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VIA RY – VIA-AKATEMIA
Lämpimästi tervetuloa!

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

Aamiaismajoitus heinäkuussa

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

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

XIII kesäakatemia lähitapahtumana ja Zoom-yhteydellä

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

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

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

Talkootyötä yhteiseksi hyväksi

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

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

Kaukalinna kutsuu viettämään kesää

Osallistuminen ei edelytä filosofian 
tuntemista eikä muuta osallistumista Via-
Akatemian kesäakatemiaan. Filocafé on 
Sinikka Junturan Kriittisen korkeakoulun 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kaukalinnan 
osallistujille on tarjolla pullakahvit. 

Alustus teemasta ja fasilitointi: Sinikka 
Juntura 

Teema: Rauhan työ ja  kutsumuksen 
todellistaminen

Filocafé 26.6.2022 klo 15.00 – 16.30

Toteutus osana Via-Akatemian XIV  
Kesäakatemian ohjelmaa hybridinä 
(Kaukalinna/Zoom). 

@via.akatemia
Seuraa  www.via.fi
via.akatemia@via.fi tai kaukalinna@via.fi
(015) 543 112, 040 8255165
VIA RY – VIA-AKATEMIA
Lämpimästi tervetuloa!

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

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

Aamiaismajoitus heinäkuussa

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

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

XIII kesäakatemia lähitapahtumana ja Zoom-yhteydellä

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

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

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

Talkootyötä yhteiseksi hyväksi
Kesäakatemia alkaa 24.6. ja jatkuu 30.6. saakka teemana Ihmisyyttä ja todellisuutta 
tutkimassa.  

Kaukalinnaa ja sen pihapiiriä on valmisteltu kesän toimintaan. Talkoolaiset ovat ahkeroineet 
sisällä ja ulkona: ikkunat on pesty ja majoitushuoneet siivottu, nurmikot kalkittu ja ruoho 
ajettu jo pariinkin otteeseen. 

Kaukalinnan kesän tapahtumien hoito jatkuu talkootyönä. Kesän kohokohta on Via-Akatemian 
XIV kesäakatemia. Muuta toimintaa ovat perhejuhlat  ja heinäkuun aamiaismajoitus.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan meditatiiviseen talkootyöhön yhteiseksi hyväksi, viikoksi 
tai pariksi kolmeksi päiväksi. Voit nauttia Kaukalinnan rauhallisesta ja luonnonläheisestä 
ilmapiiristä, joka mahdollistaa mielenkiintoisia keskusteluja talkoolaisten ja vieraiden kesken. 
Ota rohkeasti yhteyttä Kaukalinnaan niin kerromme lisää! 

XIV kesäakatemia toteutetaan hybridinä/Kaukalinna ja Zoom

Olet tervetullut kesäakatemiaan koko ajaksi tai vaikka yhdeksi päiväksi virkistymään 
inspiroivassa ja innostavassa ilmapiirissä! Koe eheyttävä kesäakatemia Kaukalinnassa tai etänä 

Zoom-yhteydellä!

Löydät kesälehdestä luennoitsijoiden sekä työpajojen/harjoitusten ohjaajien kuvaukset 
omasta teemastaan ja työskentelytavastaan. Päiväkohtaisen ohjelman löydät sivuilta 12–13.

Aamiaismajoitus heinäkuussa

Kaukalinnassa järjestämme aamiaismajoitusta heinäkuussa. Olet tervetullut yksin, perheen 
tai ystävien kanssa majoittumaan Kaukalinnaan, kun tulet esimerkiksi Savonlinnan 
oopperajuhlille tai  Kerimäen kirkossa järjestettäviin konsertteihin tai kun vierailet muuten 
täälläpäin. Kaukalinna  sijaitsee vain noin 26 kilometrin päässä Savonlinnasta. Voit varata 
majoituksen suoraan Kaukalinnasta. Esite sivulla 28.

via.akatemia@via.fi tai kaukalinna@via.fi
VIA RY – VIA-AKATEMIA, puh. 044 755 9636
Sinikka Juntura
Lämpimästi tervetuloa!

Kaukalinnan viihtyisästä ympäristöstä käsin voit tutustua itäsuomalaiseen maisemaan ja 
kulttuuritarjontaan. Vesistöjen ympäröimät Savonlinna, Punkaharju ja Kerimäki tarjoavat 
kauniin ja unohtumattomia elämyksiä tarjoavan ympäristön kesämatkailijalle.

Talkootyötä yhteiseksi hyväksi – tervetuloa mukaan!
Aloitimme Kaukalinnan valmistelut kesän toimintaa varten 6.5. pihan 
haravoinnilla ja jatkoimme nurmikon kalkitsemisella, voikukkien ja 
lupiinien poiskitkemisellä. Pidennetyn talkooviikonlopun aikana 27.5.-1.6. 
ajoimme nurmikon, pesimme ikkunoita ja siivsimme majoitushuoneita. 
Valmistelut jatkuvat. 
Kaukalinnan kesän tapahtumat hoidamme myös talkootyönä. Kesän 
kohokohta on Via-Akatemian XIV kesäakatemia. Muita toimintaa ovat 
perhejuhlat  ja heinäkuun aamiaismajoitus.
Tarvitsemme talkoolaisia erityisesti heinäkuussa aamiaismajoituksen 
hoitoon, aamiaisenvalmistukseen,  tiskaukseen, siivoukseen, 
pyykinpesuun ja  silityksee. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan meditatiiviseen talkootyöhön 
yhteiseksi hyväksi viikoksi tai vaikka pariksi kolmeksi päiväksi. Samalla saat 
kokea Kaukalinnan rauhallisen ja luonnonläheisen ilmapiirin ja iloita 
inspiroivista keskusteluista. 
Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!
Sinikka Juntura

Talkootyötä yhteiseksi hyväksi – tervetuloa mukaan!
Aloitimme Kaukalinnan valmistelut kesän toimintaa varten 6.5. pihan 
haravoinnilla ja jatkoimme nurmikon kalkitsemisella, voikukkien ja 
lupiinien poiskitkemisellä. Pidennetyn talkooviikonlopun aikana 27.5.-1.6. 
ajoimme nurmikon, pesimme ikkunoita ja siivsimme majoitushuoneita. 
Valmistelut jatkuvat. 
Kaukalinnan kesän tapahtumat hoidamme myös talkootyönä. Kesän 
kohokohta on Via-Akatemian XIV kesäakatemia. Muita toimintaa ovat 
perhejuhlat  ja heinäkuun aamiaismajoitus.
Tarvitsemme talkoolaisia erityisesti heinäkuussa aamiaismajoituksen 
hoitoon, aamiaisenvalmistukseen,  tiskaukseen, siivoukseen, 
pyykinpesuun ja  silityksee. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan meditatiiviseen talkootyöhön 
yhteiseksi hyväksi viikoksi tai vaikka pariksi kolmeksi päiväksi. Samalla saat 
kokea Kaukalinnan rauhallisen ja luonnonläheisen ilmapiirin ja iloita 
inspiroivista keskusteluista. 
Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!
Sinikka Juntura
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Yhteisöllisyys ja
ajattelutaito
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Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen mukaan historia ajateltuna 
tavoittaa sen tähänastisen kehityksen kulun, tarkoi-
tuksen, olemuksellisena tietona. Ei kaikissa yksityis-
kohdissa ilmenevänä vaan yleisenä kehityslinjana. Tai 
esimerkiksi Romano Guardinin sanoin Euroopan ”syn-
tyminen” on mahdollista, kun jokainen kansakunta 
ajattelee uudelleen historiansa ymmärtääkseen omas-
ta menneisyydestään käsin tämän suuren hahmon ke-
hittymisen. Tällainen ajattelu on mahdollista kun kor-
keampi Minä ohjaa ajatteluamme. Kuvaan esitykses-
säni miten ajattelun kehityksen kautta on mahdollista 
ymmärtää Suomen ja Euroopan historiaa, reformaati-
on merkitystä tai taloudellisen toiminnan kehittymis-
tä.

Hegeliläis-snellmanilaisessa filosofiassa maailman-
historia on kehitystä kohti hyvää ja parempaa maail-
maa. Maailmanhenki, Jumala, Kaitselmus, Absoluutti 
manifestoituu siinä oman ideansa mukaisesti. Kaikki on 
Jumalasta. Maailmanhengen tahto todellistuu kan-
sallisvaltioissa. Puhumme tänä päivänä myös Euroopan 
hengestä, joka manifestoituu vastaavalla tavalla kuin 
maailmanhenki kansallisvaltioiden keskinäisessä vuo-
rovaikutuksessa. 

Aristoteleen mukaan ihmisenä olemiseen liittyy yhtei-
söllisyys ja Descartesin mukaan ajattelu, järjen käyttö-
kyky. Hegelille ja Snellmanille ihmisen tavoitteena on 
henkinen kasvu, tietoisuuden tason kohoaminen  ajat-
telun avulla. 

80-luvulta lähtien. Hän tutustui Via-Akatemian 
uskontotieteen kursseilla Ken Wilberin ja Lutherin 
ajatteluun. Hän tutkii loogisen positiivisen 
ajattelun avulla yksilön ja yhteisön henkistä 
kehitystä. sinikka.juntura@elisanet.fi

Sinikka Juntura on VTM. Hän on harjoittanut Kirje-
opisto Vian opettamaa loogista positiivista ajatte-
lutaitoa lähes 47 vuotta. Hän toimii vapaaehtois-
työntekijänä Via-Akatemiassa. Sinikka Juntura on 
opiskellut hegeliläis-snellmanilaista filosofiaa 

Musiikilliset aallot ovat pyyhkäisseet Ukrainan yli kuten 
myös traagiset valtiolliset tapahtumat. Suomen orto-
doksikirkoissa vaikuttaa edelleen ukrainalainen Dmitri 
Borjanski, hänen virtensä löytyy myös luterilaisesta vir-
sikirjastamme. Kuka onkaan Ukrainan modernin klas-
sisen musiikin isä? Mikä musiikillinen linkki löytyy Uk-
rainan ja Suomen väliltä? Mikä tekee musiikista uk-
rainalaista? Miten kansanperinne, kansanlaulut ja pe-
rinnesoittimet tulevat tulkituiksi ukrainalaisittain? Mi-
ten ne yhdistetään luovasti nykymusiikkiin, kuten eu-
roviisuissa? Kuuluvatko kansan syvimmät tunnot ja Uk-
rainan kansallishenki musiikissa?

Asta Aronen

Musiikki soi aina –
vaikeissakin 
olosuhteissa

Terttu Seppänen

Miten ymmärrän
vialaisen filosofian?

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

la 26.6.

Filosofinen 
työpaja  
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Sinikka Juntura

sinikka.juntura@elisanet.fi

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

Rauhaa ajatuksen voimalla

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

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

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

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

Luento
la 26.6. 

050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

Terttu Seppänen on psykologi, YTM  ja Via-Akatemian 
johtava rajajooganopettaja. Työhön kuuluvien raja- 
joogan opetustehtävien, ohjaajakoulutusjärjestelmän 
kehittämisen ja yhteisöllisten töiden lisäksi elämään 
inspiraatiota tuo filosofian opiskelu Kriittisessä kor- 
keakoulussa ja syksyllä alkava musiikin opiskelu Sa-
vonlinnan musiikkiopistossa piano pääaineena.
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Luento
la 25.6.
klo 9.30

Positiivinen lauselogiikka ja negatiivinen lauselo-
giikka löytyvät pähkinänkuoressa ensimmäisestä ope-
tuskirjeestä. Ne kuuluvat rajajoogan perusraken-

Tämä lause ohjaa jo huomion ajatteluun, pohti-
miseen ja ihmettelyyn, jotka ovat filosofian har-
joittamisen peruspalikoita. 

Ensimmäisen opetuskirjeen alussa on ilmaisu 
”Joogamme on kokonaan älyllisfilosofinen ja henkinen 
sisäisen Itsen löytämiseen johtava menetelmä”.

Olen tutkinut Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia 
ensisijaisesti psykologian näkökulmasta, koska se on 
psykologikoulutukseni ja työkokemukseni  pohjalta 
ollut luontevinta. Siinä rinnalla ovat kuitenkin kulke-
neet  filosofinen, esoteerinen ja henkinen pohdinta. 
Olenkin nimennyt harjoittamani psykologian laajenne-
tuksi psykologiaksi silloin kun on tarvinnut selittää  työ-
otettani esim. psykologien ammattiliitolle tai Valviralle.

Pohdiskelen esityksessäni, mitä olen oppinut tajua-
maan ihmisestä ja ihmisen luonteesta Kirjeopisto Vian 
rajajoogan harjoittamisen vuosinani. Näitä  kokemuk-
sellisen oppimisen vuosia tulee pian 40 täyteen.

Miten ymmärrän vialaisen filosofian? 

Logiikka on vahvasti edustettuna rajajoogassa. 
Mielessäni se vertautuukin joskus Spinozan teokseen 
Etiikka  esitettynä geometriseen tapaan. 1990-luvulla 
vialaiset tutkivat innolla pientä  kirjasta Ilon filosofia. Se 
on Juhani Pietarisen kirjoittama johdanto Spinozan 
filosofiaan.

teeseen ja sen ymmärtämiseen. Nelivaiheinen sytytys-
kaava on puhtaimmillaan positiivista lauselogiikkaa.  

VIA POSITIVA kesälehti 2022

Asta Aronen on FM ja hän on opiskellut Åbo 
Akademissa kieliä ja uskontotiedettä. Hän on  
harjoittanut Kirjeopisto Vian rajajoogaa vuodesta 
1984. aronenasta1@gmail.com

Tule kuuntelemaan ja arvioimaan yhdessä Ukrainan 
musiikin helmiä!

