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Puheenjohtajan kynästä

T

oiminta ja puuhaaminen
pienten tai vähän isompienkin asioiden parissa pitää mielen
virkeänä ja antaa energiaa. Joillekin pienet asiat ovat isoja ja toisille
taas vastaavasti isotkin vain pieniä.
Valoisan kesän jälkeen pimeän
syksyn saapuessa onkin tärkeää,
että pysyy liikkeessä ja löytää itselleen sopivaa tekemistä.
Oma syksypuuhasteluni alkoi
animaatiosuunnittelu-ohjelmisto
Blenderin itseopiskelulla. Ryhdyin
nimittäin taas luomaan Urantiakirjan mukaista 3D-mallia universumista. Viimeisin tekemäni universumimalli oli tehty MsDoskäyttöjärjestelmällä, ja se sananmukaisesti katosi avaruuteen noin
15 vuotta sitten uusien PClaitteiden myötä. Aloitin
"luomistyöni" keskusuniversumista, ja monen monituista iltaa vietin
loistavan keskussaaren yksityiskohtia hiomalla, sen ainoan maailmankaikkeudessa paikallaan pysyvän, kaiken ytimessä sijaitsevan,
valtavan Jumaluuksien asuinsijaa ja
energioiden lähdettä mielessäni kuvittelemassa ja pohtimassa. Siirryttyäni keskussaaren loistosta ulospäin aikaan ja avaruuteen tuntui

21 satelliitin teko ja sijoittelu kolmeen kehään heti keskussaaren ulkopuolelle vielä kohtuullisen yksinkertaiselta. Mutta miten tehdä
miljardi kolmiulotteista pyöreää
maailmaa sisältävää seitsemää samankeskistä elliptistä kehää, jotka
kiertävät ikuista keskussaarta? Viikon kestäneen yrityksen jälkeen
huomasin, että se on täysin mahdotonta. Jo muutaman tuhannen
maailman jälkeen totesin, että tietokoneen muisti kyllä riittää, mutta kolmiulotteisen mallin liikuttelu näyttöruudulla alkaa inhottavasti hidastua ja tökkiä. Ensimmäisellä kehällä piti olla 35 miljoonaa
maailmaa, mutta nämä mahtavat
super-hyper-meganopeat tietokoneet alkavatkin tökkiä jo muutaman tuhannen objektin pyörittämisessä! Havonan miljardi maailmaa jäivät siis haaveeksi. Tuli vain
mieleen, että miten kauan on kestänyt miljardin, aivan oikeiden,
suunnattoman suurten ja toisistaan
erilaisten maailmojen rakentaminen? Ehkäpä ikuisuuden, vaikka
toisaalta ne ovat ikuisuuden jo olleet siellä! Uusien ohjelmistojen
visuaalisuus on onneksi kuitenkin
sitä luokkaa, että täytyy tyydytyk-
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sellä todeta niiden kaikkiaan noin
17 000 maailmankin, jotka sain koneelleni luotua, ihastuttavan itseäni
aivan riittävästi hienoilla väreillään
ja graafisilla yksityiskohdillaan.
Nykyohjelmistot mahdollistavat
kaiken lisäksi myös objektien liikkeet ja virtuaalikameroiden käytöt,
ikään kuin liikkuisit universumin
sisällä, joko sisään tai ulos päin. Tekemisen haasteet eivät suinkaan lopu keskusuniversumiin, vaan seuraavaksi sitten superuniversumien
kimppuun ja ulkoavaruuden kehille. Galakseja olen tiennyt olevan
maailmankaikkeudessa jopa satoja
miljoonia. Viimeisen Tieteen Kuvalehden antama galaksien lukumäärä
150 miljardia kyllä hiukkasen hämmästyttää! koneelleni luotua, ihastuttavan itseäni aivan riittävästi
hienoilla väreillään ja graafisilla yksityiskohdillaan. Nykyohjelmistot
mahdollistavat kaiken lisäksi myös
objektien liikkeet ja virtuaalikameroiden käytöt, ikään kuin liikkuisit
universumin sisällä, joko sisään tai
ulos päin. Tekemisen haasteet eivät
suinkaan lopu keskusuniversumiin,
vaan seuraavaksi sitten superuniversumien kimppuun ja ulkoavaruuden kehille. Galakseja olen
tiennyt olevan maailmankaikkeudessa jopa satoja miljoonia. Viimeisen Tieteen Kuvalehden antama galaksien lukumäärä 150 miljardia
kyllä hiukkasen hämmästyttää!
Ilokseni olen pannut merkille, että
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Urantia-kirjan lukijoiden joukossa
on sitten viime kesän virinnyt uudenlaista ja uudentyyppistä yhdessä
tekemisen meininkiä. Loppukesästä muutama kirjan lukija perusti
Facebookiin Urantia-kirjan lukijat
-nimisen ryhmän, johon on liittynyt suhteellisen lyhyessä ajassa jo
useampi kymmen kirjan lukijaa.
Ryhmään pääsy edellyttää, että
oma Facebook-tili on jo perustettuna ja joku ryhmän jäsen liittää henkilön ko. ryhmään. Ryhmässä käydyt keskustelut ja kuvat näkyvät
vain ryhmän sisällä, eivät henkilön
oman Facebook-sivun kautta ulkopuolisille. Seuralla on omalla nettisivulla hiukan erityylinen Foorumi
-niminen keskustelupalsta. Alussa
ja itse asiassa useiden vuosien ajan
Foorumissa on ollut paljon innokkaita keskustelijoita. Monet asiat
ovat sellaisia, että alkuinnostuksen
jälkeen ne kuitenkin tuppaavat hiipumaan. Toivonkin Urantia-kirjan
lukijoiden ottavan innokkaasti
osaa ja ajatustenvaihdon käyvän
vilkkaana näillä molemmilla keskustelupalstoilla.
Kasvokkain tapahtuva kohtaaminen ihmisten kanssa esimerkiksi
opintoryhmissä on antoisaa. Kaikille opintoryhmissä käynti ei aina
onnistu esimerkiksi osallistujien
puutteen vuoksi. Parin kuukauden
ajan on muutama henkilö nyt kokoontunut sunnuntai-iltaisin netissä Skype-nimisen ohjelman avus-
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Yllä näkymää keskusuniversumin suuntaan.
tuksella. Risto Mäntysen vetämässä opintoryhmässä on aloitettu luvusta 57, ”Urantian alkuperä”, ja marraskuun lopussa on
käyty läpi kymmenkunta lukua.
Olen itsekin osallistunut tämän
ryhmän kokouksiin, ja täytyy
mielihyvällä todeta, että oikein
hyvin on lukujen läpikäynti ja
keskustelu luonnistunut näin verkon kauttakin.
Euroopan-laajuisen Urantialiikkeen (työnimi Blue Club) vuosittaiset kokoontumiset ovat jatkuneet jo muutaman vuoden ajan.
Tänä vuonna saimme juhlia yhdessä ystäviemme kanssa Jeesuksen syntymäpäivää aurinkoisessa
ja historiallisesti merkittävässä eurooppalaisessa metropolissa, ni-

mittäin Berliinissä. Osanottajia oli
mm. Saksasta, Itävallasta, Ukrainasta, Puolasta, Englannista,
Ruotsista, Norjasta, Eestistä ja
Suomesta sekä myös muualta päin
maailmaa kuten Kolumbiasta ja
Yhdysvalloista. Tapahtumassa oli
hyvin antoisaa keskustella muunmaalaisten kokemuksista kirjan
sanoman levittämisestä omissa
maissaan ja siitä kuinka erilaisia
näkökulmia kussakin maassa saattaa asian tiimoilta olla. Maiden
kulttuuriset erot tulivat erityisen
hyvin esille esimerkiksi silloin,
kun kuunteli, miten vilkkaat ja sosiaaliset kolumbialaiset ystävämme ovat onnistuneet levittämään
kirjan sanomaa monenkirjavien
sosiaalisten tapahtumien ja inter-
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netin välityksellä omassa maassaan. Tapahtumaan osallistujia oli
keskisestä Euroopasta eniten,
mutta toisaalta asukaslukuun verrattuna vielä kuitenkin suhteellisen vähän. Meitä suomalaisia tapahtumassa oli noin 15 henkilöä,
ja taisimmekin olla yksittäisenä
ryhmänä kaikkein isoin.
Tässä syksyn aikana yhdistyksemme on osallistunut kaksille messuille, joista toinen on jo perinteeksi muodostunut Hengen ja
Tiedon messut Helsingissä ja toinen messupaikka Lahdessa, joka
onkin aivan uusi messukaupunki
esitellä Urantia-kirjaa. Molemmissa messutapahtumissa on ollut paljon kävijöitä ja moni on tätä kautta saanut ensikosketuksen Urantia
-kirjaan. Omasta puolestani parhaat kiitokset kaikille esittelijöille,
ja toivotaan,

4/2014
että pitkäjännitteinen työ kirjan
esillä pitämisessä ja sen sanoman
esille tuomisessa kantaa hedelmää
ja tuo joukkoomme runsaasti uusia kirjan lukijoita.
Tulevista tapahtumista, joissa
olemme mukana, voisi mainita
Minä Olen -messut helmikuussa
2015 sekä yhdistyksen järjestämistä tapahtumista Helsingin esitelmätilaisuudet ja Urantia-kirjan lukijoiden talvipäivätapaamisen 23.–
25.1.2015 Kiljavalla. Oikein hyvää loppuvuotta teille kaikille lukijoille ja tervetuloa tilaisuuksiimme!
Raimo Ala-Hynnilä
Alla kuvaa suomalaisten ryhmästä Berliinissä (taisipa joku
jäädä vielä kuvan ulkopuolellekin).
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Päätoimittajalta
Heijaste-lehti pian 30-vuotias

