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Kaukalinna kutsuu viettämään kesää
Kaukalinnaa ja sen pihapiiriä on valmisteltu pit-
kin kevättä kesäkauden tapahtumiin ja perhejuh-
liin. Kevään ja alkukesän juhlissa näyttäytyvät-
kin elämänkaaren tärkeät taitekohdat: rippijuhla, 
ylioppilasjuhla, häät ja muistotilaisuus.

VIII kesäakatemia
Kesän huipputapahtuma on VIII kesäakatemia, 
joka alkaa 24.6. ja jatkuu 30.6. saakka. Voit lukea 
kesälehdestä luennoitsijoiden sekä työpajojen oh-
jaajien kuvaukset omasta teemastaan ja työsken-
telytavastaan. Tule mukaan koko ajaksi tai vaikka 
yhdeksi päiväksi virkistymään ja kasvamaan kes-
kustelu- ja vuorovaikutustaitoja kehittävien poh-
dintojen inspiroivassa ja innostavassa ilmapii-
rissä. Päiväkohtaisen ohjelman löydät  tämän 
kesälehden sivuilta 14–15.

Aamiaismajoitus
Heinäkuun alusta alkaa aamiaismajoitus, joka 
jatkuu 15.8. saakka. Kaukalinna sijaitsee vain 25 
kilometrin päässä Olavinlinnasta ja Savonlinnan 
oopperajuhlista. Voit varata majoituksen suoraan 
Kaukalinnasta tai bookin.comin kautta. Muina 
vuodenaikoina majoittuminen itsepalveluperi-
aatteella. Esite sivulla 20. 
  Kaukalinna on kaunis ja viihtyisä ympäristö, 
josta käsin voi tutustua itäsuomalaiseen maise-
maan ja kulttuuritarjontaan. Vesistöjen ympäröi-
mät Savonlinna, Punkaharju ja Kerimäki tarjoavat 
luonnonläheisen, kauniin ja unohtumattomia 
elämyksiä tarjoavan ympäristön kesämatkailijalle.

Lämpimästi tervetuloa!

Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki
015 543 112 tai 040 825 5165 tai via.akatemia@via.fi tai 
kaukalinna@via.fi    www.facebook.com/via.akatemia
www.via.fi
 



Tunteiden tutkimus näyttää olevan kasvava trendi 
psykologian tutkimuskentällä. Tunnetuin suomalainen  
tunteiden tutkija professori Lauri Nummenmaa pyrkii 
ymmärtämään, miten ihmisen tunteet ohjaavat sosiaa-
lista vuorovaikutusta ja tunteiden vaikutusta terveyteen, 
mielenterveyteen ja ihan tavalliseen arkipäiväiseen 
kanssakäymiseen.

Puhutaan myös paljon tunnetaidoista. Niihin kuu-
luvat tunteiden tunnistaminen, hyväksyminen ja niiden 
kanssa toimiminen. Tunnetaidot kehittyvät iän mukana 
ja niitä voi myös harjoitella. Ajatusjoogassa olemme 
oppineet muuntamaan negatiivisia tunteita ja ajatus-
tapoja positiivisiksi. Tällä ei pyritä siihen, ettei mitään 
epäharmonioita koskaan saa olla tajunnassa. Niitä tulee 
ja menee. Ihminen itse kuitenkin vaikuttaa siihen, mitkä 
ajatukset ja tunteet hän sallii olla tajunnassaan. Valinnan 
oppiminen on mahdollista. Tieteelliset tutkimukset to-
distavat, että positiiviset tunteet ja ajatukset ylläpitävät 
terveyttä ja ovat rakennusaineksia hyvinvoinnille. 

Kun tarkastellaan lähemmin prosessia, miten ta-
juntaan takertunut epäharmoninen tunne tai toimin-
tatapa poistetaan ja muunnetaan rakentavammaksi, niin 
siinä havaitaan useita eri vaiheita. Käytännössä eri vai-
heet tapahtuvat nopeasti ja päällekkäinkin, niin ettei 
niitä välttämättä havaitse ja tiedosta erillisinä.

Seuraavaan listaan on koottu asioita, joita on löy-
dettävissä monista tunteiden puhdistamista käsittele-
vistä eri menetelmistä.

1) Tulet tietoiseksi, että jokin epämukava tunne 
häiritsee olemistasi.

2) Nimeät negatiivisen tunteen, onko se ärtymystä, 
vihastumista, syyttämisen halua vai jotain muuta. 
Päädyt vaikka siihen, että se on ärtymystä.

3) Hyväksyt sen, että olet kyseisen tunteen vallassa.

4) Teet valinnan, annatko ärtymyksen jäädä tajuntaasi 
vai haluatko jotain muuta sen tilalle.

5) Valitset keinon, miten teet muutoksen. Ajatusjoo-
gan keinoa käyttäen valitset sopivan sytytyskaavan ja 
alat toistella ärtymyksen positiivista vastakohtaa esim. 
”Sinä tahdot olla henkisesti tasapainoinen ja rauhal-
linen.” Jonkin ajan kuluttua huomaat, että ärtymyksesi 
on hävinnyt tai ainakin vähentynyt. Voit valita myös 
jonkun muun tavan muuttaa tunnetilaasi: kiinnität 
huomion johonkin toimintaan, lähdet lenkille, alat 
siivota tai lukea kirjaa, laitat lempimusiikkisi soimaan 
yms.

Tunnetyöskentely 
henkisessä kasvussa

Terttu Seppänen
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6) Pohdit, mikä on aiheuttanut ärtymyksen ja pyrit 
poistamaan sen aiheuttaneen syyn, jos se on 
mahdollista. Tai jos samankaltainen tapahtumaketju 
johtaa yhä uudelleen samaan häiritsevään tunnetilaan, 
yrität tiedostaa syvemmin prosessin kulun.

On havaittu, että tunteiden tunnistaminen, nimeä-
minen ja hyväksyminen ovat tärkeitä edellytyksiä on-
nistuneelle tunnetilan muuttamiselle.

Terttu Seppänen on toiminut psykologina työuran-
sa alkuvaiheessa ja vuodesta 1990 Kirjeopisto 
Viassa rajajoogan/ajatusjoogan opettajana. Hän 
on perehtynyt henkisen kasvun kysymyksiin sekä 
itäisten että läntisten viisaustraditioiden pohjalta 
sekä nykypsykologian näkökulmasta. 
terttu.seppanen@via.fi
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Antiikin Akatemian tunnus oli: Tunne itsesi!
Mikä on itsetuntemuksen merkitys tänään?
Mikä voisi olla tämän päivän Akatemian aksiooma, 

tunnuslause? Voidaanko luoda lause joka muistetaan ja 
josta puhutaan vielä 2000 vuoden päästä?

 Onko evoluutio tietoisuuden evoluutio?
Miten paljon tiedostan Itseäni? 
Missä ovat tietoisuuteni rajat?
Tarvitsenko ”välittäjämiehen” keskusteluun Juma-

lani kanssa? Löytyykö tieto Itseni ulkopuolelta, mistä?
Yhdessä keskittyminen kesäakatemiassa aiheeseen ja 

siitä keskustelu avaa, syventää ja laajentaa tietoisuut-
tamme näistä teemoista.

Itsetuntemuksesta
itsetietoisuuteen
Jouko Palonen
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Jouko Palonen on Via ry:n puheenjohtaja. Hän on 
harjoittanut Kirjeopisto Vian rajajoogaa yli neljä-
kymmentä vuotta. Työuraa on saman verran ja vii-
meisin ammattinimike oli suunnittelun koordinaat-
tori. joukopalonen@gmail.com

Onko historiassa järkeä? Johtaako Jumala, Kaitselmus 
tai Maailmanhenki historian kulkua? Voiko yksilö 
vaikuttaa historian kulkuun? Tai tiedostaa jumalallisen 
kehityssuunnitelman historiassa?

Esitän luennolla ajatuksia siitä miten ajattelun ke-
hitys vaikuttaa historian kulkuun ja miten se ilmenee 
Euroopan ja Suomen historiassa. Millainen ajattelu on 
vallitsevana kun ”Jumalan ihmemiehiä” esiintyy tai kun 
historia synnyttää sankareita. Loogisen positiivisen 
ajattelun avulla minun on mahdollista kehittyä Jumalan 
kanssaluojaksi?

Uskonto, kansakunnan jumalasuhteen todellistajana 
ja sen henkenä vaikuttaa Euroopan ja Suomen histori-
assa. Esimerkiksi reformaation vaikutus näkyy edel-
leen 500 vuoden jälkeen eurooppalaisessa ajattelussa. 
Reformaation vaikutus Ruotsi-Suomen yhteiskunnal-
liseen kehitykseen oli merkittävä.