Musiikkipaja
la 25.6.

klo 13.30



Terttu Seppänen

Luento ja 
keskustelu
ma 27.6.
klo 9.30 

Terttu Seppänen on psykologi, YTM  ja Via-
Akatemian johtava rajajooganopettaja. Työhön 
kuuluvien rajajoogan opetustehtävien, 
ohjaajakoulutusjärjestelmän kehittämisen ja 
yhteisöllisten töiden lisäksi elämään inspiraatiota 
tuovat filosofisen praktiikan opiskelu Kriittisessä 
Korkeakoulussa ja pianonsoiton opiskelu 
Savonlinnan musiikkiopistossa.
050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

Pohdiskelen esityksessäni, mitä olen oppinut tajua-
maan ihmisestä ja ihmisen luonteesta Kirjeopisto Vian 
rajajoogan harjoittamisen vuosinani. Näitä  kokemuk-
sellisen oppimisen vuosia tulee pian 40 täyteen.

Olen tutkinut Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia 
ensisijaisesti psykologian näkökulmasta, koska se on 
psykologikoulutukseni ja työkokemukseni  pohjalta 
ollut luontevinta. Siinä rinnalla ovat kuitenkin kulke-
neet  filosofinen, esoteerinen ja henkinen pohdinta. 
Olenkin nimennyt harjoittamani psykologian laajenne-
tuksi psykologiaksi silloin, kun on tarvinnut selittää työ-
otettani esimerkiksi psykologien ammattiliitolle tai Val-
viralle.

Ensimmäisen opetuskirjeen alussa on ilmaisu ”Joo-
gamme on kokonaan älyllisfilosofinen ja henkinen sisäi-
sen Itsen löytämiseen johtava menetelmä”.

Tämä lause ohjaa jo huomion ajatteluun, pohtimi-
seen ja ihmettelyyn, jotka ovat filosofian harjoitta-
misen peruspalikoita. 

Positiivinen lauselogiikka ja negatiivinen lauselo-
giikka löytyvät pähkinänkuoressa ensimmäisestä ope-
tuskirjeestä. Ne kuuluvat rajajoogan perusrakentee-
seen ja sen ymmärtämiseen. Nelivaiheinen sytytys-
kaava on puhtaimmillaan positiivista lauselogiikkaa.  

Logiikka on vahvasti edustettuna rajajoogassa. 
Mielessäni se vertautuukin joskus Spinozan teokseen 
Etiikka  esitettynä geometriseen tapaan. 1990-luvulla 
vialaiset tutkivat innolla pientä  kirjasta Ilon filosofia. Se 
on Juhani Pietarisen kirjoittama johdanto Spinozan 
filosofiaan.

Kun tarkastellaan rajajoogan sytytyskaavojen ta-
voitteita ja merkityksiä, nousevat etiikka ja moraali kes-
keisiksi luonteenjalostamisen rinnalla. Mirja Salonen 
on sanonut, että hän henkistä kirjallisuutta tutkies-

Miten ymmärrän 
vialaisen filosofian? 

Lähes kaikki filosofit  ovat sivunneet teemaa, miten 
ihmisen tulisi elää. Antiikin filosofiassa monet filosofit 
keskittyivät etiikkaan ja hyvään elämään. 

saan kiinnitti huomionsa ensisijaisesti etiikkaan, ei niin-
kään esoteriaan. Esoteerisuus oli Tyyne Matilaisen 
vahva alue. Tuula Uusitalo kehitti filosofiaksi hänen 
ajatuksiaan ja tietojaan. 

Hyveiden tutkiminen ja hyvedialogi ovat vialaisen 
filosofian piirissä vahvasti kehittyvä alue. Filosofis-
eettinen pohja on hyvä perusta luonteen kehittämiselle 
ja käytännölliselle toiminnalle.

Tyyne Matilainen ilmaisee sokraattisen itsensätun-
temisen lauseilla: ”On etsittävä itse itsestään ole-
vainen” ja ”Mietitään, mikä ihminen on?” 

 
Luento ja keskustelu teemasta 

XIV kesäakatemiassa 
27.6.2022 klo 9.30.

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

"Filocafé on avoin keskustelutilaisuus, joka on kahvilassa tai 
muussa julkisessa paikassa. Keskustelun aihepiiri voidaan 
sopia yhdessä tilaisuuden alussa tai se voi olla etukäteen 
ilmoitettu. Filocafén moniarvoinen ja suvaitsevainen henki 
tukee rakentavaa dialogia ja vuorovaikutusta."

olla samaan tapaan "laatikossa" kuin sokraattisessa dialogiss  
oli sen lyhyt esittely.

Filocafé 26.6.2022 klo 15.00 – 16.30
Teema: Rauhan työ ja  kutsumuksen 
todellistaminen
Alustus teemasta ja fasilitointi: Sinikka Juntura 
Toteutus osana Via-Akatemian XIV  Kesäakatemian 
ohjelmaa hybridinä (Kaukalinna/Zoom). 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kaukalinnan osallistujille 
on tarjolla pullakahvit. 
Osallistuminen ei edelytä filosofian tuntemista eikä 
muuta osallistumista Via-Akatemian kesäakatemiaan. 

Filocafé on Sinikka Junturan Kriittisen 
korkeakoulun filosofisen praktiikan 
koulutusohjelman harjoitustyö. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 20.6.2022 
mennessä Via-Akatemiaan, , via.akatemia@via.fi
044 755 9636.

Lämpimästi tervetuloa!

VIA POSITIVA kesälehti 20224
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Jari Kiirla

Hyvegeometria,
hyvetasot 
ja Jumala

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

Kokoontumisten aikana teimme paljon erilaisia harjoituksia.

· Metafora ajattelutapana: jotakin asiaa ajatellaan jonkin 
toisen asian välityksellä

· Metafora kielikuvana: jotakin ilmaistaan johonkin 
toiseen asiaan liittyvien sanojen avulla 

Metaforassa asialle annetaan nimi, joka kuuluu jollekin muulle. 

Kirjoittamisen edellytys on ajattelu, ajattelemisen taito, taito syventyä 
käsitteiden maailmaan. Kun halutaan ilmaista jotain oivallusta, 
tarvitaan sanoja, jotka kuvailevat konkretiaa syvemmälle. Tarvitaan 
metaforia.

Kaikkein tärkeintä on hallita metaforan käyttö. Metafora on 
parhaimmillaan, kun sanonta on selkeää olematta arkista. 

Ajattelu on metaforista ja pohjaa maailmassa toimimisen kautta 
saatuihin fyysisiin kokemuksiin, joiden logiikka ohjaa kielenkäyttöä. 

ASTAN LUENNON ANTIA:

5.Miten metaforia voi hyödyntää?
4.Millainen on hyvä metafora? 

METAFORA AJATTELUN JA KIRJOITTAMISEN APUVÄLINEENÄ

Luovan kirjoittamisen työpajassa olemme tänä keväänä tutustuneet 
Asta Arosen innostavien luentojen ja harjoitusten avulla metaforien 
maailmaan. Luovassa kirjoittamisessa metaforilla on suuri merkitys sillä 
maailmassa, kaikki on ikään kuin metaforaa, kuvakieltä, jonka avulla 
syvennetään ja laajennetaan käsitteiden merkitystä.
Omien metaforien luominen rikastuttaa ajattelua, synnyttää oivalluksia 
ja parhaimmillaan auttaa muuttamaan näkemyksiä uuteen, 
positiiviseen suuntaan.
Kirjoittamiseen syventyminen on meditatiivista. Ihminen ajattelee ja 
kirjoittaa koko kehollaan ja mielensä syvimmistä sopukoista lähtien. 
Metafora yhdistää kehollisen ja henkisen niin kirjoittajassa itsessään 
kuin käsitetodellisuudessakin.

KATSELIMME METAFORIA ERILAISISTA LÄHTÖKOHDISTA:

1.Miten ihmiskeho liittyy ajatteluun? 

3.Millaisia metaforia filosofiassa käytetään? 
2.Mitä on metafora? 

Sirpa Kupulisoja

Joogaopettaja (SJL),

Koulutettu hieroja (EAT)

Tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja

Joogan Lohjalla opettamisen lisäksi vedän Via Akatemian Luovan kirjoittamisen työpajaa.

Toimin Suomen Joogaliiton Toimitusneuvostossa sekä Via Akatemian lehtitiimissä. 

Kirjoittaminen ja omien ajatusten tarkasteleminen on mielenkiintoista. Henkisesti 

itsenäiseksi kasvaminen, yhdessä muiden kanssa on tavoite, johon toimintani tähtää. 

Minua kiinnostavat menetelmät, joilla autamme ihmisiä auttamaan itseään.  Tahdon olla 

mukana kehittämässä keinoja niin mielen kuin kehonkin tasapainottamiseksi. Oman 

sisäisen totuuden tiedostaminen ja elämän valintojen suuntaaminen sen totuuden 

mukaisesti nousevat esiin meditatiivisten työmenetelmien avulla. Silloin, kun tuo totuus 

nousee rakkaudesta, voi vakaumuksensa mukaista elämää elävä ihminen olla onnellinen.

Jari Kiirla on DI ja työskentelee matkapuhelinverk-
kojen parissa. Hän on aina ollut kiinnostunut 
ihmisestä ja ihmisyydestä sekä niiden lukuisista 
erilaisista ulottuvuuksista. Viime vuosina erityisenä 
kiinnostuksen kohteena ovat olleet hyveet. Hän 
vetää vialaista hyvedialogin kehitystyöryhmää. 
Aivan viimeisimpänä kiinnostuksen kohteena on 
Jumala. jkiirla@live.fi

Texasin lämpimässä ilmanalassa olen Jumalan armosta 
saanut tehdä tutkielman hyveistä ja ihmisestä. Tässä 
tutkielmassani sukellan yksittäisiin hyveisiin, niiden 
muodostamiin kokonaisuuksiin sekä jumaluuteen. 
Abstraktilta kuulostavasta aiheesta huolimatta lähes-
tyminen on käytännönläheistä, joten jokaiselle var-
maan tarttuu matkaan pohdittavaa ja omaan elämään 
sovellettavaa.

Yhdysvaltain kristillinen ilmapiiri on hyvin monipuo-
linen sekä rikas ja sieltä voi löytää helmiä. Nostan esille 
itselleni tietoa ja ymmärrystä lisänneitä helmiä lähes-
tyen asioita hyveiden kautta. Hyveet ovat lopulta elä-
män suola. Esittelen luennossani monia hyveitä. Esitän 
myös tapoja lukea maailmaa hyveiden kautta. Maailma 
alkaa saada uusia muotoja – syntyy hyvegeometria. 
Mitäkö sillä mahdan tarkoittaa? Tule kuuntelemaan.

Me ihmiset tykkäämme tarkastella asioita tasojen 
kautta. Tietoliikenteessä on erilaisia tasoja – protokol-
lakerroksia, jotka juttelevat keskenään. Kehityspsyko-
logiassa on erilaisia ihmisen kehityksen tasoja. Voisiko 
hyveiden suhteen olla tasoja? Varmaan voimme mo-
nella tapaa hahmottaa näitä tasoja hyveisiin liittyen. 
Luennollani esitän yhden hyvetasomallin. Rohkaisen 
kuuntelijoita miettimään omaa hyvetasomallia.

No entäpä sitten Jumala? Se kulkee esityksessäni 
matkassa koko ajan. Eihän sitä voi rannalle jättää, kun 
puhutaan hyveistä. Millä lukemattomilla tavoilla Ju-
mala liittyy hyveisiin? Tule kuuntelemaan, niin lupaan, 
että kuulet useita tapoja. Ja kuten Jumala aina varaa 
meille yllätyksiä, kun toimimme hyvellisesti hyvää puo-

lustaen ja tukien niin ajatuksissamme, puheessamme 
ja toiminnassamme, samoin minäkin olen varannut 
loppuun vielä bonuksen. Sokerina pohjalla on siis yllä-
tys. Tervetuloa nauttimaan herkullisen suolaisesta hy-
vekattauksesta, joka huipentuu makeaan jälkiruokaan, 
joka vie kielen mennessään!

Luento
la 25.6.

klo 15.00
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Tuula Kruth

Katsaus kuolemanrajakokemuksiin
kirjallisuuden ja median pohjalta

Tuula Kruth, FM. Elämäntyöni olen tehnyt opetus-
alalla Suomessa ja Belgiassa. Vialainen filosofia 
on tuttua lähes 50 vuoden ajalta.
kruthtuula@gmail.com

Luento 
su 26.6.

Kirjeopisto Vian historia käsittää uskomattoman mää-
rän tarinoita ja ennen kaikkea tietoa. Oppilaiden tapaa-
miset Kirjeopisto Vian opettajien Tyyne Matilaisen ja 
Mirja Salosen kanssa ovat ikimuistettavia. Ne antoivat 
oppilaille ainutlaatuisia kokemuksia, opetuksia ja mer-
kittävää tietoa, joka on edelleen hyödyksi ja viisaudeksi 
jokapäiväisessä elämässä. Opetusten vaikutus elää op-
pilaissa edelleen hyvin voimakkaana.

Nyt on aika kirvoittaa muistot ja etsiä omia muistiin-
panoja tuolta ajalta. Kaikki alkuvuosien tieto on ääret-
tömän arvokasta ja se on syytä tallentaa niin hyvin kuin 
mahdollista. Meillä on tietoja, muistoja, henkisiä koke-
muksia, joiden kirjaaminen muistiin on osa yhteistä, 
ainutlaatuista historiaamme.

Tulevan kesäakatemian aikana voimme keskustella 
ja suunnitella, miten saamme tiedoista yhdessä aikaan 
kirjan, joka valmistuisi vuodeksi 2025. Silloin Kirje-
opisto Vian Oppilaskunnan perustamisesta tulee kulu-
neeksi 50 vuotta.

Jos sinulla on annettavaa tähän hankkeeseen, niin 
tule mukaan!

Muistellaan 
vanhoja!

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

Keskustelemme yhdessä aiheesta alustuksen jälkeen!

