Käenkoskella, Parkanossa 16.5.2015. Lue myös Timo 
Hoikkalan kirjoitus Parkanon messuista s. 31.

Terttu Seppäsellä oli Joogafestivaaleilla luento Aja-
tusten avulla sisäiseen eheyteen molempina päivinä ja 
Hengen ja Tiedon messuilla 11.4. miniseminaari otsi-
kolla Johdatus ajatusjoogaan. Henkisten liikkeiden yh-
teistyöryhmän, YTR:n, seminaarissa Rauha on jokainen 
askel, 9.5.2015, Balderin salissa Helsingissä Tertun 
esityksen otsikko oli Ajatus sisäisen rauhan Luojana.

Kanttori Sinikka Litmanen vahvistetun 
kvartetin myötä ohjasi pääsiäis-
sunnuntaina lauluhetken Kaukalinnan 
kyläkappelissa.
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Sivusto on tarkoitettu Via ry:n jäsenille. Se tulee 
kehittymään ja mukautumaan yhteisön 
organisaation uudistuessa ja uusien toimintojen 
tullessa käyttöön.

Alkuun pääset valitsemalla etusivun kirjautumis-
ruudussa ”Luo uusi käyttäjätili”. Tunnuksen teko on 
helppoa, täydennä nimi ja sähköpostiosoitteesi (mie-
lellään ylläpidolle tuttu esimerkiksi vialaisista sähkö-
postilistoista) ja lue sivuston säännöt läpi. Mikäli hy-
väksyt säännöt, valitse rasti sivun alareunasta ja paina 
viereisestä napista.

Tämän jälkeen ylläpito saa viestin tunnuksestasi ja 
aktivoi tunnuksen. Tämänkaltainen menettely on 
tarpeen, etteivät erilaiset roskapostittajat ja automaat-
tiset ”botit” rekisteröidy järjestelmään. 

Kun ylläpito on aktivoinut tunnuksen, saat siitä 
ilmoituksen ilmoittamaasi sähköpostiin. Tässä viestissä 
on linkki, josta pääset asettamaan salasanasi. Huomaa 
siis, että ylläpito ei lähetä sinulle sähköpostia, eikä ikinä 
eikä milloinkaan tule kyselemään mikä se on, 
varsinkaan sähköpostitse! 

Tämän jälkeen olet vapaa siirtymään jäsensivustolle. 
Tätä kirjoitettaessa sieltä löytyy mm. jäsenlehtiä pdf-
muodossa, kalenteri ja kuvagalleria sekä wiki, jonka 
avulla voimme yhteisvoimin toteuttaa tekstejä. Tällä 
hetkellä siellä on sanasto, joka auttaa paitsi muita myös 
itseämme sisäistämään erilaisia käsitteitä kirjalliseksi 
muodoksi asti.

Kesän aikana toiminnallisuutta lisätään esim. 
kokousten pöytäkirjat ja monet hallinnolliset asiat olisi 
hyvä olla kootusti yhdessä paikassa, ja käytännössä 

jokaisessa sivussa on kommentointimahdollisuus. Näin 
kokouksissa päätetyt asiat ja toiminnan läpinäkyvyys 
paranevat ja tavoittavat jäsenet helpommin.

Tuossa tulikin mainittua tuosta kommentoinnista. 
Olisi hienoa, jos sivuilla lähtisi keskustelu (kommen-
tointi) eri asioista käyntiin, tätä on tässä odoteltu. Myös 
varsinainen keskustelupalsta voidaan lisätä, mikäli 
katsotaan tarpeelliseksi. Kalenteriin voi jokainen myös 
merkitä kalenteritapahtumia, vaikka kaukaisestakin 
historiasta. Näin syntyisi yhteisön kalenteri ja his-
toriikki yhteisvoimin. Kalenterilla on myös lisäkäyttö: 
kun esimerkiksi kalenterissa on esitelmä, esitelmöitsijä 
voisi lisätä siihen liitetiedostona esitelmänsä vaikkapa 
ppt- tai pdf-muotoisena, mikäli sellainen sattuu löyty-
mään. Näin esitelmä tavoittaa heidätkin, jotka eivät 
paikalle päässeet.´

Toinen erityinen asia on siis wiki, jota ollaan tätä 
kirjoitettaessa ottamassa käyttöön. Wiki on yhteistyönä 
tehtävä teksti, jossa jokainen voi ottaa osaa kirjoittami-
seen. Nyt siellä on sanasto, jossa olevia käsitteitä olisi 
tarpeen loogistaa ja selventää – mitä me vialaiset oi-
keastaan niistä ajattelemme. Tausta-ajatuksena on luoda 
perusteita vialaiselle filosofialle, tässä on tilaa jokaisen 
työpanokselle ja ajatuksille.