Itsenäistyikö Suomi naapureina olevien suurvaltojen 
toimesta vai loimmeko sanan voimalla, oman kansal-
lisen ajattelumme avulla, edellytykset itsenäisyydelle. 
Euroopan integraatio luo jäsenmaidensa kansalaisille 
mahdollisuuksia tiedostaa jäsenyytensä omaa yhteis-
kuntaansa suuremman yhteisön jäsenenä. He oppivat 
kunnioittamaan omaa ja toisten kansallisvaltioiden 
kansalaisten ainutlaatuisuutta.

Järjen ääni Euroopan 
ja Suomen historiassa

Sinikka Juntura

Sinikka Juntura on VTM. Hän on harjoittanut Kirje-
opisto Vian opettamaa loogista positiivista ajat-
telutaitoa yli 40 vuotta. Hän toimii vapaaehtois-
työntekijänä Via-Akatemiassa. Sinikka Juntura on 
opiskellut hegeliläis-snellmanilaista filosofiaa 80-
luvulta lähtien. Hän tutustui Via-Akatemian us-
kontotieteen kursseilla Ken Wilberin ja Lutherin 
ajatteluun. Hän tutkii loogisen positiivisen ajat-
telun avulla yksilön ja yhteisön henkistä kehitystä.
sinikka.juntura@elisanet.fi
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Kaikkihan haluavat tietää, mitä yhteisössämme ta-
pahtuu. Kuka siitä kertoo? Kuka tekee haastatteluja? 
Toimittaja, joka ottaa selvää kaikesta tärkeästä ja kir-
joittaa niistä. Mistä me saamme toimittajia? Tuulan toi-
mittajakoulu auttaa!

Kesäakatemia on hyvä koulutustilanne. Kun ilmoit-
taudut kesäakatemiaan, mieti myös, kiinnostaisiko si-
nua osallistua toimittajakoulutyöpajaan, tavalla tai 
toisella? Vaikka yhtenä kesäakatemiapäivänä? Kesä-
akatemia on hyvä kohde, josta joka tapauksessa pitää 
kirjoittaa. Mutta miten ja kuka – ja ketkä sen toimittavat 
sen valmiiksi?

Olen hahmottanut toimittajakoulutyöskentelyn kesä-
akatemiassa seuraavasti. Voisimme tehdä näin: päivää 
kohden on yksi tai kaksi ”reportteria”. He tekevät ly-
hyen jutun päivän tapahtumista – ehkä jonkin haas-
tattelunkin – kuvineen kaikkineen. Heidän lisäkseen on 
”toimitusryhmä”, joka opettelee kaikkea sitä, mitä 
tekstin eteenpäin viemiseen tarvitaan.

Iltapalaverissa reportterit antavat materiaalinsa ”toi-
mitusryhmälle”. Ryhmä arvioi, minkälaista jatkotyös-
kentelyä tarvitaan ja jatkaa saamansa materiaalin kä-
sittelyä myöhemmin. Eri päivinä saaduista materi-
aaleista tehdään artikkelikokonaisuus Via Positivaan.

Muistakaamme, että luku- ja kirjoitustaito on 
ihmisoikeus mutta toimittamistaito on etuoikeus.

Kesäakatemian toimittajakouluun ota mukaan 
läppäri, tabletti tms., digikamera tai kamerapuhelin.

Tuulan toimittajakoulu -työpaja
Tuula Uusitalo
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Tuula Uusitalo on Uuden Safiirin ja Via Positivan pit-
käaikainen toimittaja. Hän on opiskellut mm. mate-
matiikkaa ja fysiikkaa sekä filosofiaa ja uskontotie-
dettä. Ne ovat jääneet pysyviksi kiinnostuksen koh-
teiksi. Näin ollen hänen on ollut luonnollista katsoa 
myös luonnontieteitä alkuaan uskontoon liittyneiden 
arkkityyppisten tiedon mallien kautta. Tämä katso-
mistapa liittyy myös Tajunnan filosofiaan, johon 
Uusitalo on päässyt tutustumaan kirjoittaessaan 
Tyyne Matilaisen esoteerista filosofiaa. 
tuula.uusitalo@gmail.com

Kosmologia, moderni fysiikka ym. tieteenalat edistyvät 
nykyisin tavatonta vauhtia mm. avaruustutkimuksen 
ansiosta. Toisaalta uusien löytöjen ja teorioiden on 
voitettava puolelleen tieteenharjoittajien tajunnat, jotka 
ovat vanhojen, omalla tavallaan pätevien, hahmotusten 
vallassa.

Muinaisesta Egyptistä lähteneet ja muinaiskreik-
kalaisen Eukleideen kautta tietoisuuteemme tulleita 
geometrisia peruskäsityksiä ovat: yhdensuuntaisten 
suorien leikkaamattomuus, suorakulmaisuus, mitatta-
vuus, suoran loputon pituus; suoruus ja jatkuvuus sekä 
kolmiulotteinen avaruus. Ne ovat aikanaan asettaneet 
kriteerit matemaattiselle ajattelulle. Jumalat ja papit 
ovat olleet niiden takeena.

Luonto on kuitenkin paremminkin mutkitteleva, kuin 
”suora”. Myös käsitys avaruuden tyhjiössä kiitävästä 
valonsäteestä, jota kuviteltiin ehdotonta suoruutta 
noudattavaksi viivaksi, on osoittautunut harhaksi.

Fysiikassa Newtonin lait muodostavat edelleen poh-
jan ajattelullemme. Silti uudemmat fysiikan kehitys-
vaiheet ovat Einsteinista lähtien muuttaneet käsityk-
siämme radikaalisti mm. mitä tulee materiaan, valoon ja 
aikaan.

Aika-avaruus ja valo
Tuula Uusitalo

Mikä sitten on aika? Einsteinin mukainen aika-ava-
ruus ajatellaan nykyisin neliulotteiseksi, jossa aika on 
samanlainen ulottuvuus kuin matkakin. Olemme 
kuitenkin tottuneet ajattelemaan, että muita ulottu-
vuuksia voi kulkea edestakaisin, mutta aikaa vain 
yhteen suuntaan.

Nykyisten teorioiden puitteissa aika voisi mennä 
taaksepäinkin: se voi tapahtua Feynmanin tutkimusten 
mukaan myös kvanttisähködynamiikan hiukkasmaa-
ilmassa. Valokvanteista on tullut eräänlaisia fyysisen 
materiamme villejä toimijoita, jotka vähät välittävät 
omaksumistamme ennakkokäsityksistä. Ajassa taakse-
päin kulkeminen voi nykykäsityksen mukaan tapahtua 
myös avaruuden ”madonreikien” kautta.

Nyttemmin on tullut kuvaan mm. Stephen Wolfra-
min esittämänä logiikkaan ja tietokonemallinnukseen 
perustuva hahmotustapa, jonka perusajatuksia on ver-
kottuminen. – Jotain odottamatonta kertoo mm. astro-
nauttien (Paolo Nespoli) havainto, jonka mukaan sa-
manlaisesta metallista koostuvat kappaleet kos-
kettaessaan avaruudessa toisiaan hitsautuvat pysyvästi 
yhteen, koska ne ”eivät tiedä olevansa erillään”.
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Aluksi kertaamme Aurinkokuntaa ja mistä se muo-
dostuu. Tutustumme historiaan ja miten tutkimus on 
kehittynyt aiemmin.

Luotaimet ovat ajallemme ominaisia tutkimus-
välineitä, jotka ovat tutkineet Aurinkokuntaa jo lähes 60 
vuotta.

Niin sanottu alkuräjähdys (Big Bang) on vallitseva 
käsitys siitä maailmankaikkeudesta, minkä tunnemme. 
Se on suhteellisuusteorian luoma malli, mikä näyttää 
pätevän, ja mikä parasta, logiikan näkökulmasta. 
Fysiikka ja matematiikka ovat aputieteet, joita on 
käytetty mallin kehittämisessä. Olennaista on ajan ja 
aineen muodostuminen toisaalta suunnattoman nope-
asti ja sitä seuraavat hitaasti kehittyvät järjestyneemmät 
rakenteet (galaksit). Tämä ajanjakso on kestänyt noin 
13.8 miljardia vuotta.

Vielä on paljon tutkittavaa ja rakenteilla on yhä 
tehokkaampia teleskooppeja sekä Maan pinnalle 
vuoristoon (esim. VLT, Chile). Avaruuteen on jo 
lähetetty Gaia, joka tutkii tähtien liikeitä Linnunradassa. 
Sinne tullaan lähettämään JWST (James Webb Space 
Telescope), jonka uskotaan olevan infrapuna-alueella 
maineikkaan Hubblen seuraaja.