Työpaja
su 26.6.

klo 19.00

Hei,

saattaa olla että Börjeltä ei tule tekstiä luennosta.
Voidaan toimia niin että laitetaan Börjestä kuva ( 
mielelläämn sellainen jossa hän on luonnossa) ja 
kuvateksti:

Kärhömestari ja luontokolumnisti Börje Fri luennoi 
sunnuntaina 26.6. klo 13.30 alkaen aiheesta "Ihmisen ja 
luonnon välinen suhde".

Terttu

Puntarissa ihmisen
ja luonnon 
välinen suhde

Börje tunnetaan kärhöjen ystävänä. Hän oli myös Uusi Safiiri -lehden 
pitkäaikainen kolumnisti.  

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

Kärhömestari ja luontokolumnisti Börje Fri luennoi 
sunnuntaina 26.6. klo 13.30 alkaen aiheesta Ihmisen ja 
luonnon välinen suhde.

Luento
ja keskustelu

su 26.6.
klo 9.30

Luento
su 26.6.

klo 13.30



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

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

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

Luennolle ja keskusteluun ilmoittautuneille lähetän 
slidet etukäteen tutkittavaksi. 

· Kirjeopisto Vian rajajoogankurssin X opetuskirjees-
sä olevassa tajunnantasomallissa on seitsemän tajun-
nantasoa, ja kukin taso sisältää seitsemän alatasoa. 
Onko Wilberin esittämällä tietoisuuden yhdeksällä 
tukipisteellä vastaavuutta tajunnantasomallin kanssa 
ja miten mallit eroavat toisistaan? 

mystä Kirjeopisto Vian rajajoogankurssin ihmiskäsityk-
sen, tajunnantasojen ja ajatusjoogamenetelmän nä-
kökulmasta. Tässä muutamia ajatuksia pohdittavaksi:

· Kuinka voit tukea ja auttaa omaa minuuttasi kiipeä-
mään tietoisuuden tikkailla? Tunnistatko omat kehi-
tysvaiheesi ja kuinka olet päässyt eteenpäin matkalla-
si?

Elina Kakko

Todellistumisen holarkia ja 
tietoisuuden kehitys

VIA POSITIVA kesälehti 2022

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

Elina Kakko on KM, musiikkipedagogi, koulutettu 
hieroja, voice massage-terapeutti™, jooganopetta-
ja SJL® ja Via-Akatemian rajajoogan-opettaja. Hän 
valmistuu filosofian praktikoksi Kriittisestä korkea-
koulusta syksyllä 2022. Elinan elämäntyönä on 
edesauttaa ihmisten kokonaisvaltaista henkistä 
kehittymistä ja harmonisoitumista, minkä toteut-
tamiseen hänen työpakkiinsa sisältyvät rajajooga, 
jooga, filosofia, henkinen astrologia, musiikki ja 
laulaminen sekä oman henkisen kasvun kokemus-
asiantuntijuus. Elina Kakko työskentelee musiikki-
pedagogina ja jooganopettajana musiikkiopistossa 
ja seutuopistossa Kemissä sekä Via-Akatemiassa 
rajajoogan ja ajatusjoogamenetelmän opettajana. 
Hänellä on toiminimi Pro VitalHarmonia. 

1) Luento (90 min)
Tutustumme yhden aikamme merkittävän ajattelijan, 
kirjailija Ken Wilberin näkemykseen ihmisen tietoisuu-
den kehitysaskelista: kiipeäjästä eli minuudesta, tietoi-
suuden tikkaista ja askelmien tukipisteistä sekä kiipeä-
misen myötä laajentuvasta näköalasta. Hänen ajatte-
lussaan tietoisuuden kehityksen tukipisteitä on yhdek-
sän. Jokainen askel tietoisuuden tikkailla kehittää kii-
peäjää ja avaa uudenlaisen todellisuusnäkymän, jolloin 
kiipeäjän maailmankuva muuttuu.

Wilber esittää, että evoluution vietti on kohti suu-
rempaa syvyyttä, kohti yhä suurempien kokonaisuuk-
sien löytämistä ja laajempien kokonaisuuksien paljas-
tumista. Kaikkein ilmeisintä tämä on ihmisen kehityk-
sessä. Kehitys tapahtuu kohti jatkuvasti vähenevää itse-
keskeisyyttä, kun tietoisuus paljastaa itseään asteittain.

Kehitys ei kuitenkaan ole selkeää ja varmaa askel as-
keleelta kipuamista. Tikkailla askelten rajat ovat eläviä 
ja limittäisiä: kiipeäjän minuus on 50 prosenttia yhdellä 
tasolla, 25 prosenttia alemmalla ja 25 prosenttia ylem-
mällä tasolla. Ja kun minuus kiipeää laajentuvan ta-
junnan kehitysaskelmia, se voi astua harhaan millä ta-
hansa askelmalla ja loukata itsensä. Kehityksessä ta-
pahtuu monenlaista ylös–alas-liikettä, syöksyä ja kaar-
ta. Ongelmia voi esiintyä millä tahansa askelmalla ja mi-
nuus voi jäädä "taistelutantereelle". 

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

Mitä tapahtuu kiipeäjälle, kun hän on kiivennyt yh-
deksän askelmaa ja ylittänyt sekä integroinut niiden tu-
kipisteet? Wilberin mukaan hän vapautuu tyhjyyden 
vapaapudotuksessa ja oppii ratsastamaan muodon 
harjalla.
2) Keskustelu (60min)
Keskusteluosuudessa tarkastelemme Wilberin näke-

Luento
ja keskustelu

ma 27.6.
klo 13.30

Elina Kakko
Todellistumisen holarkia 
ja tietoisuuden kehitys 
1) Luento (90 min)
Tutustumme yhden 
aikamme merkittävän 
ajattelijan, kirjailija Ken 
Wilberin näkemykseen 
ihmisen tietoisuuden 
kehitysaskelista: 
kiipeäjästä eli minuudesta, 
tietoisuuden tikkaista ja 
askelmien tukipisteistä 
sekä kiipeämisen myötä 
laajentuvasta näköalasta. 

Elina Kakko on KM, 
musiikkipedagogi, 
koulutettu hieroja, 
voice massage 
-terapeutti™, joogan-
opettaja SJL® ja 
Via-Akatemian rajajooganopettaja. 
Hän valmistuu filosofian praktikoksi Kriittisestä 
korkeakoulusta syksyllä 2022. Elinan elämäntyönä 
on edesauttaa ihmisten kokonaisvaltaista henkistä 
kehittymistä ja harmonisoitumista, minkä toteut-
tamiseen hänen työpakkiinsa sisältyvät rajajooga, 
jooga, filosofia, henkinen astrologia, musiikki ja 
laulaminen sekä oman henkisen kasvun kokemus-
asiantuntijuus. Elina Kakko työskentelee musiikki-
pedagogina ja jooganopettajana musiikkiopistos-
sa ja seutuopistossa Kemissä sekä Via-Akatemias-
sa rajajoogan ja ajatusjoogamenetelmän opet-
tajana. Hänellä on toiminimi Pro VitalHarmonia. 
elina.kakko@via.fi
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Ilmoittaudu Elinalle 
viimeistään 20.6.22. 
elina.kakko@via.fi
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Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kaukalinnan 
osallistujille on tarjolla pullakahvit. 

Rauhan työ ja  kutsumuksen todellistaminen

Teema: 

Toteutus osana Via-Akatemian XIV  Kesäakatemian 
ohjelmaa hybridinä (Kaukalinna/Zoom). 

Alustus teemasta ja fasilitointi: Sinikka Juntura 

Osallistuminen ei edellytä filosofian tuntemista eikä 
muuta osallistumista Via-Akatemian kesäakatemiaan. 

Filocafé on Sinikka Junturan Kriittisen korkeakoulun 
filosofisen praktiikan koulutusohjelman harjoitustyö. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 20.6.2022 mennessä 
Via-Akatemiaan, , 044 755 9636.via.akatemia@via.fi

26.6.2022 
klo 15.00 – 16.30

Filocafé

rakentavaa  dialogia ja 
vuorovaikutusta. 

Filocafé on avoin keskustelutilaisuus, 
joka on kahvilassa tai muussa 
julkisessa paikassa.

Keskustelun aihepiiri voidaan sopia 
yhdessä tilaisuuden alussa tai se voi 
olla etukäteen ilmoitettu. 

Filocafén moniarvoinen ja 
suvaitsevainen henki tukee 

Filocafé

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa
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Varsinainen sokraattinen dialogi
Dialogin teemasta päättäminen osallistujien kesken

-
Yhdestä tarkemmin käsiteltävästä esimerkkitarinasta päättäminen

Keskiviikko 29.6. päiväsaikaan 8x45min

Osallistujien esimerkkitarinan löytäminen ja kertominen

Torstai 30.6. aamupäivästä 2x45min

Osallistujien tarinoiden vertaaminen ydinlauseeseen
Tarinan ratkaisevan hetken ydinlauseen löytäminen
Esimerkkitarinan tutkiminen tarkemmin dialogisesti

Osallistujien kommentit ja odotusten toteutuminen

Mitä on Sokraattinen dialogi?

Tiistai 28.6. illalla 2hx45min

Fasilitaattori: Filosofian praktikko, FM Heikki Vuorila

SOKRAATTINEN DIALOGI 28.-30.6.2022
VIA-AKATEMIA

Johdatus varsinaiseen sokraattiseen dialogiin

Varsinaisen dialogin tulosten reflektointi

Toteutus: Hybridinä

Heikki Vuorila

Minkälainen on vialainen
todellisuuskäsitys?

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

Luento
ti 28.6.
klo 9.30

Ontologiassa "oleminen" liittyy läheisesti "olemas-
saoloon". Toisaalta ne voidaan tulkita toistensa kanssa 
samaa tarkoittaviksi. Mannermainen filosofia 1900-
luvulla on antanut "oleminen"-termille oman merki-
tyksensä.

Uuden ajan filosofiassa Rene Descartes hyödynsi 
Jumalan olemassaolon todistuksessaan Anselmin 
ajatusta olemassaolosta ominaisuutena.

Tarkastelen esityksessäni sitä, minkälainen on vialainen 
todellisuuskäsitys. Todellisuuskäsitystä voidaan myös 
kutsua maailmankuvaksi. Siis toisin sanoen tarkastelen 
esityksessäni vialaista maailmankuvaa. Maailman-
kuvalla puolestaan voidaan tarkoittaa luontoa, ihmistä 
ja yhteiskuntaa koskevien oletusten tai tietojen 
järjestelmällistä kokonaisuutta. Voidaan puhua myös 
esimerkiksi uskonnollisesta ja/tai tieteellisestä maa-
ilmankuvasta, mutta onko vialainen todellisuuskäsitys 
jompaakumpaa näistä vai ihan jotain muuta?

Entä mitä todellisuudella filosofiassa tarkoitetaan? 
Todellisuus on kaikkea sitä, mitä on olemassa. Kieli-
toimiston sanakirja sanoo "todellisuudesta" seuraa-
vasti: "Se mikä on todellista, on todella olemassa 
olevaa".

Filosofian historiassa olemassaoloa ovat käsitelleet 
antiikin Kreikassa muun muassa Platon dialogeissa 
Faidon, Valtio, Valtiomies sekä Aristoteles Metafysiik-
ka-teoksessa. Uusplatonistit ja kristilliset filosofit väit-
telivät siitä, "Onko millään muulla todellista olemas-
saoloa muuten kuin Jumalan mielessä?" Keskiajan filo-
sofiassa Anselm ja Tuomas Akvinolainen pohtivat "ole-
massaoloa". Tuomas Akvinolainen päätyi Avicennan 
käsitykseen, että "Jumala on puhdasta olemassaoloa ja 
hänessä olemassaolo (existentia) ja olemus (essentia) 
ovat samaa".

"Olemassaolevan" määritelmästä filosofiassa ei ole 
yksimielisyyttä. Olemassaolosta käytetään käsitettä 
"ontologia" eli oppia olevaisesta. Ontologia tutkii "ole-
misen" ja "olemassaolon" käsitteitä. Esimerkiksi "mitä 
on olemassa?" on ontologinen kysymys. Myös kysymys 
"mikä on entiteettejä koskevien olemassaoloväitteiden 
luonne?" on ontologinen kysymys. "Entiteetillä" (lat. 
enitas) filosofiassa tarkoitetaan aivan samaa kuin "olio" 
(lat. ens = oleva).

Eräät filosofit kieltävät sen, että "olemisen" käsit-
teellä ei olisi merkitystä, koska olion olemassaolo 
määritetään suhteilla toisiin olioihin sekä tapahtumilla 
(teoilla, muutoksilla), joita olioon liittyy.

Esimerkiksi eksistentialistifilosofi Martin Heidegger 
on käsitellyt "olemista" verrattain paljon. Heidegger 

"Olevaisella" (oleva/olevaisuus) filosofiassa tar-
koitetaan todellisuutta. Olevan vastakohta on ei-oleva, 
mistä problematiikasta esisokraatikko Parmenides kir-
joittaa.

pyrkii fundamentaaliontologiassaan esittämään esiso-
kraatikko Parmenideksen kysymyksen "olemisen mie-
lestä" uudelleen. Parmenides/Heidegger tutkivat, "mi-
ten oleminen on yhtä aikaa kaikkein suurinta, koska se 
jo sisältää kaiken mitä on" ja vähäisintä, koska siitä ei 
voida sanoa mitään erityistä. Heidegger erotteli erilai-
sia olemisen tapoja; Käsillä-oleminen, Esillä-oleminen, 
Maailmassa-oleminen. Maailmassa-olemisella Hei-
degger tarkoittaa inhimillistä olemista. Heideggerin 
mukaan kysymyksen olemisesta esittää Dasein.

Esityksessään Heikki Vuorila pyrkii sijoittamaan 
vialaisen todellisuuskäsityksen filosofisen todellisuus-
käsityksen viitekehykseen, jota edellä hieman valo-
tetaan. Vialaisen todellisuuskäsityksen näkemykset 
nostetaan esiin opetuskirjeistä.

