
whm20.louhi.net/mail

Lauantai klo 11-14. Hybridi: zoom ja Kemi.
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ja ajatusjoogamenetelmän perusopetus. Rajajooganopettaja Elina 
Kakko.
Sloganiksi ehdotan "Saavuta sisäinen eheys. Menetelmänä looginen positiivinen ajattelu."

15.4.
20.5.
10.6.

Hei,

tapahtumakalenteriin voi laittaa ajatusjoogakoulujen päivät. Huhtikuun päivä saattaa vaihtua, sillä 
järjestämme täällä konserttitanssiaisia ja se tapahtuma tulee huhtikuulle. Mutta yritän pitää tuosta 
päivästä kiinni. 
Tulisiko lehteen myös oma infolaatikko/ennakkomainos ajatusjoogakoulusta?

25.3.

Tuo eka kerta on kaukana RTV-tapahtumasta. Laitoin sen kuitenkin maaliskuun loppuun, sillä helmi-
maaliskuussa on hiihtolomia.

T. Elina

Hei,

Helmikuussa: RTV tapahtumaan osallistuminen katsojana
Maaliskuussa: 3.3. pe klo 18-20 zoom, ihmettelyilta. Vapaata 
keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko
Huhtikuussa: osallistuminen pääsiäistapahtumaan
Toukokuussa: 5.5. pe klo 18-20 zoom, ihmettelyilta. Vapaata 
keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko

Toimisiko otsikkona "Kutsu Via ry:n jäsenille valtakunnallisiin 
tapahtumiin lähi- ja etäyhteydellä".

Nuo keskusteluillat 2 kpl olisivat maksuttomia Via ry:n jäsenille?? Eli 
jäsenetu.

Mitä ajattelet tästä? T. Elina

ehdotin jäseniltoja. Ehdotan nyt, että johonkin kohtaan lehteä tulisi 
päivät hyvin esille - plus sen lisäksi tapahtumakalenteriin:

Tammikuussa: osallistuminen loppiaistapahtumaan

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

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

Seuraava lehtikokous ma 9.1.2023 klo 10.

Käsitellään lehtiasioita, aiheena jutun otsikointi.

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

***

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

- otsikko, jonka perässä on kysymysmerkki

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

jäsenkirje keskelle
Pentiltä teksti tai runo, vastausta odotellaan
Arto Paulaharjun tekstejä
Tähdätään 44 sivua + jäsenkirje 4 sivua

Seuraava lehti
Jarista haastattelu/Asta

3-4/2022 lehden jutut:

pääkkäri Asta

Sinikan juttu
Tertun juttu
Pirkon juttu
Viron vieraat
Pyhäinpäivän seminaari Timo/Asta/Heikki
Astroklubi Kemissä, Elina
kansi: jouluinen yleiskuva
vakiot, Sinikka

Juttujen dedis ke  23.11., paitsi muutamille jutuille annettiin lisäaikaa 
28.11.saakka. Lehti painoon 5.12.

***

Via PositivaVia Positiva
Numero 3–4/2022
Via ry:n jäsenlehti
Hinta 10 €

lue lisää sivuilta 16-20
Adventtijuhla Valon Tilassa,



Vialaisille	Ystäville	Rauhallista	Joulua	ja	
Onnellista	Uutta	Vuotta	2023!

Joulutervehdykset

Heimo	Karvonen

Eija	ja	Timo	Ala-Reinikka
Asta	Aronen	
Kati,	Börje	ja	Lotta	Fri	
sekä
Valon	Tila	ja	Galleria	
Magnolia
Tauno	Halme
Eija	ja	Timo	Hoikkala			
Yrjö	Honkala
Eeva	Jaatinen-Tanninen
Sinikka	Juntura
Desirée	Kantola
Matti	Karttunen

Milma	ja	Tapio	Karvonen
Tarja	Kemppainen
Jari	Kiirla
Jouko	Kirves
Pauli	Koistinen
Tuula	Kruth
Veijo	Kruth
Seija	Markkanen
Mirja	Mikkonen
Pentti	Mäkelä
Airi	Noponen
Anne	Nykvist
Marja	Paananen
Jouko	Palonen

Arto	Paulaharju
Rauni	Pietarinen
Airi	Roos	
Marja-Leena	Salojuuri
Pauli	Sipilä
Aarre	Taalikka
Pekka	Tanttari
Satu	Varjonen	
Tuija	Virtanen	
Aila	Voutilainen
Heikki	Vuorila
Katja	Vuorilampi	

Kouvolan	paikallisosasto	 	 	 	
Lohjan	paikallisosasto
Meri-Lapin	paikallisosasto

Kiitos	kuluneesta	vuodesta,	Hyvää	Joulua	ja
Iloa,	Onnea	ja	Terveyttä	Vuodelle	2023!
Via-Akatemia,	Via	ry	ja	Via	Positiva	

Via	ry:n	paikallisosastot	 	 	 	 	 	
Helsingin	paikallisosasto	
Järvenpään	paikallisosasto	
Keski-Euroopan	paikallisosasto

Pohjanmaan	paikallisosasto
Porvoon	toimintaryhmä
Rauman	toimintaryhmä
Savonlinnan	paikallisosasto
Tampereen	paikallisosasto
Turun	paikallisosasto

Joulurauhaa,	terveyttä	ja	
Onnellista	Uutta	Vuotta	2023!

Terttu	Seppänen				Elina	Kakko

Kiitämme	lämpimästi	yhteistyöstä,	lahjoista,	muistamisista	ja	
tuesta	kuluneen	vuoden	aikana.

Tahdomme	jokaiselle	vialaiselle	
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PÄÄKIRJOITUS
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Helsingin paikallisosaston horisontista katsottuna meillä Valon Tilan piirien kävijöillä on nyt huima noste – jo 
pidemmän aikaa kokoontumistemme tunnelma on ollut kannustava ja innostava – nauru raikaa aidosti, 
poreilevan kevyesti – ikääkin on varmasti pidennetty. Muistan erään yhteiskävelyn piirin jälkeen, olimme 
innoituksen ja hyvän olon piirissä vielä, kävimme läpi oman elämämme merkittäviä rasteja, tuntui että sellaista 
ystävyyttä ja ymmärtävää jakamista on vaikea löytää muualta. Kotiin viemiseksi jää kevyt onnellinen, 
merkityksellistä olemassaoloa – olisipa näin kaikilla ihmisillä maan päällä! 

Vialaisen hyvedialogin kehitystyöryhmä on pohtinut hyveitä monesta näkökulmasta, toteuttanut eestaas-
liikettä: olemme edenneet ja palanneet lähtöruutuun viisaampina, kysellen oikeita kysymyksiä: mitä, miksi, 
miten ja kenelle? Oikeastaan olemme osaltamme jokainen vialainen ikäänkuin kokoaikaisesti hyvedialogissa, 
sillä pohdimmehan ja toteutamme mahdollisimman paljon positiivisen kautta tätä elämäksi kutsuttua. Oikeita 
käytännön ja käytäntöön tuomisen probleemeja ratkaistessaan ihminen kehittyy – meillä ne ovat laadukasta 
tasoa – priimaa – ja laatutietoinen tulee olla. Lehdestä löytyy Elina Kakon lopputyö dialogisuudesta – vasta 
ensimmäinen osa siitä – jokaisen kannattaa antaa sen koskettaa, antautua sille ja löytää vastakaikua omasta 
sisäisestä äänestään, dialogistaan. Toteutuuko omassa elämässäsi?

Heikki Vuorilan filosofisen luentosarjan seuraaminen on ollut kiehtovaa ja lumoavaa, koukuttavaa tajuntaan 
iskemistä. Aikaavievää mutta kannattavaa opiskelua. Kunnioittava kumarrus vuosikymmenten pohdiskelun 
tuloksille. Kokonaisen vialaisen maailmankuvan pohdiskelua ja jakamista sekä tulosten kirjaamista meille – ei 
ehkä aivan helpoin tehtävä. Alan vasta tiedostaa  miten paljon "tietämisen tieteeseen" sisältyy ajattelun ja 
ajatussuuntien tutkimista – ja onhan se filiaa ja sofiaa eli rakastamista ja ystävyyttä sekä viisautta – viisauden 
rakastamista. Tässä suhteessa liikkumavaraa ja kasvunvaraa tuntuu itsellä olevan loputtomasti.

Rauhanmeditaatiomme on myös liikkunut eestaas, kuten hengitys – sisäänpäin meihin ja ulospäin meistä. 
Helsingin paikallisosaston tulevan vuoden teema osui naulan kantaan: Luovuus, inspiraatio ja sisäinen rauha. 
Teksti löytyy s.x. Niin, jaksavatko pienet ryhmät olla kynttilänvaloina, kuten Pirkko kysyy tekstissään s.x 
Valon Tilan joulujuhla muistutti meitä: Jumala ja Pyhä Henki -kolmiyhteisen kolmas – ovat: meidän on vain 
uskottava, edes sinapinsiemenen verran. 

Tulevaisuus edessämme – kuten entisyyskin – ei vain ilmesty ei mistään, hoidu ja koidu kohtaloksemme – me 
olemme kauempana ja lähempänä menneisyydessä asettaneet päämääriä, tavoitteita, ohjenuoria – suurimpana 
niistä tietoinen yhteys Jumalaan. Olemme itsekukin ja yhteisönä opiskellleet, tutkineet ja pohtineet, useat 
inspiroituivat suorittamaan tutkintojakin. Yhteisömme muistelukirjaa odotamme. Elävän missiomme olemme 
ansiokkaasti esitelleet ja kääntäneet someksi – ja nyt ne portit avataan, sitkeys palkitaan – on viimein 
avoimuuden aika: yhteisömme viedään kameroiden eteen. Olemme myös saaneet samanhenkisen 
ystävyysyhteisön Virosta – matkalle siis. Onnea ja viisautta yhteisömme esittelijöille! 

Uskon Helsingin ja muiden paikallisosastojen yhdessä toteutettavaan loistavaan kevätkauteen, yhteisöömme, 
Kristus-rakkauteen, sisäiseen rauhaan maailmanrauhan rakentajana ja joulun erityiseen siunauksellisuuteen. 

Hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!
Asta Aronen

Uuden vuoden kynnyksellä – takana loistava 
tulevaisuus, edessä lupauksen lunastus

Vialaisen hyvedialogin kehitystyöryhmä on pohtinut hyveitä monesta näkökulmasta, toteuttanut eestaas-liikettä: 
olemme edenneet ja palanneet lähtöruutuun viisaampina, kysellen oikeita kysymyksiä: mitä, miksi, miten ja 
kenelle? Oikeastaan olemme osaltamme jokainen vialainen ikäänkuin kokoaikaisesti hyvedialogissa, sillä 
pohdimmehan ja toteutamme mahdollisimman paljon positiivisen kautta tätä elämäksi kutsuttua. Oikeita 
käytännön ja käytäntöön tuomisen probleemeja ratkaistessaan ihminen kehittyy – meillä ne ovat laadukasta 
tasoa – priimaa – ja laatutietoinen tulee olla. Lehdestä löytyy Elina Kakon lopputyö dialogisuudesta. Jokaisen 
kannattaa antaa sen koskettaa, antautua sille ja löytää vastakaikua omasta sisäisestä äänestään, dialogistaan. 
Toteutuuko omassa elämässäsi?

Heikki Vuorilan filosofian luentosarjan seuraaminen on ollut kiehtovaa ja lumoavaa, koukuttavaa tajuntaan 
iskemistä. Aikaavievää mutta kannattavaa opiskelua. Kunnioittava kumarrus vuosikymmenten pohdiskelun 
tuloksille. Kokonaisen vialaisen maailmankuvan pohdiskelua ja jakamista sekä tulosten kirjaamista meille - ei 
ehkä aivan helpoin tehtävä. Alan vasta tulla tietoiseksi miten paljon "tietämisen tieteeseen" sisältyy ajattelun ja 
ajatussuuntien tutkimista – ja onhan se filiaa ja sofiaa eli rakastamista ja ystävyyttä sekä viisautta – viisauden 
rakastamista. Tässä suhteessa liikkumavaraa ja kasvunvaraa tuntuu itsellä olevan loputtomasti.

Rauhanmeditaatiomme on myös liikkunut eestaas, kuten hengitys – sisäänpäin meihin ja ulospäin meistä. 
Helsingin paikallisosaston tulevan vuoden teema osui naulan kantaan: Luovuus, inspiraatio ja sisäinen rauha. 
Teksti löytyy sivulta 20. Niin, jaksavatko pienet ryhmät olla kynttilänvaloina, kuten Pirkko kysyy tekstissään 
sivulla 10. Valon Tilan joulujuhla muistutti meitä: Jumala ja Pyhä Henki – kolmiyhteisen kolmas – ovat: meidän 
on vain uskottava, edes sinapinsiemenen verran. 

Tulevaisuus edessämme – kuten entisyyskin – ei vain ilmesty ei mistään, hoidu ja koidu kohtaloksemme - me 
olemme kauempana ja lähempänä menneisyydessä asettaneet päämääriä, tavoitteita, ohjenuoria – suurimpana 
niistä tietoinen yhteys Jumalaan. Olemme itsekukin ja yhteisönä opiskelleet, tutkineet ja pohtineet, useat 
inspiroituneet suorittamaan tutkintojakin. Yhteisömme muistelukirjaa odotamme. Elävän missiomme olemme 
nyt ansiokkaasti esitelleet ja kääntäneet someksi – ja nyt ne portit avataan, sitkeys palkitaan – on viimein 
avoimuuden aika: yhteisömme viedään kameroiden eteen. Olemme myös saaneet samanhenkisen 
ystävyysyhteisön Virosta – matkalle siis. Onnea ja Viisautta yhteisömme esittelijöille! 

Helsingin paikallisosaston horisontista katsottuna meillä Valon Tilan piirien kävijöillä on nyt huima noste – jo 
pidemmän aikaa kokoontumistemme tunnelma on ollut kannustava ja innostava – nauru raikaa aidosti, 
poreilevan kevyesti – ikääkin on varmasti pidennetty. Muistan erään yhteiskävelyn piirin jälkeen, olimme 
innoituksen ja hyvän olon piirissä vielä, kävimme läpi oman elämämme merkittäviä rasteja, tuntui että sellaista 
ystävyyttä ja ymmärtävää jakamista on vaikea löytää muualta. Kotiin viemiseksi jää kevyt, onnellinen, 
merkityksellinen olemassaolo – olisipa näin kaikilla ihmisillä maan päällä! 

Uskon Helsingin ja muiden paikallisosastojen yhdessä toteutettavaan loistavaan kevätkauteen, yhteisöömme, 
Kristus-rakkauteen, sisäiseen rauhaan maailmanrauhan rakentajana ja joulun erityiseen siunauksellisuuteen. 

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!
Asta Aronen



VIA POSITIVA 3–4/2022 5

Ajatuksia dialogin 
ja dialogisuuden

jalostamisesta

Mitä on dialogisuus?  
Filosofi Pierre Hadot'n mukaan todellinen dialogi syn-
tyy vain, kun todella tahtoo keskustella. Tähän lisään, 
että todellinen dialogi syntyy, kun todella tahtoo kuun-
nella toista ja on aidosti kiinnostunut hänestä, eikä vain 
omasta ajattelustaan ja puhumisestaan. 

Filosofian tohtori Rauno Huttunen kirjoittaa teok-
sessa Sokrates koulussa, että dialogi on jatkuvaa ja ke-
hittyvää kommunikointia, jonka tavoitteena on parempi 
ymmärrys maailmasta, itsestämme ja toisistamme. Aina 
dialogiin osallistuvat eivät tiedä, mihin dialogi lopulta 
johtaa ja voidaanko dialogilla saavuttaa päämäärää. 
Dialogiin kuuluu se, että siihen osallistuva henkilö on 
valmis kuuntelemaan toisia riittävällä sympatialla ja on 
kiinnostunut ymmärtämään toisen näkökulmia. Dia-
logissa on pystyttävä kohtaamaan erimielisyydet ilman 

vastakkainasettelua ja oltava halukas tutkimaan näkö-
kantoja, joita itse ei kannata. Lisäksi henkilön on oltava 
valmis muuttamaan näkemystään, jos siihen löytyy pe-
rusteet. Dialogin henki on kykyä pitää monia näkökul-
mia esillä, kiinnittäen ensisijainen huomio yhteisen 
merkityksen luomiseen. Dialogiseen suhteeseen kuuluu 
olennaisesti erilaisuuden ja toiseuden hyväksyminen. 
Dialogifilosofiaan kuuluu "toinen", jonka kanssa dia-
logia käydään ja joka ei ole identtinen "itsen" kanssa. 

Huttunen jatkaa: dialogi ei siis edellytä samuutta, sa-
manlaista ajattelua ja samanlaisia arvoja. Se edellyttää 
vain, että ihmiset sitoutuvat kommunikaatioprosessiin, 
joka tähtää persoonien väliseen ymmärrykseen ja että 
heillä on tietty määrä välittämistä, kiinnostusta ja 
kunnioitusta toisiaan kohtaan. Dialogisuuteen kuuluu 
yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen ja arvos-

Teksti ja kuvat
Elina Kakko

Teksti on muokattu osa Elina Kakon 

filosofisen praktiikan koulutusohjelman 

lopputyöstä, jonka aiheena oli 

Sokraattinen dialogi ainutkertaisena ja 

ainutlaatuisena kohtaamisena 

yhteisesti luodussa tilassa.



taminen. Pyrkimyksenä on saattaa erilaiset näke-
mykset, elämänhistoriat, kokemusmaailmat ja arvot 
keskusteluun keskenään. Dialogisessa suhteessa on ky-
symys elävien ja puhuvien ihmisten suhteesta, ei kie-
liopillisten tai loogisten määreiden suhteesta. Ja tämän 
suhteen ytimeen kuuluvat emotionaaliset elementit. 

Professori Nicholas Burbuleksen mukaan dialogi-
seen suhteeseen kuuluu kuusi emotionaalista element-
tiä: 

· osallisuus ja välittäminen
· luottamus
· kunnioitus
· arvostus
· kiintymys
· toivo.
Rauno Huttunen esittää dialogisuudelle säännöt, 

jotka ovat osallistujilta vaadittavia kommunikatiivisia 
kykyjä ja joita tulee kehittää koko ajan: 

· Osallistumisen sääntö. Osallistumisen täytyy 
perustua vapaaehtoisuuteen. Kaikille osallistujille tulee 
olla mahdollista osallistua aktiivisesti ja vaikuttaa kes-
kustelun aiheeseen, esittää kysymyksiä, haastaa esitet-
tyjä näkemyksiä ja osallistua mihin tahansa aktivi-
teettiin, joka kuuluu dialogiin.

· Sitoutumisen sääntö. Persoona ottaa dialogiin 
osallistumisen tosissaan eikä luovuta ensimmäisen 
vastoinkäymisen tai vastaväitteen kohdalla. Osallistu-
minen vaatii kykyä ymmärtää toisten ajatuksia ja tun-
teita, kykyä muuttaa omia käsityksiään sekä kärsivälli-
syyttä pysyä dialogissa silloinkin, kun sen onnistumi-
nen näyttää epävarmalta. Voi olla, että päämääränä ole-
vaa yhteisymmärrystä tai yhteismerkitystä ei saavute-
ta, – mutta voi olla, että saavutetaan jotain muuta arvo-
kasta.

· Vastavuoroisuuden sääntö. Osallistujien kesken 
vallitsee keskinäinen kunnioitus ja huolenpito. Mitä 
sinä vaadit muilta, täytyy sinun vaatia myös itseltäsi.

· Vilpittömyyden ja rehellisyyden sääntö. Väitteet 
tulee esittää niin rehellisesti kuin kykenee. Dialogiin ei 
kuulu harhauttaminen eikä valehtelu. 

· Reflektiivisyyden sääntö. Dialogin päämäärään 
kuuluu paremman ymmärryksen saaminen. Tämä 
edellyttää osallistujalta pyrkimystä kriittiseen itse-
reflektioon. Se tarkoittaa omien uskomusten tutkimista 
ja omien merkityssuhteiden taustalla olevien ennakko-
oletusten kriittistä tarkastelua. Myös toisten väitteet 
alistetaan kriittiselle reflektiolle yhteisen merkityksen 
luomiseksi. 

Filosofi Timo Laineen mukaan dialogisen suhteen 
päätunnusmerkki on yhteyden etsiminen toiseen ihmi-
seen. Se on halua ymmärtää toista, kiinnostusta toisen 
merkitysmaailmaa kohtaan. Dialogisuus tarkoittaa yk-
sisuuntaisuuden vastakohtana vastavuoroisuutta, mo-
lemminpuolisuutta. Dialogisuus on kahden eri pers-
pektiivin välille syntyvää yhteyttä, ennen kaikkea yh-
teistä ymmärtämistä keskinäisen, aidon dialogin kautta. 
"Yhdessä ajatteleminen on oman ajattelun ja toisen 
ajattelun välistä yhteyttä. Omakohtainen suhde asiaan 
rakentuu yhteydessä toisiin. Suhde on uutta luova. Yh-
dessä ajatteleminen on tapahtuma, johon jokainen osal-
listuu omalla äänellään, oman henkilöhistoriansa myötä 
rakentuneen merkitysperspektiivin kautta. Dialogi-

Nämä ovat myös omaa tajunnallisuuttani rakentavia 
ja toimintaani ohjaavia voimia. Tämä kolmikko voisi 
toimia myös dialogiin osallistuvien henkisenä päämää-
ränä: tietoisuustaitojen, eettisyyden ja myötätunnon ke-
hittyminen. Se olisi ilmeisen hyvä pohja syvälliselle 
dialogisuudelle.