S

euramme jäsenlehti Heijasteen
syntymästä tulee ensi vuonna
kuluneeksi 30 vuotta. Aikakirjat kertovat, että lehden perustamiskokous
pidettiin Espoossa 13.1.1985. Tässä
kokouksessa olivat mukana Ari A.
Kalaja, Seppo Kanerva, Aili Nurmiaho, Aarno Peltokoski, Joel
Rehnström, Tuomo Senola ja Satu
Sihvo. Lainaus Heijasteesta 1/1985:
Lehden perustamiskokous päätti, että
lehden keskeisenä sisältötavoitteena tulee olla pyrkimys kannustaa Urantiakirjan tutkimiseen ja näkemysten avartamiseen sekä sisäisessä että toisten
kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Lehden nimestä käytiin pitkä keskustelu, jonka yhteydessä tuli esiin toistakymmentä nimivaihtoehtoa. Lopulta
päädyttiin yksimielisesti nimeen Heijaste. Tämän nimen katsottiin olevan
sopusoinnussa lehden sisältötavoitteiden kanssa monitasoisuutensa vuoksi.
Nyt kolmenkymmenen vuoden päästä voimme itse kukin arvioida Heijasteen merkitystä suomalaisen Urantialiikkeen toiminnassa. Silloin ja siinä
tilanteessa, kun seuraakaan ei vielä
ollut perustettu, se tarjosi tarpeellisen
yhteydenpitokanavan lukijoiden ja
käännösryhmän välillä. Nyt sähköisen viestinnän aikana tilanne on toi-

nen, mutta edelleenkin paperilehti
tarjoaa ainakin osalle lukijoista konkreettisemman lukutapahtuman kuin
pelkkä nettiversio.
Silloin elettiin aikaa, jolloin kirjan kolmas kääntämisyritys oli lähtenyt liikkeelle Seppo Kanervan omistauduttua tähän vaikeaan ja pitkäjännitteisyyttä vaativaan tehtävään. Lehti on käsitellyt alusta lähtien perustavaa laatua olevia kysymyksiä, joista
esimerkkinä ensimmäisessä numerossa oleva Seppo Kanervan käännös
Bill Sadlerin artikkelista Veljeskunta
– ei kirkko eikä lahko. Artikkeli sisältää myös perustelut, miksi se ei ole
kumpaakaan vaan sosiaalinen ryhmä,
jolla on uskonnollinen tavoite. Kiinnostava luonnehdinta, jota voimme
miettiä suhteessa nykyiseen tilanteeseen, jossa lukijayhdistykset ovat järjestyneet ylätasolla kahdeksi hieman
erilaiseksi järjestöksi (UAI ja Fellowship).
Historiikki
Me suomalaiset olemme olleet onnekkaita saatuamme tiedon Viidennen Käänteentekevän Ilmoituksen
olemassaolosta jo 60-luvulla ja pian
sen jälkeen ensimmäisen vaiheen
käännösmonisteiden tuottamisen
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ryhmätyönä. Tässä numerossa on
julkaistu Risto Mäntysen keräämä
aineisto Urantia-kirjan rantautumisesta maahamme. Vaikka Urantialiikkeen tapahtumia 60–70-luvuilla
on käsitelty aikaisemminkin mm.
Heijasteen numeroissa 1/1985 ja
3/1993, on Riston kooste hyvä ja
laajempi yhteenveto tapahtumista ja
henkilöistä tuoden esiin ajan hengen
ja erityisesti heidän kiinnostuksensa
hengellisyyteen ja maapallon ulkoisen elämän etsintään. Ilman tätä
avainhenkilöiden missiota tuskin tietäisimme täällä Suomessa Urantianimisestä kirjasta vieläkään mitään.
Sarja onnekkaita tapahtumia johti
kontaktihenkilö Margit LiliusMustapan Suomeen Urantia-kirja
mukanaan juuri tuona aikana, kun
maaperä alkoi olla valmis sen vastaanottamiselle. Kirjassaan Ihminen
ja avaruuden avautuminen hän kertoo omasta henkisestä koulutuksestaan USA:ssa Kaliforniassa, jonne
hän meni heti toisen maailmansodan
jälkeen. Kirjassa hän kertoo tarinansa oittilaisen maatalon emännästä
amerikkalaiseksi Uuden Ajan apostoliksi, jonka tehtävänä oli tarjota
sisäiset kokemuksensa oppaaksi hengellisen etsijän tien valinneille yksilöille.
Hengen ja Tiedon messut
Hengen ja Tiedon messut olivat perinteisesti Helsingissä Suomalaisen
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Yhteiskoulun tiloissa lokakuun toisena viikonloppuna. Myös Suomen
Urantia-seuralla ja Urantia-säätiön
Suomen- toimistolla oli yhteinen
esittelytila. Tällä kertaa tilaa oli hieman enemmän, koska mukana oli
äänikirjan esittelyä ja isot banderollit. Lisäksi oli varattuna luokkahuone kahtena päivänä tietoiskutilaisuutta varten. Yleisöä ei ollut kovin
paljoa, mutta sitäkin kiinnostuneempia olivat muutamat kysyjät esimerkiksi Jeesuksen elämänvaiheista ja
mansiomaailmoista. Messuvieraat
tunsivat melko hyvin tuotteemme ja
suhtautuivat keskusteluihimme kiinnostuneesti. Tulevissa messutapahtumissa on hyvä olla mukana ja lisätä
infotilaisuuksien määrää sekä houkutella niihin mukaan myös uusia
kasvoja. Urantia-kirja oli entistä näkyvämmin esillä syksyn aikana pidetyillä messuilla Helsingissä ja Lahdessa. Näkyvyyttä entiseen on lisännyt esittelypaikalla olevat taustat.
Kun ohikulkija pysähtyi lukemaan
ja tutkimaan tekstejä, joista näkyvimpiä olivat jatkumot IhminenUniversumi-Ikuisuus ja Tiede–
Filosifia-Uskonto, esittelijän oli
helppo tarjota lisätietoa. Katso kuvaa lehden takakannessa.
Pertti Leinonen
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Katse tähtiin – kuinka Urantia-kirja
tuli Suomeen
RISTO MÄNTYNEN

Nykyaika – yhteiskunnassa on
tilaa uusille ajatuksille
Viime vuosisadan puolessavälissä
länsimaissa toivuttiin kahden raastavan ja kohtalokkaan maailmansodan aiheuttamasta tyrmistyksestä
keskittymällä sotien tuhojen korjaamiseen ja kansakuntien jälleenrakentamiseen. Suomessa hävitty sota
alkoi häipyä lähimuistista, kun
vuonna 1952 järjestettiin Helsingille
jo ennen sotaa myönnetyt olympialaiset. Samana vuonna Armi Kuuselan valitseminen Miss Universumiksi loi uskoa ja toivo paremmasta tulevaisuudesta alkoi viritä.
Maailmansotien aiheuttamista tuhoista huolimatta edellisellä vuosisadalla alkanut teollistumisen, kaupungistumisen ja teknologian kehittymisen vimma ei kuitenkaan laantunut. Päinvastoin, monien tekniikan alojen, kuten viestintä- ja rakettiteknologian, kehitys sai piristysruiskeen sodankäynnistä.
Syksyllä 1957 Neuvostoliitto
hätkähdytti koko maailmaa lähettämällä ensimmäisen satelliitin, Sputnikin, avaruuteen maata kiertävälle
radalle. Jo kuukautta myöhemmin