Heikki Vuorila on FM, filosofi. Hän on opiskellut 
teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistossa sekä 
rajajoogaa Kirjeopisto Viassa. Filosofiassa hän teki 
maisterin työn Ludvig Wittgensteinin kielen ja 
mielen filosofiasta. Hän on tutkinut pitkään Lauri 
Rauhalan eksistentiaalista fenomenologiaa. 
Kirjeopisto Vian rajajooga sekä Wittgensteinin ja 
Rauhalan filosofiat antavat hyvät valmiudet etsiä 
samanlaisuuksia ja erilaisuuksia edellä mainituista 
ajattelun suuntauksista. vuorila@gmail.com



Tiedustelut ja ilmoittautumiset Via-Akatemiaan 20.6.2022 mennessä, 

Yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

Olet lämpimästi tervetullut!

puh. +358 44 755 9636 tai 
Seuraa 

VIA-AKATEMIA
SOKRAATTINEN DIALOGI 28.–30.6.2022

Fasilitaattori: Filosofian praktikko, FM Heikki Vuorila

Tiistai 28.6. illalla 2 x 45min
Mitä on Sokraattinen dialogi?

Keskiviikko 29.6. päiväsaikaan 8 x 45min

Johdatus varsinaiseen sokraattiseen dialogiin

Varsinainen sokraattinen dialogi
Dialogin teemasta päättäminen osallistujien kesken
Osallistujien esimerkkitarinan löytäminen ja kertominen

Esimerkkitarinan tutkiminen tarkemmin dialogisesti
-
päättäminen
Yhdestä tarkemmin käsiteltävästä esimerkkitarinasta 

Majoittuminen Kaukalinnassa täysihoidolla 30 e/vrk. Via ry:n jäsenet 25 e/vrk.
Osallistumismaksu sokraattiseen dialogiin 50 euroa.

Toteutus: Hybridinä, Kaukalinna/Zoom

Osallistujien kommentit ja odotusten toteutuminen
Varsinaisen dialogin tulosten reflektointi
Torstai 30.6. aamupäivästä 2 x 45min

Tarinan ratkaisevan hetken ydinlauseen löytäminen
Osallistujien tarinoiden vertaaminen ydinlauseeseen

Heikki Vuorila

Minkälainen on vialainen
todellisuuskäsitys?

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

Sokraattinen
dialogi
ti 28.6.
ke 29.6 
to 30.6.
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Filocafé 26.6.2022 klo 15.00 – 16.30
Teema: Rauhan työ ja  kutsumuksen todellistaminen
Alustus teemasta ja fasilitointi: Sinikka Juntura 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kaukalinnan osallistujille on tarjolla pullakahvit. 
Toteutus osana Via-Akatemian XIV  Kesäakatemian ohjelmaa hybridinä (Kaukalinna/Zoom). 

Osallistuminen ei edelytä filosofian tuntemista eikä muuta osallistumista Via-Akatemian kesäakatemiaan. 
Filocafé on Sinikka Junturan Kriittisen korkeakoulun filosofisen praktiikan koulutusohjelman harjoitustyö. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 20.6.2022 mennessä Via-Akatemiaan, , 044 755 9636.via.akatemia@via.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Filocafé on avoin keskustelutilaisuus, joka on kahvilassa tai muussa julkisessa paikassa. Keskustelun aihepiiri 
voidaan sopia yhdessä tilaisuuden alussa tai se voi olla etukäteen ilmoitettu. Filocafén moniarvoinen ja 
suvaitsevainen henki tukee rakentavaa  dialogia ja vuorovaikutusta. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Via-Akatemiaan 

20.6.2022 mennessä, puh. +358 44 755 9636 tai   

HYPERLINK "mailto:via.akatemia@via.fi" 

via.akatemia@via.fi 

Seuraa  HYPERLINK "http://www.via.fi" www.via.fi

Majoittuminen Kaukalinnassa täysihoidolla 30 e/vrk. Via 

ry:n jäsenet 25 e/vrk.

Osallistumismaksu sokraattiseen dialogiin 50 euroa.

Toteutus: Hybridinä, Kaukalinna/Zoom



Sirpa Kupulisoja

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa
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Miten kauneuden tajua kehitetään tai opetetaan?
Miksi ihmiset pitävät kauniista asioista?

Keskustelemme ja etsimme vastauksia erilaisiin 
kysymyksiin kauneudesta alustuksen pohjalta.

voi vakaumuksensa mukaista elämää elävä 
ihminen olla onnellinen. asukas@outlook.com

Silloin, kun tuo totuus nousee rakkaudesta, 

niin mielen kuin kehonkin tasapainottamiseksi. 
Oman sisäisen totuuden tiedostaminen ja 
elämän valintojen suuntaaminen sen totuuden 
mukaisesti nousevat esiin meditatiivisten 
työmenetelmien avulla. 

Tahdon olla mukana kehittämässä keinoja 

Minua kiinnostavat menetelmät, joilla 
autamme ihmisiä auttamaan itseään.  

Joogan Lohjalla opettamisen lisäksi vedän Via-
Akatemian Luovan kirjoittamisen työpajaa. 
Toimin Suomen Joogaliiton Toimitusneuvos-
tossa sekä Via ry:n jäsenlehden Via Positivan 
lehtitiimissä. Kirjoittaminen ja omien ajatusten 
tarkasteleminen on mielenkiintoista. 
Henkisesti itsenäiseksi kasvaminen, yhdessä 
muiden kanssa on tavoite, johon toimintani 
tähtää. 

Tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja
Koulutettu hieroja (EAT)
Jooganopettaja (SJL),
Sirpa Kupulisoja

Luento
ti 28.6.

klo 13.30

Keskustelua ja pohdintaa 
kauneudesta 

Kauneus on

näkemistä aineellisen muodon sisällä

jumalallisen idean/ytimen



Ohjelma

24.6. Juhannusaattoilta
 Klo 18.00 Lipunnosto, juhannusbooli ja päivällinen
 Aattoillan viettoa iloiten ja saunoen. Iltatee/kahvi.
  Onnellista juhannusyötä!

25.6. Juhannuspäivä Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen
 Klo 8.00 Energiaherättelyä
 Klo 8.30–9.15 Aamiainen
 Klo 9.30 Päivän avaus ja info.
  Via-Akatemian XIV kesäakatemian avaus, Terttu Seppänen
 Luento: Yhteisöllisyys ja ajattelutaito, Sinikka Juntura
 Klo 12.00 Lounas
 Klo 13.30 Musiikkipaja: Ukraina soi, Asta Aronen
  Päiväkahvi
 Klo 15.00 Luento: Hyvegeometria, hyvetasot ja Jumala, Jari Kiirla 
 Klo 17.30 Päivällinen
 Klo 20.00 Kynttiläseremonia
  Illanviettoa vapaasti
  Lipunlasku. Iltatee/kahvi.

26.6. Sunnuntai Päivän puheenjohtaja: Elina Kakko
 Klo 8.00 Energiaherättelyä omatoimisesti
 Klo 8.30–9.15 Aamiainen
 Klo 9.30 Päivän avaus ja info.
 Luento: Katsaus kuolemanrajakokemuksiin kirjallisuuden ja median pohjalta. Keskustelua  
 alustuksen jälkeen, Tuula Kruth 
 Klo 12.00 Lounas
 Klo 13.30 Luento: Ihmisen ja luonnon välinen suhde, Börje Fri 
 Päiväkahvi
 Klo 15.00 Filocafe, Sinikka Juntura
 Klo 17.30 Päivällinen
 Klo 19.00 Työpaja: Muistellaan 1970- ja 1980-lukujen vialaista aktiivisuutta, Tuula Kruth. 
 Klo 21.00 Rauhan työ -meditaatio. Iltatee/kahvi.

27.6. Maanantai Päivän puheenjohtaja: Sinikka Juntura
 Klo 8.00 Energiaherättelyä
 Klo 8.30–9.15 Aamiainen

Elina Kakko Jari Kiirla

Ohjelma
  
20.6. Juhannuspäivä  
 Klo 18.00 Kesäakatemian avaus ja juhlaseremonia, Terttu Seppänen
  Elina Kakon nimittäminen rajajooganopettajaksi 
  Via-Akatemiaan ja Kirjeopisto Viaan   
21.6. Sunnuntai
 Klo 19.00 Sinikka Juntura, EU rauhanprosessina

      
22.6. Maanantai
 Klo 10.00 Heikki Vuorila, Sielusta osa I   
 Klo 19.00 Jari Kiirla, Integraali näkökulma rauhaan

23.6. Tiistai
 Klo 10.00 Heikki Vuorila, Sielusta osa II
 Klo 19.00 Jari Kiirla, Hyvedialogi: Rauhaa ja terveyttä maapallolle

24.6. Keskiviikko
  Klo 10.00 Heikki Vuorila, Sielusta osa III
 Klo 19.00 Börje Fri, Kukkauutteet Suomesta

25.6.Torstai
 Klo 19.00 Terttu Seppänen, Kesän ja kesäakatemian helmiä. 
  Ajankohtaisia näkymiä ja päätöskeskustelu.
  
Virtuaaliakatemian ohjelma on avoin Via ry:n jäsenille ja Via-Akatemian ajatusjoogakoulujen opiskelijoille.    
Ilmoittautumiset 18.6.2020 mennessä Via-Akatemia, puh. (015) 543 112 tai 040 825 5165, 
jotta videoyhteyden toimivuus ehditään testata. 
Osallistumismaksu 10 euroa /luento. 
Koko ohjelma 70 euroa. 
Avajaisjuhla ja päätöskeskustelu maksuttomia. 
Stipendimahdollisuus. 

Lämpimästi tervetuloa!
 
 
 
 
 

Kaikille kiinnostuneille avoin
XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022

toteutetaan hybridinä, 
lähitapaamisena Kaukalinnassa ja 

etäyhteytenä Zoomilla
Via-Akatemia

Terttu Seppänen Heikki Vuorila

VIA POSITIVA kesälehti 2019

Teema: Ihmisyyttä ja todellisuutta tutkimassa
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Sinikka Juntura
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Tulossa luentoja:
Börje Fri, Ihminen ja luonto
Sinikka Juntura, Rauhaa ajatuksen voimalla
Elina Kakko, Arkkityypit ja ajatusjooga
Päivi Kansanaho-Guo, Uskomusten merkitys paranemisprosessissa ja 
terveyttä edistävissä harjoitteissa
Jari Kiirla, Hyveet mielessä ja hengessä
Ritva Peltomäki, Rakasta Itseäsi, rakastat Jumalaa; polku syvälle 
luotaavaan mielentyyneyteen
Rauni Pietarinen, Ihminen on moninainen
Terttu Seppänen, Pohdintaa tieteen ja henkisyyden välimaastossa
Heikki Vuorila, Ihmisen neuraalis-endokriininen-immuunijärjestelmä 
(NEI-systeemi) itäisestä ja läntisestä näkökulmasta

Harjoituksia ja työpajoja:

- energiaharjoitukset, Elina Kakko

- virkistävä, liikkuvuutta lisäävä tuolijoogaharjoitus, Elina Kakko

Muu ohjelma: Laulua
Rauni Pietarinen, Runo

Retki johonkin lähiseudun kohteeseen. Keittiössä emäntänä Desiree 
Kantola.

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

Tiedustelut Terttu Seppänen, 050 567 9630, 

Päivi Kansanaho-Guo

Ritva Peltomäki

Rauni
Jari

Terttu

Heikki

Elina

Sinikka

Päivi

Tuula K.

Börje
Ritva P

Rauni Pietarinen Päivi Kansanaho-Guo Ritva Peltomäki

Lämpimästi tervetuloa!

Tarvittaessa voit pyytää stipendin.

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

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

mukaan.

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

Tänä kesänä toimimme poikkeuksellisen turvallisesti noudattaen koronaan liittyviä ohjeita.

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

Kesäakatemia toimii talkootyöperiaatteella. Vapaaehtoiset siistijät sisällä ja ulkona sekä 
apulaiset keittiössä
takaavat tapahtuman onnistumisen. Pääemäntänä Desiree Kantola.

www.via.fi
Seuraa myös

 Yrttisauna
 Iltatee/kahvi.
28.6. Maanantai
Päivän puheenjohtaja: Sinikka Juntura
Klo 8.00 Energiaherättelyä
Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Päivän avaus ja info
 Luento: Ihmisen kehollinen terveys I, Heikki Vuorila (Zoom)
Klo 12.00 Lounas
Klo 13.30 Luento: Holonit, hyveet ja omegapiste, Jari Kiirla
 Päiväkahvi
Klo 15.00 Luento: Intuitio II, Tuula Kruth
Klo 17.30 Päivällinen
 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.
Iltatee/kahvi.
29.6.Tiistai
Päivän puheenjohtaja:
Klo 8.00 Energiaherättelyä
Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info
Luento: Ihmisen kehollinen terveys II, Heikki Vuorila (Zoom)
Klo 12.00 Lounas
Klo 13.30 Runo: Laaksot ja vuoret, Rauni Pietarinen
 Luento: Ihminen on moninainen, Rauni Pietarinen (Zoom)
 Päiväkahvi
Klo 15.00 Työpaja: Hyvedialogi ”Terveenä kaiken ikää”, Jari Kiirla
Klo 17.30 Päivällinen
 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.
 Iltatee/kahvi.
30.6.Keskiviikko
Päivän puheenjohtaja:
Klo 8.00 Energiaherättelyä
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info
Luento: Rakasta itseäsi, rakastat Jumalaa: polku syvälle luotaavaan mielentyyneyteen,
Ritva Peltomäki
Klo 12.00 Lounas
Klo 13.30 Luento: Ihminen ja luonto, Börje Fri
Päiväkahvi
Klo 15.00 Luento: Intuitio III, Tuula Kruth

Klo 19.00 Illanvietto: Musisoin, Elina Kakko
Klo 17.30 Päivällinen

 Iltatee/kahvi
1.7.Torstai
Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen
Klo 8.00 Energiaherättelyä
Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info
Keskustellen synteesiä kesäakatemiassa koetusta ja opitusta! Palautetta tulevaa
varten! Terttu Seppänen
Klo 12.30 Lounas ja kahvi
 Lähtöselvitykset.