Nähdään intrassa, kaikki innolla tekemään tun-
nuksia!

Terveisin ylläpito / Timo Ristiluoma

Vialaisilla oma jäsensivusto 

Muista tämä osoite: http://www.via.fi/intra/

VIA-AKATEMIA 20 VUOTTA!

Onnittelut T.E. Matilaisen ja M. Salosen 

Juhlarahastoon

Via-Akatemian VII kesäakatemian juhannuspäivän iltajuhlassa Via ry ja Via ry:n 

paikallisosastot esittävät onnittelunsa Via-Akatemialle.

Sekä henkilökohtaiset että paikallisosastojen muistamiset voi osoittaa Juhlarahaston 

tilille: Via-Akatemian säätiö/Juhlarahasto 513300- 60905873,

IBAN FI03 5133 0060 9058 63, BIC OKOYFIHH, viite 12920.
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Via-Akatemia 
on Facebookissa

Paikallisosastoissa tapahtuu

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

Jaa tapahtumia omalle kaveripiirillesi!

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

Kuukausilahjoitukset 
elämäntavaksi 

Ja Via ry saa paljon hyvää aikaan

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

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

Etelä-Suomen alue

Helsingin paikallisosasto
Kokoontuminen Valon Tilassa, Uudenmaankatu 35.
Yhteinen piiri sunnuntaisin klo 18. Kesäristeily 13.6., 
lisätietoja Timo Ala-Reinikalta, 040 774 6660. Kutsu 
sähköpostitse. Ilmoita sähköpostiosoitteesi: 
börje.fri@gmail.com ja yrjo.honkala@kolumbus.fi. 
Lisätietoja: Börje Fri, 0400 690 381 ja Yrjö Honkala, 
050 534 9519.

Järvenpään paikallisosasto
Piirit Mirja Mikkosen kotona erikseen sovittavina 
aikoina. os. Wärtsilänkatu 42 b, 04400 Järvenpää.
Seuraava piiri la 6.6. klo 13. Lisätietoja: Jari Hasu 
040 775 3203.

Lohjan paikallisosasto
Piirit sunnuntaisin. Seuraavat 20.9., 18.10. ja 22.11. 
klo 15 Tauno Halmeen kotona, Karnaistenkatu 45 C 
38, 08100 Lohja. Lisätietoja: Tauno Halme 0400 887 
669. Piirit sunnuntaisin. 

Porvoo
Piirit erikseen sovittavina aikoina. Seuraava piiri 
syksyllä. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja: Desiree Kantola, desiree.k@sulo.fi, 
050 354 6160.

Länsi-Suomen alue

Tampereen paikallisosasto 
Piirit sunnuntaisin. Seuraava piiri su 30.8. klo 17, 
paikka avoin. Lisätietoja Pirkko Viskari, 
040 845 5493 ja Timo Hoikkala, 040 553 5612.

Turun paikallisosasto
Ajatusmeditaatiopiirit sunnuntaisin. Seuraavat  13.9., 
18.10., 15.11. ja 13.12. klo 18 Kaisa Pakkalan kotona, 
Paimalantie 376, 20460 Turku. Su 12.7 klo 14 
lummepiknic Ruissalon kasvitieteellisessä 
puutarhassa. Lisätietoja Kaisa Pakkala 044 992 6191.

Keski-Euroopan paikallisosasto
Tietoja  tapaamisista Veijo Kruth +32 47 544 7639, 
veijo.kruth@skynet.be

Itä-Suomen alue

Kouvolan paikallisosasto
Paikallisosastomme tekee matkoja Kerimäelle 
talkoisiin/tapahtumiin ja kokousviikonloppuihin. 
Kyytejä tarjolla!
Piiritapahtumista tietoa myöhemmin. 
Lisätietoja: Pekka Tanttari, 040 748 3912.