avaruudessa maata kiersi Laikakoira. Ihmiset olivat innoissaan.
Kuulaina syysiltoina kokoonnuttiin
yhdessä pihoille tiirailemaan taivailla kiitäviä satelliitteja. Ihmiskunta
oli tekemässä ratkaisevaa historiallista käännettä: tästä alkaisi avaruuden valloitus!
Teollistumisen ja kaupungistumisen
vuoksi työväestön ja keskiluokan
yhteiskunnallinen asema ja tulotaso
kohenivat. Koulutusta oli tarjolla
koko kansalle yhteiskuntaluokasta
riippumatta. Rippeetkin käskyvaltaan perustuvasta yhteiskuntajärjestyksestä olivat luhistumassa. Lakipisteessä kehitys oli 1960-luvun lopussa, kun nuoriso länsimaissa radikalisoitui. Amerikassa vastustettiin
Vietnamin sotaa ja Suomessa vallattiin Vanha ylioppilastalo. Nuoret
vannoivat rauhan ja rakkauden nimeen. Sukupuolisuhteiden sääntelyä
järjesteltiin uudelleen, ja yhteiskuntaetiikan suhteen kirkon ehdoton
valta-asema jatkoi murenemistaan.
Huima tieteen ja teknologian kehitys aiheutti haasteen valtauskonnolle. Kun kirkolla oli vaikeuksia
saattaa pyhät dogmikokoelmansa
mitenkään vastaamaan nopeasti ke-
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hittyneitä tieteen saavutuksia, ja
kun se usein jopa suhtautui niihin
vihamielisesti, oli jo vuosisadan
alussa alkanut uskonnon ja tieteen
välimaastoon syntyä tyhjiö, joka
alkoi täyttyä uusilla virtauksilla.
Ne sovittivat tieteen uudelleen
muokkaamaa maailmankuvaa ja
mitä moninaisimpia filosofisia
suuntauksia ihmisen hengelliseen
kaipaukseen.
Ilmapiiri oli altis uusille ajatuksille. Itämaisten uskontojen totuuksia, vanhoja parannusmenetelmiä ja alkeellista animistista taikauskoa yhdisteltiin uusilla tavoilla länsimaiseen filosofiaan ja kristilliseen perinteeseen. Alettiin harrastaa joogaa, kotona poltettiin
suitsukkeita, oltiin kiinnostuneita
akupunktiosta ja vaadittiin Tiibetin vapauttamista. Myöhemmin
1980-luvulla tätä uutta perinteisistä maailmanuskonnoista erottuvaa
uskonnollishengellistä liikettä
alettiin kutsua New Age liikkeeksi. New Age ei kuitenkaan ole mikään oppijärjestelmä,
vaan se on samankaltaisista arjen
yläpuolella olevista ilmiöistä kiinnostuneiden ihmisten muodostama vapaamuotoinen verkosto ja
löyhä liitto.
Hämärän rajamailla – maan ulkopuolisesta älyllisyydestä tulee valtamedian spekulaation aihe
Sitä mukaa kuin tiede on pysty-
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nyt avaamaan äärettömältä tuntuvan avaruuden salaisuuksia, on se
samalla ruokkinut ihmisen mielikuvitusta, ja jo 1800-luvulla alettiin epäillä, ettei ihmiskunta ole
maailmankaikkeudessa yksin. Ihmiskunnan tekemään avaruuden
valloitukseen viittasi Jules Verne
vuonna 1865 julkaistussa romaanissaan Maasta kuuhun. H. G.
Wellsin vuonna 1898 julkaistu romaani Maailmojen sota puolestaan
kertoo, kuinka marsilaiset joutuvat hylkäämään elinkelvottomaksi
saastuneen planeettansa ja hyökkäävät maahan. Kun vuonna 1938
lähetettiin Yhdysvalloissa Wellsin
romaanin pohjalta uutislähetyksen muotoon muokattu radiokuunnelma, joutui osa kesken lähetyksen kanavalle tulleista kuuntelijoista paniikkiin. He aivan oikeasti uskoivat, että maa on joutunut ulkoavaruudesta tehdyn
hyökkäyksen kohteeksi.
Heti sen jälkeen, kun monien
pohjoisamerikkalaisten lehtien
etusivuilla oli julkaistu washingtonilaisen lentäjän Kenneth Arnoldin kuvaus lentävistä lautasista,
syntyi ensimmäinen ufohavaintojen tulva Kanadassa ja Yhdysvalloissa loppukesän 1947 aikana.
Ufohavainnot olivat uutisaiheita
valtamediassa 1950-luvulla toistuvasti. Jo heti 1950-luvun alussa havainnot yhdistettiin ulkoavaruudesta tulleisiin vierailijoihin esi-
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neiden outojen, jopa fysiikanlakien vastaisten lentoratojen ja väitettyjen maahan laskeutumisten
vuoksi.
Samalla alkoi julkisuuteen tulla, ei vain pelkästään havaintoja
ulkoavaruudesta tulleista vierailijoista, vaan myös kuvauksia näitten vierailijoitten, humanoidien,
kanssa käydystä kommunikaatiosta. Suurta huomiota sai puolalaissyntyinen yhdysvaltalainen kirjailija George Adamski kirjoillaan
Flying Saucers Have Landed
(Lentävät lautaset ovat laskeutuneet) 1953 ja vuonna 1962 suomeksi julkaistulla teoksella Olen
ollut lentävällä lautasella.
Kirjoissaan Adamski kertoo olleensa kosketuksissa venuslaisten
kanssa. Ajatustenvaihto naapuriplaneetalta tulleen avaruusaluksen
kapteenin, Orthonin, kanssa sujui
telepatian avulla. Venuslaisten hyväntahtoinen viesti ihmiskunnalle
oli sopusoinnussa Adamskin Kaliforniaan perustaman kristillisesoteerisen luostarin sanoman
kanssa. Teoksissa julkaistiin myös
lentävistä lautasista kuvia, joita
tarkempien tutkimusten jälkeen
pidettiin väärennöksinä.
Ufoista tehtyjä juttuja julkaistiin säännöllisesti valtamediassa,
niin televisiossa kuin päivä- ja
viikkolehdissäkin, aina 1970-luvun
loppupuolelle saakka. 1980-luvulla
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tahti alkoi harventua, ja vuosisadan lopussa aihepiiriin liittyvät jutut arvostetuissa julkaisuissa ja
kansallisilla televisiokanavilla olivat enää satunnaisia.
Tällä vuosisadalla aihepiiri on
joutunut marginaaliin eikä se enää
kiinnosta suurta yleisöä. Kiinnostus ufologiaan on hiipunut sekä
tieteen kehittymisen että uusien
sukupolvien paremman koulutustason vuoksi. Tätä nykyä Venuksesta tullut muukalainen tuntuu
tieteellisten tosiasioiden perusteella vieläkin epätodennäköisemmältä kuin viime vuosisadan puolessa
välissä. 1950- ja 1960-luvulla julkaistut kuvat ufoista näyttävät nykyiseen science fiction -kuvastoon
tottuneista nuorista yhtä hellyttäviltä kuin tuohivirsut lenkkareiden rinnalla.
Viime vuosisadan puolenvälin
ufologit olivat kuitenkin aikakautensa uranuurtajia. He vaikuttivat
myös siihen, että viranomaisten ja
tieteentekijöiden skeptinen suhtautuminen maan ulkopuoliseen
elämään alkoi muuttua myönteisemmäksi vuosisadan loppupuolta
kohti tultaessa. Pohjois-Amerikan
avaruushallinto NASA toteutti
SETI (Search for Extra Terrestial
Intelligence) -hankkeen 1990luvulla. Sen aikana pyrittiin löytämään vieraiden sivilisaatioiden
avaruuteen lähettämiä radiosignaa-
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leja. Hankkeen tuloksena voitiin
kuitenkin todeta, ettei avaruudessa ole voimakkaita mikroaaltolähettimiä. Se ei kuitenkaan tieteen
kannalta merkitse sitä, etteikö
muualla avaruudessa voisi olla
älyllistä elämää.
Vastausta luonnontieteiden
kosmologisiin kysymyksiin etsii
tätä nykyä kaksi suhteellisen
nuorta ja nopeasti kehittyvää tieteenalaa. Avaruustähtitiede havainnoi maailmankaikkeutta päivä päivältä yhä tarkemmin avaruudessa kiertävistä satelliiteista
ja luotaimista käsin, ja astrobiologia pyrkii selvittämään niitä olosuhteita, jotka tarvitaan elämän
syntymiseen muissa aurinkokunnissa, muilla taivaankappaleilla ja
planeetoilla.
Se sama uteliaisuus maailmankaikkeuden älyllisyyttä kohtaan,
joka innoitti ufologeja viisikymmentä vuotta siten, kanavoituu
nykyään hartaasti harjoitettujen
tieteenalojen kautta. Jos puoli
vuosisataa sitten monen tiedemiehen mielestä maan ulkopuolinen
elämä oli pikemminkin fiktiota
ja fantasiaa, on nykytieteen kannalta muun elämän olemassaolo
mittaamattoman laajassa maailmankaikkeudessa erittäin varteenotettava ja mielenkiintoinen
hypoteesi.
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Kolmannen asteen yhteys –
maaperää Suomessa valmistellaan ilmoitusta varten
Urantia-kirjan ensimmäinen painos julkaistiin Chicagossa vuonna 1955. Kirjan ilmestymisen aikoihin toisen maailmansodan
kauhut olivat takanapäin ja lännessä koettiin ennen kokematon
taloudellisen toimeliaisuuden ja
teknisen kehityksen aikakausi.
Sodan runtelema Keski Eurooppa nousi tuhkasta kuin
Feeniks-lintu. Usko tulevaisuuteen heräsi. Yhteiskunnalliset
normit olivat liberalisoitumassa.
Menneisyyteensä itsensä kahlinneella kirkolla ei ollut enää ehdotonta yksinoikeutta tulkita maailmaa niin kuin vielä maailmansotia edeltävällä aikakaudella. Kun
Neuvostoliitto aloitti avaruuden
valloituksen Sputnikeillaan, oli
ufoista tullut yleisen mielenkiinnon kohde lännessä.
1960-luvun alussa ufojen aiheuttama innostus oli Suomessakin
niin suurta, että ilmiötä tutkimaan perustettiin Lentolautasliitto. Perustamisasiakirjassa yhdistyksen toiminnan periaatteita kuvataan näin:
Lentolautasten olemassaoloa
voidaan pitää todistettuna. Lentolautasilla tarkoitetaan muista maa-