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

 Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!

Keskustellen synteesiä kesäakatemiassa koetusta ja opitusta! Palautetta tulevaa

Klo 12.30 Lounas ja kahvi
 Lähtöselvitykset.
 Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!
Tiedustelut Via-Akatemiaan, samoin ilmoittautumiset 21.6.2021 mennessä Via-Akatemia, puh. 
(015) 543
112 tai 040 825 5165 tai via.akatemia@via.fi. Kerro ilmoittautuessasi ruokarajoitteet. Jooga-
asu ja uimapuku
mukaan.
Osallistumismaksu 150 euroa koko ajalta, 30 euroa/päivä.
Majoitus sisältäen täysihoidon on 30 euroa/vrk, Via ry:n jäsenet 25 euroa/vrk.
Tarvittaessa voit pyytää stipendin.
Tänä kesänä toimimme poikkeuksellisen turvallisesti noudattaen koronaan liittyviä ohjeita.
Kesäakatemia toimii talkootyöperiaatteella. Vapaaehtoiset siistijät sisällä ja ulkona sekä 
apulaiset keittiössä
takaavat tapahtuman onnistumisen. Pääemäntänä Desiree Kantola.
Kaukalinna sijaitsee Kerimäellä Viitamäentie 189. Kartta ja ajo-ohjeet www.via.fi
Seuraa myös
www.via.fi
www.facebook.com/via.akatemia, Instagram, Twitter, YouTube

Klo 8.00 Energiaherättelyä

varten! Terttu Seppänen

Päivän puheenjohtaja:

Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info
Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 8.00 Energiaherättelyä
Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen
1.7.Torstai
 Iltatee/kahvi
Klo 19.00 Illanvietto: Musisoin, Elina Kakko
Klo 17.30 Päivällinen
Klo 15.00 Luento: Intuitio III, Tuula Kruth
Päiväkahvi
Klo 13.30 Luento: Ihminen ja luonto, Börje Fri
Klo 12.00 Lounas

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

Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

30.6.Keskiviikko
 Iltatee/kahvi.
 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.
Klo 17.30 Päivällinen
Klo 15.00 Työpaja: Hyvedialogi ”Terveenä kaiken ikää”, Jari Kiirla
 Päiväkahvi
 Luento: Ihminen on moninainen, Rauni Pietarinen (Zoom)
Klo 13.30 Runo: Laaksot ja vuoret, Rauni Pietarinen
Klo 12.00 Lounas
Luento: Ihmisen kehollinen terveys II, Heikki Vuorila (Zoom)
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info
Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 8.00 Energiaherättelyä
Päivän puheenjohtaja:

Iltatee/kahvi.
 Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti.

29.6.Tiistai

Klo 15.00 Luento: Intuitio II, Tuula Kruth
 Päiväkahvi

Klo 17.30 Päivällinen

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

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

Klo 9.30 Päivän avaus ja info

Klo 8.00 Energiaherättelyä
Klo 8.30-9.15 Aamiainen

Päivän puheenjohtaja: Sinikka Juntura
28.6. Maanantai
 Iltatee/kahvi.
 Yrttisauna

Lämpimästi tervetuloa!

Patsaan nimi "Ajatuksen tie" ja XIV kesäakatemian teema "Mitä 
on vialainen filosofia?" sopivat erittäinh hyvin yhteen.

Nyt Kaukalinnan patsaan ympärillä on aukeamassa harvinaisen 
iso ja kaunis määrä kukkia, ovat parhaimmillaan lähipäivinä.  
Yritetään kuvata mahdollisimman paljon. Börje viime syksynä 
istutti sipuleita paljon.

https://www.savonlinna.fi/riihisaari/



 Klo 9.30 Päivän avaus ja info
 Luento: Miten ymmärrän vialaisen filosofian? Terttu Seppänen 
 Klo 12.00 Lounas
 Klo 13.30 Luento: Todellistumisen holarkia ja tietoisuuden  
 kehitys, Elina Kakko
  Päiväkahvi
 Klo 15.00 Keskustelu luennon teemoista, Elina Kakko
 Klo 17.30 Päivällinen
 Klo 19.00 Liikemeditaatio, Sirpa Kupulisoja
  Iltaohjelmaa vapaasti. Iltatee/kahvi.

28.6. Tiistai Päivän puheenjohtaja: Tuula Kruth
 Klo 8.00 Energiaherättelyä
 Klo 8.30–9.15 Aamiainen
 Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info
 Luento: Minkälainen on vialainen todellisuuskäsitys? 
 Heikki Vuorila 
 Klo 12.00 Lounas
 Klo 13.30 Luento: Kauneuden kohottava voima, Sirpa Kupulisoja
 Päiväkahvi
 Retki Savonlinnan museon Laxman-näyttelyyn ja Linnankadun 
 kesänäyttelyihin. Katso lähemmin:   
 https://www.savonlinna.fi/riihisaari/nayttelyt/vaihtuvat-
 nayttelyt/laxman-nousevan-auringon-maassa/
 Päivällinen Savonlinnassa muikkuterassilla.

 Klo 19.00–20.30 Sokraattisen dialogin aloitus, Heikki Vuorila 
 Iltatee/kahvi

29.6. Keskiviikko Päivän puheenjohtaja: Heikki Vuorila
 Klo 8.00 Energiaherättelyä omatoimisesti
 Klo 8.30–9.15 Aamiainen
 Klo 9.30 Päivän avaus ja info
 Sokraattinen dialogi, Heikki Vuorila 
 Klo 12.00 Lounas
 Klo 14.00–17.00 Sokraattinen dialogi jatkuu
 Klo 17.30 Päivällinen
 Klo 19.00 Lauluja kesästä ja rauhasta, Elina ja Jouko Kakko
  Iltatee/kahvi

30.6. Torstai Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen
 Klo 8.00 Energiaherättelyä omatoimisesti
 Klo 8.30–9.15 Aamiainen
 Klo 9.30–11.00 Sokraattisen dialogin päätöskeskustelu,
 Heikki Vuorila
 Klo 11.15 Palautetta koetusta ja opitusta kesäakatemiassa!
 Terttu Seppänen
 Klo 12.00 Lounas ja kahvi 
 Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!
  

Rauni Pietarinen Päivi Kansanaho-Guo Ritva Peltomäki

Tiedustelut Via-Akatemiaan, samoin  
ilmoittautumiset 20.6.2022 
mennessä Via-Akatemia:

puh. +358 44 755 9636, 
tai via.akatemia@via.fi. 
Kerro ilmoittautuessasi 
ruokarajoitteet. 

Osallistumismaksu 120 euroa koko 
kesäakatemia-ajalta tai 30 €/päivä.

Sokraattinen dialogi 50€, mikäli
osallistut vain siihen. 

Etäyhteydellä osallistuville lähetetään 
linkki, joka toimii koko kesäakatemian 
ajan. 

Filocafé-osallistuminen ei edellytä 
kesäakatemiaan osallistumista. 
Filocafé on maksuton.

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

Kesäakatemia toimii talkootyö-
periaatteella. Vapaaehtoiset siistijät 
sisällä ja ulkona sekä emännän
apulaiset keittiössä takaavat 
tapahtuman onnistumisen. 
Pääemäntänä Desirée Kantola.
Kaukalinna sijaitsee Kerimäellä 
Viitamäentie 189. 
Kartta ja ajo-ohjeet  

Seuraa myös: www.via.fi
www.facebook.com/via.akatemia, 
Instagram, Twitter, YouTube
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Desirée Kantola
pääemäntä

Tuula Kruth

Tervetulleita ovat myös spontaanit joogasessiot, laulutuokiot tai 
muu virikkeellinen ohjelma tauoilla ja sopivina aikoina. 
Liikunnallinen asu ja uimapuku mukaan. 

Tervetulleita ovat myös spontaanit 
joogasessiot, laulutuokiot tai muu 
virikkeellinen ohjelma tauoilla ja 
sopivina aikoina. 
Liikunnallinen asu ja uimapuku 
mukaan. 

Asta Aronen Sirpa KupulisojaBörje Fri

Retki Savonlinnan museon 
Laxman-näyttelyyn ja Linnankadun 
kesänäyttelyihin. Katso lähemmin: 
https://www.savonlinna.fi/riihisaar
i/nayttelyt/vaihtuvat-
nayttelyt/laxman-nousevan-
auringon-maassa/
Päivällinen Savonlinnassa 
muikkuterassilla.

Lämpimästi tervetuloa!



Vanha japanilainen maalaus, jossa neljä miestä kuvassa.
Adam Laxman oikealla. Yksityiskohta japanilaisesta piirroksesta / Daikokuya Kodayu Memorial Museum, 
Suzuka.

Savonlinnassa syntynyt tutkimusmatkailija ja tiedemies Erik Laxman sekä Japanin Suzukassa syntynyt 
merikapteeni Daikokuya Kodayu tapasivat Siperian Irkutskissa helmikuussa 1789. Laxman oli tullut Siperiaan 
tekemään luonnontieteellistä tutkimustyötä, mutta Daikokuyan reitti oli mutkikkaampi. Kapteeni Daikokuya 
miehistöineen oli kuusi vuotta aiemmin haaksirikkoutunut autiolle Tyynen Valtameren saarelle, josta 
venäläiset olivat tuoneet hänet Irkutskiin. Ystävystyttyään kapteeni Daikokuyan kanssa Erik Laxman alkoi 
järjestellä japanilaisten merimiesten palauttamista takaisin kotiin.

Laxman nousevan auringon maassa -näyttely kertoo Erik Laxmanin, hänen poikansa Adamin ja Daikokuya 
Kodayun vaiheista Siperiassa, Katariina Suuren hovissa ja ulkomaalaisilta lähes kokonaan suljetussa Japanissa 
1700-luvun lopulla. Näyttelyn tietopohja perustuu suurelta osin Chikage Konishi-Räsäsen pro gradu 
-tutkielmaan, joka tarkastettiin ja hyväksyttiin Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa 2021.

Näyttelyn virallisena suojelijana toimii Japanin Suomen-suurlähetystö.
Finnish-Japanese Friendship Year 2022.

LAXMAN NOUSEVAN AURINGON MAASSA, 29.4.–14.8.2022, Riihisaari – Savonlinnan museo. 

adam-laxman-oikealla-yksityiskohta-japanilaisesta-piirroksesta_-daikokuya-tayu-memorial-museum-suzuka

Laxman nousevan 
auringon maassa
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XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022 Via-Akatemiassa

Ti 28.6.
päiväkahvin 
jälkeen retki 

Laxman-
näyttelyyn



Metafora ajattelun ja
kirjoittamisen apuvälineenä

XIV kesäakatemia 24.–30.6.2021 Via-Akatemiassa

Luento
su 27.6.
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Luovan kirjoittamisen työpajassa olemme tänä ke-
väänä tutustuneet Asta Arosen innostavien esitysten ja 
harjoitusten avulla metaforien maailmaan. Luovassa 
kirjoittamisessa metaforilla on suuri merkitys, sillä 
maailmassa, kaikki on ikään kuin metaforaa, kuvakieltä, 
jonka avulla syvennetään ja laajennetaan käsitteiden 
merkitystä.

Omien metaforien luominen rikastuttaa ajattelua, 
synnyttää oivalluksia ja parhaimmillaan auttaa muut-
tamaan näkemyksiä uuteen, positiiviseen suuntaan.

Kirjoittamiseen syventyminen on meditatiivista. Ih-
minen ajattelee ja kirjoittaa koko kehollaan ja mielensä 
syvimmistä sopukoista lähtien. Metafora yhdistää ke-
hollisen ja henkisen niin kirjoittajassa itsessään kuin kä-
sitetodellisuudessakin.

Katselimme metaforia erilaisista lähtökohdista: 
1. Miten ihmiskeho liittyy ajatteluun? 
2. Mitä on metafora? 
3. Millaisia metaforia filosofiassa käytetään? 
4. Millainen on hyvä metafora? 
5. Miten metaforia voi hyödyntää?

Astan luennon antia:
Ajattelu on metaforista ja pohjaa maailmassa toi-
mimisen kautta saatuihin fyysisiin kokemuksiin, joiden 
logiikka ohjaa kielenkäyttöä. 

Kaikkein tärkeintä on hallita metaforan käyttö. Meta-
fora on parhaimmillaan, kun sanonta on selkeää ole-
matta arkista. 