Alla olevassa luettelossa on kokoamiani syvällisen 
dialogin ominaisuuksia ja laatuja, joiden merkityksiä ja 
sisältöä voimme tarkastella. Voimme ottaa tutkimuksen 
kohteeksi filosofisen kysymyksen "mitä on X dia-
logissa" sijoittamalla X:n paikalle seuraavat käsitteet:

· syvällisyys
· kontemplatiivisuus
· kehollisuus
· kokemuksellisuus
· avoimuus
· kohtaaminen
· yhteyden tunne

sessa tilassa kehittyy tutkivan ajattelun kannalta tar-
kasteltuna sellaista, mitä kukaan osallistujista ei olisi 
voinut yksinään tuottaa." 

Kohti syvällistä dialogia
Käytän käsitteitä pinnallinen ja syvällinen dialogi. 
Kumpaakin tarvitaan eikä pinnallinen tässä yhteydessä 
ole negatiivinen ilmaisu. Sitä paitsi kokemus pinnalli-
suudesta tai syvällisyydestä on subjektiivinen kokemus: 
mikä toisesta voi tuntua pinnalliselta, voi toiselle olla 
syvällinen kokemus. Syvällisyydellä tarkoitan sellaista 
toistemme ja elämän kohtaamista, joka on resonoivaa, 
vastavuoroista, kuuntelevaa, tilaa antavaa, armollista ja 
läsnäolevaa. Syvällisyys liikuttaa ihmistä syvältä ja saa 
aikaan hänessä muutoksen.

Dialogissa voi toteutua syvällinen ja intuitiivinen 
hetki tutkia elämää, olemistamme, olemustamme ja 
ilmiöitä. Tällaista tapaa kohdata toisemme tai dialogissa 
tarkasteltavana olevan aiheemme voimme sanoa sydän-
tasolla tapahtuviksi aidoiksi kohtaamisiksi, – erotuk-
seksi esimerkiksi vain älyllisellä tasolla tapahtuvasta 
keskustelusta, yksipuolisesta vaikuttamisesta, tiedon 
siirtämisestä toiselle eli opettamisesta tai arkipäiväi-
sestä toistemme ja asioiden rutiininomaisesta ohittami-
sesta. Syvällisessä dialogissa intuitiivisuus on läsnä. 
Intuition kuulemiseksi tarvitsemme mielen hiljenty-
mistä ja oikeanlaisen herkkyyden herättelyä.

Syvällisessä dialogissa pyrimme arkipäivän ajattelua 
syvällisempään aiheen tutkimiseen, järkeilyä syvem-
pään ymmärtämiseen, kuuntelemaan sisäistä ja syvää 
todellisuutta sekä tietoisesti hakeutumaan uutta luovaan 
yhteyteen toisten osallistujien kanssa. Siinä toteutuu yh-
teinen hetki arvokkaana kokemuksena.

Voimme löytää monia filosofisia ajatuksia syvällisen 
dialogin määrittelemiseksi ja sen kantaviksi voimiksi. 
Yksi sellainen on buddhalaisen filosofian opettajan 
Thich Nhat Hanhin (1926–2022) perustaman Order of 
Interbeing -sääntökunnan perusperiaatteet, joita jä-
senet sitoutuivat noudattamaan: 

· tietoisuus, 
· eettisyys, 
· myötätuntoisuus
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· kyky puhua

· pysähtyminen aiheen luo
· läsnäolo
· hiljaisuus
· kuunteleminen ja halu ymmärtää
· syväkosketus
· arvokkuus
· resonanssin kuunteleminen
· intuitiivisuus
· syvän merkityssuhteen syntyminen
· ilmaisun vapautuminen
· joustavuus
· sopeutumiskyky
· muutos
· transformaatio

Keskustelijan rooli dialogissa
Toisten keskittynyt kuunteleminen on dialogissa oleel-
lista ja tärkeää. Sitä meidän jokaisen täytyy harjoitella. 
Kuunteleminen on aktiivista toimintaa. Meidän tulee 
olla arvioimatta toistemme ymmärtämisen kykyä. Olen 
huomannut, että tällaista tehdään toteamalla mm. "Ette 
te varmasti nyt yhtään ymmärtäneet, mitä tarkoitin."  
Keskustelijan olisi oivallettava, mihin suuntaan tämän 
tyyppiset arviot ja tulkinnat sekä itsestä että toisista 
vievät keskustelun henkeä tai ryhmän oivaltuvuutta. 
Omat tulkintamme eivät välttämättä ole oikeita, sillä 
teemme niitä omaan subjektiiviseen kokemushistori-
aamme nojaten.  

Toisen ajattelutaidon ja olemassaolon liian nopeaan 
tulkitsemiseen liittyy myös tarve vastata toisen puoles-
ta. Tällainen tulkintoihin – eikä tosiasioihin, perustuva 
keskustelu voidaan ehkäistä olemalla tarkkaavaisia ja 
antamalla toiselle tilaa ja aikaa sanoittaa ajatuksiaan. 
Voimme toistuvasti kysyä itseltämme: 

· mitä nyt kysytään
· keneltä nyt kysytään 
· kenen tehtävä on vastata kysymykseen tai  
  reagoida argumenttiin
· voisinko nyt olla tässä kohtaa hiljaa ja tarkkailla ja 
   odottaa tilanteen etenemistä ja kehittymistä.
Syvällisessä dialogissa oleminen voi olla haasteel-

lista, sillä tarvitsemme siinä pitkämielisyyttä ja odot-
tamisen kykyä. Dialogissa oleminen voi olla myös hy-
vin rentouttava kokemus, sillä meidän ei tarvitse olla 
vastaamassa ensimmäisenä, voittaa keskustelua tai 
kontrolloida tilannetta. Miltä sinusta tuntuu ajatus "dia-
logissa kellumisesta"? 

Entä ajatus vapaudesta? Annamme mahdollisuuden 
toisen ajatukselle, toisen ymmärtämiskyvylle ja toisen-
laiselle näkemykselle. Resonoimme yhteishengessä, 
missä jokaisen todellisuudenkuva saa kehittyä vapaasti. 
Mielestäni hyvä keskustelija kykenee puhuessaan itse-
reflektioon ja voi siten välttää oletustensa sudenkuo-
pat. Psykologi Ilona Rauhala luettelee kirjassaan 
Keskustelun voima hyvän keskustelijan perustaidoiksi:

· kyky kuunnella

· kyky säädellä omia impulsseja
· kyky luoda aineksista vastavuoroinen tapahtuma.

Keskustelijoina opimme dialogissa itsesäätelyn 
taitoja. Dialogi voi tilanteena tuntua hyvin henkilökoh-
taiselta, ja se voi nostaa alitajunnasta esiin henkilökoh-
taisia skriptejä ja narratiiveja, joista voi olla vaikea 
päästää irti. Eihän ne muuten nousisikaan esiin, elleivät 
ne olisi vielä piilevinä mutta hallitsevina ihmisen ener-
giajärjestelmässä. 

Yksi kohdattava tunne lienee monella häpeä, jonka 
kantaminen ja kokeminen on tietysti yksilöllistä. Opet-
tajakokemukseni mukaan monella on itseilmaisuun 
liittyvää häpeää. Häpeä ilmenee rajoittavina ajatuksina 
ja itseään vähättelevänä puheena "hölmöydestä" ja "tyh-
myydestä". Jos häpeäntunne nousee voimakkaana esiin, 
aktivoituu samalla oma alitajuinen selviytymismalli ja 
sen mukainen käyttäytyminen. Silloin keskustelu-
kumppani tai ryhmä voi antaa ymmärtävän tukensa. Ja 
jos tyytymättömyyttä tai vastustamista nousee, sekin on 
sallittua. Annamme olemisen vapauden myös hiljai-
selle osallistujalle. Dialoginen tila rakennetaan yhdessä.

Meidän on opittava hahmottamaan, kuinka paljon 
käytämme puheaikaa suhteessa muihin. Opimme tiivis-
tämään ja selkeyttämään sanomaamme. Tilanteen ja 
toistemme lukemisen taito kehittyy dialogissa: opimme 
yhteistoimintaa sekä jännitteiden sietämistä ja ratkai-
semista. Kun dialogi etenee syvällisemmälle tasolle, 
opimme avoimuutta, aiheelle antautumista ja puhumaan 
oman kokemuksemme kautta. Kenties opimme avar-
tamaan näköalaamme, laajentamaan näkökulmaamme 
ja vaihtamaan tai muuttamaan sitä. Opimme ajattele-
maan ja ajattelemaan ajatteluamme. 

Syvällisessä dialogissa voimme päästä itsemme, 
toisemme ja aiheemme ytimeen: perusolemukseen, joka 
on olemassa ennen kaikkea ulkoa oppimaamme. Saam-
me haastaa ennakkokäsityksiämme ja tutkia totuut-
tamme. Voimme päästä kosketuksiin todellisuuden 
kanssa, joka on ollut ennen ajatteluumme muodostu-
neita rakenteita. 

On vain uskallettava avata kehonsa ja hengittää seu-
rassa. Armollisuuden hyvettä meidän tulee vaalia, kun 
olemme suhteessa itseemme ja toiseen ihmiseen. Koko 
elämä on dialogia. Harjoitelkaamme siis armollista 
dialogisuutta. 

Ajatusjoogakoulu

AJATUSJOOGAKOuLU

Menetelmänä
looginen positiivinen ajattelu

Dialogisuutta voi nähdä kaikkialla. Luonto on 
dialogisuudessaan taitava. Meillä on paljon opittavaa 
kasvikunnasta, puut ovat taitavia kommunikoijia. 
Dialogi toimii myös peilinä ihmisten välillä.
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Lauantai klo 11–14. Hybridi: zoom ja Kemi.
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ja ajatusjoogamenetelmän perusopetus. Rajajooganopettaja Elina Kakko.

25.3.
15.4.
20.5.
10.6.

Saavuta sisäinen eheys

Hei,

ehdotin jäseniltoja. Ehdotan nyt, että johonkin 
kohtaan lehteä tulisi päivät hyvin esille - plus sen 
lisäksi tapahtumakalenteriin:

Tammikuussa: osallistuminen 
loppiaistapahtumaan
Helmikuussa: RTV tapahtumaan osallistuminen 
katsojana
Maaliskuussa: 3.3. pe klo 18-20 zoom, 
ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista 
asioista. Moderaattori Elina Kakko
Huhtikuussa: osallistuminen 
pääsiäistapahtumaan
Toukokuussa: 5.5. pe klo 18-20 zoom, 
ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista 
asioista. Moderaattori Elina Kakko

Toimisiko otsikkona "Kutsu Via ry:n jäsenille 
valtakunnallisiin tapahtumiin lähi- ja 
etäyhteydellä".

Nuo keskusteluillat 2 kpl olisivat maksuttomia Via 
ry:n jäsenille?? Eli jäsenetu.

Mitä ajattelet tästä? T. Elina

Eli toukokuussa 20.5. ei ole kokoontumista ja  13.5. 
on uusi kok.päivä. 

maksu voisi olla kaiklta.

30 e/kerta ok kun maksu suoritetaan kunkin osallistumiskerran 
jälkeen.

Voisiko maksusta saada alennusta mikäli koko lukukauden maksu
suoritetaan
- yhdessä erässä? Alennus 5 e/kerta, koko kevätlukukauden 
maksu olisi
125 e?
- kahdessa erässä? Alennus 2,50 e/kerta, kevätlukukauden maksu 
olisi
137,50 e?

Maksun suorittamisesta voisi sopia ennen opiskelun aloittamista.

Hei,

ehdotin jäseniltoja. Ehdotan nyt, että johonkin kohtaan lehteä tulisi päivät hyvin esille - plus sen lisäksi 
tapahtumakalenteriin:

Tammikuussa: osallistuminen loppiaistapahtumaan
Helmikuussa: RTV tapahtumaan osallistuminen katsojana
Maaliskuussa: 3.3. pe klo 18-20 zoom, ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina 
Kakko
Huhtikuussa: osallistuminen pääsiäistapahtumaan
Toukokuussa: 5.5. pe klo 18-20 zoom, ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina 
Kakko

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



Sokraattinen dialogi ei ole väittelyä. Se on keskus-
telua, jossa puhutaan ja kuunnellaan. Se on pyrki-
mystä yhteisymmärrykseen. Keskustelussa on 
tärkeää olla läsnä ja keskittynyt. 

Ryhmässä keskustellessamme muodostamme ikään 
kuin yhdet aivot, jotka tuottavat erilaisia ajatuksia. Ajat-
telemme yhdessä. Mukaan tarvitaan myös filosofista 
asennetta, Ihmettelyä. Kukin ajatus vuorollaan nousee 
esiin yhteisen ihmettelyn kohteeksi. Sokraattisessa 
dialogissa kukin ottaa puheenvuoron sopivaksi katso-
mallaan hetkellä.

Myös epäilyt ilmaistaan ääneen, niitä ei pohdita 
yksin. Olennaista on olla huomaavainen muita kohtaan, 
hyvillä kysymyksillä autetaan kaveria. Vältämme 
oletuksia. Niiden sijaan esitämme suoria kysymyksiä. 
Vältämme viittauksia auktoriteetteihin, etsimme omia 
ajatuksiamme.  Minä ajattelen näin. 

Kuvailen omaa kokemustani Heikki Vuorilan ohjaa-
masta sokraattisesta dialogista tämän vuoden kesäaka-
temiassa:

Istumme piirissä, jotta näemme toisemme hyvin, mi-
kä edesauttaa keskustelun kulkua. Sen aikana raken-
namme ja kehitämme omaa ajatteluprosessiamme. Juuri 
tuo prosessi on tärkeä, vaikka pyrimmekin konsen-
sukseen (yhteisymmärrykseen).

Fasilitaattori (puheenjohtaja) tukee keskustelun 
käynnistymistä ja etenemistä, ei niinkään osallistu itse 
keskusteluun. Hän käyttää tällä kertaa tiimalasimallia, 
jonka kautta ryhmäkeskustelumme kulkee kohti pääte-
pistettään: yleinen kysymys – yksittäisiä esimerkkejä – 
merkitsevä lause – takaisin yleiseen – takaisin yksit-
täisiin – verrataan yleiseen toiseen teoriaan. 

Teemaksemme valikoituu hyvinvointi.
Aiomme selvittää, mitä hyvinvointi tarkoittaa ja mitä 

siihen kuuluu. Jokainen osallistuja kertoo ryhmälle 
oman tarinan kokemastaan, hyvinvointia edistävästä ti-
lanteesta. Esimerkkitarina toimii oppimisen työväli-
neenä, siihen mahdollisesti liittyvää kysymystä ei tar-
vitse ratkaista. Hyvä tarinaesimerkki on tapahtunut ja 
päättynyt, ei ole nyt päällä eikä ole liian tunneperäinen. 
Hyvä tarina ei nosta esiin huonoja tunteita. Se on yk-
sinkertainen, mutta pituudella ei ole merkitystä. 

Yhteisesti valitsemme keskusteluun osallistuneiden 
kertomista tositarinoista yhden, johon paneudumme tar-
kemmin. Kokija kertoo valitun tarinansa hieman yksi-

Sirpa Kupulisoja

Kokemus hyvän 
keskustelutaidon 
ja oman ajattelun 
kehittämisestä

tyiskohtaisemmin ja avaa esimerkkiään. Merkitsevä 
kohta ydintarinassa on se, jolla teema tarkentuu. 

Fasilitaattori hyödyntää tällä kokoontumiskerralla 
Kesselsin free space -mallia:

1 kysymyksen valinta
2 esimerkin valinta
3 esimerkin tutkiminen
4 ratkaiseva hetki esimerkissä eli määritelmä tai        
   ydinväittämä.

Keskusteluissa päädymme minun tarinaani, joka tii-
vistetysti etenee näin:

Tanssinohjaajana toimiessani olin oppinut hyödyn-
tämään tanssiterapeuttisia harjoituksia kehoni ja mie-
leni tasapainottamiseksi. Kodin ja työn yhteensovit-
tamiseen, kiireiden vastapainoksi oli löytynyt hiljainen 
liike. Hiljaisuuden kokeminen tuli vuosien mittaan yhä 
merkityksellisemmäksi. 

Muistan, miten kerran lasteni ja ystävättäreni kanssa, 
uuden vuoden kynnyksellä, Silvolassa, kiipesimme kal-
liolle. Sinne päästäksemme meidän oli kaivettava pol-
ku lumihankeen. Rinne oli jyrkkä ja matka melko pitkä, 
hanki kohosi reiden puolivälin tasolle. Itse olisin luo-
vuttanut rinteen keskivaiheilla, mutta muu seurue päätti, 
että jatketaan, kun on kerran liikkeelle lähdetty. Kai-
voimme vuorotellen. Meillä oli kaksi lapiota, joista toi-
nen taisi olla lasten leikkeihin suunniteltu. Pitkän uu-
rastuksen jälkeen pääsimme perille.

Ylhäällä, kallion laella meitä odotti pieni aukea 
paikka. Kirkas tähtitaivas, täysikuu ja revontulet loisti-
vat joka puolella ympärillämme. Lumeen oli piirtynyt 
hirven jättämä jälki, se oli levännyt hangessa. Pys-
tyimme selvästi näkemään hangessa hirven pään, sar-
vien ja vartalon jättämät painaumat.

Ja hiljaisuus, joka täytti mielen. Ei ollut muuta kuin 
taivas, hanki ja luontoyhteys. Luonnon parantava voima 
puhdisti pois kaiken epäkelvon olemuksistamme. Sei-
soimme sanattomina ja katselimme revontulten leikkiä. 
Tavoitin sisältäni jotain alkukantaista tai alkuvoimaista 
energiaa. Mystistä, shamanistista, parantavaa voimaa. 
"Olen osa luontoa ja luomakuntaa."

Tästä esimerkistä kuulijat poimivat esiin asioita, 
jotka edistävät hyvinvointia: 
- luonnon parantavan voiman vastaanottaminen
- huippuhetket/huippukokemukset 

Sokraattinen 

dialogi
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  oivaltaminen.

Kokemuksen ja siitä käymämme sokraattisen kes-
kustelun pohjalta löydämme tavoitteemme, yhteisen 
ydinväittämän: Hyvinvointia on hyvä yhteys itseen, per-
heeseen ja ympäristöön.

- luonnon mystinen kokemus
- rankka työnteko (ponnistelu)
- luontoyhteyden löytäminen
- yhteys, kauneus, rauha, saavutus
- täydellinen herääminen sisäiseen todellisuuteen
- yhdessä kokeminen lasten kanssa ja yhteyden  
  oivaltaminen
- pyhä perheyhteys
- jumalallinen luontoyhteys
- rentoutuminen, hellittäminen ja yhteyskokemus 
  universumin kanssa niin, että kehollisuus on 
  voimakkaasti ja oleellisesti läsnä
- äidin ja lasten yhteinen pyhä kokemus
- ruuhkavuosista voi selvitä tanssiharrastuksen ja 
  luontoyhteyden avulla
- Nuoruus terveys, elinvoima, lapset, yhteys 
  maailmankaikkeuteen tähtitaivaan kautta. Sisäinen 
  rauha harmonia ja onnellisuuden tunne.
- Omien tanssiterapeuttisten taitojen kehittymisen 
  kautta luonnon parantaville ja pyhille voimille  
  avautuminen ja sitä kautta uuteen ulottuvuuteen, 
  itsensä avautumiseen, sisäisen shamaanin 

Tämän päivän ihmisiä pitäisi opastaa sokraattisen 
dialogin käyttöön. Turhan pitkään olemme kantaneet 
väittelyperinnettä erilaisissa keskustelutilaisuuksissa. 
Väittelyn pohjalta on vaikeampaa rakentaa kompro-
misseja kuin rehellisen, avoimen dialogin, joka antaa 
osallistujille mahdollisuuden tarkistaa ja myös muuttaa 
näkemystään. Väittely muodostuu valtataisteluksi, mitä 
piirrettä sokraattisessa dialogissa ei ole. Siinä ei ole hä-
viäjiä eikä voittajia, on vain yhteisen näkemyksen ra-
kentajia. Sitä maailma tarvitsee juuri nyt.

AJATUSJOOGAKOuLU

Menetelmänä
looginen positiivinen ajattelu

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

Hybridi: Zoom ja Kemi.
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ja 

ajatusjoogamenetelmän perusopetus. 
Ohjaajana rajajooganopettaja Elina Kakko.

Tule mukaan ajatusjoogakouluun

keväällä 2023
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Sokraattisessa dialogissa ei ole väittelyä, joten valta-
taistelua ei synny. Sokraattisessa dialogissa ei myös-
kään ole häviäjiä eikä voittajia. On vain yhteisen nä-
kemyksen rakentajia. 

Saavuta sisäinen eheys
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Me Kirjeopisto Vian rajajoogaa opiskelleet tiedämme, 
että ajatukset voi valita ja niitä voi ohjata, mikä ei kui-
tenkaan ole mikään läpihuutojuttu. Kyseessä on vielä 
pienten ryhmien  tieto-taitoa, kulissien takaista hiljaista 
osaamista. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi 
mielen ja ajatusten, ja esoterian tutkimustyötä tehdään 
nykyään avoimemmalla tarkoitusperällä. 

Ajatusten ohjaaminen, kontrollointi ja luova ajatus-
ten rakentaminen – tietynlainen kurinalaisuus – on iki-
vanha mielen hallinnan tekniikka. Historian saatossa 
ihmiskunta on kuitenkin harjoittanut myös muita asi-
oita. Elannon kokoaikainen hankkiminen ja kova maal-
linen työ ovat kuuluneet planeettamme vihkimystiehen. 
Muuhun ei ole ollut aikaa eikä voimia. Kontrolloituja 
itämaisen ajatusten hallinnan polkuja, tai filosofian har-
rastamista, on täytynyt kuitenkin olla, koska tie ajatte-
lun lainalaisuuksiin ja analysointiin ei tule ihan itses-
tään. Tieto mahdollisuudesta kumota kärsimys, ja pääsy 
korkeampiin energeettisiin tietoisuuden tasoihin, on 
täytynyt kuulua kutsuna monen elämän aikana. Etene-
minen henkisellä polulla kun sujuu helpommin ja no-
peammin, jos siellä on ennenkin oltu.                                                                                                           

Tiellä

Rajajoogan harrastaminen on johtanut uudenlaiseen ja 
erilaiseen ymmärryksen saamiseen siitä, mitä on ajatus, 
ja mitä on luomisvoima. Tie uushindulaisuudesta tähän 
päivään on vienyt buddhismin, kristinuskon ja erilaisten 
esoteeristen ja filosofien aatteiden kautta (Tuula 
Uusitalo: Hyvyyden voimien palveluksessa). Jokaisen 
aatesyklin aikana tietoisuus on kasvanut.