Savonlinnan paikallisosasto
Tietoja piireistä, tapahtumista ja talkootöistä; Sinikka 
Juntura, 040 825 5165.
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Vialainen tapahtumakalenteri
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

11.2.2015 Ryhmäkeskustelu; mediainnovaatiokilpailu, Helsinki
14.2.2015 Ajatusjoogan johdantokurssi, Valon Tila, Helsinki
19.–22.2.2015 Majoitus ml. ruokailut, Wanha Apteekintalo
20.–22.2.2015 Kokousviikonloppu
22.2.2015 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
28.2.–1.3.2015 Joogafestival, Helsinki

7.3.2015 Via-Akatemian luento, Helsinki
11.3.2015 Ryhmäkeskustelu; vialaiset lehdet, Helsinki
15.3.2015 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi

2.–5.4.2015 Pääsiäistapahtuma
5.4.2015 Pääsiäissäveliä Kaukalinnan kyläkappelissa
11.–12.4.2015 Hengen ja Tiedon messut, Tampere
15.4.2015 Sääntökokous, Valon Tila, Helsinki
16.–17.4.2015 Majoitus, Wanha Apteekintalo
18.4.2015 Via-Akatemian luento, Helsinki
19.4.2015 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
28.4.–1.5.2015 Vapun ilmapallomyynti, Helsinki ja Tampere

Pihojen ja kiinteistöjen kevättyöt
9.5.2015 Henkisten liikkeiden yhteistyöryhmän, YTR:n seminaari, Helsinki
16.5.2015 Mielen ja kehon voima -messut, Parkano
20.5.2015 Sääntökokous, Valon Tila, Helsinki
21.-25.5.2015 Talkootöitä Kaukalinnassa ja Wanhalla Apteekintalolla 
23.5.2015 Kastejuhla, Wanha Apteekintalo
23.5.2015 HEK ry viettää kevätkauden päättäjäiset Kaukalinnassa 
24.5.2015 Via-Akatemian ajatusjoogakoulu, Kemi
31.5.2015 Via ry:n puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten tapaaminen, Helsinki

Aamiaismajoitus,  Wanha Apteekintalo ja Kaukalinna
3.–4.6. ja 6.–7.6. Majoitus
8.–14.6. Kiinteistöjen ja pihojen kesätöitä, kesäakatemian valmisteluja
19.–25.6.2014 Via-Akatemian VII kesäakatemia
24.6.2015 Kesäsäveliä Kaukalinnan kyläkappelissa

Aamiaismajoitus, Wanha Apteekintalo ja Kaukalinna
18.–19.7.2015 Majoitus
19.7.2015 Rippijuhla

Aamiaismajoitus, Wanha Apteekintalo ja Kaukalinna
1.8.2015 Hääjuhla
7.–9.8.2015 Henkisten liikkeiden yhteistyöryhmän, YTR:n viikonloppuseminaari, Matku
15.8.2015 Hääjuhla
23.8.2015 Elosäveliä Kaukalinnan kyläkappelissa
30.8.2015 Via-Akatemian luento, Turku

12.–13.9.2015 Viisas elämä -messut, Tampere
26.-27.9.2015 Sateenkaaripäivät, Turku

2.–4.10.2015 Talkootyö- ja kokousviikonloppu
10.–11.10.2015 Hengen ja Tiedon messut, Helsinki
24.10.2015 Via-Akatemian luento, Helsinki
25.10.2015 Via-Akatemian luento, Turku
30.10.–1.11.2015 Pyhäinpäivän tapahtuma
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Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat

AJATUSJOOGA

Perinteistä Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia 
toteutetaan myös ryhmäopetuksena ajatusjoogakouluissa 
sopimuksen mukaan.
Lisätietoja kurssista ja ajatusjoogan johdantoluennoista: 
Terttu Seppänen, 050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi,
ilmoitus s:lla 43. 