Kirjoittamisen edellytys on ajattelu, ajattelemisen 
taito, taito syventyä käsitteiden maailmaan. Kun ha-
lutaan ilmaista jotain oivallusta, tarvitaan sanoja, jotka 
kuvailevat konkretiaa syvemmälle. Tarvitaan metaforia.
Metaforassa asialle annetaan nimi, joka kuuluu jollekin 
muulle. 
· Metafora kielikuvana: jotakin ilmaistaan johonkin 
toiseen asiaan liittyvien sanojen avulla 
· Metafora ajattelutapana: jotakin asiaa ajatellaan 
jonkin toisen asian välityksellä

Kokoontumisten aikana teimme paljon erilaisia har-
joituksia. Alla pieni otos: ”Käsite ja konkreettinen asia. 
Käytä niitä otsikkona omalle kirjoituksellesi.”
· Oivallus – ovi                  · Onnellisuus – aurinko
· Vapaus – hyppy             · Tieto – valo
· Tieto – neste                  · Tieto – rakennus

Oivallus – ovi
Luovuus on oivalluksen takana, joskus se jää raolleen. 
Kun vapautan itseni luovuudelle, alkaa ajatusta tulla 
paperille. Välillä luovuuteen on pitkä matka ja joskus 

Sirpa Kupulisoja

taas olen siellä ihan itsestään. Eija Hoikkala
Oivallus on ovi, jonka takana on portaat onnelli-

suuteen. Kun avaat oven, olet vasta matkan alussa. Kun 
kiipeät portaat, matka jatkuu koko elämäsi ajan. On-
nellisuus on valinta matkallesi, ei päämäärä, johon 
joskus saavut. Tuija Virtanen

Onnellisuus – aurinko
Onnellisuus on kuin aurinko
Säteilee ilonkipinöitä
Tyytyväisiksi saattaa meidät
Onnen päivinä paistaa meille
Antaa taivaallista elämää
Arto Paulaharju

Vapaus – hyppy 
Vapaus on hyppy tuntemattomaan. Vapauden voi vali-
ta aivan kuten linnun poikanen valitsee hetkensä, jol-
loin irtautuu kotipesästään ja hyppää siivilleen. Hyvästi 
menneisyys, tervetuloa tulevaisuus. Tervetuloa elämä! 
Sirpa Kupulisoja

Tieto – valo
Tiedon valo on kulkua ohjaava majakka, joka näyttää 
suunnan. Sen avulla kehittyminen on mahdollista, 
joskaan ei aina automaattista. Sirpa Kupulisoja
Tiedon valo on älyn välähdys. Arto Paulaharju

Tieto – neste
Tiedon jano on kasvava luonnonvara, joka lisääntyy sitä 
enemmän, mitä enemmän tiedon maljasta juo.
Sirpa Kupulisoja 
Tiedon jano on tiedon keruuta. Arto Paulaharju

Tieto – rakennus
Tieto rakentuu monista eri näkökulmista. Tiedon paloja 
voi järjestellä aina uudelleen ja uudelleen ja se muuttuu 
kokemusten ja tiedon sirpaleiden mukana. 
Sirpa Kupulisoja
Tieto rakentuu loogisista elementeistä. 

Luovan kirjoittamisen välineenä metafora on mielen-
kiintoinen. Sen avulla luodaan mielikuvia ja maalataan 
maisemia. Kielen rajattomat mahdollisuudet aukea-
vat. Metaforien avulla myös oma ajatteluperspektiivi 
laajenee. On uskallettava luopua vanhoista, kuluneiksi 
käyneistä kielikuvista ja etsittävä uusia, omasta sisim-
mästä nousevia ilmaisuja. 

 Kielesi rajat ovat maailmasi rajat. Mistä ei voi pu-
hua, siitä on vaiettava. (Wittgenstein) 
Lavenna siis luovasti ajatteluasi – heitä idea ilmaan!

Sirpa Kupulisoja

Arto Paulaharju



Rauhan 

sillat 
Sirpa Kupulisoja

Opetuskirjeet ovat     
todellinen aarreaitta
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Aale Tynni: Kaarisilta

Ja Jumala sanoi: Toisille annan toiset askareet,
vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet.
Sillä kaikilla ihmisillä on niin ikävää päällä maan,
ja kaarisillalle tulevat he ahdistuksessaan.
Tee silta ylitse syvyyden, tee, kaarisilta tee,
joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee.

Rauhan sillat – ajatus yrityksestä löytää yhteisymmär-
rys, sopu, rauha, rakkaus ja tasapaino ihmisten, luon-
non sekä maailmankaikkeuden kesken. Rauhan työ on 
dialogin rakentamista. Yksilöiden kesken, yksilön ja yh-
teisön tai yhteisöjen välillä. Vuorovaikutuksen tilan tie-
dostaminen ja kehittäminen oikeaan suuntaan on mo-
nimutkainen ja haasteellinen tapahtuma. Oikea totuus 
näyttäytyy eri ihmisille eri tavoin.

Monet tekijät voivat vääristää dialogia. Vuorovai-
kutuksen vääristymiseen liittyy esimerkiksi virheellinen 
käsitys itsestä henkilönä tai kansana sekä omista mah-
dollisuuksista toimia maailmassa. Pohdin dialogin ra-
kentumista kahden käsitteen kautta:

1. Januksen kasvot eli miltä pohjalta luomme käsi-
tyksemme ja henkilökohtaisen tarinan itsestämme.

2. Dharma eli miten toteutamme oman elämän-
tehtävämme.

Nämä kaksi käsitettä voivat olla pohjana yksittäisellä 
ihmisellä, joka kohtaa maailman omista lähtökohdis-
taan. Mutta ne vaikuttavat myös yhteisön maailman-
kuvaan, joka tavalla tai toisella heijastuu takaisin yksi-
löön. Yhteisön ja yksilön välillä toteutuva vuorovaiku-
tustapahtuma joko kiertää kehää eikä salli kehityksen 
muuttavan asioita, tai kohoaa spiraalimaisesti, samalla 
kehittäen yksilön, yhteisön sekä koko luomakunnan 
tietoisuutta ja toimintamalleja.

Janus (lat. lanus) oli roomalaisessa mytologiassa 
alkujen, loppujen ja muutoksen sekä ovien ja porttien 
jumala. Janus kuvattiin usein kaksikasvoisena, kasvot 
katsomassa eri suuntiin, toinen menneisyyteen ja toi-

nen tulevaisuuteen. Joidenkin tutkijoiden mukaan Ja-
nus oli kaikkien alkujen jumala, minkä takia päivän, 
kuukauden ja vuoden alut oli pyhitetty hänelle.
(Wikipedia)

Meillä kaikilla on Januksen kasvot, joita on opittava 
suuntaamaan tietoisesti. Katsoessamme menneisyy-
teen, meidän on muunnettava sen opit tiedoksi, joka 
johtaa kohti positiivista tulevaisuutta. Muussa tapauk-
sessa ”uutta alkua” rakennetaan menneisyydestä käsin 
eikä nykyhetki pääse siihen vaikuttamaan. Silloin to-
dellisuudessa mikään ei muutu.

Miten käy, kun kokonaisen kansan mieli sidotaan 
menneeseen? Onko sen kasvoja mahdollista kääntää 
kohti todellista uutta alkua?  

Jos kansakunnan toimintaa ja päätösten tekoa ohjaa 
menneisyydessä rakennetut tarinat ja mallit ilman, että 
niiden annetaan muuttua, silloin kehitys pysähtyy mo-
nella tasolla ja kansakunta lamaantuu henkisesti. Toi-
minta pohjaa narratiiviin, tarinaan, joka oravan pyörän 
lailla toistaa itseään.

Kertomus eli narratiivi (lat. Narrare, kertoa) on jon-
kin tapahtumasarjan suullinen tai kirjoitettu esitys. Ker-
tomus vakiinnuttaa tapahtumien välisen järjestyksen 
tai loogisen suhteen ja asettaa ne jatkumoon, joka ei 
ole välttämättä kronologinen. Sama kertomus voidaan 
esittää uudestaan eri tavoin, mutta siinä on aina sama 
kertomuksellinen rakenne esittäjästä riippumatta.
 (Wikipedia)

Jos kansalaisille ei anneta mahdollisuutta tuottaa 
näkyväksi uusia, omia ajatuksiaan, tyrehtyykö ajattele-
misen taito? Tyrehtyykö silloin myös ihmisen kyky oi-
valtaa oman elämänsä todellinen tarina, jonka varassa 
kulkee? 

Kuvassa on Sirpan edesmenneen Seppo-veljen raken-
tama kaarisilta. Se koristaa nyt Sirpan talon edustaa 
Lohjalla.

Rauhan Rauhan 

sillat 
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Virheellinen tarina, jonka yksilö kertoo itsestään 
itselleen, voi muodostua elämää rajoittavaksi. Sellai-
nen tarina estää häntä käyttämästä kaikkia kykyjään. 
Hän lakkaa uskomasta omiin voimiinsa ja mahdolli-
suuksiinsa osana tätä maailmaa. Silloin ihminen ei 
myöskään pysty tukemaan lähimmäistensä kehitty-
mistä täyteen, henkiseen mittaansa. Yksilön mahdolli-
suudet tämän maailman kehittämiseksi jäävät hyödyn-
tämättä.

Henkisen kasvun pohja on kyky tunnistaa oma ta-
rinansa ja tarvittaessa poistaa siitä osat, jotka joku toi-
nen on kirjoittanut, jotka kuuluvat jonkun toisen tari-
naan tai jotka eivät enää palvele nykyhetkeä. Virheel-
linen tarina, mielikuva itsestä, estää yksilöä ja yhteisöä 
elämästä sitä elämää, johon hänellä olisi mahdollisuus.

Joogafilosofiassa on käsite dharma, joka tiivistetysti 
tarkoittaa "kutsumusta".

Jay Shetty, teoksessaan Ajattele kuin munkki, 
määrittelee dharman pyrkimyksenä soveltaa kutsu-
mustaan käytännöllisesti tässä hetkessä. Kun luontaiset 
lahjat ja intohimot yhdistyvät siihen, mitä maailma tar-
vitsee, syntyy elämän tarkoitus. Silloin ihminen elää 
omaa dharmaansa, omaa, todellista elämäänsä.

Dharmassa eläminen on yksi reitti täyttymykseen. 
Bhagavadgitassa todetaan: ”On parempi toimia omas-
sa dharmassaan epätäydellisesti kuin täydellisesti jon-
kun toisen dharmassa.” (Jay Shetty: Ajattele kuin 
munkki)

Kun kansalaisille luodaan mahdollisuus itsenäiseen 
ajatteluun, annetaan heille samalla mahdollisuus hen-
kiseen kasvuun ja kykyyn löytää oma, todellinen 
elämäntehtävänsä.

Jay Shetty kirjoittaa: ”Sinun itsellesi kertoma tarina 
asettaa rajat elämällesi. Varmista, ettei kertomasi ta-
rina ole se, joka sinua rajoittaa. Tarina, joka elää si-
nussa on hyvin voimakas. Se on muotoutunut elämäsi 
ensi hetkistä alkaen muiden kirjoittaman tarinan mu-
kaisesti. Voit joutua elämään köyhyydessä, mutta älä 
anna köyhyyden elää sinussa. Älä anna muiden kirjoit-
taa elämäsi tarinaa, ole oman elämäsi tarinan kirjoit-
taja.”

Mielestäni ihmiset, jotka rakentavat rauhan siltoja 
ovat henkilöitä, jotka toteuttavat dharmaansa epäit-
sekkäästi ja ymmärtäväisesti. He ovat yksilöitä, joiden 

vaikutus muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.
Siltojen rakentaminen tapahtuu monilla tietoisuu-

den tasoilla:
Humanitaariset käytävät ovat vain yksi esimerkki 

fyysisen tason silloista.
Henkisellä tasolla ajatussiltojen kunnostaminen ja 

ajatusten lähettäminen voi ylittää rajoja ja kaataa 
muureja.

Rauhan sillat ja siltojen rakentajat ovat portteja 
uudelle alulle. Positiiviselle tulevaisuudelle. Kasvoja, 
jotka on käännetty kohti tulevaisuutta, menneisyyden 
rajoituksista irti päästäen. Maailman ihmiset ja luonto 
tarvitsevat ohjausta ja turvakäytäviä, joiden avulla ir-
rottautua menneisyyden kahlitsevista voimista. Vaatii 
rohkeutta murtaa mallit, jotka eivät enää oikeasti 
palvele nykyhetkeä. 

Kirjeopisto Vian rajajoogan IX opetuskirjeessä (s. 
207) sanotaan: ”Välittävien ajatusten avulla voitaisiin 
saada vähitellen leviämään rauha ja rakkaus koko 
ihmiskunnan keskuuteen, mikäli näiden ajatusten 
lähettäjiä olisi riittävän paljon.”

Nyt, jos koskaan on luotava ajatussiltoja ja ohjattava 
ihmisiä ajattelemaan oikein ja järkevällä tavalla, jotta 
syntyisi mahdollisimman paljon rauhan siltoja kaikille 
tietoisuuden tasoille.

 Meidän on katsottava tulevaisuuteen valoisin sil-
min. Kansalaiset eivät halua sotaa eikä Tulevaisuus ole 
vahvojen johtajien vaan heränneiden kansojen käsissä. 

”Kaikkein heikoimmassa asemassa ihmiskunnassa 
ovat henkilöt, jotka eivät tiedä korkeamman Minän 
johtamasta Tiestä. He ovat meidän perheenjäseniäm-
me, joiden kanssa meillä on yhteiset juuret ihmisyy-
dessä.” (Jay Shetty)

Lähteet: 
Jay Shetty: Ajattele kuin munkki
Wikipedia
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen: Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi. Kymmenen opetuskirjettä. 
Toimittanut Terttu Seppänen. Via-Akatemian säätiö sr 
2019.



Rauha lisääntyy maailmassa sitä mukaa, kun Kristus, 
positiivisuus, pääsee hallitsijaksi yhä useammassa 
ihmisyksilössä. Sitä edistetään jakamalla tietoa 
ihmisen henkisistä kehitysmahdollisuuksista 
puhumalla ja kirjoittamalla niistä yleisölle. Näin 
rauhaa rakentavien ihmisten määrä lisääntyy.

Yksilökeskeistä rauhaan pyrkimistä edistetään anta-
malla toinen toisilleen anteeksi ja pyytämällä heiltä 
anteeksi eli rukoilemalla "vihollisten" puolesta rakas-
taen heitäkin. Näin negatiivisuutta neutraloituu 
väliltämme ja rauha pääsee vallitsemaan keskuudes-
samme yhä enemmän. 

Rauhanmeditaatiot, rauhan ajatusten ajattelu, 
rauhan tahtominen ja rauhaan uskominen lisäävät 
rauhaa ihmisten keskuudessa.  Myös oikeaa ja järkevää 
rohkeutta sekä positiivista uskoa ja luottamusta tar-
vitaan turhan pelon eliminoimiseksi kansalaisten asen-
teista lähimmäisiään ja muiden maiden kansalaisia 
kohtaan. Rauhan edistämiseksi tähtäävää positiivista 
ajatusilmapiiriä voidaan lisätä ja vahvistaa tarkoituk-
senmukaisia loogisia positiivisia ajatuksia tietoisesti, 
aktiivisesti ja päämäärätietoisesti ajattelemalla. Kun 
positiivisesti ajattelevia ihmisiä on riittävän monia, 
sodat loppuvat. (Tyyne Matilainen) 

Ulkopuolista, aineellisen maailman rauhaa, lisätään 
ryhmien johtajien diplomaattisten neuvotteluiden 
kautta. Niissä otetaan huomioon molempien edut ja ta-
voitteet ja tarjotaan sovintoa toisilleen. Henkisesti 
kehittyneet neuvottelijat pystyvät tähän parhaiten. 
Tiedon jakaminen henkisyydestä jouduttaa tätäkin.