Tänä päivänä käsitys ajattelunhallinnan mahdolli-
suuksista on jo suhteellisen ymmärrettävää. Tämä on 
ollut kuin ihmeen kaupalla toteutettavissa siten, että on 
ollut saatavissa asianmukaista koulutusta. Sitä on  voi-
nut harjoittaa samalla eläen länsimaista, kiireistä ja mo-

Maailmanrauha 
alkaa ajattelusta

nitahoista elämää.  Jos olisi itse pitänyt alkaa alusta ja 
kahlata vanhojen itämaisten vedantafilosofien ja kom-
mentaattorien lähes kryptisiä tekstejä, paljon olisi 
jäänyt hämärän peittoon. Nuo vanhat tekstit ovat 
salanneet enemmän kuin paljastaneet. Kiitos 1800-
luvun lopun varhaisille esoteristeille, teosofeille ja län-
simaihin viedylle buddhalaisuudelle, olemme päässeet 
ymmärtämään noista teksteistä jotakin. Nykyajalle tar-
peeton mystiikka ja salailu on käännetty meidän län-
simaalaisten tajunnalle sopivammaksi. 

Pysyminen positiivisella elämänkaarella

Jos nyt onkin ollut täysi mahdollisuus siihen, että aja-
tukset voi valita, joskus se kuitenkin vaatii syvällisem-
pää paneutumista ja tutkimista siitä, mistä kiikastaa. 
Joillakin meistä saattaa olla vanhoja, vahvoja tiedosta-
mattomia muistoja aikakausista ja pimeistä vuosisa-
doista, jolloin asiat eivät menneet hyvin. Murrosaika tuo 
nyt syvyyksistään itsepintaista huoliajatelua, joka nyt 
pitää vain kohdata ja muuttaa. Pitää pohtia, mikä suu-
rissa käännekohdissa on tarkoituksenmukaista ajatte-
lua, oli aikakausi mikä hyvänsä. Ja mikä on mahdollista. 

Kielen tasolla se vaatii soveltamista ja kokeilua. Min-
kälaisilla sisäisillä dialogeilla, sanavalinnoilla ja lau-
seilla (mantrat) palautetaan henkilökohtainen sisäinen 
rauha, toivo ja pysyminen positiivisemmalla elämän-
kaarella. Omat rappuset kun täytyy lakaista ensin ennen 
kuin voi vaikuttaa laajemmin. Tämä oma voimaantu-
minen vie osaltaan myös yleistä esoteerisfilosofista teo-
riaa ja käytäntöä eteenpäin. 

Maapallolla kehittyvä tietoisuus ja tajunnallisuus ky-
syy myös tällaista kriisiaikojen osaamista. Ratkai-
sumallit ovat luovalle mielelle haastavia ja sisältävät 
useita toteutuksen tasoja. Kaikille kuuluvaa hyvää huo-
mista kannattaa pohtia ja ideoida. 

Silta yli tumman virran

Toivoimme, että rakkaalla sinisellä 
planeetallamme maailmanlaajuisten 

konfliktien aika olisi jo ohi. Että olisimme 
oppineet ihmisyyttä ja rinnakkaiseloa, ainakin 
sen verran ettemme enää päästäisi tuhovoimia 

keskuuteemme. Tämä kaksikymmenluvun 
alku laittoi kuitenkin toteamaan, että rauhan 

eteen saadaan tehdä vielä paljon työtä. 
Rinnakkaisluomista hyvyyden voimien 

kanssa tarvitaan. 
Siltaa yli tumman virran täytyy rakentaa 

kaikilla niillä voimilla, joita ihmiskunnalla on. 
Ajatuksista on aloitettava.  



Pienet kynttilänvalot

On aika paljon kiinni siitä, jaksavatko pienet valveu-
tuneet henkiset ryhmät uskoa ajatuksiensa ja tietoisen 
ajatustyönsä vaikuttavuuteen ja voimaan. Se osa kos-
mosta, jonka me persoonana muodostamme, näyttäytyy 
pienenä kynttilänvalona suurten aurinkojen rinnalla. 
Tästä voi tulla osallistumattomuutta, tekemättömyyttä, 
ja mentaalista jumiutumista, joka ei vie eteenpäin. 

Opettaja Mirja Salonen on sanonut: ”Pienempikin 
teko on parempi kuin suurempikin aie.” Pienestäkin 
mietiskelyhetkestä voi säteillä ympäristöön sellaista 
Ikuisen Itsen valoa, joka kumoaa ja neutraloi paljon var-
joja. Alku on hapuilua, koska ihminen yleensä tarvitsee 
omakohtaisia tuloksia jaksaakseen jatkaa, ja voidakseen 
uskoa sellaiseen, jossa tapahtumat ovat aineettomalla 
energeettisellä tasolla. Aivojen neuroniverkot muuttu-
vat vähitellen. Mutta kun tuloksia alkaa tulla, ja selvästi 
havaitsee sisäiset muutokset, siitä tulee aikaa myöten 
vankkaa luottamusta. Ja tiedämme myös, että jokaista 
vilpittömästi ajatustyötä tekevää tuetaan, mikä ei ole 
pieni asia.                                                                                                  

Hyvässä vireystilassa

Itse ajatustyö on tahdonalaista ja valinnaista. On sel-
vitettävä itselleen, mihin aikaansa laittaa. Mitä oma per-
soonallinen kasvu tarvitsee ja mitä ihmiskunta tarvit-
see? Jos jokin asia nähdään kyllin arvokkaana, siihen 
jaksaa kyllä paneutua. Ajatustyöhön valmistaudutaan 
valppaassa vireystilassa hyvin keskittyen. Keskellä elä-
män myllerrystä tuon vireystilan saavuttaminen onnis-
tuu milloin paremmin, milloin huonommin. Aina ei ole 
hyvä hetki. Vireystiloihin kasvu ja niihin palaaminen 
yhä uudestaan ja uudestaan on sekin rajajoogan harjoit-
telukenttää, tavoitteena innostunut tietoinen mietiskely-
työskentely. 

Vaikka emme näe luomaamme energiaa, voimme 
saada tiedon ajatustyön toteutumisesta jokainen omalla 
tavallamme. Luotamme myös ajattelun lakeihin, jotka 
ovat universaaaleja kuolemattomia lakeja. Lait nostavat 
esiin logiikan, joka on myös jumaluuden aspekti. 

”Logiikka on eräs kaikkein tärkeimmistä tietoisuu-
den tiloista”, sanoi Opettaja Tyyne Matilainen. Logii-
kalla ja positivisoitumisella saa ajatuksiinsa enemmän 
toteuttavaa voimaa; ajatusteoissa on enemmän muotoa 
ja pitkäkestoisuutta, jolloin niillä on mahdollisuus 
manifestoitua.

Laajemmin suunnattuja ajatuskokonaisuuksia on nii-
täkin kiinnostavaa pohdiskella yhteiskunnallisessa mer-
kityksessä. Minkälaiset ajatukset vaikuttavat, jäävät 
elämään kokonaisina energiakoostumina yhteiseen 
kvanttikenttäämme; milloin taas haihtuvat savuna il-
maan.                                                                                     

 Yhteiskunnallisen evoluution ja muovautumisen pe-
rustana on totuttu pitämään ainakin uskontoja, filoso-
fioita, korkeakulttuureita ja humanismiin perustuvaa 
avustusajattelua. Nämä puolestaan ovat historiassa 
rakentuneet yksilöllisten ideoiden ja inspiraatioiden 
siivittämänä. Koko Skandinavia muodostuu hyvinvoin-
tivaltioista. Valtioiden hyvinvoinnin täytyy hyvin suu-
relta osaltaan kummuta rauhallisesta ja onnellisesta tun-

netilasta. Mistä nämä tunnetilat ovat tulleet? Näissä ke-
hittyneissä valtioissa on mahdollista yhä edelleen inspi-
roitua tuomaan niin sanotusti taivasta maan päälle. Ai-
van hyvin nämä voisivat olla tulevaisuuden johtoaja-
tuksia. 

Elinvoimaiset ajatusrakenteet

Kun ajassa on mentävä eteenpäin, täytyy tietenkin 
pohtia, miltä pohjalta tulevaisuuden hyvät ja kaikkien 
kannalta parhaat ajatukset ponnistavat. Onko ensin 
kasvettava mahdollisimman  altruistiseksi, järkeväksi, 
eettiseksi, kaikinpuolisesti hyväksi ja jaloksi persoo-
naksi voidakseen muodostaa hyväksyttäviä ja elinvoi-
maisia ajatusrakenteita?

Tälle pohjalle tuntuvat perustuvan monet henkiset 
traditiot, koska ajatteluenergioiden luominen on niin 
vastuullista. Haluamme antaa elämän vain todella ra-
kentaville ajatuksille. Luot sitä mitä olet. Mitä pidem-
pään säilyviä ajatusmuotoja pystyy luomaan, on niiden 
hyvä olla moitteettomia suurimman parhaan kannalta. 

Tässä tarvitaan mietittyjä ja kielellisesti hyvän "ki-
derakenteen" saaneita mantroja, joiden koodaamina 
energia on ehjää, loogista ja harmoonista.  Paitsi omaa 
tuttua rajajoogaamme (ajatusjoogaa), myös ainakin tii-
bettiläinen Mestari Djwhal Khul, joka opetti eng-
lantilaisen teosofin Alice Baileyn (1880–1949) kirjalli-
sen tuotannon kautta, on antanut paljon inspiroivaa ope-
tusta koskien sitä, mitä ajatusten luomistyö on, ja mitkä 
ovat aivan perusasiat.

Tässä kannattaa tarkastella niitä hieman, sillä niillä 
on läheinen sukulaisuussuhde Kirjeopisto Vian anta-
mien mantrojen suhteen. Alla olevat otteet on poimittu 
Alice Baileyn kirjasta Tutkimus valkoisesta magiasta; 
jonkin verran muokattuna ja muunnettuna alkupe-
räisestä kirjoitusasustaan, mutta sisältäen keskeisimmät 
ajatukset.  

..."Ajattelija on luoja, ja luomistyö on vastuullista. 
Minkälaisen elämänlaadun olet valmis opettelemaan, 
minkälainen ihmisenä olet, sitä sinulta kysytään. Aloit-
televa ajatusten lähettäjä (itselleen tai kosmokselle, 
josta hän on osa) voi nopeastikin saada ajatustyöhönsä 
varmuutta ja oikeutusta, mikäli hän omaksuu jalostu-
misen ja itsekasvatuksen osaksi itseään.

Osata elähdyttää ajatusmuoto on vielä harvinaista, 
mutta seuraavat vuosisadat tulevat näkemään sen to-
teutuneena. Joka kerran kun asettuu luomaan ajatuksia, 
oppii yhä paremmin laittamaan niihin vakaumustaan, ja 
näkemään ajatusmuodon elävänä olentona. Ajattelun 
säteily luo yhä voimistuvaa elämää, ja lopulta niistä 
(muodoista) tulee itsenäisiä olentoja, joilla on oma 
inspirointityö tehtävänä…”

..."sitten hän lopulta elähdyttää oman ajatusmuotonsa 
henkisen ymmärryksensä ja oman vitaliteettinsa voi-
malla… ja sillä on elintärkeä merkitys, sillä sen vä-
rähtely liittyy sen luojan elämään, ja säilyy niin kauan 
kuin "sointunsa" ja intelligenssinsä elähdyttävät sitä.
...Innoita ajatusmuoto ja anna sille elämä, jotta se voisi 
suorittaa sen tehtävän joka sille on tarkoitettu..."
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Energeettiset voimakeskukset

Näemme, että tiibettiläinen tieto ajattelulla luomisesta 
on mennyt hyvin pitkälle. Niissä on niin paljon tuttua. 
Taustalla on kärsivällinen vuosituhantinen harjoittelu ja 
mielen eri osien tutkimus. Kunnioitus ja arvostaminen 
on paikallaan. Tänään kuitenkin havaitsemme, että näi-
hin ohjeisiin länsimaihin – ja esimerkiksi Kirjeopisto 
Viaan – tullessaan on ilmentynyt vielä jotakin uutta. 
Esoteerisfilosofinen käsitteistö ja tajunnallisuuden tut-
kimus on edennyt. Kun palaamme omaan aikaamme, 
tarkemmin sanottuna viisikymmenluvulle, – jolloin 
Kirjeopisto Vian oppimateriaali alkoi saada muotoaan, 
– ja inspirointi niihin tuli hyvin korkealta – ajatustyö sai 
uutta ulottuvuutta. 

Djwhal Kuhl ei vielä käyttänyt käsitteitä Ikuinen Itse 
ja Pyhä Henki, ainakaan siinä yhteydessä ja merkityk-
sessä, jossa käsitellään ajatusmuotojen luomista, mutta 
Kirjeopisto Vian käsitteistössä ne ovat. Eikä vain kä-
sitteistössä vaan osana jokapäiväistä henkisyyden har-
joittamista.

Vaikka tarkalleen emme tiedä, mitä nämä energeet-
tiset voimakeskukset ovat, olemme voineet käyttää niitä 
ajatustyössämme ja mantroissamme jo hyvin pitkään. 
Opettaja Matilaisen intuitiiviset näkemykset kertoivat, 
että elektronit todellakin ovat Pyhän Hengen tuli, jota 
myös maailmankaikkeuden luomistuleksi sanotaan. 
Kirjeopisto Vian viidennessä opetuskirjeessä voimiste-
taan (yksilöitetään) Ikuinen Itse. Ikuisen Itsen ja Pyhän 
Hengen mantrojen käyttö opetetaan kymmenennessä 
opetuskirjeessä. Elektronit kiertävät atomiydintä sitä 
suuremmalla nopeudella mitä suuremmasta värähte-
lytaajuudesta on kysymys. Kun värähtely saavuttaa hy-
vin suuren taajuuden, elektronit muuttuvat valoksi ja 
puhtaaksi energiaksi.                         

Ilmiöinä Ikuinen Itse ja Pyhä Henki saattavat aluksi 
vähän karata käsistä ja niiden käyttämisessä saattaa olla 
aluksi arkuutta. Niiden kauneus ja pyhyys kun tuntuvat 
kuuluvan juhlapuheisiin eikä tavalliseen elämään. Joka-
päiväiseen käyttöön ne kuitenkin varsin luontevasti 
kuuluvat. Vaikka tuntisi olevansa niin sanottu kesken-
eräinen ihminen, voi vahvistaa vilpitöntä ajatustyötään 
niiden avulla, mikä aina on ollut lohdullista. Nämä 
voimat ovat sananmukaisesti "kosmoeettisiä", niillä on 
laaja vaikutusalue. Niiden käyttäminen myös vahvistaa 
ja suojaa ajattelijaa.

Henkinen laki on sekin, että kun olemme saaneet riit-
tävästi positiivisuutta, meitä voidaan käyttää palveluun 
luomakunnassa "ilmenneellä tasolla". Oikea ajattelu on 
ensimmäinen tietoinen palvelun aste, joka ihmisellä on.  

Anteeksiannon energiat

On vielä ainakin yksi ajatustyötä vahvistava ja tukeva 
mielen taito. Anteeksiannosta ja anteeksiantamisesta on 
puhuttu paljon. Kaikki korkeimmat henkiset suunnat 
pitävät sitä keskeisenä asiana henkis-evolutiivisessa 
kasvussa. Intuitiiviset kyvyt tarvitsevat sitä toimiakseen 
oikein. Näyttää myös siltä, että anteeksiannon kaikki 
vielä tuntemattomat oktaavit kuuluvat erottamattomana 
osana ajatusten luomistyöhön. 

Näinä päivinä olemme joutuneet pohtimaan, kuinka 

suhtautua vihamielisiin voimiin. Onko mahdollista ja 
edes syytä antaa anteeksi kaikki teot. Olemme toisaalta 
lukeneet enkeleistä, jotka kävelevät sotatantereilla tais-
telujen keskellä, säteillen syvää myötätuntoa, ymmär-
rystä, rauhaa ja aneeksiantoa. Se synnyttää mielikuvan, 
joka todella koskettaa sydäntä. Jos nämä aineettomat ja 
kauniit siivekkäät sisaremme ja veljemme pystyvät tä-
hän, voisimmeko mekin kävellä mielikuvissamme 
heidän rinnallaan edes hiukkasen samaa työtä tehden? 
Vai kapinoimmeko maailman tapahtumia vastaan ja 
syytämme kaikkiallista tahoa epäoikeudenmukaisista 
kohtalon iskuista, vaikka ne eivät kohdistuisikaan suo-
raan meihin. 

Ihmiskunta on aina syyttänyt Jumalaa, kun äärimmäi-
nen ahdinko ja suoranainen pahuus on tullut kestet-
täväksi. Onko tässä mahdollista muuttua ja aloittaa rau-
hantyö sellaisella intensiteetillä ja osaamisella, joka oli-
si jotain uutta. Suurimmissa anteeksiannon teoissa kun 
annetaan syvästi ja tietoisesti anteeksi kaikelle ja kai-
kille, myös aineettomille asioille, kuten sille ajan syk-
lille jota elämme. Jopa sodan vääryyksille, jotka tuntu-
vat raskaana painolastina. 

Tässä kohdin on kuitenkin hyvä muistaa, että hyvin 
laajoille negatiivisille kohteille ei ole hyvä lähettää tie-
toisesti anteeksiannon/anteksipyytämisen mantroja, el-
lei aura ole hyvin vahva. 

Meille on annettu ohjeeksi, ettei pidä yrittää liikaa. 
Palveluntahtoisen, eettisen ja myötätuntoisen ihmisen 
on tunnettava rajansa. Mutta sen minkä näkee oikeaksi, 
voi silloinkin toteuttaa asenteena ja anteeksiannon 
kaikkiallisena ideana. Sillä että on avautunut anteek-
siannon logiikalle, voi kumota kuiluja ja rakentaa siltaa 
yli tumman virran. Vihaan emme voi mennä. Jos 
voimme antaa anteeksi koville kohtaloille, voimme 
todella saada rauhan ajatellessamme menneisyyttä, 
tulevaisuutta ja nykyaikaa. Kun anteeksianto kaikessa 
syvyydessään ja mystisyydessään toteutuu, tuo se mu-
kanaan syvän, lähes ennen kokemattoman rauhan.

Päivä päivältä

Tietoisesti ohjatuilla ajatuksilla on siis suuri alkuvoima, 
elinvoima ja mahti. Niiden luomismahdollisuudesta voi 
tulla päivä päivältä yhä tietoisimmiksi. Luoja joka 
sisällämme nukkuu, etsii heräämisen hetkeä ja ryhtyy 
toden teolla toteuttamaan tehtäväänsä.

Kun on saanut mahdollisuuden työskennellä mant-
rojen kanssa, sitä enemmän ne alkavat vaikuttaa visuaa-
lisessa aineettomuudessaan samanlaisilta kuin itämaiset 
mandalat. Ne ovat eläviä, syviä, matemaattisia muodos-
telmia, joilla on sädehtivät "kasvot". On hyvin mahdol-
lista, että niiden käyttämisen myötä ne muodostuvat yhä 
monimuotoisemmiksi aineettomalla tasolla, kauniim-
miksi monitahokkaiksi. Mantroihin tullaan ikään kuin 
sisään.

Voimme siis levollisin, rauhallisin ja tietoisin mielin 
istua alas, sytyttää kynttilän ja antaa mantroillemme 
siivet. Päivän täydellisin hetki!

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

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

Lämpimästi tervetuloa!

Vialainen pääsiäistapahtuma järjestetään lähitapaamisena Kaukalinnassa ja etänä Zoom-yhteydellä.

Pääsiäistapahtuma 15.–17.4.2022

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

Su 17.4.
10.00 Via-Akatemian säätiö sr:n hallituksen kokous
Via-Akatemian säätiön sr uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous
13.00 Lounas
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Kaukalinnan saunasta iltaseminaariin suoraan 
siirtyneet löylynviisaat Timo Ala-Reinikka ja Jari 
Kiirla nostivat hyvedialogikorteista omansa – pit-
kämielisyyden ja oppimishalun. Kumpikin tuntui 
sopivan illan teemaksi, kietoutuvan toisiinsa mo-
nella mielenkiintoisella tavalla – voisivatko ne oi-
keastaan edes olla kovin kaukana toisistaan, eivät-
kö ne olekin viisaan ihmisen valttikortit? 

Pitkäjänteinen ihminen pääsee pitkälle ja ymmärtää pit-
kälti pitkäkestoisuuden edut. Sopivan hitaasti ja hyvin 
harkiten – suomalaisuuden ytimessä ja selkärangassa on 
sisukkuutta – elämänkokemuksenkin tuomaa. Luon-
nossamme myös esillä alati – kunhan muistaa kiinnittää 
huomionsa ja katseensa siihen käkkärämäntyyn. Oppi-
mishalu edellyttää muuta kaltaistaan hyvää ja kanna-
tettavaa: avointa mieltä, läsnäoloa, kuuntelua, intuitio-
ta, vastaanottokykyä – ja todellakin – halun voi ohjata 
oppimiseen. Tahtoa ja sisukkuutta siihenkin! Oppimis-
haluinen ja oppimiskykyinen ottaa onkeensa, perehtyy, 
sisäistää, oivaltaa ja omaksuu.