Pitkään on yritetty – väsymykseen saakka – löytää ns. 
painovoima- eli gravitaatioaallot. Myös ne ovat sopu-
soinnussa suhteellisuusteorian kanssa. Nyt maa-
liskuussa 2016 julkistettiin todiste siitä, että nämä ava-
ruudessa kaareutuvat aallot ovat olemassa. Havainto-
kuvia asiasta nähtävissä diaesityksessä.

Lopuksi, mitä kauemmaksi näemme maailman-
kaikkeudessa eri sähkömagneettisen säteilyn aallonpi-
tuuksilla, sitä mielenkiintoisemmaksi kaiken alku, ja 
rakenne, muodostuu.

On olemassa mitä hurjempia ajatusmalleja maail-
mankaikkeuden rakenteesta, ja niistä joitakin käsitel-
lään tässä esityksessä. Mielikuvitus on hyvä, mutta näitä 
asioita miettiessä logiikka on kuitenkin hyvä olla 
mukana. Henkinen maailmankuva todennäköisesti tuo 
enemmän ratkaisuja todentamaan sitä kosmosta, minkä 
osia olemme. Ja mikä parasta, jumaluus siellä jossakin 
lymyilee. Tässä esityksessä lähtökohtana on kuitenkin 
tutkimus, mikä etenee meidän aikanamme nopeammin 
kuin koskaan ennen.

Avaruustutkimuksen 
uusia tuloksia

Timo Hoikkala
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Timo Hoikkala aloitti tähtitieteen opinnot Pirkka-
lan kansalaisopistossa v. 1980 planetaarion hoita-
jan Kullervo Tiukkasen johdolla. Jonkin aikaa ava-
ruusasiat olivat passiivisella havainnointitasolla, 
kunnes Hoikkala muutti Joensuuhun ja liittyi pai-
kalliseen tähtitieteen harrastajain yhdistykseen 
(Seulaset ry). Tällä hetkellä hän on seuran pu-
heenjohtaja. Aihe on ollut hänelle jatkuva kiin-
nostuksen kohde jo vuodesta 1969, jolloin hän 
seurasi ensimmäistä Kuuhun laskeutumista suo-
rana mustavalkotelevisiosta.

Luonnontieteet antavat pohjaa harrastukseen 
ja insinöörin koulutuksessa on perusmatematiik-
kaa ja fysiikkaa syvällisempään ymmärrykseen. 
Tosin nämä aineet eivät ole edellytys harrastuk-
selle. Filosofia, rakkaus luontoon, science fiction 
ja kosmologia tuovat laajemman käsityksen 
avaruuden tutkimukseen. Tyyne Matilainen näki 
1980-luvulla tähtitieteessä mm. luonnonlogiikkaa.
hoikkalatimo55@gmail.com
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Erään kärhökylvön tarina

Kärhöihin voi perehtyä monella tavalla. Tutustuttuani 
joihinkin kärhömaailman suurmiehiin, tuli ajatus itse 
kokeilla kärhöjen lisäystä siemenistä. Vuosi oli 2002 ja 
katselin ympäristössäni kasvavia kärhöjä.  

Ajattelin, että Atragene-ryhmän kasvien siemenillä 
on suuri mahdollisuus onnistua. Joukko kruunukär-
hölajikkeen 'Jan Lindmark' -taimia oli tehnyt siemeniä. 
Ne kasvoivat ja kukkivat erilaisten tarha-alppikärhöjen, 
siperiankärhöjen, kruunukärhöjen, koreankärhöjen ja 
ohotankärhöjen kukkiessa vieressä. Keväällä löytyy in-
nokkaita pölyttäjiä. Kimalaiset  ilmestyvät melkein 
käskystä, kun kukat aukeavat. Syksyllä keräsin kaikki 
siemenet 'Jan Lindmark' -lajikkeesta. Oli siemeniä, ja 
niistä piti kasvattaa taimia. Päätin säilyttää siemenet ja 
tehdä kylvöksen seuraavana keväänä. 

Tein kylvöksen turpeella täytettyyn laatikkoon. Oras-
taminen tapahtui aika nopeasti, ja taimet piti siirtää ke-
sällä pieniin ruukkuihin. Taimet yksilöityvät. Ne näyt-
tivät Atragene-ryhmän taimilta, mutta mitä niistä oli 
tulossa? Eräs wanhempi puutarhuri totesi: ”Se tulee Ju-
malan kädestä”. Luonto yllättää, ja olin päättänyt olla 
pohtimatta, minkälaisia kukkia joskus kasvaa näihin 
taimiin. 

Taimista voin sanoa, että ne olivat aika erikokoisia. 
Jotkut taimet kasvattivat pitkän verson ja toiset ovat 
hyvin hillityn kasvuisia. Aivan kuin multaseos olisi 
erilainen eri ruukuissa. Ensimmäiset kukat tulivat parin 
kolmen vuoden päästä. Olin istuttanut näitä taimia Si-
pooseen Mattaksen pihapiiriin, ja suuri osa niistä vietiin 
Porvoon Kärhöpuistoon vuonna 2006, maapeitekas-
veiksi loistokärhöjen, viinikärhöjen ja tiukukärhöjen 
eteen. Porvoo on tietääkseni ainoa kaupunki Suomessa, 
jossa on näin laaja kokoelma erilaisia Atragene-ryhmän 
kärhöjä. 

Huomasimme tämän laajuuden viime keväänä, kun 
suuri osa näistä 'Jan Lindmar' -siementaimista näyttivät 
kukkansa. Jotkut näistä taimista, joita on 106 erilaista, 
olivat kasvaneet hyvin pitkiksi, ja ne kiipeilivät kärhö-
kaarissa ja tukitolpilla. Toiset kasvoivat maata myöten. 
Kukkia tuli kummistakin. Nämä 106 erilaista hybridiä 
kukkivat, toiset aikaisin keväällä, ja toiset jatkoivat 
kukintaansa läpi kesän syksyyn saakka. 

Osa näistä kärhöistä, ”Porvoon Kaunottaret”, 
saattavat kiinnostaa ja sopia jollekin taimistolle lisäyk-
seen ja myös levitykseen Suomen pihapiireihin. 

Kasvattajana ja jalostajana pidän tärkeänä perehtyä 
näihin kotimaisiin kärhöihin ja auttaa niiden pääsyä 
suomalaisiin puutarhoihin. Totuus on, että tällä hetkellä 
ei ole kaupan yhtäkään suomalaista kärhöä. Olemme 
eläneet kokonaan tuontitaimien varassa. Uskon että 

Porvoon kärhöpuiston
kaunottaret

Börje Fri
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moni hankkii mielellään Suomessa syntyneen kärhön, 
varsinkin jos on todettu, että kärhö kasvaa ja viihtyy 
Suomessa. Taimistolle, joka lisää kotimaisia kärhöjä – 
ehkä sellainen taimisto löytyy – alkaa löytyä työtä.

Keväällä Porvoon Kärhöpuisto puhkeaa runsaaseen 
kukintaan ja silloin on hyvä käydä katsomassa mitä 
vuonna 2002 kerätyistä kärhönsiemenistä on tullut. 
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Börje Fri on puutarhaopettaja ja vaimonsa Katin 
kanssa puutarha-alan yrittäjä. Sofianlehdon 
puutarhakeskus Helsingissä on heidän yrityksensä. 
Börje tunnetaan kärhöjen ystävänä. Hän oli myös 
Uusi Safiiri -lehden pitkäaikainen kolumnisti.
borje.fri@gmail.com



Punkaharjun tutkimuspuistoon on perustettu puulaji-
kokeita noin 150 hehtaarin alueelle yli 50 puulajilla, 
joista pääosa on havupuita. Näiden puulajikokeiden li-
säksi Punkaharjulla on ns. dendrologinen puisto, johon 
on pieninä, muutaman aarin viljelminä istutettu kaikki 
alueella laajempina koeviljelminä olevat vieraat 
puulajit ja lisäksi joitakin alueelta muuten puuttuvia 
lajeja. Kaikkiaan puistoon, jota myöhemmin on alettu 
kutsua puulajipuistoksi, istutettiin sen perustamisvai-
heessa vuosina 1929–1938 72 puulajia. Tällä hetkellä 
näistä istutuksista on jäljellä 46 lajia, joista 39 on havu-
puita ja 7 lehtipuita. 