Täystyöllisyyden saavuttaminen on pitkä askel kohti 
rauhantilan vakiintumista. Ensin täystyöllisyys, sitten 
vasta armeijat pois. (Tyyne Matilainen)

Työ on mielekästä tekemistä, johon kielteisten pää-
määrien sijaan voi purkaa energiaansa rakentavasti. 

Ansiotyötä on tarjolla jo nyt. Tarvitaan asenne-
muutosta. On vain ryhdyttävä tekemään. Kaiken re-
hellisen ja hyödyllisen työn kunnioittaminen ja ar-
vostaminen ovat tärkeitä. Jos kokee, ettei jokin tarjolla 
oleva työ vastaa omaa koulutusta, voi tehdä sitä työtä 
ainakin niin kauan, kunnes koulutusta vastaavaa löytyy. 
Voi myös opiskella uuteen ammattiin. Näin työttömät 
ja avoimet työpaikat kohtaavat tuloksekkaammin.

Työtä rauhan rakentamiseksi on itsensä henkinen ke-
hittäminenkin, kuten positiivisten ajatusten tietoinen 
ajattelu ja luonteen jalostaminen ajatusten avulla. 
Siihen johdattaa Via-Akatemian opettama rajajoogan 
kurssi, joka antaa tietoa ihmisen henkisestä kehittymi-
sestä. Opiskelua on hyvä harrastaa. Kirjastoista voi lai-

ajatuksia

Rauha

Arton 

Arto Paulaharju

nata maksutta kirjoja luettavaksi.
Humanitääristä apua ja kehitysapua on tärkeää an-

taa niitä eniten tarvitseville kansoille. Koulutusta ke-
hitysmaissa on tarpeen lisätä edelleen. Tällaiseen 
apuun voi osallistua rahallisesti useiden hyväntekeväi-
syysjärjestöjen välityksellä. Länsimaiset valtiot antavat 
kehitysapua.

Jalo ihminen ymmärtää toisten ihmisten arvon ja 
toimii sen mukaisesti, eli on rauhallinen ja tahtoo rau-
haa muillekin. Rohkea ihminen on pelkäämättä toisia ja 
pelottelematta heitä. Siten hän luo rauhan ilmapiiriä 
ympärilleen ja ihmissuhteisiinsa. Hyvyys sisältää kaikki 
positiivisuudet ja sen vuoksi hyvä ihminen rakentaa 
rauhaa luonnostaan. Ystävällinen ihminen on em-
paattinen ja suhtautuu lempeästi ja hyväntahtoisesti 
kanssaihmisiinsä. Siitä seuraa rauhaa heille.

Ihmiskunnalle ja maapallolle on nyt parasta rauhan 
ajatusten ajatteleminen ja niiden mukaiset teot, kuten 
puhuminen ja kirjoittaminen rauhasta ja rauhan-
mietiskelyt. Rakentava yhteistyö liittoutumien, idän ja 
lännen, sekä valtioiden päättäjien välillä yhteisten 
positiivisten päämäärien saavuttamiseksi lisää rauhaa. 
Rauhan voi saattaa voittamaan kaikkiin ihmisiin koh-
distuvalla Kristusrakkaudella. (Kaikki se voittaa, sano-
taan Raamatussa). Olemme kaikki osia Taivaallisesta 
Isästä. On suhtauduttava lempeästi kanssaihmisiinsä, 
kuten ukrainalaisiin ja venäläisiin. Molemmissa maissa 
on rauhaa tahtovia kansalaisia. Rauha voittaa!
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	Hyvyys	sisältää	kaikki	

positiivisuudet	ja	sen	vuoksi	

hyvä	ihminen	rakentaa	rauhaa	

luonnostaan.	Ystävällinen	

ihminen	on	empaattinen	ja	

suhtautuu	lempeästi	ja	

hyväntahtoisesti	

kanssaihmisiinsä.	
Siitä	seuraa	rauhaa	heille.



Tyyne Matilainen kehotti miettimään vialaista filo-
sofista koulukuntaa. Koska asiat edistyvät vain teke-
mällä, aloin pohtia aihetta laatimalla siitä kirjoitusta 
omalta tasoltani, vaikka filosofista pohdintaa en ole 
juurikaan harjoittanut. Huomasin, että kirjoittamisen 
aloittaminenkin oli jo sen harjoittamista. Se tuntui 
tapahtuvan melko sujuvasti, tarvittiin vain asiaan kuu-
luvaa toimintaa sen parissa. Tarkastelen koulukun-
taamme kolmesta filosofian määritelmän perspektii-
vistä. 

Sielutieteen näkökulmasta vialainen filosofia etsii ja 
tutkii ihmisen henkistä minuutta, hänen jumaluuttaan, 
sekä Korkeampaa Minää että alempaa itseä. Siten oppii 
ymmärtämään sisimpäänsä ja mm. sitä, miksi tekee niin 
kuin tekee. Tutkiminen tapahtuu kunkin vialaisen omal-
la perehtymisellä sisäiseen Itseensä miettimällä 
asioita. Oikeiden ja järkevien oivalluksien soveltaminen 
käytäntöön mahdollistaa henkisen kehityksen etene-
misen positiiviseen suuntaan.

Viisaudenrakkauden perspektiivistä tutkimme hy-
veitä, oikeita elämäntapoja ja ihmissuhteitamme. 
Eläminen oikealla tavalla sisäisesti nöyränä tuo vii-
sautta. Elämällä viisaasti oppii lisää oikeaa sisäistä nöy-
ryyttä. Sen ilmenemistä on palveleminen tarvittaessa 
mielellään hyvyyden voimien ohjaamana. Sitä ovat 
myös vastuun ottaminen omasta ajattelustaan, pu-
heestaan ja toiminnastaan, sekä oman Sisäisen Mes-
tarinsa ohjeiden mukaan toimiminen. Nöyrä ihminen 
on myös loukkaantumaton ja loukkaamaton. Näin taito 
elää tarkoituksenmukaisesti ja oikein kehittyy.

Olevaisen olemuksen ja sen alkuperän tutkiminen 
tapahtuu hankkimalla niistä tietoa, sitä miettimällä ja 
käyttämällä intuitiotaan. Tyyne Matilaisen mukaan pa-
ras tapa saada tietoa on kysyä, ja toinen tapa on lukea 

kirjoja. Näin oppii ymmärtämään elämää ja sen tar-
koitusta. Myös opiskelua ja tiedon keräämistä pidäm-
me tärkeinä, koska ne ovat henkisellä tiellä erityisen 
tarpeellisia. Paljon tietoa tarvitaan henkisellä tiellä ke-
hittymiseen, varsinkin korkeimpien vihkimysten 
suorittamiseen.

Tarvitaan myös filosofian opiskelua ja tutustumista 
filosofien näkemyksiin. Niistä on Ken Wilber laatinut 
älykkään yhteenvedon kirjaansa Kaiken lyhyt historia. 

Vialaisen filosofian metodi on looginen positiivinen 
ajattelutaito. Sen avulla tapahtuu luonteen jalosta-
minen tarkoituksenmukaisesti. Henkisen kehityksen 
edistyessä ymmärrys ja halu kehittyä henkisesti edel-
leen lisääntyvät. Tärkeitä ovat myös maallisen elämän 
ja työn arvostaminen sekä ihmissuhteiden harmoni-
soiminen ja positivisoiminen. Ne tapahtuvat vain eläen 
maan pinnalla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Kunnioituksen, Kristusrakkauden, ymmärryksen, sovun 
ja rauhan lisääminen itsensä ja muiden välille toteute-
taan loogisella positiivisella ajattelulla ja sen mukaisella 
toiminnalla. Tässäkin mielessä looginen positiivinen 
ajattelu on tärkeää. Se on oikeaa ajattelijan, toisten 
ihmisten ja koko maailmankaikkeuden kannalta.  Oi-
kein ajatellen ja sen mukaisesti toimien kehitys tapah-
tuu tarkoituksenmukaisesti ja nopeammin. Silloin myös 
Taivaallisen Isän Tahto tapahtuu paremmin maan pääl-
lä niin kuin Taivaissa. 

Maallinen elämä ja työ kehittävät ihmistä, mm. 
hänen älyään. Kaikessa työssä on sekä henkistä että 
fyysistä työtä ja kaikki rehellinen ja hyödyllinen työ on 
tärkeää ja kunnioittamisen arvoista. Vialainen filosofia 
pyrkii edistämään positiivisten jumalallisten arvojen 
lisääntymistä kaikessa ja kaikissa. Filosofinen pohdis-
kelu kehittää loogista ajattelua.

ajatuksia

Vialainen filosofinen koulukunta

Arton 

Arto Paulaharju
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Luontokuvia Kaukalinnasta
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Kuvat Sinikka Juntura ja Terttu Seppänen
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Via ry:n jäsen, tervetuloa mukaan 
Hoksunlaakson yksityiseen fb-ryhmään.

Via ry:n jäsenten intrasivut ovat myös 
uudistamistyön alla.

Aloitteleville rajaoogan opiskelijoille tulossa 
myös yksityinen fb-ryhmä.

Seuraa sivuja
www.via.fi 

www.facebook.com/via.akatemia

Muistathan maksaa 
Via ry:n jäsenmaksun!

21

Vielä ehdit maksaa Via ry:n jäsenmaksun tai liittyä uudeksi jäseneksi.
Via ry toimii jäsentensä henkisen kehityksen hyväksi tavoitteenaan toteuttaa heidän jaloja sisäisiä 
pyrkimyksiään. Via ry:n jäsenenä olet mukana rakentamassa vialaista yhteisöä sekä elähdyttämässä 
hyvyyden ja rauhan voimia niin yhteisössämme kuin laajemmaltikin.
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.

Vuoden 2022 Via ry:n jäsenmaksuun sisältyviä etuja:
* Jäsenenä voit osallistua Via ry:n vuosikokoukseen ja vaikuttaa yhdistyksen toiminnan 
kehittymiseen.
* Uusi jäsen saa jäsenetuna Kirjeopisto Vian rajajoogakirjan, Opetuskirjeet I– IV tai I–X jos hänellä ei  
niitä ole.
* Jäsenlehti Via Positiva: neljä lehteä, joista yksi on kaksoisnumero ja sähköinen kesälehti. 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

Via ry:n vuosikokouksessa vahvistetut vuoden 2022 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 110 ja 70 euroa. 
Voit valita vaihtoehdon elämäntilanteesi mukaan.
Pyydämme ystävällisesti suorittamaan jäsenmaksun mielellään 30.6. mennessä Via ry:n tilille, 
FI35 5133 0020 0205 73, viite 15422. Jäsenyys on voimassa kun jäsenmaksu on suoritettu.

Voit suorittaa jäsenmaksun myös erissä. Käytä myös silloin jäsenmaksuviitettä 15422. 
Tarvittaessa voit tehdä jäsenmaksun suorittamisesta yksilöllisen sopimuksen ottamalla yhteyden 
Sinikka Junturaan, kaukalinna@via.fi, 044 755 9636.  
 
Kiitos sinulle joka olet maksanut Via ry:n jäsenmaksun.            
VIA RY
Jouko Palonen 
 

   Hyvää kesää!

VIA POSITIVA kesälehti 2022

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, FI35 5133 0020 0205 73,
viite 1012.

kokoontuu sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 21.00.

Liity mukaan osaamallasi meditataatiotekniikalla siellä, missä olet.

Luodaan ajatuksin yhdessä rauhaa maailmaan!

RAUHAN TYÖ -etämeditaatioryhmä 



Paikallisosastoissa tapahtuu

Talkootyötä yhteiseksi hyväksi – tervetuloa mukaan!
Aloitimme Kaukalinnan valmistelut kesän toimintaa varten 6.5. pihan 
haravoinnilla ja jatkoimme nurmikon kalkitsemisella, voikukkien ja 
lupiinien poiskitkemisellä. Pidennetyn talkooviikonlopun aikana 27.5.-1.6. 
ajoimme nurmikon, pesimme ikkunoita ja siivsimme majoitushuoneita. 
Valmistelut jatkuvat. 
Kaukalinnan kesän tapahtumat hoidamme myös talkootyönä. Kesän 
kohokohta on Via-Akatemian XIV kesäakatemia. Muita toimintaa ovat 
perhejuhlat  ja heinäkuun aamiaismajoitus.
Tarvitsemme talkoolaisia erityisesti heinäkuussa aamiaismajoituksen 
hoitoon, aamiaisenvalmistukseen,  tiskaukseen, siivoukseen, 
pyykinpesuun ja  silityksee. 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan meditatiiviseen talkootyöhön 
yhteiseksi hyväksi viikoksi tai vaikka pariksi kolmeksi päiväksi. Samalla saat 
kokea Kaukalinnan rauhallisen ja luonnonläheisen ilmapiirin ja iloita 
inspiroivista keskusteluista. 
Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!
Sinikka Juntura

Helsingin paikallisosasto
Kesäretki Suomenlinnaan 13.8. Syyskauden suunnitte-
lukokous 21.8. Lisätiedot   

Tampereen paikallisosasto
Piiri elokuun viimeisenä sunnuntaina 28.8. 
Viskareiden kodalla Ylöjärvellä alkaen klo 17.