Hyveet pitävät toisistaan ja viihtyvät yhdessä kuten 
rakkaus ja kunnioitus tai oppiminen ja nöyryys, ne ovat 
siis hyväksi onneksi ja onnellistuttajiksi toisilleen. Eikä 
kahta ilman kolmatta – kolmanneksi yhteiseksi kortiksi 
seminaari-iltaan nostettiin oikeudenmukaisuus – taso-
kas hyve – aksiomina oikeus. 

Kun aletaan pohtia asioita koko maailman tai pie-
nemmänkin mittakaavan mukaan oikeudenmukai-
suuden silmälasien läpi, liikutaan hyvin korkeilla tajun-
nallisilla tasoilla. Oppimishalu tahtoi muistuttaa omak-
sumastaan tiedosta, että hyveillä on eri kategorioita: 
yksilölliset, yhteiskunnalliset ja universaalit hyveet 
sekä jumalalliset hyveet – ja jokainen ihmisyksilö on eri 
tasolla näiden suhteen ja katselee tätä maailmaa omasta 
näkökulmastaan ja ymmärryksen tasostaan käsin. 

Todelta ja oikeudenmukaiselta kuulostaa se, että ku-
kaan ei voi nousta seuraaville tasoille, ellei alempi taso 
ole hallinnassa. Mielensä voi keskittää ja tyynnyttää 
meditaatiolla sekä hengityksellä – se on aina kannatta-
vaa hälinän hiljentämistä. Mielen hiljaisuutta tarvitaan 
kuuntelemaan sydämen viisautta, jolloin mielikin sen 
hyväksyy. Puhuttele viisaasti mieltäsi! Jumala on yksi ja 
ykseys – joka on yhtä kuin kaikki hyveet, ideaalimaail-
massa ne ovat eriytyneet, eri kulttuureissa ja yksilöta-
solla vallitseekin sitten moninaisuus sekä eri painotus ja 
ymmärrys näistä (kahdesta viimeksimainitusta). Taus-
talla kuitenkin ykseys ja kun meillä on yhteys hyveen 
ideaaliin, siitä seuraa suurempi ymmärrys. Hyvältä via-
laisen filosofian puolustuspuheeltakin kuulostaa, että 
ajatusten takana on luovuuden kenttä, potentiaali siis 

käyttöön. Terttu Seppäsen sanoin: Sinussa on niin pal-
jon Ikuista Itseä kuin tunnistat hyveitä. Hyvetestausta 
siis!

Kuten tuuli löytää puut, filosofia valikoituu Vuori-fi-
losofimme Heikin käsittelyyn. Kirjakauppius ja jalka-
pallo vahvistavat perusteluja. Heikki toi näytölle via-
laisen maailmankuvan hahmottelua – viisaan sanava-
lintoja! XIV kesäakatemiassa alulle pantu kirjoitus (Via 
Positiva 2/2022) on poikinut uutta. (Vialaisen) todelli-
suuskäsityksen ja maailmankuvan välille voi Heikin 
mukaan laittaa yhtäläisyysmerkit.  

Maailmankuvan määrittelyyn Heikki taipui suosi-
maan filosofi Ilkka Niiniluotoa: luontoa, ihmistä ja 
yhteiskuntaa koskevia oletuksia tai tietojen jäjestel-
mällistä kokonaisuutta filosofiassa kutsutaan maail-
mankuvaksi. Hyveet ovat osa vialaista filosofiaa, hyve-
dialogille siis täydet pisteet. Vialainen filosofinen kou-
lukunta – Heikki kehotti jokaista meistä painottamaan 
näitä sanoja erikseen ja kuuntelemaan miten se soi. Vii-
sas suositus – kolmesta osasta koostuva kokonaisuus, 
jota voi pohtia luovasti, kuvata eri tavoin, kääntää eri 
kielille – uusia näkökulmia ja oivalluksia löytyy var-
masti.

Filosofiassa ontologia kysyy, mitä todellisesti todel-
lisuudessa on olemassa ja epistemologia, miten todelli-
suudesta saadaan tolkkua eli tietoa. Järjen käyttö on eri 
asia kuin (kantapään) kokemus, mutta tietoa tulvii en-
nen ja jälkeen kumpaakin. Tutkimuskohteena meillä on 
painettu sana, vankka tekstikorpus, kirjaimellinen keho 
josta ammentaa. Monisteesta kirjapainokseen. Muu ko-
kemusperäinen tieto voi olla hyvinkin kirjavaa ja muisti 
petollista. 

Mitä sitten "sanassamme" sanotaan? Löytyy muun 
muassa käsitteet alempi minä ja korkeampi minä, 
unikoulu tai tiedon sali – esoteerista kieltä avattavaksi ja 
tarkasteltavaksi. Heikin hahmottelun välitulos – jälleen 
viisas sanavalinta – sisältää myös ottelun tuloksen: via-
lainen filosofia on ontologisesti ensisijaisesti idealis-
tista (henkistä) ja toissijaisesti materialistista (ruumiil-
lista), epistemologisesti ensisijaisesti rationaalista (jär-
jenmukaista) ja toissijaisesti empiiristä (kokemuksel-
lista). Mietintämyssyyn voi lisätä pohdintaa henkisen ja 
eettisen yhtäläisyydestä tai onko kyseessä henkinen 
rationalismi vai rationaalinen henkisyys. Viisasta on 
myös kysyä mitä tarvitaan, jotta mantroja osaa käyttää.

Itämaisen ainesosan lisäys tuo ymmärrettävyyttä ko-
konaisuuteen – buddhalaisuuden kolme jalokiveä ovat 
Buddha (opettaja), sangha (yhteisö) ja dharma (oppi) – 
tapauksessamme tarkasteluun tullee Opettajien oppi.

Jokainen looginen positiivinen ajatus on lupaus kor-
keammalle minälle – vialaisen filosofian perustaa par-
haimmillaan.

Pyhäinpäivän seminaarissa
spontaania puhetta hyveistä
ja vialaisen maailmankuvan 
hahmottelua
Asta Aronen



Hyveellisyydestä

Mieleen saattaa herätä erilaisia kysymyksiä hyveel-
lisyyteen liittyen. Olenko hyveellinen? Mitä tar-
koittaa, että omaan jonkun tietyn hyveen? Miksi olla 
hyveellinen?

Lähdetään liikkeelle kysymyksestä, mitä tar-
koittaa, että omaan jonkun hyveen. Miten voin tietää 
omaavani sen? Voin helposti kuvitella omaavani jon-
kun hyveen, mutta on hyvä olla jotain kriteerejä, joil-
la voin arvioida, missä määrin omaan kyseisen hy-
veen.

Edward Sri on listannut hyveen neljä edellytystä. 
Jotta ihminen omaisi jonkun tietyn hyveen, hänen 
täytyy kyseisen hyveen osalta täyttää seuraavat neljä 
ominaisutta.

· Johdonmukaisuus. Se tarkoittaa sitä, että 
erilaisissa tilanteissa henkilö toimii hyveen suh-
teen samalla tavoin (esimerkiksi olen kärsivällinen 
erilaisissa tilanteissa). 

· Helppous. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön 
on helppo toimia hyveen mukaisesti (esimerkiksi 
minulle on helppoa olla kärsivällinen eikä se vaadi 
suuria ponnisteluita).

· Ripeys. Tämä viittaa henkilön kykyyn toimia 
käsillä olevassa tilanteessa hyveen mukaisesti eikä 
jälkikäteen (esimerkiksi olen kärsivällinen välittö-
mästi käsillä olevassa tilanteessa enkä ensin toimi 
kärsimättömästi ja vasta sitten korjaa toimintaani 
kärsivälliseksi).

· Ilo. Hyveellinen ihminen ei ole hyveellinen 
vain siksi, että se olisi oikein vaan myös siksi, että 
hän tekee sen iloiten (esimerkiksi olen 
kärsivällinen iloiten).

Kuten huomaamme, hyveen omaamisen rima on 
varsin korkea. Huomaamme myös, että se todella 
vaatii, että ihminen on täysin sisäistänyt hyveen. Se 
ei tarkoita sitä, että ihminen osaisi välttämättä 
määritellä hyvettä loistavasti vaan sitä, että hänen 
luonteensa on sellainen. Hänen on helppo toimia 
kyseisen hyveen mukaisesti, koska se on osa hänen 
luonnettaan.

Edellä kuvatun perusteella voimme sanoa, että 
järkevä ihminen toimii kaikissa tilanteissa järke-
västi. Se on hänelle helppoa, koska järkevä ajattelu 
tulee hänellä luonnostaan esille joka tilanteessa. Se 

Jari Kiirla

myös tuottaa hänelle iloa. Lempeä ihminen taas 
toimii kaikissa tilanteissa lempeästi. Se on hänelle 
helppoa ja tuottaa iloa. 

Tämän jälkeen voisimme kysyä, voiko sama 
ihminen olla sekä järkevä että lempeä vai voivatko 
nuo aiheuttaa ristiriidan? Jos lapsi on tehnyt väärin, 
järki sanoo, että väärin tehnyttä lasta pitää ojentaa. 
Sanooko lempeys, että lapsen väärin teko pitää pai-
naa villaisella? Olla lempeä. Järki ja lempeys voivat 
todellakin olla ristiriidassa keskenään. Järkevä ja 
lempeä ihminen voivat toimia samassa tilanteessa 
lähes päinvastoin. Mutta on myös mahdollista, että 
ihminen on sekä järkevä että lempeä. Silloin järki sa-
noo, että lasta tulee ojentaa ja lempeys sanoo, että se 
tulee tehdä mahdollisimman lempeästi. Lopputulos 
on lempeä mutta jämäkkä ja järkevä ojentaminen.

Kuten edellä olevasta huomaamme, meillä on 
hyvä olla useita erilaisia hyveitä. Ne täydentävät toi-
siaan. Vain sitä kautta voimme toimia erilaisissa 
tilanteissa hyveellisesti. Muussa tapauksessa mei-
dän hyveemme saattavat toimia joissain tilanteissa, 
mutta toisissa tilanteissa jättää meidät pulaan ja 
ohjata vääränlaiseen toimintaan, joka on vahingol-
lista meille tai/ja muille. Hyveelliseksi voi sanoa ih-
mistä, joka osaa erilaisissa tilanteissa toimia hy-
veellisesti aina kulloiseen tilanteeseen sopivalla ta-
valla eli ilmentää oikeita hyveitä aina käsillä ole-
vassa tilanteessa. Kuten edeltä näemme, se on hä-
nelle helppoa ja tuottaa hänelle iloa.

Miksi olla hyveellinen? Se tekee elämästä help-
poa. Osaamme silloin toimia aina jokaisessa tilan-
teessa helposti oikealla tavalla. Se myös tuottaa 
meille suunnattomasti iloa. Helppous tekee elämästä 
ja elämisestä kevyttä. Henki on kevyt. Henkisyys 
tekee ihmisestä kevyen, leikkisän ja luovan, mutta 
ennen kaikkea se tekee ihmisestä iloisen. Iloisuus on 
meille luonnollinen olotila. Olisiko tässä jo riit-
tävästi syitä olla hyveellinen? Olisiko tässä riittä-
västi syitä aloittaa luonteen jalostaminen eli hy-
veelliseksi kasvaminen? 

Lähde: 
Edward Sri: The Art of living – The cardinal virtues 
and the freedom to love

Hyveellisyydestä
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Jämäkkyys-hyve nousi yhtenä hyveenä muiden jou-
kossa esiin vialaisen hyvedialogin kehitystyöryhmässä 
marraskuisessa hyvedialogissamme. Jämäkkyydestä 
tulee minulle mielikuva suoraselkäisestä asioiden hoi-
dosta.

Neuropsykologi, tietokirjailija ja meditaatio-opettaja 
Rick Hanson ja neurologi, meditaatio-opettaja Ric-
hard Mendius  määrittelevät Buddhan aivot  -teokses-
saan  jämäkän ilmaisun  oman totuuden puhumiseksi 
tavoiteltaessa päämääriä ihmissuhteiden arkitasolla. 

Heidän mukaansa taitavalla tavalla jämäkkä ilmaisu 
käsittää omaehtoisen moraalisen elämän ja tehokkaan 
kommunikaation.  Moraalisella elämällä he tarkoittavat 
elämistä omasta luontaisesta hyvyydestään käsin peri-
aatteiden ohjaamana. Moraalisuus mielissämme nojaa 
aivojen säätelyyn. Sekä moraalinen elämä että säätely 
edellyttävät tasapainon säilyttämistä, joka keskittyy ter-
veisiin päämääriin, pitäytyy kohtuullisissa rajoissa ja 
muuttuu sulavasti.

He määrittävät aidon myötätunnon perustaksi em-
patian: empatia saa meidät tietoisiksi muiden kohtaa-
mista vaikeuksista ja heidän kärsimyksistään sekä aut-

Jämäkkyys
Teksti ja kuva Tarja Kemppainen

taa meitä ymmärtämään toisen ihmisen sisäistä maail-
maa.

Hanson ja Mendius päätyvät toteamaan, että kun jä-
mäkkyys ja myötätunto toimivat yhteistyössä, ne tu-
kevat toisiaan. Myötätunto tuo lämminsydämisyyttä, 
lämpöä ja huolenpitoa jämäkkyyteemme. Jämäkkyys 
auttaa meitä pitämään itsen ja muiden puolta sekä luot-
tamaan, että tarpeemme tulevat kohdatuiksi silloinkin 
kun olemme myötätuntoisia.

Jämäkkyys edellyttää meissä: myötätuntoisuutta, ys-
tävällisiä ja sovinnollisia neuvottelutaitoja, suvait-
sevaisuutta ja avarakatseisuutta sekä itsesi ja tunteidesi 
hallintaa. Nämäkin hyveet ovat osa Kirjeopisto Vian ra-
jajoogan kurssin loogisen positiivisen ajattelun opinto-
materiaalia.

Lähde:
Rick Hanson & Richard Mendius: Buddhan aivot.   
Basama Books Oy, 2011
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen: Kirjeopisto 
Vian rajajoogan kurssi
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Silja Martikaisen kristallikulhon sointi sekä herkän 
kaunis laulu Kristus kirkas valomme alkumant-
roineen avasivat adventttijuhlamme. 

Hoosianna-yhteislaulun jälkeen Helsingin paikallis-
osaston uusi puheenjohtaja Jari Kiirla esitti puheen-
vuorossaan uuden vuoden 2023 kevätkauden teemam-
me otsikolla Luovuus, inspiraatio ja sisäinen rauha. 
Puheen voi lukea sivulta 20. Puheessa todettiin, että 
Jumala on joka päivä uudistuva, aivan uusi kuin vasta-
poimittu paras hedelmä. Jumalan ohjauksessa paras 
mahdollinen toteutuu. 

Siihen meillä on oltava uskoa. Asta Arosen Credo- 
puhe tiivisti uskontunnustuksen, uskon hyveen ja Kir-
jeopisto Vian käsityksiä uskosta. Useimmille meistä pe-
rintönä ja perinteenä tullut luterilainen uskontomme 
tunnustaa messussa uskonsa, vastaa Jumalan puhutte-
luun. Credo on kirkkoyhteisömme julkinen tunnustau-
tuminen perimmäiseen totuuteen, jonka Jumala on il-
moittanut, se on Jumalan hyvien tekojen ylistämistä. 
Kirkkomme kaksi uskontunnustusta ovat varhaiskirkon 
ajoilta peräisin olevat Apostolinen sekä Nikean uskon-
tunnustus. 400-luvulta peräisin oleva kolmas tutustu-

Via ry:n paikallisosastojen yhteinen adventtijuhla 27.11.2022

Yhteinen adventtijuhla
Valon Tilassa Helsingissä 

misenarvoinen Athanasiuksen uskontunnustus on pisin 
ja vähiten tunnettu, sillä sitä ei käytetä jumalan-
palveluksissamme lainkaan.

Kristilliset eli teologiset hyveet ovat fides, spes ja 
caritas – usko, toivo ja rakkaus. Italialainen pappi, teo-
logi ja filosofi Tuomas Akvinolainen (1225–1274) on 
huomattavin skolastikko, sen ajan uskonnonfilosofi, 
joka yhdisti aristoteelisen filosofian ja katolisen teolo-
gian systemaattiseksi synteesisksi. Hän edusti näke-
mystä, että uskoa ei voi rajata vain luuloon tai tiedolli-
seen merkitykseen, vaan se on kokonaisvaltainen asen-
ne, joka kohdistuu johonkin asiaan tai väitteeseen, jota 
joku jo pitää totena. 

Olli-Pekka Vainion kirjan Hyveet – Johdatus hyve-
ajatteluun mukaan Tuomas Akvinolainen näkee uskon 
toivon ja rakkauden suhteen eräänlaisena prosessina, 
jossa edellinen hyve synnyttää aina seuraavan – usko 
mahdollistaa toivon ja toivo rakkauden. Ensimmäinen 
uskomisen osa merkitsee uskoa, että Jumala on 
olemassa – uskon kohde siis. Toinen osa merkitsee niitä 
asioita, joita Jumalasta uskotaan ja kolmas osa 
merkitsee luottamusta että kaikki edeltävä on totta, 
jolloin ihminen suuntaa elämänsä kohti korkeinta 

Teksti Asta Aronen
Kuvat Terttu Seppänen, Jari Kiirla ja Yrjö Honkala

Vialaisten paikallisosastojen yhteistä adventtijuhlaa vietettiin sekä Valon Tilassa että verkon välityksellä 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27.11. Kuvassa maljan nostavat Matti Karttunen, Tuula Kruth, Börje Fri, 
Kaisu Fri, Asta Aronen, Jaakko Väänänen (selin), Marja-Leena Salojuuri ja Tauno Halme.



hyvää. Usko ja tieto eivät ole toistensa vastakohtia vaan 
tieto sisältyy uskoon. Usko liittyy sekä tahdon koh-
teeseen eli siihen, mikä on hyvää sekä siihen, mikä on 
totta. Tarvitaan tietoa sekä kohteen hyvyydestä ja totuu-
dellisuudesta – uskoon sisältyy siis tiedollinen hyve. 

Uskomisen kolmas osa tarkoittaa käytännössä rak-
kautta, joka antaa uskolle varsinaisen muodon. Ilman 
rakkautta usko on vain kuori – rakkaus kykenee yhdis-
tämään kaksi ihmistä. Rakkauden hyve liittyy siis us-
koon. Usko annetaan lahjana, se on vuodatettu – ja sen 
tulee syventyä ja vahventua. Jokaisessa ihmisessä usko 
heijastaa tälle tyypillisiä piirteitä ja olemassaolevia hy-
veitä. Jollakulla voi olla enemmän tietoa ja toinen voi 
toteuttaa uskoaan jonkin toisen hyveen kautta parem-
min kuin toinen.

Opettaja Tyyne Matilaisen tiedoista poimitusta 
koosteessa usko ei löydy aksiomeista, sen sijaan us-
konto on yksi ihmisen seitsemästä prinsiipistä. Koos-
teessa löytyy myös lause: Uskonnot ovat liian passiivi-
sia, on parempi pysyä filosofis-eettisellä pohjalla. 

Tuula Uusitalon kirjassa Hyvyyden voimien palve-
luksessa löytyvät alaotsikot Filosofinen jumalusko 
(s.139) sekä Jumala (s.192). Viimeksimainitusta poi-
mittua: Ellei ihminen lataa jumalakäsitteeseensä yli-
suuria toiveita ja uskomustaakkaa hänellä saattaa hy-
vinkin olla toimiva jumalasuhde riippumatta siitä, min-
kä uskonnollisen tai aatteellisen taustan kautta hän sen 
on alunperin mieltänyt. Hyvyyden kanssa on hyvä olla 
tekemisissä. Sitä jää auraan tajuntaan ja olemukseen. 

Opetuskirjeissämme korostetaan uskon merkitystä 
luovana voimana. Opettaja Tyyne Matilaisen sanoin: 
Tapahtuipa mitä tahansa, uskoasi älä koskaan menetä. 

Valon Tilan monet vaiheet
Börje ja Kaisu Frin aikoinaan tekemä miljoonakauppa 
oli neronleimaus. Helsingin paikallisosasto on etuoi-

keutetussa asemassa – Valon Tilassa. Kuvataiteen taka-
na tilan rajaavat seinät ovat olleet kantavat seinät, joiden 
suojissa rajajoogaa, nykytermein ajatusjoogaa on har-
joitettu. Pyhää Henkeä on luotu runsaasti näihin seiniin, 
tähän huoneistoon. 

Nerokkuus ja kaukokatseisuus ovat joskus alkutaipa-
leella väärinymmärrettyä viisautta, jonka aikamatka 
palkitsee. Pitkä paikallisosaston puheenjohtajuus on 

Via ry:n paikallisosastojen yhteinen adventtijuhla 27.11.2022

Juhla alkoi yhteisellä ohjelmaosuudella, jossa mukana oli verkkoyhteydellä jäseniä eri puolilta Suomea. 
Zoom-osuuden jälkeen Valon Tilassa paikalla olleet kahvittelivat ja nauttivat joulunajan herkkuja.

Terttu Seppäsen syntymäpäivämaljat nostettiin ja 
orkidea ojennettiin halausten kera 27.11., vaikka 
todellinen syntymäpäivä oli 27.7.
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muuntunut todelliseksi tiivistetyksi kokonaisuuksien 
ymmärrykseksi – kunniapuheenjohtajuudeksi. 

Börje Fri muisteli Valon Tilan vaiheita vuokralaisten 
ja tilan eri käyttötarkoitusten kautta. Aidot kohtaamiset 
ihmisten kesken  kasvokkain keskustellen ovat kullan-
arvoisia – samalla on hyväksyttävä nettiajan yhteyksien 
hyödyllisyys. Uudelle puheenjohtajallemme Börje Fri 
toivotti hyvää johtajuutta vuosiksi sekä suuntasi kiitok-
sensa opettaja Terttu Seppäselle – kolmesti. 

Oman talvisen joulurunonsa esitti Airi Roos. Runo 
löytyy sivulta 28.