HEIJASTE
ilmoista peräisin olevia ohjattuja
lentäviä esineitä. Pidetään todennäköisenä, että lentolautasilla liikkuu avaruuskansojen edustajia,
jotka ovat yhteydessä joihinkin
maan kansalaisiin. Pidetään mahdollisena sitä, että avaruuden kansoilla on merkittävä sanoma
maan ihmisille. Hankkeen puuhamiehiä olivat Joel Rehnström,
Arvi Merikallio sekä Ilpo Koskinen. Ilpo Koskinen oli Finnairin
lentokapteeni, joka kiinnostui ilmiöstä nähtyään lennon aikana
outoja lentäviä valokiekkoja koneen ohjaamosta. Rovastina Arvi
Merikallio oli hyvä valinta järjestön keulamieheksi tuomaan asialle uskottavuutta. Merikallio oli
vakuuttunut siitä, että avaruudessa on elämää, vaikkeivät hänen
lestadiolaiset uskonveljensä hyväksyneetkään hänen ufoharrastusaan.
Joel Rehnströmin mielestä
kysymys oli tärkeästä ilmiöstä.
Hänen mielestään kaikkien suomalaisten olisi saatava tietää
maan ulkopuolisesta älyllisyydestä, ja hän otti sanoman levittämisen elämäntehtäväkseen. Koska
hänellä kauppatieteiden maisterina oli jo laaja kokemus yritystoiminnasta, hän perusti Vimanakustantamon edistämään asiaa.
Se julkaisi suomennettuina vuonna 1962 Adamskin kirjat Lentä-
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vät lautaset – onko niitä? ja Olen
ollut lentävällä lautasella sekä
Daniel W. Fryn kirjan Lentävät
lautaset kertovat. Vimana valittiin nimeksi, koska ikivanhoissa
sanskritinkielisissä eeppisissä runoelmissa sanalla tarkoitetaan
lentävää palatsia. Sanan tulkittiin
viittaavan vanhaan perimätietoon maapallolla vierailleista lentävistä lautasista.
Myöhemmin Interplanetaristit ry:ksi muuttuneen yhdistyksen jäsenlehden nimeksikin valittiin Vimana. Sen levikki oli parhaimmillaan 1 500 kappaletta.
Yhdistys julkaisi ilmoituksia
maakuntalehdissä ja pyysi suomalaisilta ufohavaintoja. Niitä
saatiinkin muutama kymmen.
Kun havainnoista kerrottiin paikallislehdille ja ne tekivät niiden
pohjalta juttuja, saatiin asialle lisää julkisuutta. Yhdistys seurasi
aktiivisesti myös tilannetta maailmalla, raportoi siitä suomalaisille ja toisaalta välitti tietoja suomalaisten havainnoista alan harrastajille Saksaan ja Englantiin.
Adamskin oli määrä käydä
Suomessa. Euroopan-matkansa
aikana hän kuitenkin peruutti
Suomeen tulon Tanskasta käsin.
Peruutuksensa syyksi hän ilmoitti taivaallisilta tarkkailijoilta saamansa tiedot, joiden mukaan aika Suomen-matkaan ei juuri nyt
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olisi otollinen. Suomeen saatiin
kuitenkin laajasti kontaktihenkilönä mainetta saanut Daniel Fry, joka kertoi vierailleensa lentävissä
lautasissa useasti. Myös hänen kertomuksensa herättivät paljon epäilyjä, koska hän ei läpäissyt erästä
valheenpaljastustestiä ja hänen
ufoista ottamiaan kuvia pidettiin
väärennöksinä.
Samoihin aikoihin interplanetisteihin oli yhteydessä suomalaissyntyinen amerikkalainen ballerina Margit Mustapa (o.s. Lilius),
jolla oli samankaltaisia kokemuksia venuslaisista kuin Adamskilla.
Hän etsi suomalaista kustantajaa
kokemuksiaan käsitteleville teoksilleen Spaceship to the Unknown
(Avaruusaluksella tuntemattomaan) ja Book of Brothers (Veljien
kirja).
Vuonna 1965 Mustapa tuli Suomeen esittelemään kirjojaan ja kokemuksiaan interplanetisteille.
Kirjassaan hän tulee maininneeksi
Urantia-kirjan yhtenä esimerkkinä
siitä, kuinka maan ulkopuoliset
tarkkailijat pyrkivät saamaan
oman sanomansa ihmiskunnan tietoisuuteen. Itse hän ei ollut varsinaisesti Urantia-kirjan lukija, vaikka pyynnöstä lähettikin niteitä
kirjasta Yhdysvalloista joillekin
suomalaisille.
Vuonna 1965 Ilpo Koskinen
hankki pari Urantia-kirjaa Ameri-
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kasta ja toi ne Suomeen. Toisen
kirjan hän antoi Aili Nurmiaholle. Aililla oli kuitenkin vaikeuksia
lukea muutenkin vaikeaselkoista
kirjaa englannin kielellä, ja niinpä
hän lainasi sen Joelille. Kun Joel
ryhtyi selailemaan kirjaa, hän tulikin lukeneeksi sitä kolme vuorokautta melkein yhtä soittoa. Tässä
se nyt oli: superilmoitus,
”avaruuden kansojen merkittävä
sanoma maan ihmisille”.
Lost in translation – kirjaa
aletaan suomentaa
Tämän jälkeen interplanetistien
johtohenkilöiden, Joelin, Ailin ja
Ilpon, mielenkiinto kohdistui pelkästään Urantia-kirjaan. Koska
kirja tuntui merkittävältä ja käänteentekevältä, alettiin puuhata sen
suomentamista. Kaikilla suomalaisilla pitäisi olla mahdollisuus lukea
ihmiskunnan kannalta merkittävää sanomaa omalla äidinkielellään. Vuoden 1968 alussa julkaistiin Helsingin Sanomien etusivulla
kahden palstan ilmoitus, jossa interplanetistit etsivät englannin kielen t a it o i sia su o m ent aj ia
”ainutlaatuiselle uskonnollisfilosofis-tieteelliselle tekstille. Ei
palkkiota”, ilmoituksessa todettiin.
Ilmoituksen perusteella interplanetisteihin oli yhteydessä miltei
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kolmekymmentä ihmistä. Käännöstyö alkoi vähitellen organisoitua. Kokoustila vaihtui Simonkadulta Pauligin huvilalle Sibeliuksen puistoon. Käännökset kulkivat yleensä Joelin tai Martti Vannisen tarkastuksen kautta Aili
Nurmiaholle, joka kiinnitti huomiota oikeakielisyyteen ja pyrki
valvomaan, että kirjan keskeiset
käsitteet ja termit käännettiin yhdenmukaisesti. Vaikka kääntäjiä
oli yhteensä kolmisenkymmentä,
niin pääosa käännöstyöstä jäi kuitenkin Lisse Gullichsenin, Helvi
Nikkasen ja Ulla Pyhälän harteille.
Käännössopimus Chicagossa
toimivan Urantia-säätiön kanssa
tehtiin tammikuussa 1970. Suomalaisten puolesta sen allekirjoittivat
Aili Nurmiaho, Viljo Jääskeläinen ja Joel Rehnström ja säätiön
puolesta silloinen säätiön varapuheenjohtaja Thomas A. Kendall.
Urantia-säätiöön oli syntynyt
Suomesta keskusteluyhteys, kun
Suomeen oli tilattu kirjoja useasti.
Joel sai käännösten puhtaaksikirjoittajiksi Maila Kukkosen,
Helinä Harjun ja Tuula Parviaisen. Kalevi Eklöf huolehti tekulaisen kurssikaverinsa Esa Lindbergin ja Pertti Leinosen kanssa
siitä, että vahakselle kirjoitetut luvut saatiin monistettua ennen kutakin Pauligin huvilalla pidettyä
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yhteistä istuntoa. Paperit laitettiin
monistesivu kerrallaan pinoihin
pöydille ja kukin osanottaja kiersi
salin ja poimi itselleen käsittelyssä
olevat luvut sivu kerrallaan. Yhdellä istuntokerralla käsittelyssä
oli pari käännettyä kirjan lukua.
Urantia-kirjan ympärille muodostuneessa toiminnassa oli mukana noin satakunta innokasta entistä interplanetistia. Muu toiminta
jäi. Pauligin huvilalla pidettiin
myös tilaisuuksia, joissa verrattiin
Urantia-kirjan, kristinuskon ja teosofian käsityksiä jälleensyntymästä, pelastumisesta ja muista uskonnollisista peruskysymyksistä
toisiinsa.
Ufotutkimus elpyi uudelleen
vasta, kun Tapani Kuninkaan
johdolla vuonna 1973 perustettiin
Tampereelle Suomen Ufotutkijat
ry. Myöhemmin Kuninkaasta tuli
myös rajatietoon keskittyneen
Ultra-lehden päätoimittaja ja Rajatieto-kustantamon toimitusjohtaja.
Alussa Urantia-kirjassa kiinnostusta herättivät eniten maapallon historiaa käsittelevät luvut:
Aatami ja Eeva, Planeettaprinssi ja
etenkin Luciferin ja Caligastian
kapina. Koska englannin kielen
taito oli 60-luvun Suomessa vielä
rajallista eikä mukana ollut ammattikääntäjiä, niin käännösten
taso vaihteli. Myöhemmissä tar-
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kastuksissa saatettiin havaita, että
jokin kirjan kohta oli käännetty
juuri asian päinvastaisessa merkityksessä.
Interplanetistien toimintaan oli
60-luvulla tullut mukaan monenlaisia hämärän rajamaille asemoituneita ihmisiä. Mukana oli niin
parapsykologiasta, okkultismista,
ruusuristiläisyydestä, teosofiasta
kuin muustakin rajatiedosta motivoituneita henkilöitä. Urantiakirja vahvisti aavistuksen siitä, ettei ihmiskunta ollutkaan maailmankaikkeudessa ypöyksin. Monille kirja oli vain kuitenkin yksi
niistä kaikista mahdollisista kanavista, millä tietoa voitiin saada ihmissilmän näkökyvyn ulkopuolella olevista lähteistä. Jotkut mukana olleista saattoivat kertoa astraaliruumiissa tekemistään käynneistä Manalassa ja kuvailla siellä tapaamiaan taruolentoja. Jotkut taas
esittäytyivät selvänäkijöinä, ja jotkut puolestaan kanavoivat myöhemmin täydennystä Urantiakirjan lukuihin.
Tämän Pauligin huvilalle kokoontuneen innostuneen ydinryhmän ulkopuolella kirjaa esiteltiin
muissakin yhteyksissä. Innokas
Urantia-kirjan puolestapuhuja oli
radioastronomi Stefan Tallqvist,
joka sai huomiota ilmoitukselle
esittelemällä kirjan pohjalta tekemäänsä ultimatoneihin perustuvaa
atomimallia lehdistölle. Arkkiteh-

4/2014
ti Bey Heng taas esitteli kirjaa
Suomen parapsykologisen tutkimusseuran tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.
Käännöstyön varhaisissa vaiheissa kukaan ei tullut huomanneeksi esimerkiksi sitä, ettei Urantia-kirja mitenkään tue monen
mukana olleen hellimää uskomusta sielunvaelluksesta. Siihenkään ei
kiinnitetty huomiota, että ilmoitus itse asiassa kertoo olevansa jatkoa kristilliselle opetukselle. Kirjan tavoitteena on korjata kristinuskon vääristämiä Jeesuksen
opetuksia ja täydentää aikaisempia
jumalallisia ilmoituksia valaisemalla kosmologiaa nykytieteen ja nykyisen koulutustason muokkaaman maailmankuvan vaatimalla
tavalla.
Kirjassa esitetään profetia siitä,
että uinuttuaan institutionaalisen
ja dogmatisoituneen kristillisen
teologian painolastin alla vuosisatoja Jeesuksen opetuksen keskeisin
sanoma, Jeesuksen uskonto, vielä
kerran ryömii esiin toukkakotelostaan ja uudistunut kristillinen
kirkko lehahtaa uuteen lentoon
perhosin siivin. Koska ihmismielen kehitelmät kristillisestä teologiasta eivät pysy enää kiivaasti kehittyneen maailmankuvan tahdissa, tarvitaan ilmoitus auttamaan
ihmiskuntaa ylös metafysiikan
upottavasta suosta.