Turun paikallisosasto
10.7.22 klo 12  Vierailu Pauli Sipilän luona
17.7.22 klo 12 Perinteinen lummepiknik Ruissalon 
kasvitieteellisessä puutarhassa. Lisätiet. Pauli Sipilä,                  
                                                0400 934 470

Meri-Lapin paikallisosasto
11.6.22 lauantaina klo 10–16, Kemin Majakka ry:n 
toimitilat. Sokraattinen dialogi, Mitä on rakkaus?
Fasilitaattorina Elina Kakko.
Tarkemmat tiedot yllä olevasta ilmoituksesta.
18.6.22 la klo 10–14 Astroklubi. Teema: 
Planetaariset vaikutukset elämässämme ja luonteen 
jalostamisen oppiläksyt.

Savonlinnan paikallisosasto tekee retken 
konserttiin tai oopperaan. Päivämäärä selviää 
myöhemmin.

SOKRAATTINEN DIALOGI

MITÄ ON

RAKKAUS?

11.6.2022 LAUANTAINA

KLO 10–16

Majakka, Kemi

Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelun metodi, jossa ajatellaan ja 
ihmetellään yhdessä. Pyrimme yhdessä selvittämään, mitä on 
rakkaus. Onko kaikki rakkautta? Mitä kaikkea rakkaus on? 
Miksi rakkaus olisi hyvä asia? Ovatko elämäsi parhaat asiat syntyneet 
rakkaudesta? Tarkastelemme teemaa osallistujien omien koke-
musten avulla. Yhdessä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen opimme 
tunnistamaan näkemyksiämme ja avartamaan näköalaamme.

Ryhmäkeskusteluun voi osallistua kuka tahansa eikä filosofian 
tuntemusta tarvitse olla lainkaan. Kiinnostus ajatusten vaihtamiseen, 
omien näkökantojen tutkimiseen ja teeman pohtimiseen yhdessä 
riittää. Osallistuja sitoutuu olemaan paikalla koko päivän.

Toteutus via ry:n Meri-Lapin paikallisosaston kanssa. 
Vapaaehtoinen osallistumismaksu Via ry:n tilille. 
Ryhmään otetaan max 10 osallistujaa. 

Sokraattisen dialogin
fasilitaattorina on

Elina Kakko
filosofisen praktiikan

harjoittelija

Tiedustelut ja
ilmoittautumiset

050 562 2688

Olet

Olet lämpimästi

tervetullut mukaan!
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Helsingin paikallisosasto
Kesäretki Suomenlinnaan 5.8. Syyskauden 
suunnittelukokous 21.8. Lisätiedot: 
hposihteeriposti@gmail.com

Vielä Helsingin paikallisosaston 
kesäretkestä eli päivämääräksi tulikin 
13.8. ( En tiedä kellonaikaa, mutten 
tiedä tarvitaanko, jos, niin vaikka klo 12 
kauppatorilla...)
Oliko Sinikan filocafen otsikossa 
muuten ...todellistaminen vai 
todellistuminen...taisin lukea ensin u 
kirjaimen siinä, nyt varmaan oikein 
kuitenkin eli a kirjain, on siinä eroa.
Menen sitten huomenna Nurmijärvelle 
hautajaisiin, lähden jo keskipäivällä 
että löydän paikan, vien kukan, joten 
vasta illemmalla paikalla.
Tv. Asta
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LAHJAKSI ITSELLE TAI YSTÄVÄLLE CD ja DVD

Säveltäjä Timo-Juhani Kyllönen kertoo Aaltoin tarina -sä-
vellyksen synnystä muun muassa seuraavasti: 

– Pidin välittömästi Tuulikki Salosen Aaltoin tarina -ru-
nosta, koska siinä oli kaunis ja syvä filosofinen sanoma, 
selkeä ja väkevä dramaattinen kaari; aaltojen, luonnon ja 
meren voimakas läsnäolo. Nämä elementit runossa pu-
huttelivat minua välittömästi ja voimakkaasti. 

– Aaltoin tarina -runo alkaa: 'Maa, meri mua kuunnel-
kaa.' Avaussanat inspiroivat minua säveltämään teoksen 
päämotiivin, joka toimii punaisena yhdistävänä lankana 
koko sävellykselle. Ylöspäin menevä suuri sekunti, alas-
päin menevä kvartti ja suuri sekunti alaspäin on teoksen 
ydinmotiivi. Tietenkin sanojen rytminen intonaatiomaa-
ilma vaikutti sävellyksen kokonaismuotoon ja rytmiseen 
melodiarakenteeseen. 

– Aaltoin tarinassa puhutaan symbolisesti tuimasta 
tuulesta, joka heijastuu pianon ja muiden soittimien no-
peissa juoksutuksissa heti johdannossa. 'Tuli' ja 'tuulitee-
ma' kehittyvät myöhemmin kolmannessa osassa, joka on 
teoksen päähuipentuma. Tässä kohtaa baritoni laulaa: 
'Mua lähestyy aaltoin tarina, on viileä tuulen viuhka.' Tätä 
seuraa pianokvarteton instrumentaalinen päähuipen-
tuma. 

Aaltoin tarina on helmeilevää musiikkia
Tuulikki Salosen runoon

– Runon neljännessä osassa soi uudelleen alun ydin-
motiivi muunnetussa muodossa (metamorfoosinen muu-
tos). Runon neljännen osan upea musiikillinen ja valoisa 
sanoma vaikutti teoksen loppuosan sävelkieleen voimak-
kaasti, jossa kerrotaan: '… soi rannan kaisloissa viulu ja lip-
latus leikkien laulaa… yli haavikon pääskynen liitää.' 

– Linnun lento lopussa heijastuu sävellykseen piano-
kvarteton toistuvalla kuudestoistaosakuviolla, ja se on 
samalla symbolinen heijastus ihmisen vapauden kaipuus-
ta. Alkusoiton viimeiset sävelet kuuluvat lopussa uudel-
leen kirkkaana ja valovoimaisena uudelleensyntyneen 
luonnon ja kauneuden filosofisena ylistyslauluna.

Säveltäjä Timo-Juhani Kyllösen säveltämä Aaltoin 
tarina, opus 90 pianokvartetille ja baritonille on Via-
Akatemian säätiön sr tilaussävellys. Sen kantaesitys oli 
Kaukalinnan X puutarhakonsertissa Kerimäellä 3.8.2014.

DVD:n kesto on noin 20 minuuttia ja CD:n kesto hieman 
yli 16 minuuttia. Molempien hinnat ovat 15 euroa/kpl ja 
25 euroa/2 kpl plus toimituskulut 5 euroa/kpl. 

Teoksen voi tilata osoitteesta via.akatemia@via.fi.

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ sr

Hinta: 15 euroa/kpl, 25 euroa/2 kpl
Myynti: Via-Akatemia/Kaukalinna ja Via ry:n paikallisosastot
Tilaukset:                                  044 755 9636
Jos levy(t) lähetetään postitse, maksuun lisätään käsittely- ja
toimituskulut, 5,00 euroa/levy.



 

Maa, meri mua kuunnelkaa
täällä keskellä elon ihminen vaeltaa.
Täällä myrskyävät kohtalot maiset,
tulena taivas loimottaa
ja puhaltavat tuimat tuulet.

Meri, meri – aaltoin ajattelevin
tuot aatoksen rantaan ihmisen.
Purjehtii purjein pullistuvin
mun mieleni täysinäinen.
Vaan sinessä veen vaahtoavan 
kuvastaa taa mainingin
mun kaipaukseni jonnekin.

Maa, meri mua kuunnelkaa
hetken pienen täällä ihminen vaeltaa.
Soi kutsua siipein havina
ja aartein hohtavin
mua lähestyy aaltoin tarina,
on viileä tuulen viuhka. 

Maa, meri mua kuunnelkaa
soi rannan kaisloissa viulu
ja liplatus leikkien laulaa
luona kallion kuhmuraisen.
Askel eteeni polkua piirtää
yli haavikon pääskynen liitää.

 Tuulikki Salonen
 
 

Tuulikki Salonen (1941–1994) teki elämäntyönsä farma-
seuttina. Hän harrasti aktiivisesti Kirjeopisto Vian (ny-
kyisin Via-Akatemian) opettamaa rajajoogaa. Oppilasyh-
distyksen puitteissa kukoisti 1975 lähtien erittäin aktii-
vinen luova harrastustoiminta (runot, näytelmät, taide-
maalaus, säveltäminen). Omia tuotteita esiteltiin taide-
näyttelyissä, konsertteissa ja matineoissa. Tuulikki Salo-
nen oli yksi aktiivisimmista runoilijoista ja hänellä on kym-
menittäin runoja.

Kun tilaussävellyksen tekstin miettiminen aloitettiin,  
nousi aika pian Tuulikki Salosen kirjoittama Aaltoin tarina 
satojen amatöörirunojen joukosta ehdolle kirkkaimpana 
ja selkeimpänä vaihtoehtona. 

Tuulikki Salosen runoon tehty sävellys Aaltoin tarina 
kantaesitettiin 3.8.2014 Kaukalinnan X puutarhakon-
sertissa. Kapellimestarina säveltäjä Timo-Juhani 
Kyllönen (oik.), keskellä baritoni Juha Kotilainen. 
Pianokvartetti Belle Etage (Anton Chaussovsky, viulu; 
Oleg Larionov, alttoviulu; Nikolay Matveev, sello ja 
Maria Kamchilina-Larionova, piano).

Aaltoin tarina

Aloitimme Kaukalinnan valmistelut kesän toimintaa varten 6.5. pihan haravoinnilla ja 
jatkoimme nurmikon kalkitsemisella, voikukkien ja lupiinien poiskitkemisellä. Pidennetyn 
talkooviikonlopun aikana 27.5.-1.6. ajoimme nurmikon, pesimme ikkunoita ja siivosimme 
majoitushuoneita. Valmistelut jatkuvat. 

Kaukalinnan kesän tapahtumat hoidamme myös talkootyönä. Kesän kohokohta on Via-
Akatemian XIV kesäakatemia. Muita toimintaa ovat perhejuhlat  ja heinäkuun aamiais-
majoitus.

Tarvitsemme talkoolaisia erityisesti heinäkuussa aamiaismajoituksen hoitoon, aamiaisen 
valmistukseen, tiskaukseen, siivoukseen, pyykinpesuun ja  silitykseen. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan meditatiiviseen talkootyöhön yhteiseksi hyväksi viikoksi 
tai vaikka pariksi kolmeksi päiväksi. Samalla saat kokea Kaukalinnan rauhallisen ja 
luonnonläheisen ilmapiirin ja iloita inspiroivista keskusteluista. 

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!
Sinikka Juntura                                      044 755 9636   

Talkootyötä yhteiseksi hyväksi – tervetuloa mukaan!
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Lämpimästi tervetuloa!
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Kustantaja: Via-Akatemian
säätiö sr
Hinta: 29,00 euroa plus
toimituskulut jos kirja lähetetään
postitse.
Tilaukset: 
tai 044 755 9636
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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
Ohjaaja:
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!
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Savonlinnassa Kerimäellä 2022

Majoitus muina aikoinaAamiaismajoitus heinäkuussa Vuokraus

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



Käytännön toteutus
Luentosarja toteutetaan Zoom-yhteydellä. 
Yksi luentokerta kestää 2x45 minuuttia.
Hinta  25 €/luento/2–4 luentoa tai 30 €/1 luento
Ilmoittautuminen 5.9.2022 mennessä 
tai +358 44 755 9636
Toteutus yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

Lauri Rauhalan ihmisen filosofia 

Syksy 2022 Via-Akatemia
Luennoitsija FM, filosofi Heikki Vuorila

Heikki Vuorila

Lauri Rauhala

FM, filosofi Heikki Vuorila pitää Lauri Rauhalan ihmisen filosofiasta neljä luentoa 
perjantai-iltaisin Zoomissa. Rauhala kutsuu omaa filosofiaansa ihmisen filosofiaksi, 
jonka keskiössä on ihminen. Tällä valinnalla hän haluaa painottaa sitä, että hänen 
filosofiansa kohdistuu ensisijaisesti ihmisen tutkimiseen tajunnallisesti, kehollisesti 
ja situationaalisesti.

Syksyn luentojen teemat ovat: Rakkauden kokeminen merkityssuhteena, 
Ihminen oliona (Seinde) maailmassa, Intentio tajunnan perusluonteena ja 
Tajunta spiraalinomaisena prosessina.

Luentosarjan sisältö

Syyskuu: perjantai 9.9.2022 klo 18.00–19.30
Rakkauden kokeminen merkityssuhteena
Rakkauden tunne on aina suuntautunut johonkin. On ilmeistä, että on 
mielekästä ymmärtää mitä tai ketä ihminen rakastaa. Rakkaus korkea-
asteisena tunteena on intentionaalinen. Myös se on tärkeää, miten 
rakkautta viljellään ihmisen maailmankuvassa.

Lokakuu: perjantai 7.10.2022 klo 18.00–19.30
Ihminen oliona maailmassa
Oliot saavat asemansa ihmisen olemassaolosta käsin. Maailman jäsennyksessä nousee 
esiin elämäntilanteisuus (situaatio), jossa ihmisenä olemisen mahdollisuus toteutuu. 
Ihmisestä riippumatonta maailmanjäsennystä ei voida olettaa.

Marraskuu: perjantai 11.11.2022 klo 18.00-19.30
Intentio tajunnan perusluonteena
Kaikki merkitykset eivät ole ilmaistavissa kielessä. Merkitykset ovat kielestä 
riippumattomia. Puhutaan merkitystajunnasta. Tajunnan perusluonne on 
intentionaalinen. Siis tajunta on suuntautunut johonkin.

Joulukuu: perjantai 2.12. klo 18.00-19.30
Tajunta spiraalinomaisena prosessina
Tajuntaa voidaan tutkia merkitysten organisoitumisen prosessina eikä esimerkiksi 
aivofysiologisena tapahtumana. Tämä tarkoittaa sitä, että merkitystajuna on 
spiraalinomaisesti etenevä prosessi, jossa ihmisen kokonaisuuden olemispuolet ovat 
sisäkkäin mukana.