Paikallisosastojen joulutervehdyksiä esittivät Tauno 
Halme, Tuija Virtanen, Sinikka Juntura sekä välitet-
tynä Pauli Sipilä. Rajajooganopettajamme Kemistä, 
Elina Kakko, avasi tulevaisuuden näkymiä – avoimella 
ja ymmärtävällä yhteisöllämme on tarjota nykyajan 
etsijöille vastauksia heidän lähtökohdistaan käsin. 

Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona

Terttu Seppäsen puheenvuoron aiheena oli Pyhä Henki. 
Terttu kertoi miettineensä jo lapsena Pyhän Hengen 
olemusta ja viime aikoina erityisen paljon. Tietoläh-
teinä hänellä olivat evl.fi/sanasto/Pyhä Henki, Kirje-
opisto Vian rajajoogakirja ja Alice Baileyn kirja Kris-
tuksen toinen tuleminen sivuilta 72–77.

Hänelle on ollut aika selvää, että ajatus Pyhästä Hen-
gestä, miten se kuvataan opetuskirje X:ssä, ei eroa pal-
jonkaan siitä, miten Pyhästä Hengestä puhutaan Raama-
tussa.

Kirkollisen katsantokannan mukaan Pyhä Henki on 
kolmiyhteisen eli trinitaarisen Jumalan kolmas per-
soona (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Nikean uskontunnus-
tuksen mukaan Pyhä Henki virtaa Isästä ja Pojasta ian-
kaikkisuudessa. Pyhä Henki on olemuksellisessa yhtey-
dessä Isään ja Poikaan. Pyhä Henki on Jumala, ei vain 
persoonaton jumalallinen voima. Jumalan olemus on 
salaisuus, mutta Jumala ilmoittaa itsensä ja tulee läsnä-
olevaksi Pyhän Hengen kautta. Läsnäoleva Jumala, 
Eläväksitekijä, synnyttää uskon ja ylläpitää sen. Hän on 
Puolustaja, joka tekee kirkon olemassaolon mahdolli-
seksi ja joka johdattaa sen totuuteen. Pyhä Henki on rak-
kauden Henki. Niin kuin kolmiyhteisen Jumalan per-
soonat rakastavat toisiaan jakamattomassa ykseydessä, 
tulee Jumalan lastenkin rakastaa toisiaan. Jeesus asettaa 
jumalallisen persoonien välisen rakkauden esikuvaksi 
sanoessaan: Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin mi-
näkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudes-
sani.

Pyhä Henki toimii armonvälineiden kautta. Niissä 
Pyhä Henki eli Jumala tekee ihmisestä Jumalan lapsen 
ja taivaan valtakunnan perillisen. Pyhä Henki vuodatet-
tiin opetuslapsille helluntaina. Kirkon opetus Pyhästä 
Hengestä on ilmaistu uskontunnustuksissa ja Katekis-
muksessa.

Pyhä Henki mainitaan Kirjeopisto Vian rajajoogan 
I, IV ja X opetuskirjeissä. 

Börje Fri kertoi adventtijuhlassa Valon Tilan 
värikkäistä vaiheista.

Airi Roos luki  juhlassa runonsa, joka löytyy sivulta 28.
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I opetuskirjeen sivulla 22 on lause ”Pyhä Henki 
täyttää heidän sydämensä ja itsekkyys poistuu heistä”.

IV opetuskirjeen sivulla 113  kaavassa 31 U
a) Sinä tahdot sulautua Totuuden Henkeen ja tahdot 
ilmentää totuutta kaikessa puheessasi ja kirjoitukses-
sasi. Esiintyessäsi jossakin arvokkaassa tilaisuudessa 
tai esittäessäsi muuten jotakin arvokasta sinä tahdot 
saada puheeseesi tai kirjoitukseesi Pyhän Hengen 
voimaa ja tahdot, että sinun puheesi ja kirjoituksesi 
on henkisesti kohottavaa.

X opetuskirjeessä sivulla 215–224 Pyhä Henki ku-
vataan korkeimman luonnontason, mahaparanirvaa-
nisen luonnontason kokonaan täyttävänä henkiolento-
na. Pyhä Henki on Ikuisen Itsen Henki yksilötyneenä ja 
toimivana. 
X opetuskirjeen mantroissa Pyhän Hengen työstä käy-
tetään verbejä yhdistää, puhdistaa, muuntaa, sulattaa, 
opettaa, ohjaa, tekee.

Kun Pyhä Henki on puhdistanut rajajoogan harjoitta-
jan veren ja muuntanut sen praanaväreilyt positiivisiksi, 
voi hän tulla tietoiseksi Pyhän Hengen toiminnasta it-
sessään ja ohjata tietoisesti sen toimintaa. Pyhä Henki 
muuntaa ihmisolemuksen pahuuden voimilta täysin 
suojatuksi Pyhän Hengen temppeliksi, jossa Ikuisen It-
sen tahto tapahtuu positiivisimmassa muodossaan.

 Alice Bailey puhuu kirjassaan Kristuksen toinen 
tuleminen  Rauhan Hengestä, joka laskeutui Kristuk-
sen päälle. Tämä Rauhan Henki ei ole vain tunteiden 
rauhoittuminen, vaan salaperäisessä mielessä Tasapai-
non Henki, joka työskentelee toiminnan ja seurauksen 
lain kanssa.

Tästä seuraa: a) maailmassa nyt vallitsevaa kaaosta ja 
älyllisen tasapainon puutetta tulee tämän lain  mukaan 
seuraamaan rauhan kausi, mikä sallii ihmiskunnan astua 
uuteen elämänvaiheeseen.

b) Vihaa, joka maailmassa nyt on suuri, tulee Rauhan 
hengen ja Kristuksen  toiminnan tuloksena vastaamaan 
hyvä tahto ja vastaava määrä rakkauden voimaa.

”Kristus-tajunta” on kehityskulun voima, jota nimi-
tystä maailman esoteeriset ryhmät ovat käyttäneet pal-
jon. Paavali ilmaisee tämän: ”Kristus teissä, kirkkauden 
toivo”.

Maailmanpalvelijoiden (valkean tien kulkijat) työ 
Kristuksen ja Yhdistymisen avataaran kanssa johtaa 
aikanaan siihen, että
a) tulee yksi ihmiskunta, joka saadaan aikaan oikeilla 
ihmisten välisillä suhteilla
b) luodaan oikeat suhteet ihmiskunnan alapuolella 
oleviin luomakuntiin, niin että tunnustetaan yksi 
maailma
c) Jumalan valtakunta, planeettamme Henkinen 
Hierarkia, tehdään julkisesti tunnetuksi.

Ohjelman jälkeen siirryimme kohottamaan syntymä-
päivämaljat Terttu Seppäsen kunniaksi. Ne nostettiin oi-

Via ry:n paikallisosastojen yhteinen adventtijuhla 27.11.2022

Adventtijuhlan juonsi Yrjö Honkala. 

Helsingin paikallisosaston uusi puheenjohtaja Jari 
Kiirla näyttää adventtiijuhlan väelle Valon Tilassa 
Kemistä juhlaan Zoomin avulla osallistuneen Elina 
Kakon tervehdystä tietokonenäytöltä.

Kiitos komeaääniselle juontajallemme Yrjö Honka-
lalle lankojen pitämisestä käsissään, Silja Marti-
kaiselle joululaulujen säestyksestä, keittiöhengettä-
rellemme Airi Roosille, arpajaisvoiton lahjoittajalle 
Arto Paulaharjulle ja ydinjoukollemme, joka kokosi 
monesta palasesta hienon adventtijuhlan.

keana päivänä – tosin kesä oli ehtinyt vaihtua talveksi. 
Tiiviin lämmin ja kepeä tunnelma hyvässä seurassa sai 
ymmärtämään aitojen kohtaamisten ilon. 
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Via ry:n paikallisosastojen yhteinen adventtijuhla 27.11.2022

Esitelmä Via-Akatemian Kesäakatemiassa 

Valon Tilassa intuition johdattamana kahvipöy-
täkeskustelussa 30. lokakuuta piirin jälkeen 
syntyi vuodelle 2023 Via ry:n Helsingin paikal-
lisosastolle teema. Teema on Luovuus, inspi-
raatio ja sisäinen rauha. 

Minulle luovuus on lähes synonyymi henkisyydelle. 
Kaiken uuden syntyvän taustalla on henki. Henki luo 
uutta. Jos ymmärtää Ken Wilberiä ja hänen ajatte-
luaan syvällisemmin, oivaltaa, että kaiken kehityk-
sen taustalla on kohottava transsendentti – Henki, 
joka toimii ihmisen tietoisuudelle kohottavana kehi-
tystä eteenpäin vievänä voimana. Jos ihminen toistaa 
elämässään vanhoja asioita, kehitys yleensä pysäh-
tyy. Tarvitaan luovuutta – henkeä – antamaan uusi 
kohottava sysäys ihmisen kehitykselle. 

Tuon uutta luovan ja ihmisen tietoisuutta kohot-
tavan hengen oivaltaminen johtaa kohti henkisyyden 
ja luovuuden syvällisempää ymmärtämystä. Kun 
siihen saa henkisen yhteyden, asiat asettuvat oikeaan 
perspektiiviin. Leikkisyys, huumorintaju ja keveys 
astuvat esille, nuo henkisyyden tärkeät aspektit.

Tämä on Ken Wilberin sanoman syvällisin puoli. 
Hänen AQAL-mallinsa, johon kuuluvat näkökulma-
neljännekset, kehitystasot, tietoisuuden tilat, kehi-
tyslinjat ja ihmistyypit, on hänen sanomansa arki-
sempi ja tavalliselle tietoisuudelle helpommin ta-
voitettava puoli. Hänen luovuuden ja hengen leik-
kisyyden ja keveyden puoli on se syvällisempi puoli, 
jota mikään teoria ei voi koskaan täysin tavoittaa. 
Sillä jos joku teoria tavoittaisi tässä hetkessä luo-
vuuden olemuksen, seuraavassa hetkessä luovuus 
loisi itsestään jo uutta, joka astuisi ulos luovuuden 
teorian kehikosta. Hengen loputon leikki ... luovuus.

Jumala on luovuus. Joel Osteenin, texasilaisen 
pastorin ja Yhdysvaltain suurimman kirkon johtajan, 
näkemys Jumalasta on, että Jumala on tuoreuden 
Jumala. Jumala haluaa tehdä asioita aina uudella 
tavalla. Se, mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi 
tänään. Miksi? Jos löytäisimme salaisen loitsun tai 
tavan toimia, joka toimisi aina, mihin tarvitsisimme 
enää Jumalaa. Silloin meistä tulisi itseriittoisia. Ju-
mala ei ole luonut meitä itseriittoisiksi. Me olemme 
osa Jumalaa. Mikään Jumalan ulkopuolinen ei tarjoa 
meille pysyvää ratkaisua elämämme haasteisiin. 
Vain Jumalan ohjauksen seuraaminen voi tuoda 
meille ratkaisut elämämme haasteisiin ja johtaa mei-
dät sisäiseen rauhaan. Joka päivä meidän tulisikin 
pyytää Jumalalta ohjausta tähän päivään. Joka päivä 
meidän tulisi asettua kuuntelemaan Jumalan ohja-
usta ja toimia sen mukaan. Vain Jumala tietää, mikä 
on meille parhaaksi. Vain Jumala näkee kaiken ja 

osaa ohjata meitä toimimaan oikein. Omasta rajoit-
tuneesta näkökulmastamme emme voi nähdä asioita 
yhtä laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Siksi meidän tu-
lisi kuunnella Jumalan ohjausta elämässämme. Ju-
malalla on uudet, luovat ja parhaat mahdolliset rat-
kaisut kaikkiin tilanteisiin. Jos opimme luottamaan 
Jumalaan ja kuuntelemaan hänen ohjaustaan, 
osaamme toimia omassa elämässämme parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Inspiraatio on lähde, josta ilo pulppuaa. Henki ins-
piroi meitä. Jumala inspiroi meitä. Kun inspiroi-
dumme, heräämme eloon. Ryhdymme luojiksi tai 
Jumalan kanssaluojiksi. Henki, Jumaluus toimii 
kauttamme. Luomme iloa, innostusta ja inspiraatiota 
ympärillemme. Sellaisessa ympäristössä on kiva ol-
la. Kaikki tahtovat tulla sellaiseen ympäristöön. 

Kysyt ehkä, missä on sellainen ympäristö? Haluat 
tulla sinne mukaan. Saanko kertoa sinulle missä se 
on? Se on Valon Tilassa. Meidän, Via ry:n Helsingin 
paikallisosaston viisas kunniapuheenjohtaja Börje 
Fri on viisaan puolisonsa Kaisu Frin kanssa antanut 
Helsingin paikallisosaston käyttöön loistavan tilan, 
Valon Tilan. Tässä loistavassa tilassa ovat luovuus, 
innostus ja inspiraatio läsnä. Tässä ympäristössä on 
helppoa inspiroitua ja luoda uutta. Tässä ympäris-
tössä on helppo kokea sisäistä rauhaa. Tässä ympä-
ristössä on helppo saada haluamiaan hyveitä omaan 
auraansa ja jatkaa niiden kehittämistä itsessään.

Millainen on vuosi 2023 Via ry:n Helsingin pai-
kallisosastossa? Meillä tulee olemaan paljon kaikille 
ihmisille avoimia tilaisuuksia, jotta mahdolli-
simman moni voi nauttia sisäisestä rauhasta, löytää 
innostusta ja inspiraatiota sekä löytää uusia luovia 
ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Jumala ohjaa meistä 
itse kutakin oikeiden luovien ratkaisujen suuntaan. 
Me pidempään raja-/ajatusjoogaa opiskelleet toi-
mimme piirien ohjaajina, kahvinkeittäjinä, leipojina 
ja muissa vastaavissa tehtävissä. Me kaikki olemme 
Tiellä. Pidempään opiskelleet ja uudemmat tulijat. 
Me olemme kaikki samanlaisia, kuuntelemme sisäl-
tämme Jumalan ohjausta omalla Tiellämme. Ainoa 
ero on yllämainittujen kahvinkeitto, leipomis- yms. 
tehtävien hoito. Kaikkein korkein kaikkiallinen Ju-
mala ohjaa meitä kaikkia, jos niin tahdomme.

Vuosi 2023 on luovuuden, inspiraation ja sisäisen 
rauhan vuosi Via ry:n Helsingin paikallisosastossa. 
Kaikki ihmiset ovat lämpimästi tervetulleita tilai-
suuksiimme!

Jari Kiirla
Via ry:n Helsingin paikallisosaston puheenjohtaja

Luovuuden, inspiraation ja 

sisäisen rauhan vuosi 2023 

Via ry:n Helsingin paikallisosastossa



JÄSENKIRJE

Jäsenkirje

Tervetuloa vuoteen 2023 Via ry:n jäsenenä!
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Tervetuloa vuoteen 2023 Via ry:n jäsenenä!
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Via ry toimii alkavanakin vuonna jäsentensä henkisen kehityksen hyväksi tavoitteenaan toteuttaa heidän 
jaloja sisäisiä pyrkimyksiään. Via ry:n jäsenenä olet mukana rakentamassa vialaista yhteisöä sekä 
elähdyttämässä hyvyyden voimia niin yhteisössämme kuin laajemmaltikin.

Vuoden 2023 jäsenmaksu vahvistetaan sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa pääsiäisenä. Sen 
jälkeen lähetetään jäsenmaksun suorittamista koskevat ohjeet.

Via ry:n jäsenmaksuun sisältyviä etuja:
* Jäsenenä voit osallistua Via ry:n vuosikokoukseen ja vaikuttaa yhdistyksen toiminnan kehittymiseen.
* Uusi Via ry:n jäsen saa jäsenetuna Kirjeopisto Vian rajajoogakirjan, Opetuskirjeet I–IV tai I–X jos hänellä 
ei näitä vielä ole.
* Jäsenlehti Via Positiva: neljä lehteä, joista yksi on kaksoisnumero ja sähköinen kesätiedote. Lehti välittää 
tietoa vialaisen yhteisön tulevista tapahtumista ja tallentaa yhteisön toiminnallista historiaa. Lehti on 
ajatusjoogan opiskelijoiden ja harjoittajien yhteinen foorumi, inspiraation lähde ja tuki. Siitä löytyy 
ajatusjoogan opiskelun ja harjoittamisen myötä syntynyttä kokemuksellista tietoa ja taitoa, jota ei ole 
muualta saatavissa.
* Yksityinen Facebook-keskusteluryhmä Hoksunlaakso
* Edulliset vuorokausimaksut Via-Akatemian kursseilla
* Uutena jäsenetuna jäsenille maksuttomat ihmettelyillat Zoomilla. Vapaata keskustelua ajankohtaisista 
asioista. 

Tahdomme Kirjeopisto Vian rajajoogan uudistettujen opetuskirjekirjojen aktivoivan meitä jokaista tutkimaan 
opetuskirjeiden sisältöä ja soveltamaan sitä käytäntöön oman kutsumuksemme mukaan yhteiseksi hyväksi.

Yhteisenä tavoitteenamme on avoin, suvaitsevainen ja jokaisen ainutlaatuisuutta kunnioittava yhteisö. 
Tarkoitus on antaa eväitä jokaisen oman yksilöllisyyden kehittymiseen ja voimistumiseen sekä oman elämän 
perustojen vahvistamiseen ja eheytymiseen. Yhteiset kokoontumiset ja ajatusten vaihto toisten vialaisten 
kanssa tähtää juuri tähän.

Via ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, vapaaehtoisilla lahjoituksilla ja varainhankintatempauksilla. 
Kaikki Via ry:n tehtävät hoidetaan talkootyönä ja vapaaehtoista palvelutyötä voi tehdä sekä 
paikallisosastoissa että valtakunnallisesti.

Yhteisömme tehtäväkenttä kokonaisuudessaan on moninainen. Voit olla yhteisömme toiminnassa mukana 
oman elämäntilanteesi ja mielenkiintosi mukaan. Aktiivisena toimijana on mahdollista saada enemmän. 
Aktiivinen osallistuminen on nyt aiempaa helpompaa, kun yhä useampiin yhteisiin tapahtumiimme on 
mahdollista osallistua myös etänä. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!
VIA RY
Jouko Palonen
puheenjohtaja



Toivotamme Sinut tervetulleeksi aktiiviseksi rajajoogan jatko-opiskelijaksi vuonna 2022. 
Rajajoogan jatko-opiskelijana ja vialaisen yhteisön jäsenenä olet vahvemmin vaikuttamassa Rauhan, Hyvyyden 
ja Terveyden Voimien lisääntymiseen maailmassa.

Mitä rajajoogan jatko-opiskelu on? Peruskurssi on antanut sinulle ensimmäiset avaimet luonteenjalostamiseen 
ja henkiseen kasvuusi. Harmoninen aura vakiintuu, kun jatkat työskentelyä tunneolemuksen tasapainottamiseksi 
valjastamalla negatiivisina nousevat tunne-energiat rakentavaksi toiminnaksi. Yhteisöön kuuluminen ja sen 
toimintaan osallistuminen toimii sisäisen työskentelysi tukena ja keskustelut toisten vialaisten kanssa 
rikastuttavat maailmankatsomustasi ja edistävät henkistä kehitystäsi.

Milloin jatko-opiskelijaksi voi tulla? Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin kokonaan läpikäynyt opiskelija on 
tervetullut jatko-opetuksen piiriin heti peruskurssin  päätyttyä tai myöhemmin. Pitkänkin tauon jälkeen olet 
tervetullut takaisin aktiiviksi. Opetusta tapahtuu fyysisellä tasolla, henkistä tietä ja unen puolella.
 
Painopistealueet rajajoogan/ajatusjoogan jatko-opetuksessa
Rajajoogan jatko-opetus tapahtuu yhteistyössä Via ry:n ja sen paikallisosastojen toiminnan kanssa.   
Rajajoogan ohjaamisesta kiinnostuneet jatko-opiskelijat voivat aloittaa ohjaajataitojen kehittämisen. 
Se tapahtuu pohtivissa keskusteluissa rajajooganopettajien kanssa (sähköposti, videoyhteys, WhatsApp, puhelin) 
kahden kesken  tai pienryhmissä. Samalla rakennamme puitteita ja sisältöjä ajatusjoogan ohjaajakoulutukselle ja 
kehitämme rajajoogan kurssiin liittyvää ohjekirjaa/ohjaajan käsikirjaa.

Voit ajatustyötä tekemällä tukea yhteisön työtä ja tavoitteita, mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua 
muutoin yhteisön toimintaan. Ajatustyö on arvokas, tärkeä ja aktiivinen tapa vaikuttaa.  

Olet tervetullut osallistumaan verkkotapahtumiin ja luennoille. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla, Face-
bookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Voit konsultoida allekirjoittaneita sekä henkilökohtaisissa asioissa että yhteisön toimintaan liittyvissä 
ajatusjoogakysymyksissä, esimerkiksi esitelmiin, luentoihin, puheenvuoroihin, keskusteluihin, tapahtumien 
ohjaukseen ja kirjoituksiin liittyen. 

Rajajoogan tukimaksut (aiemmin jatko-opetusmaksut) maksetaan Via-Akatemian säätiön tilille viitteellä 
12700. Maksamalla rajajoogan tukimaksuja, ilmoittaudut samalla läsnäolevaksi jatko-opiskelijoiden aktiiviseen 
rajajoogan harjoittamiseen ja rajajoogatyön tekemiseen. Kehitämme koko ajan uusia työmuotoja, jotta yhä 
useammat kiinnostuneet voivat osallistua rajajoogaopetukseen ja oppia loogisen positiivisen ajattelun metodin 
luonteensa jalostamisessa. 

Via-Akatemian säätiö vastaa Kirjeopisto Vian rajajoogan oppimateriaalien kustannuksista sekä sivutoimisesti 
uutena opettajana aloittaneen Elina Kakon palkkioista. On hyvä, jos rajajoogan/ajatusjoogan tukimaksuja virtaa 
kuukausittain Via-Akatemialle, jotta tulot jakautuvat tasaisesti koko vuodelle. Myös harvemmin tapahtuvat 
maksusuoritukset ovat tervetulleita. 