Puisto perustettu puusukujen mukaan

Puisto on perustettu muodostamalla puusuvuittain yhte-
näisiä alueita. Tiettyyn puusukuun kuuluvat lajit kas-
vavat yleensä puhtaina yhden lajin viljelminä kysei-
selle suvulle varatulla alueella. Näin on helppo vertailla 
saman suvun eri lajeja keskenään. Havupuusuvuista 
puistossa on omat alueensa pihdoille (Abies), kuusille 
(Picea), männyille (Pinus), lehtikuusille (Larix) ja tui-
jille (Thuja). Tämän lisäksi vain yhtenä tai muutamana 
lajina puistossa esiintyvät muut havupuusuvut on koottu 
toistensa läheisyyteen. Puulajipuiston länsireunassa on 
oma alueensa lehtipuille. Sinne on istutettu kotimaisten 
lehtipuulajien lisäksi joitakin ulkomaisia lehtipuulajeja.

Puulajipuistoa on uudistettu ja kehitetty voimak-
kaasti 1990-luvun alusta lähtien. Tavoitteena on ollut 
koota puistoon kaikki havupuulajit, joiden voidaan 
odottaa menestyvän Punkaharjun olosuhteissa, sekä 
kaikki kotimaiset lehtipuulajit. Lisäksi tavoitteena on 
esitellä puistossa entistä laajemmin saman lajin eri alku-
periä ja erikoismuotoja. Vuoden 1991 jälkeen puistoon 
on istutettu yli 120 uutta taimierää. Näillä istutuksilla on 
puulajipuiston lajistoa kartutettu 16 uudella havupuu- ja 
33 lehtipuulajilla. Lehtipuihin sisältyy 15 pensasmaista 
lajia. Puulajipuistoon on lisäksi istutettu 26 kotimaisten 
puulajien erikoismuotoa: 10 kuusesta, 4 männystä, 7 
koivusta ja 5 lepästä. Loput uudet taimierät ovat puis-
tossa jo ennestään olevia lajeja. Tällä hetkellä arbo-
retumissa on 134 eri lajia ja erikoismuotoa.

Puulajipuistossa on esitetauluin kerrottu eri puu-
suvuista ja -lajeista sekä kotimaisten puulajien erikois-
muodoista.

Retki Punkaharjun 
puulajipuistoon

Lähde: 
http://www.metla.fi/metsat/punkaharju//punkaharju-
puulajipuisto.htm
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Börje Fri esittelee kultakuusia Punkaharjun 
puulajipuistossa. Kuva aiemmalta retkeltä.



Universaali, kaikkia ihmisiä ympäri maapalloa samalla 
tavoin sitova Dharma liittyy ihmisen syvimpiin ns. 
henkisiin, ikuisiin kerroksiin.

Se on jokaisen sielun Elämän Hengitys, ihmisen 
aidon ihmisyyden olemus ja kaiken toiminnan perusta. 
Sen juuret ovat universaalissa Rakkaudessa, Jumalan 
Totuudessa. Muinaisessa Intiassa vuosituhansia sitten 
ihmiskunnalle annetut Dharman opetukset ovat säi-
lyneet nykypäiviin saakka muun muassa muinaisen 
Veda-perinteen valossa. Luennolla selvitellään Dhar-
man lähtökohtia Intian muinaisten mytologisten ker-
tomusten avulla sekä pohditaan esimerkin avulla, miten 
läpikäyty nykyaikainen valaistumisen ”Getsemanen” 
tie viitoittaa ihmisen polkua Jumalan ykseyteen. Lisäksi 
tutkitaan, miten jokaiseen ajatukseemme, sanaamme ja 
tekoomme voisimme painaa Dharman sinetin.

Jokaisella maalla on oma peruslakinsa, joka luo 
perustan lainsäädännölle. Käytäntöä varten säädet-
tävien lakien ja asetusten on oltava täysin yhdenmukai-
sia tämän perustuslain kanssa. Vastaavasti Dharmaan 
sisältyy sen jumalallinen lähtökohta, sen ikuinen 
perusta; se on kuin Universumin peruslaki. Se on muut-
tumaton, koko ihmiskunnalle ja jokaiselle ihmiselle sa-
ma ja riippumaton kulttuureista, uskonnoista, roduista 
ja kansallisuuksista. Alkuperältään se ei ole ollut sidottu 
mihinkään maahan, aikakauteen eikä yksittäiseen ihmi-
seen ja on kirjoitettua historiaakin vanhempi. Aina on 
ollut maailmassa pyhiä, viisaita Jumalan lähettiläitä 
Avataaroja myöten, jotka ovat pitäneet huolta siitä, ettei 
tämä viisaus katoa.

Tulen Dharma on palaminen. Jään Dharma on kyl-
myys. Sokerin Dharma on makeus. Ihmisen Dharma on 
toimia Rakkauden kipinän sytyttämän henkisen elämän 
voiman liekin ohjauksessa. Dharman kannalta on väliä, 
miten elää, kuinka ajatella, miten tehdä havaintoja, 
kuinka puhua, kuinka muodostaa suhteita toisiin ja 
miten tulla toimeen toisten kanssa ja miten itse tulee toi-
meen oman itsensä kanssa. Henkisyyden ydinperiaate 
tarkoittaa, että Jumaluus läpäisee kaiken ja on siten jo-
kaisessa ihmisessäkin.

Totuutta, Jumalaa ei voi erottaa Dharmasta. Ne ovat 
kuin kolikon kaksi puolta; Jumala loi Universumin, 
jonka pohjavirtaus on Dharma. Jumalallinen Periaate 
ilmenee ja toteutuu käytännössä tekojen kautta, missä 
vasta ihmisyys toteutuu. ”Dharma merkitsee punaista 
viivaa, jota ei voi ylittää aiheuttamatta vahinkoa 
ihmisille ja koko luomakunnalle.” Tiedämme, miten 
tässä on käynyt. ”Dharma on autenttinen Jumalan ääni, 
joten sen noudattaminen kuuluu kaikille.” Se luo 
perustan Jumalan Armolle ja kaiken kattavalle 
Onnellisuudelle ja Rauhalle. Jumala sisältyy jokaiseen 

Ritva Peltomäki
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atomiin ja yltää aineen ja energian tuolle puolen, on 
vailla nimeä ja muotoa ilman inhimillisiä ominai-
suuksia. Jumalaan sisältyy myös inhimillinen olemus-
puoli ja siten se muodostaa kontaktipinnan Jumalan ja 
ihmisen välille. Universumin Herra on myös ihmisen 
sydämen Herra. Tästä kosketuspinnasta kasvaa uni-
versaalin Dharman siemen. Tältä pohjalta kaikki on yh-
tä; kaikki on loppujen lopuksi Jumalaa. Dharman polku 
selventää vastausta ihmisen ikuiseen kysymykseen elä-
män tarkoituksesta ja siitä: ”Kuka minä olen?”

Jumalalähtöisen Dharman tulisi hienosäätää kaikki 
toimemme siihen muotoon, että arjen tehtävämme tuo-
vat meidät lähemmäksi Jumalaa ja Hänen läsnäoloaan. 
Maallisella tasolla oikeudenmukaisuus sekä oikea käyt-
täytyminen ja toiminta pienintäkin tekoa myöten pitäisi 
olla sopusoinnussa Jumalalähtöisen, universaalin Dhar-
man kanssa. Ihmisen kohdatessa toisen ihmisen sisim-
mässä asuvan Jumalan, silloin hän ei voi vahingoittaa tai 
loukata ketään. Hän ei voi aiheuttaa vääryyksiä kenelle-
kään eikä millekään. Jumala meissä on kaikki hyveelli-
set ominaisuutemme ja rakkaudelliset ja epäitsekkäät 
tekomme, armollisuutemme, kärsivällisyytemme, 
kestävyytemme yli kaikkien kipujen ja koettelemusten, 
anteeksiantomme, rehellisyytemme, suvaitsevaisuu-
temme jne. ”Universaali Rakkaus on kuin merenkävijän 
kompassi. Missä tahansa liikutkin, pidä sitä aina muka-
nasi. Se osoittaa aina tien Jumalan luo.” Jumala tulee 
näkyviin ja ilmenee tästä Rakkaudesta. Kaiken kattava 
rakkaus on Dharman polku ja Jumala sen päämäärä.

Ritva Peltomäki on tehnyt elämäntyönsä psykologi-
na. Vuodesta 1995 alkaen hän tutkinut Sathya Sai 
Baban opetuksia. Hän on kansainvälisen Sri Sathya 
Sai Organisaation jäsen ja vieraillut Baban Ashra-
meissa. Yhteystiedot: 050 347 0146 tai 
ritva.peltomaki@gmail.com

Dharma, universaali
ja maallinen 
oikeudenmukaisuus
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Luovuus ilmenee monilla elämän osa-alueilla: taiteen 
eri muodoissa, ongelmanratkaisutilanteissa, vuoro-
vaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa.