HEIJASTE
Avaruusseikkailu 2001 –
uutta vuosituhatta kohti
Koko kirjan ensimmäinen käännösversio oli valmis 1970-luvun
puolessa välissä. Pariksi vuodeksi
arvioitu urakka oli venähtänyt jo
miltei vuosikymmeneksi. Kun alkuinnostuksen jälkeen mielenkiintoisimmat ihmisen luontaisinta
mielikuvitusta kiihottaneet luvut
kirjan kolmannesta ja neljännestä
osasta oli saatu käännetyksi, tuntui
monien vaikeaselkoisten uskonnollisfilosofista viisautta sisältävien
lukujen kääntäminen yhtä vaikealta kuin tervanjuonti.
Käännöksestä pyydettiin arvio
ammattikielenkääntäjiltä, kun säätiön silloinen puheenjohtaja Tom
Kendall oli tulossa Suomeen vaimonsa Carolynin kanssa. Arvioitsijat kuitenkin totesivat, ettei käännös vastaa tarpeeksi alkutekstiä.
Kuten joukkuepelin lopun ratkaisevissa vaiheissa, käännösryhmä
pyrki tiivistämään rivejään 1970luvun lopussa. Aili otti vastuulle
terminologian yhdenmukaistamisen, kun taas Lisse pyrki vastaamaan koko käännöstekstin läpikäymisestä ja korjaamisesta.
Kun Lissen ja Ailin koordinoima käännösurakka oli valmis,
pyysi Joel ammattikielenkääntäjää
arvioimaan paranneltua käännöstä.
Arvio käännöksen laadusta oli
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melko tyrmäävä. Käännöksessä oli
vielä paljon kohtia, joissa alkuteksti oli ymmärretty kokonaan väärin, jopa päinvastaisessa merkityksessä. Suomen kielen käyttökään ei
ollut sujuvaa, vaan siitä paistoi läpi
alkutekstin sanajärjestys ja lauserakenteet, anglismi.
Arvion antanut ammattikääntäjä oli Seppo Kanerva, joka oli tutustunut kirjaan 1970-luvun lopussa ja josta oli tullut kirjan lukija.
Niinpä Joel tarjosi käännösurakkaa Sepolle. Kun Sepon tekemät
käännösnäytteet oli arvioitu ja hyväksytty, organisoitiin kääntäminen, nyt kolmannen kerran, uudestaan. Uutta käännöstä päästiin
tekemään vuonna 1984.
Kolmas kerta toden sanoo! Suomenkielisen kirjan ensimmäinen
painos julkaistiin vuonna 1993.
Kolmen vuosikymmenen urakka
oli saatu päätökseen. Ne uudet aatevirtaukset, jotka laskeutuivat
Suomeen viime vuosisadan puolessa välissä lentävillä lautasilla, olivat
saaneet uuden muodon. Vuosisadan lopussa ulkoavaruudesta, elämän peruskysymyksistä ja kosmologiasta kiinnostuneet ihmiset olivat jakautuneet kolmeen toisistaan
poikkeavaan etsijöiden ryhmään:
fyysisen maailmankaikkeuden ja
elämän syntyä tutkiviin tiedemiehiin, uusista hengellis-filosofisista
ajatussuuntauksista ja rajatiedosta
inspiroituneisiin paremman elä-
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män tavoittelijoihin sekä Urantiakirjaa vakavasti otettavana hengellisenä oppaana lukeviin Jeesuksen
seuraajiin. Kun Tapani Koivula
kysyi Aililta vuosituhannen vaihteen jälkeen, mitä tältä puolen
vuosisadan matkalta jäi käteen,
vastasi hän empimättä: ”Jeesus!”
Kuolevainen ihminen kokee
Urantialla parastaikaa suurenmoista aikakautta, jolloin näköpiirit
avartuvat ja käsitykset laajenevat,
ja hänen kosmisen filosofiansa on
vauhditettava kehitystään pysyäkseen inhimillisen ajattelun älyllisen
areenan laajentumisen tasalla.” [104:3.2]
Nykyaika kieltäytyy hyväksymästä uskontoa, joka on ristiriidassa tosiasioiden kanssa ja joka ei ole
sopusoinnussa omien korkeimpien
totuus-, kauneus- ja hyvyyskäsitystensä kanssa. Se hetki on koittamassa, jolloin nykypäivän vääristyneen
ja kompromisseilla pilatun kristinuskon oikeat ja alkuperäiset perustukset – Jeesuksen reaalinen elämä ja opetukset – löydetään uudelleen. [195:9.5] Mutta olkaa kärsivällisiä! Kun nykyinen taikauskon
vastainen kapina on ohitse, jäljellä
ovat Jeesuksen evankeliumin totuudet luomassa kirkasta valoa uudelle
ja paremmalle tielle. [195:9.1]
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Epilogi
Tämä lyhyt historiikki keskittyy
vuosiin 1960–1983. Tältä ajalta ei
ole jäänyt paljonkaan Urantiakirjaan liittyvää kirjallista arkistomateriaalia Suomessa. Pauligin
huvilalle kertynyt aineisto tuhottiin sen jälkeen, kun Urantiasäätiölle luvattiin, että kaikki vanhat käännösmonisteet hävitetään
suomenkielisen kirjan ilmestymisen jälkeen. Tämä artikkeli perustuu Joel Rehnströmin, Helinä
Harjun, Kalevi Eklöfin ja Pertti
Leinosen haastatteluihin. Joel oli
mukana jo 60-luvun alussa perustamassa Lentolautasliittoa; muut
haastateltavat tulivat mukaan toimintaan 60-luvun lopussa. Haastattelut tehtiin joulu–tammikuussa
2013–2014. Lähteenä on käytetty
myös Wikipediaa ja Tapani Koivulan kirjaa Kosminen kosketus.
Haastateltavat ovat tarkastaneet
artikkelin asiasisällön.
Pyrin valottamaan artikkelissa
niitä kyseisen aikakauden olosuhteita, jotka mahdollisesti vaikuttivat siihen, että Urantia-kirjaan
suhtauduttiin myönteisesti. Tulkinta on subjektiivinen. Minusta
kuitenkin näyttää siltä, että siihen
inhimilliseen kaipaukseen, että joku avaruuden kehittyneempi rotu
auttaisi neuvoillaan ihmiskuntaa
kohti parempaa tulevaisuutta, vas-
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tattiin niin täysimääräisesti ja perusteellisesti, että ihmiskunnalta
menee seuraavat tuhat vuotta niitten kaikkien kysymysten keksimiseen ja esittämiseen, mihin löytyy
vastaus Urantia-kirjasta.
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Väliotsikoissa olen käyttänyt
joittenkin tunnettujen elokuvien
otsikoita, jotka viittaavat kyseiseen aikajaksoon ja sen tapahtumiin jollakin yleisellä tasolla.

Aiheesta muualla
Helinä Harju: Urantia-liikkeen alkutaival Suomessa, Heijaste 2/1993, www.urantia.fi
Joel Rehnströmin haastattelu, Heijaste 1/1985
Seppo Kanervan haastattelu, Heijaste 3/1993
Mark Kulieke: Erään ilmoituksen synty, Kolmas laitos, 1994, www.urantia.fi
Tapani Koivula: Kosminen kosketus, Ufo Finland, 2013

Onnellisuus mielen hallinnan työkaluna
Jukka Makkonen

M

itä tahansa kirjan keskeistä
käsitettä on vaikea analysoida irrallisena ilmiönä. Maailma
näyttäisi olevan verkostomainen
järjestelmä, jossa kaikki osat ovat
voimakkaasti toisiinsa kytkeytyneenä. On lähinnä arvovalinta, mistä
käsiteanalyysin rönsyt katkaisee.
Tähän artikkeliin olen valikoinut
mielen ihmisen osasista ja pohdin
onnellisuuden tunnetta kehittymisen työkaluna. Tekemäni rajaukset
ovat karkeita ja useat keskeiset asiat
jäivät vain maininnan tasolle, jotta
sain pidettyä tekstin suppeana.
Artikkelin taustaksi on hyvä
tietää mielen, personaallisuuden,
sielun ja ruumiin yhteydet. Näitä