Terttu Seppänen vastaa Kirjeopisto Vian toimiston ja arkiston ylläpitokuluista. Näin ollen hänelle on hyvä 
maksaa jonkin verran jatko-opetusmaksuja.  Opetustyön hän tekee talkootyönä. 

Yhteistyöstä kiittäen!
Rauhaa, harmoniaa ja terveyttä maailmaan! 
  
Lämpimin terveisin
VIA-AKATEMIA
Terttu Seppänen   Elina Kakko
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Rajajoogan jatko-opetus 2023
Via-Akatemia
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Rajajoogan tukimaksut
Via-Akatemian säätiö, Kerimäen Osuuspankki 
FI08 5133 0020 0217 38, OKOYFIHH. Viite 12700

Terttu Seppänen
SOP Savonlinna
IBAN FI97 5651 1340 0495 18. BIC OKOYFIHH

Toivotamme Sinut tervetulleeksi aktiiviseksi rajajoogan jatko-opiskelijaksi vuonna 2023. 
Rajajoogan jatko-opiskelijana ja vialaisen yhteisön jäsenenä olet vahvemmin vaikuttamassa Rauhan, Hyvyyden ja 
Terveyden Voimien lisääntymiseen maailmassa.

Mitä rajajoogan jatko-opiskelu on? Peruskurssi on antanut sinulle ensimmäiset avaimet luonteenjalostamiseen ja 
henkiseen kasvuusi. Harmoninen aura vakiintuu, kun jatkat työskentelyä tunneolemuksen tasapainottamiseksi 
valjastamalla negatiivisina nousevat tunne-energiat rakentavaksi toiminnaksi. Yhteisöön kuuluminen ja sen toimintaan 
osallistuminen toimii sisäisen työskentelysi tukena ja keskustelut toisten vialaisten kanssa rikastuttavat 
maailmankatsomustasi ja edistävät henkistä kehitystäsi.

Milloin jatko-opiskelijaksi voi tulla? Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin kokonaan läpikäynyt opiskelija on 
tervetullut jatko-opetuksen piiriin heti peruskurssin  päätyttyä tai myöhemmin. Pitkänkin tauon jälkeen olet tervetullut 
takaisin aktiiviksi. Opetusta tapahtuu fyysisellä tasolla, henkistä tietä ja unen puolella.
 
Painopistealueet rajajoogan/ajatusjoogan jatko-opetuksessa
Rajajoogan jatko-opetus tapahtuu yhteistyössä Via ry:n ja sen paikallisosastojen toiminnan kanssa.   
Rajajoogan ohjaamisesta kiinnostuneet jatko-opiskelijat voivat aloittaa ohjaajataitojen kehittämisen. 
Se tapahtuu pohtivissa keskusteluissa rajajooganopettajien kanssa (sähköposti, videoyhteys, WhatsApp, puhelin) 
kahden kesken  tai pienryhmissä. Samalla rakennamme puitteita ja sisältöjä ajatusjoogan ohjaajakoulutukselle ja 
kehitämme rajajoogan kurssiin liittyvää ohjekirjaa/ohjaajan käsikirjaa.

Rauhantyömeditaatio on uusi säännöllisesti keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 21 Zoom-yhteydellä toimiva ajatus-
työmuoto, joka alkoi maaliskuussa 2022. Rauhan luominen maailmaan on ensisijaisen tärkeää ja merkityksellistä
Voit osallistua rauhantyöhön ajatuksin joko Zoom-ryhmässä tai itseksesi siellä, missä olet.

Voit ajatustyötä tekemällä  tukea yhteisön työtä ja tavoitteita, mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua muutoin 
yhteisön toimintaan. Ajatustyö on arvokas, tärkeä ja aktiivinen tapa vaikuttaa.  

Olet tervetullut osallistumaan verkkotapahtumiin ja luennoille. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla, Facebookissa, 
Instagramissa ja Twitterissä.

Voit konsultoida allekirjoittaneita sekä henkilökohtaisissa asioissa että yhteisön toimintaan liittyvissä 
ajatusjoogakysymyksissä, esimerkiksi esitelmiin, luentoihin, puheenvuoroihin, keskusteluihin, tapahtumien ohjaukseen 
ja kirjoituksiin liittyen. 

Rajajoogan tukimaksut (aiemmin jatko-opetusmaksut) maksetaan Via-Akatemian säätiön tilille viitteellä 12700. 
Maksamalla rajajoogan tukimaksuja, ilmoittaudut samalla läsnäolevaksi jatko-opiskelijoiden aktiiviseen rajajoogan 
harjoittamiseen ja rajajoogatyön tekemiseen. Kehitämme koko ajan uusia työmuotoja, jotta yhä useammat kiinnostu-
neet voivat osallistua rajajoogaopetukseen ja oppia loogisen positiivisen ajattelun metodin luonteensa jalostamisessa. 

Via-Akatemian säätiö vastaa Kirjeopisto Vian rajajoogan oppimateriaalien kustannuksista sekä sivutoimisesti uutena 
opettajana aloittaneen Elina Kakon palkkioista. On hyvä, jos rajajoogan/ajatusjoogan tukimaksuja virtaa kuukausittain 
Via-Akatemialle, jotta tulot jakautuvat tasaisesti koko vuodelle. Myös harvemmin tapahtuvat maksusuoritukset ovat 
tervetulleita. 

Terttu Seppänen vastaa Kirjeopisto Vian toimiston ja arkiston ylläpitokuluista. Näin ollen hänelle on hyvä maksaa 
jonkin verran jatko-opetusmaksuja. Opetustyön hän tekee talkootyönä. 

Yhteistyöstä kiittäen! Rauhaa, harmoniaa ja terveyttä maailmaan! Lämpimin terveisin

VIA-AKATEMIA
Terttu Seppänen   Elina Kakko



Vetoomus vialaiselle yhteisölle:

Kaukalinnassa on suora sähkölämmitys ja 
lämmityskulut olivat vuonna 2021 noin 12 000 
euroa.  Sähkölasku noussee tammikuun alun  
hinnan mukaan n. 10 000 € vuodessa. Jos uuneja 
ei lämmitettäisi, kustannukset  olisivat vielä 
paljon suuremmat. Kaukalinnan kustannus-
painetta helpottavat myös kaksi 
ilmalämpöpumppua.

Tulevaisuudessa olisi hyvä  harkita maalämpöä tai 
ilmavesilämpöpumppua lämmön lisälähteenä, 
koska niiden avulla saataisiin energiakustannuksia 
huomattavasti alhaisemmaksi.

Meille vialaisille tulee ensi vuoden alussa uusi  
haaste sähkön  hinnan  nousun takia.  Kaukalinnan 
kiinteistön sähkön hinta nousee  moninkertaiseksi 
tammikuun alusta lähtien. Sähkön hinta oli 
aikaisemmassa sopimuksessa  alle 4 snt/kWh, 
uudessa sopimuksessa on lähes 16 snt/kWh. Uusi 
sopimus saatiin onneksi tällä kohtuullisella 
hinnalla kahdeksi vuodeksi. Nykyisin sähköyhtiöt 
tekevät uusia sopimuksia pörssisähkön hinnoilla, 
jolloin hinnat voivat nousta todella korkeiksi. 
Hyvää on myös se, että sähkön siirtomaksu ja 
verot pysyvät  samana.

Kaukalinnan kiinteistön sähkönkulutus oli 
perjantaina 4. marraskuuta 241 kwh. Lasketaan 
nyt, mitä sähkö maksaisi euroissa ensi vuonna 
uuden sopimuksen mukaisella hinnalla: 241 kWh x 
16 snt/ kWh = 3 856 senttiä eli 38,5 euroa + sähkön 
siirto ja sähkövero noin 62,5  euroa eli yhteensä 
101 €.  Talvella kulutus on suurempaa kuin kesällä. 
Koko vuoden lämmityskuluiksi voidaan arvioda 
22 000 euroa eli keskimäärin 60,3 euroa päivässä.
 
Ehdotamme, että valitset sinulle sopivan lahjoi-
tussumman vaikkapa yhden päivän (60 euroa), 
yhden viikon (420 euroa)  tai esimerkiksi koko 
kuukauden  lämmityskulut (1 800 euroa). Myös 
kuukausilahjoitus, esimerkiksi 5–20  euroa 
kuukaudessa on todella upea tapa tukea 
lämmitystä ja tekee lahjoittamisen helpommaksi.
 
Pidetään yhdessä meille kaikille niin tärkeä  
Kaukalinna lämpimänä ja talon rakenteet 
kunnossa!
 
Tuula Kruth ja Yrjö Honkala

Sähkölaskun lahjoitustili:
Via-Akatemian säätiö sr, FI 08 5133 0020 0217 38, 
viite 28723.

Pidetään  Kaukalinna lämpimänä!
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Vialainen	maailmankuva	ja	viisaustraditiot
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Keväällä	2023	Via-Akatemiassa	toteutetaan	luentosarja	vialaisen	maailmankuvan	ja	

viisaustraditioiden	yhteyksistä.

Filosofiassa	maailmankuvaksi	kutsutaan	luontoa,	ihmistä	ja	yhteiskuntaa	koskevien	oletusten	ja	

tietojen	järjestelmällistä	kokonaisuutta.	Vialaisuudessa	on	vaikutteita	sekä	läntisistä	että	itäisistä	

filosofioista.

Luentosarjan	sisältö:

Tammikuu:	

perjantai	6.1.2023	loppiaistapahtumassa	klo	18.00–20.00	

Vialainen	maailmankuva	ja	teosofia

Helmikuu:	

perjantai	17.2.2023	klo	18.00–19.30	

Johdatus	vialaiseen	maailmankuvaan

Ensimmäisellä	luennolla	luodaan	yleiskuvaa	vialaisesta	maailmankuvasta	sekä	tulevien	luentojen	

suuntausten	suhteesta	vialaisuuteen.	Kevään	neljän	viimeisen	luennon	sisältökuvaukset	

valmistuvat	tämän	ensimmäisen	johdatusluennon	jälkeen.

Maaliskuu:

Perjantai	10.3.2023	klo	18.00–19.30	

Vialainen	maailmankuva	ja	länsimainen	filosofia

Huhtikuu:	

Lauantai	8.4.2023	klo	18.00–19.30

Vialainen	maailmankuva	ja	kristinusko

Toukokuu:	

Perjantai	12.5.2023	klo	18.00–19.30

Vialainen	maailmankuva	ja	joogafilosofia

Kesäkuu:	

Perjantai	9.6.2023	klo	18.00–19.30

Vialainen	maailmankuva	ja	buddhalaisuus

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

Kevät	2023	Via-Akatemia

Käytännön	toteutus

Luentosarja	toteutetaan	hybridinä,	

Kaukalinna	ja	etänä	Zoom-yhteydellä.

Kurssimaksu:

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

Yhteistyössä	Via	ry:n	ja	KSL:n	kanssa.

Heikki Vuorila Terttu Seppänen
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Astrologia on universaali kieli. Se koskettaa meitä 
kaikkia. Astrologian avulla voimme tutkia todellisuut-
tamme, jonka näyttämöllä liikumme, ollen alati vir-
taavassa yhteydessä kaikkeen ja kaikkialle. Astrologia 
antaa meille omanlaisensa tarkastelukulman ikiai-
kaisiin arkkityyppisiin, meissä kaikissa vaikuttaviin 
voimiin. Arkkityyppiset voimat ajattelevat ja manifes-
toituvat meissä ja meidän kauttamme. Kun tajuamme 
toteuttavamme toimintamalliemme kautta arkkityyp-
pistä todellisuutta, voimme tietoisina irtaantua henkilö-
kohtaisuuden ja itsekeskeisyyden kokemuksesta ja 
alkaa pyyteettömän muuntamistyön kaikkien elollisten 
hyväksi. Se on tärkeää, sillä jokainen kosmoksen osa – 
eli sinä, minä ja me, vaikuttaa kokonaisuuteen eikä mer-
kityksettömiä, toisistaan irrallaan olevia osia kosmok-
sen näyttämöllä ole. Astrologian perusteiden oppiminen 
avartaa käsitystämme itsetuntemuksesta. Astrologista 
tietoa itsestä, ihmiskunnasta, maailmasta, valtioista, 
tapahtumista ja vastaavista voidaan käyttää luonteenja-
lostamisen oppaana ja käsikirjana.

Meri-Lapin paikallisosaston astrologiaa opiskele-
vien ryhmä eli astroklubi on kokoontunut viime ke-
väästä alkaen noin kuukauden tai kahden välein. Meillä 
on oma WhatsApp-ryhmä, jossa voi ihmetellä, esittää 
kysymyksiä ja kertoa oivalluksistaan. Jokainen on saa-

nut omat syntymäkarttansa lähempää tutkimista var-
ten. Tähän mennessä olemme opiskelleet laatujen, ele-
menttien, merkkien, huoneiden ja taivaankappaleiden 
tematiikkaa. Ryhmän ohjaajina toimivat Elina Löhö-
nen ja Elina Kakko. Mukana astroklubissa on 12 osal-
listujaa. Meillä ei ole kurssimaksua, mutta osallistuja 
voi laittaa vapaaehtoisen ja – suuruisen "opinto-ovira-
han" Via ry:n tilille.

Astroklubin ohjaaja Elina Löhönen kertoo astro-lo-
gian merkityksestä ja yhdessä oppimisen tärkeydestä:

– Tutustuin astrologiaan reilut 30 vuotta sitten. Olen 
vuosien varrella tilannut tulkintoja suomalaisilta astro-
logeilta, käynyt heidän kurssejaan sekä lukenut suoma-
laista kirjallisuutta. Nyt tässä Kemin ryhmässä olen ol-
lut jonkinlaisessa opettajan roolissa. Opettaminen on 
kiitollista puuhaa, sillä se kutsuu miettimään entistä tar-
kemmin sitä, mitä minä koko astrologiasta oikein ym-
märrän ja mitä siitä on muille jaettavaa. 

– Minulle astrologia on aloitusten ja päättymisien 
kieltä. Kun planeetta progressoituu uuteen merkkiin tai 
kauempi planeetta tulee syntymäkartan yhtymään, niin 
jotain päättyy ja jotain uutta alkaa. Astrologian opiskelu 
on antanut erityisesti vapautta antaa merkityksiä tapah-
tuneille ja tutkia mennyttä planeettasiirtymien kautta. 

– Kemin ryhmässä on tuntunut tärkeältä puhua astro-

Astrologian opiskelua 

luonteen jalostamisen näkökulmasta
Elina Kakko

Olemme opiskelleet astrologiaa Meri-Lapin paikallisosastossa. 
Tulokulmamme astrologiaan on vialaisen hengen mukaisesti luonteen jalostaminen.



logian perusasioista – planeetoista, eläinradan mer-
keistä, huoneista. On tuntunut tärkeältä pysyä perusasi-
oissa ja olla määrittelemättä kartan haltijaa jonkin-
moiseksi tai tietynlaiseksi. Vaikka olemme astrologian 
kielen oppimisessa hyvin eri vaiheissa, opiskelu on ollut 
mielekästä, kun karttoja tutkitaan yhdessä ja voidaan 
porukassa jakaa ymmärrystä ja oivalluksia.

– Ryhmä on ollut innostava ja opettaminen yhdessä 
Elinan kanssa on ollut miellyttävää – opettaminen yh-
dessä on ollut turvallista ja inspiroivaa, kun on voinut 
kuunnella toista ja koko ryhmää ja antaa oman mielensä 
assosioitua.

Sirpa Lukkarila kertoo ihmeellisestä ja suuresta 
matkasta kohti vapautta ja valoa. Mitä olet oppinut ast-
rologiasta?

– Olen oppinut symbolit, laadut ja elementit, huoneet, 
perusenergiat, polariteetit. Mielenkiintoista on ollut op-
pia planeettojen luonteet ja niiden vaikutus toisiinsa, ih-
misiin, yhteiskuntaan ja valtioihin. Jokainen planeetta 
symboloi jotain aluetta meissä. Myös eläinradan mer-
keillä on omat luonteensa ja vaikutuksensa, missä huo-
neessa ne sijaitsevat.

 Miten astrologian opiskelu on vaikuttanut sinuun, 
esimerkiksi ajatteluusi ja käsitykseesi henkisestä kehit-
tymisestä?

 – Olen löytänyt syntymäkartan perusteella monia 
asioita, joita olen elämässäni ihmetellyt.

– Olen alkanut ymmärtää omia taipumuksiani, kyky-
jäni, joita kohti olen elämäni aikana kulkenut. Syntymä-
kartassani ne ovat näkyvissä. Siinä on näkyvissä valin-
tani, oppiläksyni, kasvunpaikkani, määrätyt ihmissuh-
teet, haasteet, entiset elämät ja niistä tulleet haasteet. 
Kaikki on ollut tarpeellisia. Ymmärrys itseäni kohtaan 
on parantunut.

– Elämä on ihmeellinen suuri suunnitelma kohti va-
pautta ja valoa. Astrologia on huikea matka, vaikka sitä 
on niin vähän vielä kuljettu.

Raili Puumala kertoo kokemuksestaan suuren vii-
sauden äärellä:

–Astrologia on mielenkiintoinen aihe. Mitä enem-
män sitä opiskelee, sitä enemmän se kiinnostaa. Olen 
vuosien varrella käynyt useallakin astrologilla ja ih-
metellyt paikkansa pitävyyttä. Niinpä aloin itsekin har-
rastamaan Elina Löhösen ja Elina Kakon vetämässä 
ryhmässä. Elinat ovat hyviä ja selkeitä opettajia, joten 
kaikki pysyvät mukana. Astrologiassa on monenlaista ja 
tasoista opiskeltavaa. Ei voi kuin ihmetellä suurta vii-
sautta vuosituhansien takaa, minkä olemme saaneet 
käyttöömme. Astrologia avartaa ajatusmaailmaa ja tuo 
tietoisuuteen myös henkisen kehityksen, jonka myötä 
tulee ymmärrys, suvaitsevuus ja rakkaus elämäämme. 
Silloin opimme hyväksymään itsemme ja toiset sellai-
sena kuin ovat.

Elsi Angeli on kokenut astrologian opiskelemisen 
voimakkaana ja ymmärrys on lisääntynyt:

– Olen oppinut tuntemaan itseni syvemmin. Tunnen 
ja muistan itseni uudella tavalla. Koen, että kyllä meillä 
on voimakas johdatus. Ymmärrän, että olen yhtä koko-
naisuuden kanssa. Astrologian opiskelu on vienyt koko 

henkisen tason ymmärryksen uudelle tasolle. Henkinen 
kehitys teki valtavan harppauksen. Olen aina tiennyt, et-
tä olen elänyt ja nähnyt monenlaista elämää. Astrologia 
lisää ymmärrystä siitä, että minulla on jokin tehtävä tai 
tarkoitus. 

– Olen pitkään tiennyt, että Merkurius on minulle 
tärkeä planeetta. Myös Saturnus. Viime kokoontumisen 
jälkeen näin unessani entisen elämäni ja ihmisiä. Mi-
nulla oli hyvä ulostulo ja vähän liikaakin. Unessa tultiin 
kuiskaamaan, että puheeni kuuluu tuonne toiseen huo-
neeseen. Sanoin, ettei haittaa. Ymmärrän, miksi olen 
tässä elämässä ollut niin varovainen. Mieluummin 
vaikenen ja toimin muiden toiveiden mukaan. 

– Noin 23 vuotta sitten olin kokoontumisessa, missä 
oli menneiden elämien selvänäkijä. Siellä tuli minulle 
kehotus astrologian opiskelusta. Se oli silloin niin uutta, 
että tilasin vain syntymäkartan.  

– Nyt olen opiskellut unen puolella. Laitoin merkkejä 
Merkurius, Saturnus, Neptunus, Mars ynnä muita 
tyynyn alle, kun menin nukkumaan – eipä nukuttanut 
sinä yönä.  Valtavia kokemuksia.

Raija Rauma kertoo itseluottamuksen, mielen-
rauhan ja armollisuuden lisääntyneen:

– Olen oppinut astrologiasta todella paljon. Perus-
asioita: huoneet, planeetat ja miten ne sijoittuvat minun 
syntymäkartalleni. Olen oppinut itsetuntemusta: min-
kälainen minä todella olen ja miksi olen toiminut eri elä-
män alueilla tietyllä tavalla. Ennen se oli tiedostama-
tonta tekemistä. Sellainen aiheuttaa tyytymättömyyttä. 
Nyt ajattelen, että saan olla juuri sellainen, joksi Luoja 
on minut luonut. Itseluottamus on lisääntynyt. Näin 
myös mielenrauha on lisääntynyt. 

– Olen todella kiitollinen näistä oppitunneista ja us-
kon, että minut on tarkoituksella ohjattu tähän ryhmään, 
jotta saan mahdollisuuden olla armollisempi itseäni 
kohtaan ja toivottavasti myös muita kohtaan. Olisinpa 
saanut tämän tilaisuuden aikaisemmin, mutta kaikella 
on kai oma aikansa.

Meri-Lapin paikallisosastossa on opiskeltu astrologiaa
mielenkiinnolla ja monin oivalluksin.
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Talvi
Äiti maa uinuu
roudassa savi murustuu hienommaksi 
hienommaksi
Lumi
Tuuli lennättää lunta
Valo saa hiutaleet kimaltamaan
Ne tömpsähtelelvät keveästi maan pintaan
Talvinen valkeus
rauha kirkastaa tienoot
ajatuksetkin

Pysäkkikatoksen seinälasiin muodostuu 
jäisiä lumitähtiä
Pysähdyn. Katson tätä korkeuksista
hienommista ulottuvuuksista 
muotonsa saanutta timanttia, havunoksaa
Hiljenen. Rauha täyttää minut
Bussin valot tähyilevät sinisen aamun reittiä

Airi Roos
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Hei,

ehdotin jäseniltoja. Ehdotan nyt, että johonkin kohtaan lehteä tulisi päivät 
hyvin esille - plus sen lisäksi tapahtumakalenteriin:

Tammikuussa: osallistuminen loppiaistapahtumaan
Helmikuussa: RTV tapahtumaan osallistuminen katsojana
Maaliskuussa: 3.3. pe klo 18-20 zoom, ihmettelyilta. Vapaata keskustelua 
ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko
Huhtikuussa: osallistuminen pääsiäistapahtumaan
Toukokuussa: 5.5. pe klo 18-20 zoom, ihmettelyilta. Vapaata keskustelua 
ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko

Toimisiko otsikkona "Kutsu Via ry:n jäsenille valtakunnallisiin tapahtumiin 
lähi- ja etäyhteydellä".