Ajatusjoogakoulu Kemissä 
Tiedustelut: Elina Kakko, 050 562 2688, 
elliinakakko@gmail.com

Tulossa kurssi Joogaa, ajatusjoogaa ja musiikkia
Tiedustelut: Elina Kakko, 050 

TAPAHTUMAT KESÄLLÄ

Via-Akatemian VII kesäakatemia
Via-Akatemian 20-vuotisjuhlatapahtuma
Aika: 19.–25.6.2015
Paikka: Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki
Katso ilmoitus lehden takakannessa.

Elosäveliä su 23.8.2015 klo 15, Sinikka Litmanen

Aamiaismajoitusta Kerimäellä Savonlinnassa
Wanhalla Apteekintalolla, Ristisolantie 1 ja 
Kaukalinnassa, Viitamäentie 189.
Katso ilmoitus s. 2.

TULOSSA SYKSYLLÄ
Yleisöluennot Helsingissä
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35
Oviraha: 10 euroa. Kahvitarjoilu.
Lauantaina 24.10.2015 klo 13–16
Paranemisen tie, Rauni Pietarinen
Sähkö luonnossa ja ihmisessä, Timo Ristiluoma
Lauantaina 14.11.2015 klo 13–16
Taivas, juuri tässä ja juuri nyt! - Se ei ole fyysisesti 
kaukana, vaan olemassa vain toisella taajuudella, 
Marja-Leena Salojuuri
Luennolla avataan polkua henkisen ja fyysisen 
olemisemme välille mm. Kirjeopisto Vian opetusten ja 
tri Eben Alexanderin kuolemanrajakokemusten 
näkökulmasta.

Yleisöluennot Turussa
Paikka: Maarian Myllyoja, Ruusuportti, Paimalantie 374
Oviraha: 10 euroa. Kahvitarjoilu.
Sunnuntaina 30.8.2015 klo 13–16
Pyhien paikkojen merkitys, Riitta Wahlström
Sunnuntaina 25.10.2015 klo 13–16
Karman laki ja jälleensyntyminen, Ritva Peltomäki

 

 

 

 

562 2688, 
elliinakakko@gmail.com

Lauluhetkiä Kaukalinnan kyläkappelissa
Kesäsäveliä ke 24.6.2015 klo 19, Elina Kakko

Adventtijuhla ja Turun paikallisosaston 40-
vuotisjuhla
Lauuantaina 29.11.2015, Maarian Myllyoja, Ruusuportti, 
Paimalantie 374, Turku 

YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT 
KAUKALINNASSA

2.–4.10.2015 Talkootyö- ja kokousviikonloppu
- Pihojen ja kiinteistöjen syystöitä
- Via ry:n hallituksen syyskokousta valmisteleva kokous 
- Keskustelu Via ry:n ja sen paikallisosastojen toiminnan 
kehittämisestä ja uudistamisesta jatkuu. Tervetuloa 
ideoimaan pohtimaan sekä Via ry:n nykyiset jäsenet että 
aiemmin jäseninä olleet ja myös tulevat jäsenet! 

30.10.-1.11.2015 Pyhäinpäivän tapahtuma
- Via ry:n syyskokous
- Via-Akatemian säätiön syyskokous
- Vialaisen filosofian kehittäminen jatkuu 

MESSUT JA MUUT TAPAHTUMAT

Henkisten liikkeiden yhteistyöryhmän, YTR:n, 
14. viikonloppuseminaari, Rauha on jokainen askel, 
7.–9.8.2015 Kreivilä, Matku
Viisas elämä -messut 12.–13.9.2015, Tampere-talo, 
Tampere
- Ajatusjoogatunti la 12.9. klo 10.30, Sopraano-tila; 
Ajatuksin sisäiseen eheyteen, Terttu Seppänen
Sateenkaaripäivät 26.–27.9.2015, Konsan Kartano, 
Turku
Hengen ja Tiedon messut 10.–11.10.2015, 
Suomalainen yhteiskoulu, Helsinki 
- Tietoisku la 10.11. klo 12, luokka 1 G; Kanssaluojaksi 
Valkean Veljeskunnan työhön, Terttu Seppänen

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

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

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

Lämpimästi tervetuloa!
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Hallitus

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

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

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

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

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

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

Muut hallituksen jäsenet:

PAIKALLISOSASTOJEN 
PUHEENJOHTAJAT JA YHTEYSHENKILÖT

Etelä-Suomen toiminta-alue

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

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

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

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

Länsi-Suomen toiminta-alue

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

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

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

Keski-Euroopan paikallisosasto

Itä-Suomen toiminta-alue

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

hoikkalatimo55@gmail.com 

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

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

Pohjois-Suomi

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

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

Via ry:n toimihenkilöitä 2015
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VIA RY

Via ry
Y-tunnus 0481857–1

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

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

Jäsenmaksu
Vuoden 2015 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 
100 € tai 70 €. 
Yhteisöjäsenten jäsenmaksuvaihtoehdot ovat samat.
Jäsenmaksu suoritetaan Via ry:n Kerimäen 
Osuuspankin tilille. Katso tiedot jäljempänä.

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

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

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

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

Viitteet ja maksut 2015

lahjoitukset 1012

Ÿ
Ÿ

Via Positiva
Vuonna 2015 vuosikerta on 30 € ja irtonumero 7,50 €.
Tilaukset, osoitteenmuutokset, ilmoitukset 
vialainen@via.fi

jäsenmaksu 100 tai 70 euroa, viite 13615

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

Ÿ Via Positivan vuositilaus 30 euroa, viite 13550

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ

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

VIA-AKATEMIA 

Via-Akatemia 

Kesäakatemia
ajatusjoogan ryhmämuotoista jatko-opetusta
yleisöluentoja,  seminaareja ja lyhytkursseja

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

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

lahjoitukset, viite 1012 

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

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

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

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ Kirjeopisto Vian ajatusjoogan perusopetus
Ÿ Ajatusjoogakoulut
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

25 5165/Sinikka Juntura
www.via.fi     www.facebook.com/via.akatemia
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Kirjeopisto Via 
tiedottaa

Hyvät ystävät!

Pähkinänkuoressa oleellisimpia ajatusjoogan 
harjoittamiseen liittyviä käytäntöjä.

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

Kurssiopiskelija!
Kurssiopiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, jolla on työn 
alla jokin vaihe opetuskirjeistä I–X. Suosittelen että pidät 
minuun yhteyttä myös puhelimitse kirjeenvaihdon/sähkö-
postikirjeenvaihdon lisäksi. Saat näin nopeammin vasta-

ukset kirjeessä lähettämiisi kysymyksiin ja samalla voit 
tiedustella vastauskirjettä ja seuraavaa oppimateriaalia, jos 
ne näyttävät viipyvän. Henkilökohtaisissa keskusteluissa 
puhelimitse tai kasvotusten tulee yleensä puheeksi ajatus-
joogan harjoittamiseen ja yleiseen elämäntaitoon liittyviä 
hyödyllisiä asioita, joita et ehkä huomaa kirjeessäsi kysyä.
 
Jatko-opiskelijaksi ilmoittautuminen
Jatko-opiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, joka on 
käynyt läpi peruskurssin ja saanut opetuskirje X sekä 
opiskeltuaan kymppiä vuoden verran ilmoittautunut 
läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi. Ilmoittautuminen 
tehdään vuosittain, mielellään vuoden alussa.

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

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

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

Vaihtoehdot jatko-opetusmaksuille
*Voit ilmoittautua stipendioppilaaksi, kun se taloudellisen 
tilanteesi vuoksi on tarpeen
*Voit maksaa muodollisen vuosimaksun, kun jatko-
opiskelu on vähäistä
*Voit maksaa valitsemasi suuruista summaa kuukausittain 
tai harvemmin, kun olet jatko-opiskelijana aktiivisemmin 
ja tietoisemmin

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

Yhteystiedot

Kirjeopisto Via siirtyi 1.1.2015 Via-Akatemian 
säätiön omistukseen. Terttu Seppänen vastaa 
opetuksesta. Osoite- ja tilitiedot entiset.

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

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

 

Lämpimin terveisin
KIRJEOPISTO VIA
Terttu Seppänen

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

Jatko-opetusmaksujen tili:
Terttu Seppänen, SOP 565113–449518
IBAN FI97 5651 1340 0495 18
BIC OKOYFIHH
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Jatko-opetus-
maksukäytäntöön on 

tulossa muutos 
syksymmällä.