Miten luovuutta voisi kehittää, jalostaa? Miten 
luovuus ilmenee ajattelun prosesseissa, mitä on 
ajatusten luova voima? Miten etiikka liittyy luovuu-
teen? Miten luovuus toimii yksilön sisäisenä prosessina 
vs. vuorovaikutuksessa toisten kanssa? Mm. näiden 
kysymysten kautta tutkimme luovuuden eri tasoja. 
Harjoitusten avulla tarkastelemme oman elämän 
tärkeitä kysymyksiä.

Tähän osuuteen voit valmistautua pohtimalla omassa 
elämässäsi:

Päivi Kansanaho-Guo ja Jari Kiirla
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Luovuuden tasot, ajatuksin
luominen ja eettisyys

Päivi Kansanaho-Guo on koulutukseltaan psyko-
logi. Henkiseen kasvuun liittyvät teemat kiinnos-
tavat häntä laaja-alaisesti. Henkisen kasvun ohella 
hän on kiinnostunut monipuolisesti myös fyysisen 
hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja fyysisyyden ja hen-
kisyyden vuoropuhelusta. Kirjeopisto Vian raja-
joogaa Päivi on harjoittanut 19-vuotiaasta lähtien 
ja sen lisäksi mm. qi gongta ja iyengar-joogaa 
sekä tutustunut erilaisiin vaihtoehtohoitoihin.  
paivi.kristiina.kg@gmail.com

Jari Kiirla on DI ja työskentelee matkapuhelin-
verkkojen parissa. Hän on pitkään ollut kiinnos-
tunut ihmisen kokonaisvaltaisesta henkisestä 
kehittymisestä ja kasvusta. Myös luovuus eri 
muodoissaan on ollut hänen kiinnostuksen 
kohteena. Henkisen kehittymisen pääasiallisena 
harjoitusmuotona hänellä on Kirjeopisto Vian 
raja-jooga/ajatusjooga. jari.kiirla@live.fi

– Miten luovuus ilmenee omassa toiminnassasi? 
Miten se voisi ilmetä uusilla tavoilla?

– Miten luovuus ilmenee ollessasi yhdessä eri 
ihmisten kanssa?

– Millaisia eettisiä kysymyksiä sinulle on tullut 
mieleen luovasti toimiessasi?

– Miten ja mistä luovuus sinussa kumpuaa?
– Onko luovuudelle kotia?
– Mitä tunteita liittyy luovuuteen?
– Voitko auttaa läheisiäsi ja muita ihmisiä olemaan 

luovempia?
– Miten ajattelusi vaikuttaa elämääsi?     
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Teemana: Mitä on muutos?

Muutos on tämän ajan keskeinen teema. Vaikka muutos 
ei ole uutta ihmisen elämässä, tällä hetkellä olemme 
keskellä varsinaista muutostulvaa. Jatkuvalla syötöllä 
meille työnnetään tutkimustietoa uusista asioista, jotka 
itsessään mullistavat ajatteluamme ja maailmanku-
vaamme. Lisäksi puhutaan ilmaston muutoksesta, eko-
logisesta kriisistä, ihmisten siirtymisestä kotiseuduil-
taan kaupunkiin tai uuteen maailmanosaan. Henkisistä 
asioista kiinnostuneet puhuvat tajunnantason muutok-
sista. Ja kaikki tämä tupsahtaa yksilön käsiteltäväksi ja 
työstettäväksi – samalla itse kukin joutuu miettimään 
miten tämä kaikki vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, 
omaan ja muiden. Yksilö voi käsitellä näitä teemoja 
omalta osaltaan vain rajallisesti – siksi yhdessä 
pohtiminen avaa uusia näkemyksiä, auttaa yksilöitä 

Sari Mattila ja Heikki Vuorila
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Sokraattinen keskustelu

Sari Mattila, FT, on vieraileva professori. Hänen 
työkenttänään ovat mm. organisaatiokäyttäyty-
minen, yritysetiikka ja dialogimenetelmät. 
Sokraattinen dialogi ja sen sovellukset ovat osa 
näistä dialogimenetelmistä. Hän tutkii tällä 
hetkellä viisautta ja tietämistä organisaatioissa. 
Laajemmin Saria kiinnostavat sekä ihmisen 
kehittyminen ja sen haasteet että ymmärtämis-
prosessit.

Heikki Vuorila, FM, on filosofisen praktiikan har-
joittaja. Vuorila on käyttänyt sokraattista dialogia 
työvälineenä 2000-luvun alusta alkaen opettajan 
ja kouluttajan työssään. Hän toimii opettajana 
Kriittisen korkeakoulun filosofisen praktiikan kou-
lutusohjelmassa. Lukukaudella 2016–2017 hän 
pitää Muurlan opistossa viikonloppukursseja 
filosofisesta praktiikasta ja toimii Turussa 
isäntänä FiloCafe-illoissa. Hänellä on filosofin 
vastaanotto. vuorila@gmail.com

ymmärtämään muutospaineita sekä antaa mahdolli-
suuden pohtia mitä empatia, todellinen dialogi ja 
erilaisten näkemysten ymmärtäminen oikeasti sisäl-
tävät.

Sokraattinen Dialogi (SD) on ryhmäkeskustelun 
muoto, jossa osallistujat yhdessä pohtivat ja tutkivat 
jotain tärkeää filosofisluonteista kysymystä. Sok-
raattinen dialogi ei edellytä filosofista tietoa tai opin-
toja, ainoastaan aitoa halua pohtia ajattelun ja koke-
muksien luonnetta yhdessä muiden kanssa. Sokraa-
ttinen dialogi menetelmänä korostaa mm. kuuntele-
misen tärkeyttä, toisten kanssa työskentelyä, toisten 
kunnioittamista, luovuutta ja omien kokemusten kes-
keisyyttä maailman hahmottamisessa ja ymmärrys-
prosessissa. Menetelmää käytetään paljon mm. koulu-
tuksessa, tutkimuksessa, kouluissa, erilaisten ryhmien 
kanssa työskentelyssä ja vankiloissa.
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Arthur Schopenhauerin (1788–1860) nuoruus ja mie-
huus kuluivat taistelussa koko maailmaa vastaan. Vä-
lillä hän vaipui masennukseen ja eristäytyi muusta maa-
ilmasta. Sukurasitteena oli mielisairautta. Isoäidistä on 
kirjoitettu, että hän oli mielisairas ja psykopaatti. Kaksi 
nuorempaa veljeä olivat mielisairaita ja isä teki itsemur-
han.

Arthur syntyi varakkaan aatelisperheen vanhimpana 
poikana. Hän ei hyväksynyt isänsä hänelle kaavailemaa 
kansainvälisen suurliikemiehen uraa, sillä hän halusi in-
tohimoisesti tulla filosofiksi. Isänsä kuoltua hän ly-
hyessä ajassa kouluttautui filosofian tohtoriksi. Yliopis-
tojen ovet eivät hänelle auennet, sillä hän ei hyväksynyt 
vallassa olevaa hegeliläistä filosofiaa. Myöskään kus-
tantajille tarjotut teoreettiset tutkielmat eivät kelvanneet 
ostajille. Arthur ei myöskään hyväksynyt saksalaisen 
maailman juutalaiskristillistä uskontoa, vaan löysi hen-
kisen kotinsa intialaisesta Veda-uskonnosta.

Hän oli jo luopunut toivosta saada hyväksyntää osak-
seen ja alkoi kirjoittaa vähemmän teoreettista tekstiä 
elämässään oppimistaan asioista. Yllättäen hän alkoi 
saada kiinnostusta ja yhteydenottoja mm. taiteilijoilta, 
lakimiehiltä, sotilashenkilöiltä ja naisilta. Nämä elä-
mänviisaudet menivät hyvin kaupaksi ostavalle ylei-
sölle. Viimeiset 10 vuotta elämästään hän paistatteli 

Arthur Schopenhauer ja 
pessimistin elämänviisaus

Kaisa Pakkala
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Kaisa Pakkala, 
FM, terveyden-
huollon lehtori on 
koko työuransa ja 
eläkkeellä olonsa 
ajan liikkunut 
mielenterveys-
työn, filosofian, 
psykologian ja Kir-
jeopisto Vian aja-
tusjoogan väli-
maastossa.