Nuo keskusteluillat 2 kpl olisivat maksuttomia Via ry:n jäsenille?? Eli 
jäsenetu.

Mitä ajattelet tästä? T. Elina
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· Päivän alustus: Mitä on looginen positiivinen ajattelutaito? 

 Elina Kakko kertoo aivotutkimuksista ja ajattelutaitoa kehittävästä menetelmästä, 

ajatusjoogasta.

· Toimintaosuus: Ajatusmeditaatio ja oman aarrekartan rakentaminen, jota varten ota omat 

sakset, värikynät ja paperiliima mukaan (muu materiaali on paikanpäällä).

· Yhteinen pohdinta, miten aarrekartasta jatkamme eteenpäin, elämäämme 

tasapainottaen ja uutta luoden. 

Päivän aikana saat tietoa:

· Loogisen positiivisen ajattelutavan oppimisesta.

· Kuinka ajattelutaito ja aarrekartta yhdistetään tasapainottavaksi ja uutta luovaksi 

voimaksi.

· Ajatus- ja uskomusmallien vaikutuksista aivotoimintaasi ja siten koko elämääsi.

Ohjaaja: ajatusjooganopettaja Elina Kakko

Paikka: Majakka-talo Kemissä Pohjoisrantakatu 14

Hinta: 30 euroa maksetaan käteisellä 

Ilmoittautuminen 14.1.2023 mennessä elina.kakko@via.fi tai 050 562 2688 

Ruokailu: Hintaan sisältyy kahvi/tee. 

Ota mukaan eväät, Majakalla on keittiö käytössämme.

Via ry:n Meri-Lapin paikallisosasto

järjestää tapahtumapäivän 

PYSY KARTALLA – VAIKUTA TULEVAISUUTEESI

Loogisen positiivisen ajattelun taito, voima ja merkitys

Aarrekartan rakentaminen

lauantaina 21.1.2023 klo 10–15 Majakka-talo Kemi

Tule mukaan 
löytämään 

alkavaan vuoteen 
uutta innostusta ja 

uusia mahdollisuuksia!

www.via.fi @via.akatemia #Via.Akatemia #Viary #ajatusjooga

Tapahtumapäivään sisältyy kolme osiota:



kokoontuu sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 21.00.

Liity mukaan osaamallasi meditaatiotekniikalla siellä, 
missä olet.

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

Luodaan ajatuksin yhdessä rauhaa maailmaan!

RAUHAN TYÖ 
-etämeditaatioryhmä 

30 VIA POSITIVA 3–4/2022

Tuhti tietopaketti

joogasta ja joogan historiasta
Saara Sutinen

Matti Rautaniemen kirja Tiedonjanoinen joogi – Mistä 
joogassa on kyse on oivallinen tietopaketti kaikille, jot-
ka joogaavat. Kirjassa on paljon tietoa joogan histo-
riasta sekä siitä, miten joogaan nykypäivänä suhtaudu-
taan. Teoksessa pohditaan myös joogan tulevaisuutta. 

Kirjassa yhdistyvät jooganharjoitus, filosofia ja 
tutkimus, sillä kirjoittaja itsekin harjoittaa joogaa. Te-
oksessa ei kuitenkaan mainita ajatusjoogasta mitään, 
mutta siinä painotetaan sitä, että mikäli joogan etuliit-
teenä on joku suomalainen tai englanninkielinen sana, 
kysymys on postmodernista joogasta.

Esimerkiksi minulle oli uutta, että alunperin joogaa ei 
intialaisessa perinteessä edes ollut tarkoitettu kaikille 
ihmisille vaan niille, jotka haluavat erilleen maallisesta 
elämästä.

Nykyajassa jooga on tarkoitettu kaikille. Joogan 
muodot ja harjoitukset ovat muuttuneet kovin vuosi- 
satojen aikana. Postmoderni jooga ei enää tähtää niihin 
samoihin asioihin välttämättä, mistä joogassa alunperin 
oli kysymys. Joillekin jooga on vain liikuntaa. Varmasti 
suurelle osalle. Harjoituksetkin ovat muuttuneet. Mui-
naisista joogateksteistä löytyi kaikkea kummallistakin.

Kirjassa avataan myös käsitteitä karma sekä dharma 
ja  mitä näistä on joogaperinteissä ajateltu.

Kirjakatsaus

Tämä kirja on ehdottomasti suositeltava lukea.
Ote kirjasta:
”Joogasivistys on uudenlainen tapa lähestyä joogan 

teoriaa ja käytäntöä. Se tarjoaa vaihtoehdon mennee-
seen takertuneelle fundamentalismille ja postmoder-
nille välinpitämättömyydelle. Joogasivistyksen perus-
pilarit ovat harjoitus, filosofia ja tutkimus.Yhdessä ne 
luovat perustan kestävälle, kokonaisvaltaiselle ja eetti-
selle suhteelle joogaan.

Joogasivistys ko-
rostaa tietoa, vapautta 
ja yksilön vastuuta 
omista valinnoistaan. 
Tiedonjanoisen joogin 
ei pidä uskoa mitään, 
mutta hänen on koh-
dattava uteliaasti ja pe-
lottomasti kaikki, mitä 
joogaan sisältyy.”



ajatuksiaArton 

Arto Paulaharju

Kun kuuntelee mitä 
toinen sanoo, 
Ikuinen Itse on 
tietoisesti läsnä 

ja ohjaa kuuntelijaa 
positiiviseen 

vuorovaikutukseen. 
Näin sopusointu säilyy.

Lähtökohta asioiden kehittämiseksi 
eteenpäin on aina tässä ja nyt, eli 
nykyhetkellä vallitseva tilanne. Kun 
elää siinä, ajattelu on järkevää. Se 
on tietoista läsnäoloa, jolloin on hel-
pompi pitää ajatukset todellisuu-
dessa ja oman tahdon alaisina. 

Yksi tekniikka ajattelunsa ke-
hittämiseksi järkeväksi ja loogiseksi 
on tarvittaessa palauttaa se nyky-
hetkeen sanomalla itselleen (yhä 
uudelleen): Tässä ja nyt! Kun sitä 
harjoittelee aktiivisesti, tietoinen 
läsnäolo vakiintuu pysyvämmäksi 

Järjen käyttö ajattelussa
tilaksi. Lisäksi voi toistaa asiaan-
kuuluvia mantroja ja vahvistaa 
auraansa. Myös muut mindfulness-
tekniikat ovat hyviä. Niillä pääsee 
vähitellen oman itsensä hallitsi-
jaksi.

Jokapäiväistä toimintaa ohjaavat 
siitä aikaisemminkin ajatellut aja-
tuskoostumat. Säännölliset tavat 
pitävät mukanaan paljon vanhoja 
ajatuksia. Jos ne eivät ole nyky-
päivän tahdon mukaisia, niille tulee 
olla antamatta liikaa valtaa säi-
lyttämällä järki mukana ajattelussa 

ja toiminnassa. Jos haluaa muuttaa 
tapojaan nykyhetken tavoitteiden 
mukaisiksi, voi kokeilla tehdä teh-
täviään uudella tavalla. Näin toi-
minnan ympärillä esiintyneet ny-
kypäivän tahtoon liittymättömät en-
tiset ajatukset lakkaavat ohjaamas-
ta liikaa omaa tekemistä. Siten 
ihminen aistimaailman hallinnassa 
olemisen sijaan järkiolentona va-
litsee ohjaajakseen jumaluuden ja 
voittaa demonin. (Kirjeopisto Vian 
rajajoogan opetuskirje)

Havaintoja ajasta ja ajatuksesta
Sana ajatus vaikuttaa olevan joh-
dannainen sanasta aika. Näiden sa-
nojen sukulaisuus on suomen kie-
lessä, jolla aloitettiin opettamaan 
loogista positiivista ajattelutaitoa 
ajatusjoogan välityksellä. Valo tuli 
Suomesta, kuten ennustettiin, ja aja-
tusjoogan opetuskieleksi tuli (aina-
kin ensiksi) suomi. 

Miten näiden sanojen merkityk-
set liittyvät toisiinsa? Ajatus-sana 
kuvaa ajatusta "ajatettuna" eli ajat-
telijan aikajanalleen saattamana 
ideana. Kysyin aikoinaan Mirja 
Saloselta, mitä on normaali ajattelu. 
Hän vastasi, että "normaalissa ajat-
telussa on järki mukana" ja "pää-
huomio ajalla". Tyyne Matilaisen 
mukaan "järki on puhdas nykyhet-
ki". Tästä voi päätellä olevan tär-
keää, että kun ajattelussa on mukana 
nykyhetki, ajattelu on järkevää, ja 
ajattelija tietoisesti läsnä.

Normaalisti ajatellen ajatukset 
koetaan ajan jatkumossa hetkel-
lisesti. Ne eivät ole yhtäjaksoisia. 
Niiden tiedostamisella on aikaja-
nalla alku ja pääte. Ajatukset ovat 
kunkin hetken kertaluonteista ajan 
sisältöä. Keskittymällä ajatukseen 
sitä voi tahdollaan pitää tajunnas-
saan pidempään. Samaa ajatusta voi 
myös ajatella uudelleen, jolloin ky-
seessä on toistaminen, uudella ajan-
hetkellä. 

Millaista ajattelu on silloin, kun 
siinä ei ole nykyhetki mukana? Jos 

mukana on tuleva aika, kyseessä on 
suunnittelu, haaveilu tai unelmointi. 
Jos mennyt aika, se on muistele-
mista. Tällaisissa tapauksissa on 
tärkeintä, että ajattelu on positiivis-
ta, järkevyys voi olla toisella sijalla. 

Ajatuskoostuman tajuntaan tu-
lemisen jälkeen alkaa sen ajallinen 
tulkinta aivoissa. Ajatus tiedos-
tetaan. Esimerkiksi lukeminen on 
tällaista ajallista tiedostamista, ajan 
kuluessa tapahtuvaa luettujen sano-
jen puoleensa vetämien, lukijan ai-
kajanalle peräkkäin asettuvien säh-
kövärähtelykoostumien tulkitse-
mista ajatuksiksi, eli niiden ajat-
telua. Lukija tajuaa ne aikajanallaan 
peräkkäisinä jatkumoina, joista hän 
tunnistaa pätkiä ja tajuaa ne sanoina. 
Kun sanojen ketju loogistuu vasem-

massa aivopuoliskossa, hän ymmär-
tää sen esimerkiksi lauseena tai 
virkkeenä. 

Tyyne Matilainen kehotti ajatte-
lemaan myös sanoilla ja vierailla 
kielillä. Niitä voi harjoitella luke-
malla, kirjoittamalla, puhumalla ja 
kuuntelemalla puhetta. 

Mielikuvat eivät ole välttämät-
tömiä ajattelulle. Niitä tosin tarvi-
taan. Mantran sisällöstä on hyvä 
muodostaa mielikuva, koska silloin 
intuitio kehittyy paremmin (Tyyne 
Matilainen). Kuvataiteilijakin tar-
vitsee visuaalista hahmotuskykyä. 
Mielikuvien on hyvä olla oikeita ja 
järkeviä. Mielikuvitustaan voi ke-
hittää oikein ja järkevästi toimivaksi 
sekä luovaksi ajatusjoogan avulla. 
Kaikki alkaa ajatuksesta.

Itsenäisenä eläminen on parhaim-
millaan yksilöllisyytensä ilmentä-
mistä rohkeasti ja oikealla tavalla 
nöyränä. Siten löytää itseään ja 
oppii luottamaan itseensä. Nope-
ammin se tapahtuu tietoisen läsnä-
olon yhteydessä. On uskallettava ol-
la oma itsensä ja peittelemättä sis-
ällään olevaa hyvää. 

Kun keskittyy vain yhteen toi-
meen kerrallaan ja tekee parhaansa, 
voi hyväksyä itsensä. Se toteutuu te-
kemällä asioita tässä ja nyt. Ole-
malla sellainen, mikä nykyhetkellä 
jo on, eikä joku menneisyydessä 
ollut, toimii järkevästi. Siten pystyy 
ilmentämään omaa positiivisuut-

Itsenäisyys
taan. Itseluottamus ylläpitää sitä 
tilaa.

Kun tekee, tavoittelematta palau-
tetta toiminnastaan toisilta, on riip-
pumaton heistä. Se on itsenäisyyt-
tä. Tietenkin muilta saamaansa po-
sitiivista virikettä voi soveltaa käy-
täntöön. Myös kannustus voi roh-
kaista toimimaan edelleen itsenäi-
sesti. Mutta liika riippuvaisuus lai-
mentaa sitä. 

Kun on oma Korkeampi Minänsä 
ja hallitsee ihmisyytensä alempaa 
puolta, ilmentää omia positiivisia 
ominaisuuksiaan. Siinäkään ei pää-
se täydellisyyteen, vaan vain par-
haaseen mahdolliseen. 

Täydellisyys ei ole sitä, ettei tar-
vitse tehdä enää mitään "tultuaan 
täydelliseksi." Vaikka itse täydel-
lisyyteen ei pääsekään, voi Korke-
amman Minänsä ohjaamana pyrkiä 
positiivisen päämäärän korkeim-
paan mahdolliseen asteeseen. Fyy-
sisessä maailmassa elävälle inhi-
milliselle ihmiselle tähän riittää elä-
minen normaalia hyvää elämää roh-
keana ja itsenäisesti parhaalla mah-
dollisella tavalla. Kehitys jatkuu 
aina. Kun on kehittynyt henkisesti 
eteenpäin, tulee seuraava kehit-
tämisen kohde, jonka vuoksi on 
työskenneltävä, jne. Kehitys kulkee 
k o h t i  m m .  y h ä  l i s ä ä n t y v ä ä 
itsenäisyyttä.
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Virolaisia vieraita Kaukalinnassa

Vialaisia tapahtumia ja tapaamisia
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Timo Tahvanainen toi Kaukalin-
naan virolaisia vieraita marraskuun 
13. päivänä. R–TV:n esittelyssä 
kyseisenä viikonloppuna oli Lille-
orun yhteisö, joka sijaitsee noin 30 
kilometriä Tallinnasta. 

Kuvassa vasemmalta Tahvanai-
nen, Terttu Seppänen, Sinikka 
Juntura, Heimo Karvonen (ta-
kana), Heidi Grenman ja Kelly 
Lintula sekä kameran takana Rai-
ner Grenman.

Vieraat toivat tuliaisena opetta-
jansa Ingvar Villidon kirjan Prac-
tical Consciousness. He saivat vas-
tavuoroisesti kotiin viemisiksi Kir-
jeopisto Vian rajajoogakirjan.

Vialaiset saivat kutsun tulla vie-
railemaan Lilleoruun. Jos kiinnos-
tuneita löytyy, niin matka saattaisi 
olla jonain huhti-toukokuun viikon-
loppuna keväällä 2023.

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

Kuukausilahjoitukset elämäntavaksi 
Ja Via ry saa paljon hyvää aikaan

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

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

Vialainen maailmankuva ja viisaustraditiot -luentosarja  alkaa

Loppiaistapahtuma alkaa  vialaisen maailmankuvan ja viisaustraditioiden yhteyksistä 
kertovan luentosarjan ensimmäisellä luennolla:

Pe 6.1. 2023 klo 18–20 luento: 
Vialainen maailmankuva  ja teosofia, Terttu Seppänen
Lisätietoa luentosarjasta sivun 25 ilmoituksessa.

Loppiaistapahtuma jatkuu 
la 7.1.2023  klo 18–20 luento: 
Looginen positiivinen ajattelu ja filosofia, Sinikka Juntura

Osallistumismaksu 40 euroa tai stipendi.

Ilmoittautumiset: ke 4.1.2023 mennessä, via.akatemia@via.fi, 044 755 9636 

Lämpimästi tervetuloa!
VIA-AKATEMIA  –  VIA RY

Tervetuloa vuoden 2023 vialaiseen 
loppiaistapahtumaan 6.1. ja 7.1. etänä!



Via-Akatemia

044 755 9636

Tutustu ajatusjoogaan!

@via.akatemia

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

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

Lue lisää via.fi/kurssit/

Pohdi�avat teemat:

Klassikkoteos
henkisen �en kulkijoille 

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

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

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

Tilaa nyt

ajatusjoogan

perusteos!

Kevätkauden 2023 verkkokurssit 
�istaisin 24.1. ja 7.3. klo 18–20 Zoom-yhteydellä
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Vialaisen yhteisön toimintaa Sinikka Juntura
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Rauhan työ -meditaatio jatkuu 
ja uusia alkuja

Yhteiset Rauhan työ -meditaatiohetket ovat jatkuneet 
koko syksyn sunnuntaisin ja keskiviikkoisin kello 21. 
Ohjaajana on ollut Terttu Seppänen lukuunottamatta 
2.10., 6.11. ja 27.11., jolloin ohjaajana oli Elina Kakko. 
Samaan aikaan ovat tervetulleita meditoimaan rauhaa 
kaikki kiinnostuneet siellä missä ovatkin.

Rauhan työ -meditaatiohetket jatkuvat myös 2023. 
Tammikuussa alkaa uusi luentosarja vialaisesta maail-
mankuvasta. Maaliskuussa alkaa hybridinä kaksivuo-
tinen ajatusjoogakoulu, jossa edetään systemaattisesti 
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ensimmäisestä 
opetuskirjeestä kymmenenteen saakka. Maaliskuussa 
alkavat myös Zoom-yhteydellä ihmettelyillat, vapaata 
keskustelua ajankohtaisista asioista. Katso ilmoitus 
sivulla 9, 25 ja 37!

Kirjeopisto Vian rajajooga
Ajatusjoogan verkkokursseja oli 13.9. ja 18.10. ohjaaji-
na Terttu Seppänen ja Elina Kakko.

Porvoossa ajatusjoogan keskusteluillat olivat Lisit-
zinin taidemuseon Ekumeenisessa Keskuksessa 4.10. ja 
1.11. ohjaajana Desirée Kantola.

Terttu Seppänen ohjasi vapaamuotoisia keskustelu-
iltoja Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia aloitteville 
opiskelijoille  25.10. ja 1.12.

Lauri Rauhalan ihmisen filosofia -luentosarja etänä
Syksyllä jatkui FM, filosofi Heikki Vuorilan luentosar-
ja Lauri Rauhalan ihmisen filosofiasta neljällä luen-
nolla, joiden teemat olivat 9.9. Rakkauden kokeminen 
merkityssuhteena, 7.10. Ihminen oliona maailmassa, 
11.11. Intentio tajunnan perusluonteena ja 2.12. Tajunta 
spiraalimaisena prosessina.

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä Zoomilla
Jari Kiirla ohjasi Vialaista hyvediaogin kehitystyö-
ryhmää, joka kokoontui etänä 11.9., 9.10. ja 13.11.

Pyhäinpäivän tapahtuma hybridinä, 
Kaukalinnassa ja etänä 5.–6.11.
Desirée Kantola tuli jo keskiviikkoiltana valmistele-
maan tapahtuman ruokahuoltoa. Hän valmisti Kauka-
linnan leivinuunissa niin perunakukkoa, kotijuustoa ja 
ohrapuuroa kuin leipiä ja sämpylöitäkin. Tapahtuman 
aikana tilkitsimme myös alakerran ikkunoita ja toimme 
polttopuita liiteristä kellarin eteiseen.

Via ry:n hallitus pohti lauantain kokouksessaan eri-
tyisesti Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sr toiminnan 
rahoitusta 2023 sähkön ja muiden hintojen noustessa. 
Yhdistyksen lopullisen talousarvion ja toimintasuun-
nitelman ensi vuodelle vahvistaa yhdistyksen vuo-
sikokous pääsiäisenä 2023.

Via-Akatemian pyhäinpäivän seminaarissa lauan-
taina moderaattorina oli Timo Ala-Reinikka. Hän kävi 

aluksi dialogia Jari Kiirlan kanssa siitä, mitä on hyve-
dialogi. Dialogin jälkeen Heikki Vuorila alusti kes-
kustelun vialaisen maailmankuvan hahmottelusta. Se-
minaarista voit lukea enemmän Asta Arosen kirjoi-
tuksesta sivulla 13.

 Via-Akatemian säätiön sr hallitus kokoontui sunnun-
taina ja keskusteli alustavasta talousarviosta vuodelle 
2023. Hallitus päätti käynnistää lahjoituskampanjan 
Kaukalinnan sähkölaskujen maksamiseksi. Katso 
ilmoitus sivulta 24! 

Kustannusten nousun johdosta nostetaan opiskeli-
joiden vuorokausimaksuja sekä (aamiais)majoitus- ja 
vuokrausmaksuja vuoden 2023 alusta noin kymmenen 
prosenttia. Uudet majoitus- ja vuokrausmaksut löydät 
sivun 43 ilmoituksesta. Säätiön talousarvio ja toiminta-
suunnitelma ensi vuodelle vahvistetaan säätiön vuosi-
kokouksessa pääsiäisenä. 

Sunnuntai-iltana pyhäinpäivän tapahtuman jälkeen 
kävimme  Savonlinnan Tuomiokirkossa kuuntelemassa 
Puccinin Missa di Glorian. 