on pohdittu kattavasti useissa aikaisemmissan artikkeleissa, joten tyydyn viittaamaan pariin lähteeseen.
Esimerkiksi Jyri Härkösen Pro gradu (2005) ”Urantia-kirjan ihmiskäsitys” ja Matti Tossavaisen Heijasteartikkeli (2/2002) ”Sielu – Ajatuksensuuntaajan ja persoonallisuuden
yhteistyön tulos” koostavat kattavasti keskeiset käsitteet ruumis,
mieli, persoonallisuus, Ajatuksensuuntaaja ja sielu. Tossavainen esittää lisäksi lukuisan määrän mielenkiintoisia kysymyksiä jatkopohdittavaksi.
Tekstien valossa sielu näyttäisi
kehittyvän yllättävänkin itsenäiseksi ja omatahtoiseksi olevaiseksi.
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Mieli on eräänlainen prosessointi
työkalu ja kommunikointiväylä
kehittyvään sieluun ja Ajatuksensuuntaajaan. ”mieli, johon sisältyvät
muisti, järki, arvostelukyky, luova
mielikuvitus, käsitteiden yhdistelykyky, päättelykyky, valintakyky
” (106:10). On ihmisestä itsestään
kiinni, minkä tarkoituksen palvelemiseen esimerkiksi muistinsa ja
järkensä valjastaa. Jos on päätynyt
täyttämään Isän tahdon, on tärkeää kehittää mieltä havaitsemaan Jumalan kannalta ”olennainen”.
Mielen hallintaan saaminen
lienee yksi ihmiselämän tärkeimmistä tavoitteista. ”Kun Jeesus Nasaretilainen astui Jordaniin tullakseen kastetuksi, hän oli tämän maailman kuolevainen, joka oli päässyt
ihmisen evoluutionmukaisen kehityskaaren huipulle kaikessa sellaisessa, jossa oli kysymys mielen hallintaansaamisesta ja itsensä henkeensamastamisesta.” (1511:2) Sitaatista
on hyvä huomata, että Jeesus saavutti ”huipun” ennen julkista toimintaansa eli niin sanotusti tavallista arkea eläneenä. Tämä toiminee meillekin kannusteena.
Mielen hallintaan saamisen
edellytyksiä, keinoja ja virikkeitä
Urantia-kirja on pullollaan. Useat
näkemykset tosin meinaavat jäädä
hieman etäisiksi. Tämän vuoksi
haluaisinkin tässä artikkelissa kohottaa onnellisuuden tunteen yhdeksi tärkeäksi ja erityisen käytän-
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nölliseksi kehitystyökaluksi.
Onnellisuudesta on kirjassa sanottu paljon ja seuraavalla sitaatilla
koitan tiivistää sanomaa.
”Inhimillinen onnellisuus saavutetaan, vasta kun kokoavan ja valvovan persoonallisuuden yhdentynyt
tahto koordinoi ja saattaa sopusointuun minuuden omaa parasta tavoittelevan halun ja korkeamman
minuuden (jumalallisen hengen) esille tuoman pyyteettömyydenhalun.
Evolutionaarisen ihmisen mielellä
on aina vastassaan se visainen pulma, että sen pitää toimia erotuomarina kamppailussa, jota käydään toisaalta emotionaalisten impulssien
luonnollisen laajenemisen, toisaalta
hengelliseen ymmärrykseen, aitoon
uskonnolliseen pohdiskeluun, perustuvien epäitsekkäiden yllykkeiden
moraalisen kasvun välillä. ”(1134:4)
Sitaatin ensimmäinen virke on tuskallisen vaikea, mutta eikö siinä
viitata mielen haltuun saamiseen ja
siitä syntyvään onnellisuuden tunteeseen. Jälkimmäinen virke taasen
kuvaa ristiriidan, jonka kanssa
kamppailemme arjessa. Eläin pitäisi saada kesytettyä ja esimerkiksi
mieli palvelemaan korkeampaa tarkoitusta.
Seppo Niskanen koostaa artikkelissa ”Ihmisen onnellisuudesta” Heijasteessa 2/2000 onnellisuuden elementtejä. Yleistäisin edellytykset karkeasti kahteen. Toisaalta
tarvitaan usko, sillä onnellisuudel-
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la on hengellinen pohja. Toisaalta
tarvitaan toimintaa muiden persoonien kanssa eli epäitsekästä palvelemista ja kokemusten jakamista. Jälkimmäisen havainnon perusteella
onnen tunne olisi ilmeisesti saavutettavissa ilman uskoakin, mutta vain
osittaisena. Jos toimii yhteiskunnassa
lähimmäisen rakkautta kunnioittaen,
edistää todennäköisesti samalla Isän
tahtoa. Onnellisuus ei kuitenkaan
kirjan ajatusten valossa pääse huippuunsa, sillä jotain keskeistä puuttuu
eli usko Jumalaan. Tämä ilmiö voidaan ehkä havaita nykyyhteiskunnassa. Aineelliset puitteet
ovat kunnossa ja ihmiset kokevat onnellisuutta, mutta silti jotain uupuu.
Jokin kaivertaa ja haastaa epäilemään
”oravan pyörässä juoksua”.
Onnellisuus on ihmisen elämässä tärkein tavoiteltava tunne. Kirjan
perusteella pysyvä onnellisuus on
kytketty palvelemaan korkeampia
tavoitteita eikä siis eläimellisiä tarpeita. Onnellisuutta voitaneen siis pitää
erittäin vahvana indikaationa siitä,
että olemme oikealla polulla. Vastaavasti onnettomuuden tunne on viesti, että kaikki ei ole kohdallaan. Syy
onnettomuuteen voi olla ympäristössä, mutta oma suhtautuminen lienee
kuitenkin avaintekijä. ”Onnellisuus
riippuu kovin vähän ympäristöstä, jos
kohta miellyttävät olosuhteet voivatkin myötävaikuttaa siihen suuresti.” (1573:1, alleviivaus lisätty)
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Onnellisuus on kokoava tunne.
Voisivatko tunteet yksiselitteisesti
olla mielen kautta tapahtuvaa viestintää? ”Mieli tietää määrän, reaalisuuden, merkitykset. Mutta laatu – arvot – tuntemalla tunnetaan. Se, joka
tuntee, on tietävän mielen ja siihen
liittyvän todellistavan hengen keskinäinen luomus” (1219:6). Jälkimmäinen virke näyttäisi viittaavaan kehittyvään sieluun. Tuskin on poissuljettua, etteikö Ajatuksensuuntaaja
myös antaisi neuvoja tuntemusten
kautta.
Tulkinnoissa täytyy tosin olla
hieman varovainen, sillä tietty järjellisyys tai tyyneys pitää tunteissakin
olla mukana. ”Aito hengellinen hurmio liittyy tavallisesti suurenmoiseen
ulkonaiseen tyyneyteen ja miltei täydelliseen tunteiden hallintaan.” (1000:4) On myös syytä erottaa nopea, hetkeen liittyvä mielihyvä
onnellisuudesta. Tietyssä tilanteessa
olemme saattaneet kokea mielihyvää, mutta jälkikäteen olemme ehkä
katuneet ja voineet pahoin. Myös
päinvastaista tapahtuu. Hetkellisestä
epämukavuuden tunteesta seuraa ylpeys ja ilo.
Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen ei kuitenkaan ole ihan
helppo juttu. Ehkä juuri siksi sille
tarvitaan oma koulu morontiamaailmassakin: ”Tällaiset koulut on mansiomaailmoissa järjestetty kolmeksi
yleisryhmäksi, joista kuhunkin kuuluu

22

HEIJASTE

sata jakautumaa: ajattelun koulut, tuntemisen koulut ja tekemisen
koulut.” (551:1, alleviivaus lisätty).
Tunteiden tunnistaminen ja hallinta ovat myös nykyajassa tärkeäksi
koettu osa ihmissuhdetaitoja. Esimerkiksi vanhempia kehotetaan
sanoittamaan lapsille näiden kokemat tunteet. Myös aikuisia ihmisiä
ohjataan tunnistamaan sisällä myllertävä tunne, jotta sitä pääsee käsittelemään.
Loppupäätelminä esittäisin,
että tunteet voivat auttaa ihmistä
kehittymään. Niin kummalliselta
kuin se kuulostaa onnellisuudesta
poikkeavat tunteet voivat olla
kaikkein tärkeimpiä. Ne voivat
viestiä ontuvista valinnoista ja kehottaa toimimaan eri tavalla. Negatiivisten tunteiden skaala on laaja aktiivisesta vihasta ja surusta esimerkiksi kyllästyneisyyteen, masentuneisuuteen ja välinpitämättö-
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myyteen. Olen koostanut muutamia tunnesanoja oheiseen taulukkoon esimerkinomaisesti. Internet
ja kirjallisuus tarjoavat lisää.
Tunteen tunnistamisen jälkeen pitäisi istahtaa pohtimaan syitä tunteen taustalla. Maallisemmissa opaskirjoissa syiden pohdinta
jätetään avoimeksi. Urantia-kirjan
lukijoille voinee suoraa neuvoa
pohtimaan omaa toimintaa suhteessa Isän tahtoon. Jos analyysin
päätteeksi uskaltaa olla itselleen rehellinen ja rohkenee myöntää
oman epätäydellisyyden, henkistä
kasvua tuskin pidättelee mikään.
Tulkinnoissa kannattaa toki olla
armollinen itselleen.
”Perin harvat kuolevaiset ovat
todellisia ajattelijoita; te ette kehitä
ja harjaannuta mieltänne hengellisesti niin pitkälle, että muodostuisi
suotuisa yhteys jumalallisiin Suuntaajiin.” (1213:1)

Tunnesanoja
Onnellisuus

Suru

iloinen, turvallinen, helpottunut
luottavainen, vapautunut

murheellinen, masentunut
alakuloinen, yksinäinen, kaipaava
alavireinen

Pelko

Viha

varuillaan, hämmentynyt, huolestunut
jännittynyt, arka, säikähtänyt

inhoava, raivostunut, turhautunut
kyllästynyt, äkäinen, pettynyt,
välinpitämätön

HEIJASTE

4/2014

23

Euroopan lukijatapaaminen Berliinissä
21–24.8.2014
Risto Mäntynen
Eurooppalaisten lukijoiden tapaaminen järjestettiin Berliinin Neuköllnissä elokuun lopussa. Paikalle oli
saapunut viitisenkymmentä lukijaa
eripuolilta Eurooppaa. Suomalaiset
olivat lukijapäivien runsaslukuisin
joukko kahdeksallatoista osanottajallaan.
Lukijapäivät alkoivat juhlallisesti Jeesuksen syntymän 2020-vuostispäivän
muistoaterialla. Saksalaiset isännät olivat panneet parastaan ja noutopöydästä löytyi herkkuja moneen makuun.
Vanhan punatiilisen teollisuusrakennuksen ylimmässä kerroksessa, Wamos-keskuksessa, kokoontuu säännöllisesti myös Berliinin opintoryhmä.
Arvokkaan muistohetken jälkeen ilta
jatkui yhteislaululla. Pienen veryttelyn
jälkeen saatiin ”Pray, Tell Me How”
laulettua myös suomeksi. Loppuillasta
puheen sorina täytti suuren salin, kun
osanottajat tutustuivat toisiinsa ja
vaihtoivat kuulumisia vanhojen tuttujensa kanssa.
Paikalla oli lukijoita Saksan ja
Suomen lisäksi Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta, Itävallasta, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Sveitsistä, Ukrainasta, Unkarista ja Virosta sekä
UAI:n puheenjohtaja Chris Wood Yhdysvalloista. Chris Wood toi UAI:n
terveiset. Hän painotti opintoryhmätoiminnan tärkeyttä ja sanoman leviä-

mistä henkilökohtaisten kontaktien
kautta. Hän kiinnitti huomiota Jeesuksen käyttämiin opetusmenetelmiin.
Opetuksessaan Jeesus käytti usein vertauksia, jotka viittaamalla arkipäiväisiin ja luonnollisiin asioihin saavat
hengellisen merkityksen ihmismielen
ylitajuisella alueella.
Perjantai- ja lauantaipäivät oli varattu luennoille ja ryhmätöille. Christian Ruch piti esitelmän oman ystävänsä Karlheinz Stockhausenin elämäntyöstä. Stockhausen oli viime vuosisadan kiisteltyimpiä säveltäjiä avantgardististen teostensa haastavan äänimaailman takia. 70-luvun lopusta alkaen sai hän inspiraation sävellyksiinsä
pääasiassa Urantia-kirjasta. Esimerkiksi hänen seitsemän oopperan sarjansa
Licht: Die sieben Tage der Woche (Valo:
Seitsemän viikon päivää) vuosilta 1977
– 2003 kietoutuu kolmen päähenkilön,
Luciferin, Mikaelin ja Eevan ympärille
ja pohjautuu Urantia-kirjan kertomukseen Luciferin kapinasta ja siitä,
kuinka Jeesus, oma Mikael-LuojaPoikamme, kukisti kapinan.
Samaa aihetta sivusi Ruotsissa asuva amerikkalainen Mike MacIsaac.
Hän kertoi tekevänsä tutkimusta vaikutusvaltaisista henkilöistä, jotka ovat
lukeneet Urantia-kirjaa. Stockhausenin lisäksi kuuluisia muusikoita ovat
kitaristit Jimi Hendrix, Stevie Ray
Vaughn ja Jaco Pastorius sekä reggae-