Teemana Selfie – minä itse

Piirustusimprovisaatio-työpaja
Saara Sutinen

Saara Sutinen ohjaa kesäakatemiassa aamuisin 
myös yin joogaa. Sutinen on monipuolinen artisti: 
muusikko, säveltäjä, ohjaaja, kuvataiteilija ja tuot-
taja. Hänellä on paljon työhistoriaa tanssin, teat-
terin, performanssin ja kuvataiteen puolella niin 
tanssijana kuin tanssin ohjaajana, musiikki- ja tai-
devideoiden tekijänä sekä tuottajana. Hän toimii 
myös kuvataiteilijana. saararauha80@gmail.com

kuuluisuuden ja ihailun päivänpaisteessa. Hän oli myös 
vapaa koko elämäänsä piinanneista viettipaineista ja 
masennuksesta. Elämänviisaudet, jotka hän oli kirjoit-
tanut kevyellä kädellä, tulivat oman aikansa best selle-
reiksi. Vasta tässä vaiheessa yliopistomaailma huomasi 
hänet. Hänestä tuli vuosisadan filosofi ja onnellinen 
mies. Hän kuoli 72-vuotiaana elämästä kyllänsä saa-
neena.
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Kuinka omakuvaa ja omakuvakäsitettä voi laajentaa 
musiikkia ja piirustusta yhdistelemällä? Kurssin aikana 
teemme omakuvaharjoituksia. Etsimme tapoja ilmaista 
itseä eri tavoin. Improvisaation, kuvan tekemisen ja 
luovan piirtämisen avulla löytää erilaisia ulottuvuuksia  
hahmottamiseen. Improvisatio on ohjattua tai järjes-
tettyä spontaania luomista.

Eri tekniikoiden avulla pystyy improvisoiden laajen-
tamaan omaa taiteellista ulosantiaan. Improvisaatio on 
tärkeää taiteilijoille, muusikoille ja tanssijoille. Sen 
avulla saa myös työkaluja jäsentää omia ajatuksiaan, 
sekä uudistaa luovaa työtään. Tällä kurssilla tehdään 
näitä harjoituksia piirtäen.

Materiaalit saa paikan päällä.

Yin Joogaa on aamuisin

Yin Jooga -harjoitus lisää kehotietoisuutta ja kestä-
vyyttä. Yin joogan asanoissa viivytään pidempään, kuin 
esimerkiksi hathajoogassa ja astangajoogassa. Tästä 
syystä harjoitus voi olla tai sitä voidaan kutsua jossain 
määrin meditatiivisemmaksi.



Elina Kakko

Laulupajan työskentelyä ohjaa kokemusperäinen tieto 
siitä, että kaikki osaavat ja saavat laulaa. 

Laulutapahtumassa on useita osatekijöitä, siten se ei 
ole vain oikeaa tai väärää äänellistä suorittamista. 
Laulaminen on psykofyysinen ja henkinen sekä myös 
usein sosiaalinen tapahtuma. Siinä on mukana koko 
ihmisen olemus. Siten laulaminen kehittää kaikkia 
olemuspuoliamme. Musiikin tervehdyttävät vaikutuk-
set ovat myös läsnä.

Laulaminen kehittää äänellistä ilmaisukykyä. Ääni 
on monelle meistä tärkeä itseilmaisun ja kommunikoin-
nin kanava. Laulupajassa tutkimme, miten äänenkäyttö-
ään voi helpottaa ja vapauttaa. Laulamisen perusasioi-
den oppimisen kautta saa puheääneen lisää rentoutta, 
sointia ja kantavuutta. Nielun, kurkun ja hengityksen 
alue on monilla ihmisillä tukkoinen, koska nämä alueet 
heijastavat tunne-elämän kokemuksia ja virtaamista. 
Laulamisen avulla ko. alueille saadaan liikettä ja siten 
nielun ja hengityksen toiminnat helpottuvat. Hengityk-
sen vapautumisen kautta positiiviset vaikutukset 
ulottuvat laajalle koko psykofyysiseen systeemiin. Lau-
lamisella onkin olemustamme puhdistavia vaikutuksia. 
Tasapainottavat vaikutukset tulevat esiin, kun ihminen 
laulaa ja musisoi mahdollisimman rennossa ja vapaassa 
hengessä ilman negatiivista toisten tai itsekritiikkiä. 
Laulupajassa työskennellään paitsi keskittyneesti myös 
leikkimielellä. Ohjelmaan voidaan sisällyttää il-
maisullisia tai keskittymistä kehittäviä leikkejä sekä 
musiikin kuuntelua. Lauluissa voimme käyttää per-
cussion-soittimia tai bodypercussionia rytmisiä 
elementtejä korostamaan. 

Laulupajan ääntä kehittävät harjoitukset ovat enim-
mäkseen sointiharjoituksia. Laulamme lauluja, jotka 
kohottavat energiaolemustamme ja avaavat sen eri kes-
kuksia positiivisella tavalla. Laulut ovat ajattomia. Lau-
lukielinä ovat mm. suomi, englanti ja latina. Saamme 
laulaa myös buddhalaiseen ja joogaperinteeseen kuu-
luvia mantroja sekä Paramahansa Yoganandan 
säveltämiä lauluja. Laulupajan harjoitteet ja laulut 
edistävät rakkaudellista itseilmaisua sekä palvelu-
kykyä, rohkeutta, huumoria sekä myös rentoutumisen ja 
itsensä kuuntelemisen taitoa. Yhdessä toteutettava 
pajatyöskentely avaa yhteyttä muihin ja kehittää toisen 
ihmisen kuuntelemisen taitoa. Keskittymistä vaativat 
harjoitukset edistävät aidon läsnäolon kykyä. 

Musiikin ja laulamisen keinoin voimme harmoni-
soida olemustamme ja toteuttaa sisäistä luovuuttamme. 
Laulupajaa ohjaa ajatus laulamisen harmonisoivista 
vaikutuksista. Silloin ääni ikään kuin otetaan vastaan 
arkitietoisuuden ylemmiltä tajunnan tasoilta. Se 
kuljetetaan kehon kautta takaisin tajunnalliseen kent-
tään. Tässä Kaikkiallisen ja ihmisen välisessä vuoro-

HarmoniSointia – laulaen ja 
musisoiden sopuSointuun

vaikutuksessa keho toimii instrumenttina, työkaluna ja 
välittäjänä. 

Laulupajaan voivat kaikki osallistua. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan musiikin ja äänen kiehtovaan 
ja rikkaaseen maailmaan!

VIII Kesäakatemia 24.–30.6.2016 Kaukalinnassa

Elina Kakko työskentelee Kemissä Länsi-Pohjan 
musiikkiopistossa ja Kivalo-opistossa 
laulunopettajana ja kuoronjohtajana. Hän on 
Suomen Joogaliiton kouluttama jooganopettaja ja 
hän tutkii sekä opettaa joogaa. Elina on myös 
koulutettu hieroja ja voice massage-terapeutti. 
Tällä hetkellä hän opiskelee ajatusjoogan 
ohjaajakoulutuksessa Via-Akatemiassa sekä koko 
kehon refleksologiaa eli vyöhyketerapiaa Medika 
Novan koulutuksessa. Elina on kiinnostunut 
ihmisen kaikista olemuspuolista, 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja siitä, miten 
ihminen voi löytää elämällensä valoisamman ja 
syvemmän tarkoituksen. 
Yhteystiedot: elliinakakko@gmail.com 
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Ajattelu- ja vuorovaikutustaidot henkisyyden ja 

henkisen kasvun pohdinnoissa

 

Kaikille kiinnostuneille avoin 

VIII Kesäakatemia 24.–30.6.2016 
KaukalinnassaVia-Akatemia

Kaisa Pakkala

Sari Mattila

Saara Sutinen

Heikki Vuorila

Ohjelma

24.6. Juhannusaattoilta
Klo 18.00 Lipunnosto, juhannusbooli ja päivällinen

Aattoillan viettoa laulaen ja saunoen. Iltatee/kahvi.
Onnellista juhannusyötä!

 
25.6. Juhannuspäivä

Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen 
Klo 8.30-9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Päivän avaus ja info. 

Via-Akatemian VIII kesäakatemian avaus:
Tunnetyöskentely henkisessä kasvussa, Terttu Seppänen   

 Klo 12.00 Lounas
 Klo 13.15 Luento: Itsetuntemuksesta itsetietoisuuteen, Jouko Palonen 
 Klo 14.30 Päiväkahvi

Klo 15.00 Luento: Järjen ääni Suomen ja Euroopan historiassa, Sinikka Juntura
 Työpaja: Tuulan toimittajakoulua, Tuula Uusitalo

Klo 17.30 Päivällinen
Klo 20.00 Kynttiläseremonia
Illanviettoa vapaasti
Lipunlasku. Iltatee/kahvi.

26.6. Sunnuntai
Päivän puheenjohtaja: Jouko Palonen 
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa ja/tai nurmikolla
Klo 8.30–9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Päivän avaus ja info.

 Luento: Avaruustutkimuksen uusia tuloksia, Timo Hoikkala 
  Klo 12.00 Lounas

Klo 13.15 Luento: Kärhöt, Börje Fri
 Klo 14.30 Päiväkahvi

Klo 15.00 Luento: Aika-avaruus ja valo, Tuula Uusitalo
Kehoharjoituksia 

Klo 17.30 Päivällinen
Yrttisauna 
Iltatee/kahvi.