Via ry:n ja sen paikallisosastojen yhteinen 
adventtijuhla 27.11. Valon Tilassa ja etänä
Via ry:n Helsingin paikallisosasto järjesti Valon Tilassa 
perinteisen adventtijuhlan, johon oli mahdollista osal-
listua myös etänä. Voit aistia adventtijuhlan kohottavaa 
tunnelmaa lukemalla Asta Arosen tekstin sivuilta 
16–19. 

Vieraita Kaukalinnassa
Opettaja Mirja Salosen veljenpoika Heikki Salonen ja 
hänen poikansa Markus Salonen vierailivat 26.9. Kau-
kalinnassa.

Isänpäivänä 13.11. Timo Tahvanainen toi Villa Spi-
ritin studiolla Enonkoskella olleet virolaiset vieraat 
Kaukalinnaan. Vierailusta enemmän sivulla 32.

Messut
Hengen ja Tiedon messuilla 15.–16.10. Suomalaisella 
yhteiskoululla Helsingissä Via ry ja Via-Akatemia esit-
telivät toimintaansa. Osastollamme oli myynnissä Kir-
jeopisto Vian rajajoogan opetuskirjekirjoja ja Tuula 
Uusitalon kirja Hyvyyden voimien palveluksessa. Uusi 
Safiiri – ja Via Positiva -lehtiä oli ilmaisjakelussa. Terttu 
Seppäsellä oli molempina päivinä tietoisku, Ajatusten 
avulla sisäiseen eheyteen.

Uusi Safiiri -lehtiä oli ilmaisjakelussa Helsingin kir-
jamessuilla, Helsingin messukeskuksessa 27.–30.10.  
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n 
osastolla.

Joulumessuil la  Kerimäen Liikuntahall issa 
3.–4.12.2022 esittelimme toimintaamme ja annoimme 
kiinnostuneille lehtien irtonumeroita.
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Pihan syystöitä ja kiinteistön hoitoa
Syyskuussa nurmikkoa ajettiin ja kalkittiin. Raivaus-
sahalla siistittiin vesakoita ja pitkää heinikkoa sekä 
haravoitiin niitä kasaan. Yläkerran majoitushuoneisiin 
asennettiin lämmöneristeeksi pleksit. Lisäksi tehtiin 
muita huoltotöitä, kuten pattereiden termostaattien 
vaihtamista ja pyörätuoliluiskien huoltoa.

Talkooviikonloppuna 29.9.–2.10.2022 vaihdettiin 
alakerran ikkunoiden tiivisteitä ja aloitettiin niiden til-
kitseminen. Myös majoitusaitat laitettiin talvikuntoon. 
Pihaa haravoitiin ja lehdet vietiin maantäyttökaatopai-
kalle. Puita järjestettiin pinoihin saunalla ja polttopuita 
kuljetettiin pinottavaksi kellarin eteiseen.  Polttopuiden 
kuljetus jatkuu, kun uunien päivittäinen lämmitys on 
aloitettu marraskuun alusta alkaen. 

Suuri urakka oli 28.–29.10., kun lehdet kasattiin ja 
kuljetettiin maantäyttökaatopaikalle. Työtä helpottivat 
lainaksi saadut kaksi lehtipuhallinta. Ne osoittautuivat 

niin tehokkaiksi, että työn alla on säätiön hallituksen 
selvitys oman lehtipuhaltimen hankkimisesta.

Vuokraus
Lokakuussa paikallinen hirviseura, Viitamäen Hirvi-
miehet ry tarjosi jäsenilleen ja sidosryhmilleen Kauka-
linnassa perinteisen hirvipaistin. Marras-joulukuussa 
Kaukalinnassa oli kaksi muistotilaisuutta. Vieraita juh-
lissa oli yhteensä noin 150 sekä lähialueelta että kauem-
paakin Suomesta.

Mikkelintalkoot-lahjoituskampanja 
15.9.–31.10.2022
Via ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, vapaa-
ehtoisilla lahjoituksilla ja varainhankintatempauksilla. 
Kaikki Via ry:n tehtävät hoidetaan talkootyönä. Mikke-
lintalkoot-lahjoitukset tukevat syksyn toiminnan rahoit-
tamista. Kampanja tuotto oli 2.802 euroa. Lämmin kii-
tos tuestasi!

Pidetään Kaukalinna lämpimänä! 
-lahjoituskampanja käynnistynyt
Kaukalinnan uusittu sähkösopimus tulee voimaan vuo-
den alusta.   Sähkölasku   nousee   12 000  eurosta  noin 
22 000 euroon. Sähkölaskujen rahoittamiseksi Via-
Akatemian säätiön sr hallitus päätti kokouksessaan 
6.11. käynnistää lahjoituskampanjan! Katso ilmoitus 
sivulla  24!

Lämmin kiitos tuestasi vialaisen yhteisön 
hyväksi 2022! 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023! 
Rauhaa ja Terveyttä maailmaan!

Hengen ja Tiedon messuilla Helsingissä Via ry ja Via-Akatemia esittelivät toimintaansa. Osastolla oli 
myynnissä Kirjeopisto Vian rajajoogan opetuskirjekirjoja ja Tuula Uusitalon kirja Hyvyyden voimien 
palveluksessa. Myös yhteisömme lehtiä jaettiin halukkaille maksutta. Terttu Seppäsellä oli molempina päivinä 
tietoisku, Ajatusten avulla sisäiseen eheyteen. Kuvassa esittelypöydän takana Sinikka Juntura.

Lainaksi saadut 
lehtipuhaltimet 
osoittautuivat niin 
käteviksi, että 
selvityksen alla on 
oman lehtipuhaltimen 
hankkiminen 
Kaukalinnaan. 
Kuvassa Heimo 
Karvonen 
puhallushommissa.
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Vialainen tapahtumakalenteri
Muutokset mahdollisia. 
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.
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19.10.2022  Kiinteistön hoitoa
21.–22.10.2022 Juhlavalmisteluja
23.10.2022  Hirvipaisti, Viitamäen Hirvimiehet ry
25.10.2022  Ajatusjoogaklinikka etänä
28.–29.10.2022 Lehtien puhallus, haravointi ja kuljetus maantäyttökaatopaikalle
27.–30.10.2022 Helsingin Kirjamessut, Kultin osasto,  Helsinki

Marraskuu
1.11.2022  Ajatusjoogan keskusteluilta, Porvoo
2.–4.11..2022  Tapahtumavalmisteluja
5.–6.11.2022  Pyhäinpäivän tapahtuma Kaukalinnassa ja etänä
  Via-Akatemian pyhäinpäivän seminaari
  Via ry:n ja Via-Akatemian säätiön sr hallitusten kokoukset  
7.11.2022  Tapahtuman jälkihoitoa
10.–11.11.2022 Juhlavalmisteluja
11.11.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
12.11.2022  Muistotilaisuus
13.11.2022  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
15.11.2022  Via Positiva 3–4 2022 aineiston jättöpäivä
27.11.2022  Via ry:n ja sen paikallisosastojen yhteinen joulujuhla

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

Tammikuu 2023
6.1. ja 7.1.2023 Loppiaistapahtuma etänä
  – Luento: Vialainen maailmankuva ja teosofia
  – Luento: Looginen positiivinen ajattelu ja filosofia
12.1.2023  Ajatusjoogaklinikka aloitteleville opiskelijoille etänä

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

Syyskuu  Via Positiva 2 2022 ilmestyy
4.9., 9.9., 14.–15.9., 22.–23.9. Pihan syystöitä 
9.9.2022   Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
11.9.2022  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
13.9.2022  Ajatusjoogan verkkokurssi
15.9.–31.10.2022 Mikkelintalkoot – lahjoituskampanja
29.9.–2.10.2022 Talkooviikonloppu

Lokakuu
4.10.2022  Ajatusjoogan keskusteluilta, Porvoo
7.10.2022  Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
9.10.2022  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
15.–16.10.2022 Hengen ja Tiedon messut, Helsinki
  – Tietoisku ajatusjoogasta molempina päivinä 
18.10.2022  Ajatusjoogan verkkokurssi
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15.1.2023  Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
21.1.2023  Tapahtumapäivä Pysy kartalla – vaikuta tulevaisuuteesi klo 10–15, Kemi
22.1.2023  Via-Akatemian luento, Valon Tila Helsinki  ja etänä
24.1.2023  Ajatusjoogan verkkokurssi
25.1.2023  Via Positiva 1 2023 aineiston jättö

Helmikuu   
10.–12.2.2023  Via-Akatemian esittely R-TV:ssä hybridinä, Kaukalinna ja Zoom
17.2.2023  Luento: Johdanto vialaiseen maailmankuvaan etänä
25.2.2023   Via ry:n vuosikokousta valmisteleva hallituksen kokous etänä
  
Maaliskuu  Via Positiva 1 2023 ilmestyy
3.3.2023  Ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista etänä
4.–5.3.2023  Joogafestival, Kaapelitehdas, Helsinki
  – Ajatusjooga-luento lauantaina
7.3.2023  Ajatusjoogan verkkokurssi
10.3.2023  Luento: Vialainen maailmankuva ja länsimainen filosofia etänä
21.3.2023  Ajatusjoogan keskusteluilta, Porvoo
25.3.2023  Ajatusjoogan esittely, Jooga-Akatemia, Savonlinna
25.3.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom

Huhtikuu
6.–7.4.2023  Talkoopäivät
8.–9.4.2023  Pääsiäistapahtuma hybridinä, Kaukalinna ja Zoom
  – Luento: Vialainen maailmankuva ja kristinusko
15.4.-31.5.2023 Via ry:n IV vappupallolahjoituskampanja
15.4.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom
18.4.2023  Ajatusjoogan keskusteluilta, Porvoo

Toukokuu   Via Positivan sähköinen kesälehti ilmestyy
Kiinteistön ja pihan kevättöitä

5.5.2023  Ihmettelyilta. Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista etänä
12.5.2023  Luento: Vialainen maailmankuva ja joogafilosofia etänä
13.5.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom
15.5.2023  Via Positiva sähköinen kesälehti, aineiston jättöpäivä
27.–28.5.2023  Talkooviikonloppu

Kesäkuu  Via Positivan sähköinen kesälehti ilmestyy
  Kiinteistön ja pihan kesätöitä
9.6.2023  Luento: Vialainen maailmankuva ja buddhalaisuus
10.6.2023  Ajatusjoogakoulu hybridinä, Kemi ja Zoom
22.6.2023  Talkoopäivä
23.6.–29.6.2023 Via-Akatemian XV kesäakatemia, hybridinä Kaukalinna ja Zoom

Tammikuu:  Osallistuminen loppiaistapahtumaan

Helmikuu:  R-TV tapahtumaan osallistuminen katsojana

Maaliskuu:  pe 3.3. klo 18-20 Zoom, ihmettelyilta. 

  Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko.

  (maksuton jäsenetu Via ry:n jäsenille)

Huhtikuu:  Osallistuminen pääsiäistapahtumaan

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

  Vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista. Moderaattori Elina Kakko.

  (maksuton jäsenetu Via ry:n jäsenille)

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



FM, filosofi Heikki Vuorilan luennot
Pe 17.2. klo 18.00–19.30  
Johdanto vialaiseen maailmankuvaan
Pe 10.3. klo 18.00–19.30  
Vialainen maailmankuva ja länsimainen filosofia
La 8.4. klo 18.00 –19.30 
Vialainen maailmankuva ja kristinusko  
Pe 12.5. klo 18–19.30 
Vialainen maailmankuva ja joogafilosofia
Pe 9.6. klo 18.00–19.30 
Vialainen maailmankuva ja buddhalaisuus
Yhteistyössä Via ry:n ja KSL-opintokeskuksen 
kanssa. – Katso ilmoitus s. 25.

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Ohjaaja: Jari Kiirla
Kevään ensimmäinen kokoontuminen su 15.1. klo 
19.00–20.25 Zoom-yhteydellä. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset Jari Kiirla,  

Via-Akatemian luennot
Rakasta itseäsi – rakastat Jumalaa – näköaloja  ja 
polkuja ihmisyyteen vapautumalla vanhoista 
rutiinisidonnaisuuksista kohti sisäistä eheytymistä, 
Ritva Peltomäki
Su 22.1.202 klo 13–15 hybridinä, Valon Tila, 
Uudenmaankatu 35 A 1, Helsinki ja etänä Zoom-
yhteydellä. Osallistumismaksu 10 euroa sisältää 
kahvitarjoilun. Ilm. 19.1. mennessä 
via.akatemia@via.fi, 044 755 9636.

Via-Akatemian esittely R-TV:ssä 10.–12.2.2023 
Kaukalinna ja Zoom

Ihmettelyillat. Vapaata keskustelua ajankohtaisista 
asioista Zoomilla
Moderaattori: Elina Kakko
Pe 3.3. ja 5.5. klo 18–20. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
050 562 2688. Katso sivun 37 ilmoitus.

KESÄ 2023

Via-Akatemian XV kesäakatemia 
Aika: 23.6.–29.6.2023
Paikka: Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki

YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT 

6. ja 7.1.2023 Loppiaistapahtuma hybridinä etänä
- 6.1. Luento: Vialainen maailmankuva ja teosofia,  
Terttu Seppänen
- 7.1. Luento: Looginen positiivinen ajattelu ja 
filosofia, Sinikka Juntura
La 25.2. Via ry:n vuosikokousta valmisteleva 
hallituksen kokous etänä

AJATUSJOOGA

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

Saavuta sisäinen eheys. 
Menetelmänä looginen positiivinen ajattelu. 
Ajatusjoogakoulu hybridinä 
Ajatusjoogakoulussa edetään systemaattisesti Kirje-
opisto Vian rajajoogan kurssin ensimmäisestä opetus-
kirjeestä kymmenenteen saakka. 
Kaksivuotinen kurssi toteutetaan hybridinä, Kemi ja 
Zoom, ohjaajana Elina Kakko, elina.kakko@via.fi, 
050 562 2688.
Kevään kokoontumisajat la 25.3., 15.4., 13.5. ja 
10.6.2023 klo 11.00–13.30
Kurssi toteutetaan yhdessä Via ry:n ja KSL-
opintokeskuksen kanssa. Katso ilmoitus s. 9.

Ajatusjoogaklinikka Zoom-yhteydellä
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia aloittelevilla 
opiskelijoilla mahdollisuus vapaamuotoiseen 
keskusteluun omien kysymysten ja kokemusten 
pohjalta. Lisätietoa ja ilm. Terttu Seppänen, 
terttu.seppanen@via.fi, 050 567 9630
Seuraava tapaaminen to 12.1. klo 18–20.

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

Ajatusjoogan verkkokurssit ti 24.1. ja 7.3.2023 
klo 18–20
Kurssimaksu 30 euroa sisältää rajajoogan 
aloituskirjan. 
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi. Opetuskirjeet I–IV. 
Ohjaajina Terttu Seppänen, terttu.seppanen@via.fi, 
050 567 9630 
ja mahdollisuuksien mukaan Elina Kakko, 
elina.kakko@via.fi, 050 562 2688
Ilmoittautuminen: terttu.seppanen@via.fi    
Seuraa                   . Katso ilmoitus s. 33.

KEVÄT 2023

Vialainen maailmankuva -luentosarja
Terttu Seppäsen luento Vialainen maailmankuva ja 
teosofia loppiaistapahtumassa pe 6.1. 

Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat
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6.–9.4.2023 Pääsiäistapahtuma hybridinä, 
Kaukalinna ja Zoom
- 6.–7.4. Talkoopäivät
- La 8.4. Via ry:n vuosikokous  ja uuden  hallituksen 
järjestäytymiskokous
- La 8.4. Luento: Vialainen maailmankuva ja 
kristinusko, Heikki Vuorila
- Su 9.4. Via-Akatemian säätiön sr vuosikokous ja 
uuden hallituksen järjestäytymiskokous

MESSUT JA MUUT TAPAHTUMAT
4.–5.3.2023 Joogafestival, Kaapelitehdas, Helsinki
- La 4.3. Luento Tutustu ajatusjoogaan, 
Terttu Seppänen
25.3.2023 Savonlinnan Jooga-Akatemia, Savonlinna
- Ajatusjoogan esittely, Terttu Seppänen

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

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

Lämpimästi tervetuloa!

Kiitokset
Sydämellinen kiitos yhteistyöstä ja muistamisista
kuluneen vuoden aikana.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Sinikka Juntura
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Paikallisosastoissa tapahtuu

Etelä-Suomi

Helsingin paikallisosasto
Via ry:n Helsingin paikallisosaston kevätkauden 2023 
kokoontumiset Valon Tilassa sunnuntaisin klo 15.00. 
Ensimmäinen kokoontuminen 15.1. 
Via-Akatemian yleisöluento 22.1.

Järvenpään paikallisosasto
Seuraava piiri 17.12.
Jari Hasu, 040 775 3203, jari.hasu@gmail.com

Lohjan paikallisosasto
Piirit kevätkaudella 29.1., 19.2., 19.3. ja 22.4.
Tauno Halme, 0400 887 669, halmetauno@gmail.com

Porvoon toimintaryhmä
Desirée Kantola, 050 354 6160,  

Länsi-Suomi

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

Tampereen paikallisosasto
Kevään piireistä ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja                                          tai
Timo Hoikkala, 040 353 5612,

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

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

Itä-Suomi

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

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

Meri-Lapin paikallisosasto
Astroklubi jatkaa tapaamisia ja päivät sovitaan yhdessä. 
Pysy kartalla – vaikuta tulevaisuuteesi -tapahtumapäivä 
21.1.2023 klo 10–15. Elina Kakko, 050 562 2688, 
elina.kakko@via.fi

Brysselin paikallisosasto
Veijo Kruth, +32 47 544 7639, veijo.kruth@skynet.be
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Via ry:n hallitus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAIKALLISOSASTOJEN PUHEENJOHTAJAT 
JA YHTEYSHENKILÖT

Etelä-Suomi

Helsingin paikallisosasto
Puheenjohtaja Jari Kiirla, Katrintie 57a, 01400 VANTAA, 
040 570 7658, puh.joht. 21.8.2022 alkaen
Sihteeri Asta Aronen, hposihteeriposti@gmail.com
Talousasiat Marja-Leena Salojuuri, 050 346 0383,  

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

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

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

Länsi-Suomi

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

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

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

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

Itä-Suomi

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

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

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

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

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

Yhteystiedot
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FI 08 5133 0020 0217 38, OKOYFIHH
Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan tukimaksut, viite 12700
Ÿ lahjoitukset, viite 1012 
Ÿ tuki sähkölaskuihin, viite 28723

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

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

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

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ SR

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

VIA-AKATEMIA 

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

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

Tili
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki, 

VIA RY

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

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

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

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

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

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

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

Yhteystiedot

@via.akatemia

Via-Akatemian ja Via ry:n toimiston 
uusi puhelinnumero on 044 755 9636.
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työparina ja harjaantua käytännössä. Reflektoivat 
keskustelut ohjauskontaktissa rajajoogan-opettajan 
kanssa ovat koulutuksen perusta. Tiedollinen 
lisäkoulutus sovitaan kunkin tarpeiden mukaan ja se 
toteutetaan pitämällä esitelmiä ja luentoja sekä 
kirjoittamalla esseitä ja lehtiartikkeleita. 
Ohjaajakoulutus etenee yksilöllisesti ja aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa ohjaavan opettajan kanssa.

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

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

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

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

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

Terttu Seppänen, SOP
FI97 5651 1340 0495 18       OKOYFIHH

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

Lämpimin terveisin  
VIA-AKATEMIA
Terttu Seppänen   Elina Kakko

Via-Akatemia
Rajajoogan opetus

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

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

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

Rajajoogan henkilökohtainen ohjaus
Vaikka rajajoogaa voi opiskella ja harjoittaa itsenäisesti, 
on suositeltavaa hankkia ohjausta opintojen tueksi 
rajajoogaopettajilta: 
Terttu Seppäseltä 
050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi tai 
Elina Kakolta 
050 562 2688, elina.kakko@via.fi.
Rajajoogan ohjauskeskustelujen suositushinta 
rajajooganopettajan kanssa 60 euroa/60 min. 
Ensimmäinen keskustelu 60 min on maksuton. 
Opettajan kanssa voi sopia yksilöllisen ja joustavan 
maksujärjestelyn. Stipendin saa tarvittaessa.

Rajajoogan jatko-opetus
Peruskurssin ensimmäinen läpikäyminen antaa avaimet 
henkiseen kasvuun ja luonteen jalostamiseen. 
Rajajoogan harjoittelun ja pyyteettömän palvelun 
avulla henkinen kasvu jatkuu läpi elämän. Jatko-opis-
kelijoiden kehitys tapahtuu yhteisöllisessä toiminnassa 
omassa paikallisosastossa ja/tai Kerimäen Kaukalin-
nassa, jossa on tarjolla erilaisia talkootyönä tehtäviä 
töitä tapahtumien yhteydessä ja muulloinkin. 
Talkootöihin ja yhteisöllisiin tapahtumiin osallistu-
minen tuo uusia ystäviä ja keskustelukumppaneita. 
Yhteisillä ajatustyömeditaatioilla voimistetaan 
hyvyyden, rauhan ja terveyden ajatuskoostumia 
maailmassa. Jatko-opiskelija oman aloitteellisuutensa 
mukaan saa myös yksilöllistä ohjausta opettajilta. Jatko-
opetusmaksut ovat vapaaehtoisen suuruisia ja oman 
harkinnan mukaan suoritettavia.

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

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

Vuokraus

Alakerta 400 €/päivä
tai 28 €/tunti.

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

Aamiaismajoitus heinäkuussa

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



Terttu Seppänen

Elina Kakko

V IA-AKAT EMIA

Kiittäen kuluneesta vuodesta

tahdomme Sinulle 

Rauhallista Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Jouko Palonen

Sinikka Juntura

V IA RY
Terttu Seppänen

Elina Kakko

V IA-AKAT EMIA

Kiittäen kuluneesta vuodesta
tahdomme Sinulle 

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Jouko Palonen

Sinikka Juntura

V IA RY