24

HEIJASTE

laulaja Pato Banton. Oli yllättävää
kuulla, että myös yhden oman nuoruuteni suosikkibändin, Moody
Bluesin, jäsenet saivat vaikutteita kirjasta. Mike kertoi, että useista julkisuuden henkilöistä kiertää myös paljon huhuja, kuten kaikista viimeisistä
paaveista, Bill Clintonista ja Albert
Einsteinista, mutta hän ei ole pystynyt varmistamaan kytköksiä luotettavista lähteistä.
Hollantilainen Libardo Antonio
Schefer välitti terveiset Kolumbiasta.
Urantia-liike on levinnyt viime vuosina voimakkaimmin juuri siellä. Kolumbiassa on jo yli kolmesataa aktiivista lukijaa ja yli neljäkymmentä
opintoryhmää. Bogotán 24 lukupiiriä voivat käyttää erään lukijan yhdistykselle lahjoittamaa taloa. Kolumbian lukijat eivät kokoonnu vain
tavaamaan Urantia-kirjan vaikeaselkoisia lukuja, vaan eteläamerikkalaiseen tapaan lukijat tapaavat kaikenlaisen sosiaalisen toiminnan puitteissa.
Tämän hetkisen poliittisen tilanteen valossa mielenkiintoisimmat lukijat tulivat Ukrainasta. Ukrainassa
toimii aktiivinen Skype-ryhmä, koska lukijat ovat hajallaan ympäri laajaa maata. Lukijoita on niin Länsikuin Itä-Ukrainassakin. Koska ukrainankielistä käännöstä ei ole, he lukevat kirjaa venäjäksi, koska ukraina
on venäjänkielen lähisukulainen ja
venäjänkielen taito on Ukrainassa
yleistä.
Lauantaina virolainen Karmo
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Kalda alusti eugeniikasta. Karmo lainasi Urantia-kirjan kohtaa ” Sivilisaatio on vaarassa, kun nuoriso ei jaksa
innostua etiikasta, sosiologiasta, rotuhygieniasta, filosofiasta, taiteista, usko nno s t a e i kä ko s m o l o g i a s ta.” [111:4.5] ja viittasi muihin kirjan
kohtiin, joissa sivutaan hyvän geneettisen perintöaineksen säilymisen tärkeyttä. Alustus sai aikaan vilkkaan
yleisökeskustelun. Monen mielestä
on tärkeää käydä keskustelua aiheesta Urantia-liikkeen sisällä, vaikka
menettelytavoista ei päästäisikään
yksimielisyyteen vielä lähitulevaisuudessa. Toisaalta on hyvä varautua siihen, että näitten argumenttien vuoksi jotkut pitävät liikettä pahimmillaan jopa rasistisena.
Hauskin oli brittiläisen nigerialaissyntyisen Ade Awoyinkan esitys
”EU:n ja sinitaivaan tuolla puolen”.
Kun hän aloitti kysymällä, kuinka
monta keskihengittäjää paikalla oli,
vain yksi käsi nousi. Kun yli- ja alihengittäjiäkään ei löytynyt yhtään,
sai se tämän energisen brittinaisen
olettamaan, että yleisö oli tullut paikalle jostain hengittämättömien maailmasta.
Ade viittasi esityksessään aiempiin teemoihin. Hän totesi, että
Urantia-kirja kehottaa suojelemaan
elävän soluliman oivallisia ja muihin
nähden verrattomampia perintöaineksia tarkkaan ja huolellisesti. Esityksessään hän muistutti myös niistä
Urantia-kirjan kohdista, joissa kerrotaan fyysisten myrkkyjen haittaavan
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ihmismielen sähkökemiallista tasapainoa. ”Jos ihmiset altistuvat jatkuvasti erilaisille haitallisille aineille,
usein tahtomattaan, mutta jotkut
myös vapaaehtoisesti, niin haittaako
se yksilön hengellistä kehitystä?” hän
kysyi.
Myös suomalaiset olivat äänessä.
Irmeli Ivalo- Sjölie piti aikataulun venymisen vuoksi lyhyen, mutta mukaansatempaavan esityksen elämän
laadusta. Irmeli muistutti, että vain
valinnat kosmisten arvojen puolesta
tuottavat ihmiselle sellaisia tyydytyksen tunteita, jotka parantavat ihmisen kokeman elämän laatua pysyvästi
ja tuovat aitoa onnellisuutta. Niin
makaa kuin petaa: valinnat, jotka
teemme tänään, määrittävät elämämme laadun huomenna.
Sunnuntaina Blue Clubin kokouksen päätteeksi Stefan Tallqvist esitteli laskelmansa Saturnuksen ja Jupiterin kolmesta epätavallisesta konjunktiosta vuoden 7 eKr. aikana.
Tähtitieteellisillä menetelmillä päädytään samaan tulokseen kuin Urantia-kirjassa: ”Jeesus syntyi keskipäivällä elokuun 21. päivänä vuonna 7
eKr. Toukokuun 29. päivänä vuonna
7 eKr sattui Kalojen tähtikuviossa Jupiterin ja Saturnuksen epätavallinen
konjunktio. Ja on merkillinen astronominen tosiasia, että saman vuoden
syyskuun 29. päivänä ja joulukuun 5.
päivänä sattui samanlainen konjunktio.”[112:8.7]
Blue Club on Euroopan lukijoiden löyhä ja epävirallinen yhteenliit-
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tymä. Kaikki Urantia-kirjan lukijat
voivat osallistua sen toimintaan,
mutta se ei ole opintoryhmä eikä
päätäntävaltainen elin. Se on keskustelufoorumi, jossa käsitellään kirjojen jakelua ja saatavuutta sekä lukijoiden välistä yhteydenpitoa ja tapaamisia. Sunnuntaiaamuna keskustelimme vielä yhdessä Urantia-liikkeen
tilanteesta eri puolella Eurooppaa.
Nuorten tavoittaminen tuntuu olevan yksi suurimmista ongelmista.
Tässä Blue Clubin kokouksessa oltiin varsin yksimielisiä siitä, että Euroopan lukijoiden kokoontumiset
ovat tarpeellisia. Sovimme, että seuraava eurooppalaisten vapaamuotoinen tapaaminen järjestetään huhtikuussa 2015 Frankfurtissa ja kesällä
2016 pyritään järjestemään seuraava
konferenssi Unkarissa.

Mietelause 13. joulukuuta
[Urantia-kirja, sivu 2076:5]
Jumalan me löydämme hengellisen
ymmärryksen antamien johtolankojen avulla, mutta lähenemme tätä sielun ymmärrystä rakastamalla
kauneutta, tavoittelemalla totuutta, olemalla uskollisia velvollisuuttamme kohtaan ja palvomalla jumalallista hyvyyttä.
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Irmeli lähettää terveisiä ja kertoo ha- tempaava. Luennossa käsiteltiin kyvainnoistaan Berliinin viikonlopun symystä elämän laadusta. Irmeli
ajalta.
muistutti, että vain valinnat kosmisMielenkiintoista oli kuulla eri maiden
opintoryhmien tilanteesta. Näyttää siltä, että parhaiten menee Suomessa ja
Espanjassa, jossa Olga Lopez koordinoi
ryhmiä. Irmeli tapasi ukrainalaisen
nuoren ja innostuneen parin kotimaansa tilanteesta huolimatta.
Irmeli piti luennon, jonka aiheena
oli Elämä kysyy ja me vastaamme. Ai-

kataulun venymisen vuoksi se jäi lyhyeksi mutta oli yleisön muukaansa

ten arvojen puolesta tuottavat ihmiselle sellaisia tyydytyksen tunteita,
jotka parantavat ihmisen kokeman
elämän laatua pysyvästi ja tuovat aitoa onnellisuutta. Niin makaa kuin
petaa: valinnat, jotka teemme tänään,
määrittävät elämämme laadun huomenna.
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Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen
23.–25.1.2015