27.6. Maanantai
Päivän puheenjohtaja: Sinikka Juntura
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa tai nurmikolla
Klo 8.30–9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Päivän avaus ja info

      Luento: Dharma, universaali ja maallinen oikeudenmukaisuus, Ritva Peltomäki
  Laulua tai venyttelyä.

Klo 12.00 Lounas

Klo 13.15 Laulupaja: HarmoniSointia – laulaen ja musisoiden sopuSointuun, Elina Kakko
 Klo 14.15 Päiväkahvi

Retki Punkaharjun puulajipuistoon. Päivällinen Punkaharjulla.
Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti. 
Iltatee/kahvi.

28.6.Tiistai
Päivän puheenjohtaja: 
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa ja/tai nurmikolla
Klo 8.30–9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

Luento: Luovuuden tasot, ajatuksin luominen ja eettisyys. 
Päivi Kansanaho-Guo ja Jari Kiirla

 Klo 12.00 Lounas
Klo 13.15  Laulupaja: HarmoniSointia - laulaen ja musisoiden sopuSointuun, Elina Kakko
Klo 14.00  DialogiWorkshop: Sokraattinen keskustelu. Mitä on muutos? 

Sari Mattila ja Heikki Vuorila
Päiväkahvi

Klo  17.30 Päivällinen
Harjoituksia. 
Iltatee/kahvi. 

29.6.Keskiviikko
Päivän puheenjohtaja: 
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa ja/tai nurmikolla
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

 DialogiWorkshop: Sokraattinen keskustelu. Mitä on muutos?Jatkuu
  Sari Mattila ja Heikki Vuorila

Klo 12.00 Lounas
Klo 13.15  Sokraattisen keskustelun päätöspohdinnat 
Noin klo 14 Työpaja: Piirustus-improvisaatio. Selfie - minä itse, Saara Sutinen      
Päiväkahvi  

 Klo 17.30 Päivällinen
Klo 19.00 Kesäsäveliä kyläkappelissa, Elina Kakko

Lauluhetki on avoin myös naapureille ja kyläläisille
Iltatee/kahvi

30.6.Torstai
Päivän puheenjohtaja: 
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa ja/tai nurmikolla
Klo 8.30–9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

 Luento: Arthur Schoperhauer ja pessimistin elämänviisaus, Kaisa Pakkala 
Klo 11.00 Synteesiä kesäakatemiassa koetusta ja opitusta! Palautetta tulevaa varten!

Terttu Seppänen 
Klo 12.30 Lounas ja kahvi

Lähtöselvitykset.
Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!

Tiedustelut Via-Akatemiaan, samoin ilmoittautumiset 20.6.2016 mennessä Via-Akatemia, 
puh. (015) 543 112 tai 040 825 5165, email .
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. 
Kaukalinna sijaitsee Kerimäellä Viitamäentie 189. Kartta ja ajo-ohjeet www.via.fi 

Seuraa myös 
www.facebook.com/via.akatemia
www.via.fi

Jouko Palonen Tuula Uusitalo Ritva PeltomäkiTimo Hoikkala Päivi Kansanaho-GuoTerttu Seppänen Jari KiirlaSinikka Juntura Börje Fri Elina Kakko

Lämpimästi tervetuloa!
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Kaisa Pakkala

Sari Mattila

Saara Sutinen

Heikki Vuorila

Klo 13.15 Laulupaja: HarmoniSointia – laulaen ja musisoiden sopuSointuun, Elina Kakko
 Klo 14.15 Päiväkahvi

Retki Punkaharjun puulajipuistoon. Päivällinen Punkaharjulla.
Iltaohjelmaa vapaasti ja spontaanisti. 
Iltatee/kahvi.

28.6. Tiistai
Päivän puheenjohtaja: Elina Kakko
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa ja/tai nurmikolla
Klo 8.30–9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

Luento: Luovuuden tasot, ajatuksin luominen ja eettisyys. 
Päivi Kansanaho-Guo ja Jari Kiirla

 Klo 12.00 Lounas
Klo 13.15  Laulupaja: HarmoniSointia - laulaen ja musisoiden sopuSointuun, Elina Kakko
Klo 14.00  DialogiWorkshop: Sokraattinen keskustelu. Mitä on muutos? 

Sari Mattila ja Heikki Vuorila
Päiväkahvi

Klo  17.30 Päivällinen
Harjoituksia. 
Iltatee/kahvi. 

29.6. Keskiviikko
Päivän puheenjohtaja: Jari Kiirla
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa ja/tai nurmikolla
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

 DialogiWorkshop: Sokraattinen keskustelu. Mitä on muutos?Jatkuu
  Sari Mattila ja Heikki Vuorila

Klo 12.00 Lounas
Klo 13.15  Sokraattisen keskustelun päätöspohdinnat 
Noin klo 14 Työpaja: Piirustus-improvisaatio. Selfie - minä itse, Saara Sutinen      
Päiväkahvi  

 Klo 17.30 Päivällinen
Klo 19.00 Kesäsäveliä kyläkappelissa, Elina Kakko

Lauluhetki on avoin myös naapureille ja kyläläisille
Iltatee/kahvi

30.6. Torstai
Päivän puheenjohtaja: Terttu Seppänen
Klo 7.45 Kehon herättelyä salissa ja/tai nurmikolla
Klo 8.30–9.15 Aamiainen
Klo 9.30 Aamun helmiä, päivän avaus ja info

 Luento: Arthur Schopenhauer ja pessimistin elämänviisaus, Kaisa Pakkala 
Klo 11.00 Synteesiä kesäakatemiassa koetusta ja opitusta! Palautetta tulevaa varten!

Terttu Seppänen 
Klo 12.30 Lounas ja kahvi

Lähtöselvitykset.
Hyvää kotimatkaa kotiinlähtijöille!

Tiedustelut Via-Akatemiaan, samoin ilmoittautumiset 20.6.2016 mennessä Via-Akatemia, 
puh. (015) 543 112 tai 040 825 5165, email .
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. 
Kaukalinna sijaitsee Kerimäellä Viitamäentie 189. Kartta ja ajo-ohjeet www.via.fi 

Seuraa myös 
www.facebook.com/via.akatemia
www.via.fi

Ritva Peltomäki Päivi Kansanaho-Guo Jari KiirlaBörje Fri Elina Kakko

Lämpimästi tervetuloa!
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Kerimäen Naislaulajat järjesti 
konsertin Kaukalinnassa 
15.5.2016. Ikivihreitä viihde-
lauluja kuoron esittämänä sekä 
yhteislauluina yleisön kanssa 
kahvitarjoiluineen oli sanansa 
mukaisesti miellyttävä 
viihdekonsertti.

Heimo Karvonen järjesti puutarhajuhlat äiti-
enpäivänä Kaukalinnassa. Heimo kukitettiin 
oliivipuun taimella ja orkidealla. Heimo puo-
lestaan kukitti kaikki naiset äitienpäivän 
kunniaksi.

Kerimäen Naislaulajat Kaukalinnassa

Heimo järjesti
puutarhajuhlat 

Via ry:n Helsingin paikallisosasto vietti perinteisen ke-
vätjuhlansa toukokuussa.

Tänä vuonna on säätila sallinut toukokuisia puutar-
hajuhlia. Isot lehtikuuset ja muhkeat tammet ympäröi-
vät meitä, kun Helena, Päivi ja Kati sekä Arto, Tauno, 
Jari, Yrjö ja hänen ystävänsä Filippiineiltä toivat pik-
nikeväät kahdelle pöydälle. 

Ympärillä oli lintujen laulua ja kukkien paljoutta. 
Keskustelimme ilmapallojen myynnistä – miten help-
poa se sittenkin oli. Totesimme, että pärjäsimme melko 
hyvin. Kiitos ulkopaikkakuntalaisten avusta! 

Yhdessä on kiva tehdä yhteisiä yhteisötöitä.
Nautimme kevätilmasta ja toistemme seurasta – 

olimme kuitenkin liikenteen ympäröimässä pienessä 
paratiisissa Suomen pääkaupungissa. Välillä kuului se-
pelkyyhkyn kurnutusta, välillä harakan naurua. Olimme 
mukana luonnossa.

Satakieli esiintyy yleensä aamuisin ja iltayöstä. 
Sofianlehdossa on paljon ruusuntaimia, jotka Kati on 

kasvattanut Sipoossa, ja myös pääkaupungin laajin kär-
hövalikoima löytyy samasta myymälästä. Börje kertoi 
erilaisista ruusuista ja esitteli niiden taimia. Joissakin on 

Kevätjuhla Helsingin 
Sofianlehdossa

jo kukkia. Samalla katsoimme puutarhan laajaa kärhö-
valikoimaa. Sofianlehdossa oli isokukallisia loistokär-
höjä isoissa ruukuissa.