Kiljavan opisto, Kiljavanranta,
Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA
http://www.kiljavanranta.fi/kiljavan_opisto/
Teema: Urantia-kirja sydämen asialla
He löytävät taivaan valtakunnan omasta sydämestään ja kokevat tuollaista onnea jo nyt.
[140:5.7][1574:0]
”Jos Kaikkein Korkeimman usko on astunut sisälle sydämeesi, silloin pysyt pelosta vapaana
kaikki elosi päivät.” [131:1.9][1443:5]
Jumalan valtakunta on ihmisten sydämessä, ja kun tästä valtakunnasta tulee maailman
jokaisen yksilön sydämessä aktuaalinen, silloin Jumalan hallitusvallasta on tullut tuolla
planeetalla aktuaalista. [118:10.17][1306:6]
Isän osoittama rakkaus toimii suoraan yksilön sydämessä – kaikkien muiden yksilöiden
vaikutuksista ja vastavaikutuksista riippumattomana. [118:10.11][1305:6]
”Voiko olla niin, että olen valinnut teidät ja opettanut teidät valtakunnan sanansaattajiksi, ettekä silti käsitä tämän tulevan valtakunnan luonnetta ja merkitystä, valtakunnan,
joka tarkoittaa, että Jumalalla on ihmissydämissä korkein sija? ”[138:7.1][1544:0]
”– – Isän henki hallitsee ihmislasten sydämessä.” [140:1.2] [1568:5]
”– – Isäni katsoo ihmisten sydämeen – –.” [140:3:19][1571:6]
Perjantai
Hallituksen kokous klo 19
Omaehtoinen ohjelma ja iltapala, asukassauna.
Lauantai
08.00–09.00 Aamiainen
09.00–09.15 Aamun avaus
09.15–10.00 Sydämen asiat runoudessa. Tuula Laine
10.00–11.30 Käsi sydämellä tai sydän syrjällään – ajatuksia sydän-sanan merkityksestä
Urantia-kirjassa (pienryhmät + keskustelu)
11.30–12.30 Lounas
12.30–14.30 Teemaan liittyen hengellisyyden pohdintaa. Matti Tossavainen
14.30–15.00 Kahvitauko
15.00–15.30 Edellisen teeman keskusteluosuus
15.30–15.45 Väliohjelmaa – musiikkia
15.45–16.30 Puheenjohtajan sana ym. mahdolliset katsaukset, infot
16.30–17.30 Päivällinen
18.00– Sauna yleisellä saunavuorolla ja uima-allas, Illanvietto, iltapala
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Sunnuntai
08.00–09.00 Aamiainen
09.00–09.15 Aamunavaus
09.15–11.45 Jeesus opetti taivaan valtakunnan olevan ihmisten sydämessä. Alustukset +
pienryhmät + yhteiskeskustelu. Erja Kalenius ym.
12.00–13.00 Lounas
13.00–13.45 ”Sydämen eri tasot” – ja niiden yhteys psyykkisiin kehiin? Koonti päivien
annista.
13.45–14.00 Lopuksi yhteinen kiitoshetki
14.00–
Kahvit

Hintavaihtoehdot:
1. Pe–su (2 hengen huone, ruokailut, iltasauna ja uinti pe–la, kokoustila) 169,15 €/
hlö
2. Pe–su (1 hengen huone, ruokailut, iltasauna ja uinti pe–la, kokoustila) 225,15 €/
hlö
3. La–su (2 hengen huone, ruokailut, iltasauna ja uinti la, kokoustila) 89 €/hlö
4. La–su (1 hengen huone, ruokailut, iltasauna ja uinti la, kokoustila) 117 €/hlö
5. Pelkät ruokailut ja sauna:
- Aamiainen ei-majoittujille 8,50 €
- Lounas 13,50 €
- Iltapäiväkahvi 4,50 €
- Päivällinen 10 €
- Sauna 6 €
Muistattehan ilmoittaa mahdollisesta ruokavaliostanne!

Ilmoittautuminen 13.1.2015 mennessä
Erja Kalenius, sähköposti koulutuskomitea-pj@urantia.fi tai erja.kalenius@luonnonhyva.fi tai tekstiviestinä puh. 040 705 5572 tai soittaen.
Pyydämme myös ilmoittautumaan, vaikka tulee vain päiväksi ja jos aikoo
ruokailla paikan päällä.
TERVETULOA!
Tilaisuuden järjestäjä: Suomen Urantia-seura ry
Lehden toimitus on saanut konferenssikomitealta tiedon seuraavista kesäpäivistä. Teemana on Aikamme opettajien opetuksia Urantia-kirjan valossa,
ajankohta on 12.-14.6.2015.
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Esitelmätilaisuudet
Esitelmien tapahtumapaikkana on Malmitalo osoitteessa: Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. Paikka sijaitsee aivan lähellä Malmin rautatieasemaa,
katso tarvittaessa kartasta. Malmitalon alakerrassa toimii lauantaisin kahvila, joten pidämme jaloittelutauon luennon välillä noin klo 14.15-14.30.
Esitelmien tapahtuma-aika on klo 13:15 - 16:00.
Esitelmät keväällä 2015




La 28.2.2015 Esiintyjä ja aihe avoin
La 28.3.2015 Esiintyjä ja aihe avoin
La 18.4.2015 Esiintyjä ja aihe avoin
Seura osallistuu vuonna 2015 seuraavaan tilaisuuteen:
Hengen ja Tiedon messut Helsingissä 10.–11.10.2015
Kirjat jouluhintaan !

Urantia-säätiön Suomen-toimisto myy 20–25 %:n alennuksella varastossa olevia
Urantia-kirjoja 01.12.2014–09.01.2015.
Lisäksi tarjous suomenkielisistä kirjoista:
Urantia-kirja, kovakantinen
5 kpl 100,00 €
Urantia-kirja, pehmeäkantinen
5 kpl 62,50 €
Postitse lähetettäessä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu.
Tiedustelut ja tilaukset 09.01.2015 mennessä osoitteella:
Urantia-säätiön Suomen-toimisto
Sivurinne 1A, 01840 KLAUKKALA
Puh: (09) 879 4351; 040 8301200
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
Verkkosivu: http://saatio.urantia,fi
Urantia-säätiön pankkitili Suomessa:
Danske-Bank
IBAN: FI91 8000 1270 1608 73
BIC-code: DABAFIHH
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Urantia-äänikirja
Äänikirja on saatavana MP3 muodossa CD ja USB-tallenteena: 157 h ääntä ja
tiedoston koko 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella tai kannettavilla musiikkikuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joissa on joko CD-ROM /MP3 tai USB/MP3 toistomahdollisuus.
Myös älypuhelimella sitä voi kuunnella, jos siinä on USBliitäntämahdollisuus. Jos puhelimessa on USB-miniportti, se vaatii adapterin
USB-äänitetikun ja miniportin väliin. Lisäksi tallenteisiin sisältyy Urantiakirjan teksti kokonaisuudessaan. Myyntipakkaus sisältää käyttöohjevihkon,
jossa on indeksiluettelo kirjan luvuista ja kunkin luvun kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta minuuteissa ja sekunneissa. Tällöin halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti.
CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä
USB-tallenne, 1 USB-muisti
Molemmat yhdessä (CD+USB)

Hinta 39,00 €
Hinta 49,00 €
Hinta 69,00 €

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.
Kotisivulla: http://www.urantia.fi => Urantia-kirja
Yleisötilaisuuksissa sekä seuran järjestämillä kesä,- että talvipäivillä.
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336
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Hallitus ja komiteat
Raimo Ala-Hynnilä
Puh. 0400 889 732

JYVÄSKYLÄ
puheenjohtaja@urantia.fi

Risto Mäntynen, varapuheenjohtaja
HELSINKI
Puh. 050 390 3040
varapuheenjohtaja@urantia.fi
Tuula Laine, sihteeri
Puh. 040 090 3295

ESPOO
sihteeri@urantia.fi

Tapio Pulli, rahastonhoitaja
Puh. 050 540 4582

PARAINEN
rahastonhoitaja@urantia.fi

Helena Juola, jäsenkomitean pj.
Puh. 050 530 7785

ESPOO
jasenkomitea-pj@urantia.fi

Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.
ESPOO
Puh. 0500 41 6336
julkaisukomitea-pj@urantia.fi
Erja Kalenius, koulutuskomitean pj.
TAMPERE
Puh. 040 705 5572
koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Henrik Perelló, konferenssikomitean pj.
TAMPERE
Puh. 040 411 1404
konferenssikomitea-pj@urantia.fi
Osmo Saarela, sähköisen viestinnän komitean pj.
SIPOO
Puh. 0400 81 5379
internetpalvelut-pj@urantia.fi
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantiakirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti
vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.
Verkko-opintoryhmä
Syksyllä 2014 aloitti suomenkielinen verkko-opintoryhmä. Opintoryhmä
kokoontuu kahden viikon välein netissä ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen.
Ensimmäinen kokoontuminen oli 31.8. klo 19.00. Osallistuminen edellyttää
Skype-tiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Jos olet kiinnostunut opintoryhmästä, ole yhteydessä Risto Mäntyseen.
(risto.mantynen@gmail.com)
Helsinki

Espoo

Helsingin opintor yhmä aloitti
20.8.2014 ja kokoontuu parillisina
viikkoina keskiviikkoisin klo 17.00
Kirjasto 10:ssä, Elielinaukio 2G.
Aloitimme kirjan alusta. Uudet lukijat
tervetulleita!
Yhteyshenkilö Helena Juola, puh. 050
530 7785 juola.helena@gmail.com

Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu
lauantaisin klo 10–12 Villa Apteekin
yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5,
02770 ESPOO.
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Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 Oulu
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)
Tietoja antaa Reijo Hamari, KasarPertti Leinonen, puh. 050 041 6336 mintie 20 A 84, 90100 OULU,
puh. 040 502 6604
(tmi.leinonen@kolumbus.fi)
reijo.hamari@luukku.com
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714
(martti.vanninen@kolumbus.fi).
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori,
Hyvinkää
RAUMA, puh. 040 748 4289
Lisätietoja:
anja.m.vuori@gmail.com
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
kari.haavisto@pp.inet.fi
Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas,
Jyväskylä
puh. 040 771 3732
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,
Tampere
puh. 040 088 9732
Ryhmä kokoontuu parillisina kesgadonia@kolumbus.fi
kiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:
Kari Kippo, puh. 050 327 1045
Lahti
kr.kippo@pp.inet.fi
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.

Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnas- Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610
KIRJALA, puh. 050 540 4582
ta kiinnostuneille antaa tietoja
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 tapio.pulli@kolumbus.fi
as. 7, 16900 LAMMI,
Stockholm, Sverige
puh. 0500 131430.
Urantia-träffen i Stockholm på
Lempäälä
jämna veckors lördagar kl. 14.00.
Ryhmä kokoontuu parittomien Ring Riitta +467 3758 2458
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00 riitta.p.tuori@gmail.com
–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, Kuusitie 9 A 7, 37500
Málaga, Espanja
LEMPÄÄLÄ, puh. 050 595 1942
Espanjan suomalainen keskustelukalle.krekila@gmail.com
ryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501.
pentti.os@gmail.com
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Martti Vanninen
Krattivuorentie 9 E 13
02320
Espoo

Kuva Helsingissä pidetyiltä Hengen ja tiedon messuilta 11.-12.10.2014