Osa niistä on 1800-luvun puolenvälin jälkeen syn-
tyneitä lajikkeita. Muun muassa hyvin tunnettu loisto-
kärhö The President täyttää tänä vuonna 140 vuotta! 
Myymälän portilla loisti kaunis siperiankärhölajike, Al-
bina Plena, jonka valkoiset kukat olivat ylimaallisen 
kauniita Suomen keväässä. Kierroksella keskustelimme 
eri kasveista. Lopuksi kiitimme toisiamme ja toivo-
timme hyvää kesää jokaiselle. 

Albina Plenan kuvat ovat ylimaallisen kauniita.
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Vialainen tapahtumakalenteri
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Pihan ja kiinteistön kesätöitä
 4.6.2016 Ylioppilasjuhla
9.–10.6.2016 Pyhät Polut -vaeltajien ryhmä, majoitus ja ruokailu
11.6.2016 Hääjuhla ja majoitus
19.6.2016 Rippijuhla
20.–23.6.2016 Kesäakatemian valmistelut
24.–30.6.2016 VIII kesäakatemia
29.6.2016 Yhteislauluhetki kappelissa

1.–31.7.2016 Aamiaismajoitus
27.7.2016 Syntymäpäiväjuhla

1.–15.8.2016 Aamiaismajoitus
6.8.2016 Kurssitapaaminen
12.–14.8.2016 Henkisten liikkeiden yhteistyöryhmän, YTR:n, viikonloppuseminaari, 

Matku
20.8.2016 Joogalajien esittely -tapahtuma, Kemi

Via-Akatemia 
on Facebookissa

Osoite: www.facebook.com/via.akatemia
Toimiva tapa tehdä hyvää on seurata 

Via-Akatemian facebook-sivua ja jakaa 
tapahtumia omalle kaveripiirille!

VIA POSITIVA kesälehti18

Lummepiknic su 17.7.2016 klo 14

Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, Ruissalontie 215

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Kaisa Pakkala, 044 992 6191

Lämpimästi tervetuloa!
Via ry:n Turun paikallisosasto

Vakiopalstat löytyvät Via Positivan numerosta 1/2016



YHTEYSTIEDOT
Via ry:n, Via-Akatemian säätiön ja Via-Akatemian
toimistot ovat Kaukalinnassa, Viitamäentie 189, 
58200 Kerimäki, kaukalinna@via.fi, 
via.akatemia@via.fi, 
(015) 543 112 tai 040 825 5165/Sinikka Juntura, 
www.via.fi, www.facebook.com/via.akatemia

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

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ
– ylläpitää Via-Akatemiaa
– ylläpitää Kirjeopisto Viaa ja vastaa Kirjeopisto Vian
rajajoogan opetus- ja kehittämistyön jatkumisesta
– harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa.
– vuokraa Kaukalinnan tiloja
– myöntää apurahoja Juhlarahastosta

VIA RY   VIA-AKATEMIA

Via ry:n pitkäaikainen ja 
aktiivinen jäsen Arto Paulaharju 
täyttää 60 vuotta 15.6.2016.

Arton toivomuksesta muistamiset Via-
Akatemian säätiön 
T. E. Matilaisen ja M. Salosen 
Juhlarahastoon: Via-Akatemian säätiö 
/ Juhlarahasto,  
Fi03 5133 0060 9058 73, OKOYFIHH, 
viestikenttään teksti 
Arto Paulaharjun onnittelu.
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Savonlinnassa Kerimäellä 2016

KODINJUHLAT    KOKOUKSET   KURSSIT    MAJOITUS

Vuokraus 
Alakerta 
tai 25 €/h.

350 €/päivä
Aamiaismajoitus kesällä 
Majoitus päärakennuksessa 
40 € hlö/yö, lapset alle 
12 vuotta 10 /yö. 
Majoitus aitassa 30 €/hlö/yö.

Muu majoitus 
Päärakennuksessa 30 €/hlö/yö ja aitassa
25 €/hlö/yö omilla liinavaatteilla ilman 
aamiaista, pitempiaikainen majoitus 
sopimuksen mukaan.

Lämpimästi tervetuloa!
VIA-AKATEMIA – VIA RY

Viitamäentie 189, Kerimäki
(015) 543 112, 040 825 5165, via.akatemia@via.fi
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VIA-AKATEMIA – KIRJEOPISTO VIA

Perinteistä Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia

toteutetaan myös ryhmäopetuksena

AJATUSJOOGAKOULUISSA
Helsingissä, Turussa, Kemissa, Savonlinnassa ja Raumalla.

Johdantoluennolla tai kurssilla on mahdollista päästä 
hyvin alkuun perinteisen Kirjeopisto Vian rajajoogan, 
nykyisin ajatusjoogan harjoittamisessa. Opit ajatus-
työn periaatteet ja innostut inspiroivassa ilmapiirissä 
etenemään sisäisen eheytymisesi tiellä. Teemme 
ajatusjoogaharjoituksia ja pohdimme ajatusjoogan 
keskeisiä teemoja:

Mitkä ovat ajattelun lainalaisuudet eli miten 
harmonisoin aurani.
Miten sytytän positivisuuteni eli miten puhdistan 
tunne- ja ajatusolemukseni.
Miten voimistan itsessäni Korkeamman Minäni ja 
Ikuisen Itseni.
Miten harmonisoin ihmissuhteeni anteeksiannon, 
anteeksipyytämisen ja anteeksisaamisen ajatuk-
sin.
Miten saavutan tietoisen yhteyden Jumalaan ja 
miten opin tunnistamaan tajunnantasoja.

MERI-LAPPI (KEMI)

Ajatusjoogan perusopetus

Paikka: Suntiontie 17 C 3, Riitta Kinnusen kotona 
sunnuntaisin klo 12–15.
Ryhmä kokoontuu kuukausittain. 
Tiedustelut Elinalle.
Ohjaaja: Elina Kakko, 050 562 2688, 
elliinakakko@gmail.com

TURKU

Ajatusjoogaan tutustumistyöpaja

Paikka: Paimalantie 376, Kaisa Pakkalan kotona
Sopimuksen mukaan pienryhmille.
Tiedustelut Kaisa Pakkala, 044 992 6191,
kaisapakkalamaaria@gmail.com

RAUMA

Ajatusjoogaan tutustumistyöpaja

Sopimuksen mukaan pienryhmille.
Paikka: Naturelli, Syväraumankatu 14
Tiedustelut Jouko Palonen, 050 390 6517,
joukopalonen@gmail.com

HELSINKI

Ajatusjoogaan tutustumistyöpaja

Sopimuksen mukaan pienryhmille.
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35 A 1
(sisäänkäynti kadulta)
Tiedustelut Rauni Pietarinen, 040 867 1429,
rauni.pietarinen@pp2.inet.fi tai Yrjö Honkala, 
050 543 9519, yrjoh@yahoo.com

SAVONLINNA

Ajatusjoogan perusopetus

Ajatusjoogaryhmä kokoontuu kuukausittain. 
Myöhemmin mukaan tulevat saavat yksilöllisesti 
alkuperehdytyksen erikseen sovittuna aikana. 
Ohjaaja: Terttu Seppänen

Perinteinen kirjeopisto-opetus
Kirjeopisto Vian rajajoogaa/ajatusjoogaa voi 
edelleen harjoittaa kirjeopistomuotoisesti.
Oppilaaksi ilmoittautumiset: Kirjeopisto Via, 
Olavinkatu 34 B 22, 57130 
SAVONLINNA tai www.via.fi -sivustolla olevalla
ilmoittautumislomakkeella tai terttu.seppanen@via.fi 
tai 050 567 9630

Tilaa luento tai esittelykurssi
Voit tilata kotipaikkakunnallesi ajatusjoogasta 
luennon tai esittelykurssin. Tiedustele Tertulta.

Yhteystiedot:
Vastuuopettaja Kirjeopisto Vian ajatusjoogan opettaja,
psykologi Terttu Seppänen
Puh. 050 567 9630 tai terttu.seppanen@via.fi

Ohjaajakoulutuksessa KM, musiikkipedagogi, joogan-
opettaja Elina Kakko
050 562 2688 tai elliinakakko@gmail.com

Via ry:n paikallisosastoissa keskustelupiirejä ohjaavat
ajatusjoogassa edistyneet jatko-opiskelijat.
Seuraa www.via.fi, www.facebok.com/via.akatemia
Ota yhteyttä! Lämpimästi tervetuloa ajatusjoogan
harjoittajaksi!




