Kuva: Ylen arkisto

Meediot-ohjelma
herätti keskustelua
Syksyllä TV2:n maanantai-iltoina lähettämä 8-osainen Meediot-ohjelma
on herättänyt keskustelua spiritualistien parissa ja siitä syystä myös
Henkinen kehitys -lehteä on pyydetty kommentoimaan sarjaa.
Keskustelu lehden palstoilla on tervetullutta.

Marjut Hjelt

Katsoin itse kiinnostuneena sarjan kaikki osat,
sillä en voi lausua siitä mielipidettäni, jos en
ole nähnyt kaikkea. Haluan omasta puolestani
antaa kiitokset kaikille ohjelmassa esiintyneille opiskelijoille, opettajille ja muille henkilöille, jotka osoittivat kansalaisrohkeutta lähtemällä mukaan. Ei ole välttämättä helppoa olla esillä
henkisyyden rintamalla ja lisäksi aivan uudenlaisessa ohjelmasarjassa, sillä aihe herättää ennakkoluuloja – eikä aina ihan turhaankaan. Syitä on sysissä ja sepissä.

Tavallisten ihmisten
herkkyydestä
Kun meille spiritualisteille kallisarvoisesta asiasta saatiin vihdoin ohjelmasarja, odotukset
olivat tietysti suuret. Moni lienee tavallani toivonut, että ohjelmassa olisi enemmän avattu
sitä, mistä spiritualistisessa mediaalisuudessa on kyse: millaiseen etiikkaan ja maailmankatsomukseen mediumismi pohjaa, mitä hyvää
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sen avulla on tehty ja tehdään ja mitä kaikkea
se sisältää. Nyt ohjelmassa sivuttiin viestinvälitystä, herkkyysharjoituksia, henkistä taidetta
ja joitakin hoitoja (ei kuitenkaan suoranaisesti henkiparannusta), mutta ei esitelty niitä ilmiöinä. Jos ohjelmasarjassa olisi ollut tietopaketti näistä, moni katsoja olisi varmasti saanut
todellista kiinnostusta mediaalisia kykyjä kohtaan – toivottavasti näin kävi nytkin. Ajatellaanpa vain loppuvuodesta tullutta tanskalaista ohjelmasarjaa Mielen salattu voima, joka esitteli
sangen vakuuttavasti mm. jälleensyntymistä ja
kuolemanrajakokemuksia, toisinajattelijoiden
näkemyksiä unohtamatta.
Kysyin ohjelman tarkoitusperiä ja sen ideaa
tuottaja Nina Stenrosilta, joka vastasi työryhmän (Nina Stenros, Jussi Jormanainen, Peter
Wallenius) puolesta ohjelman halunneen valaista, miten arjesta selviää, kun on yhteys tuonpuoleiseen. Ninaa lainaten:
– Miten kertoa asiasta valtakunnan kanavalla, jossa vastaanottajat suhtautuvat kiinnostuneesti, uteliaina mutta myös hyvin
epäilevinä, tuomitsevina, vihamielisinäkin.
Lähdimme tekemään jatkuvajuonista doku-

Tanja ja Tuija olivat Yle TV2:n syksyisen Meediot-sarjan päähenkilöt.

menttisarjaa, jossa seuraamme päähenkilöitä,
jotka ovat ’ihan tavallisia asuntovelkaisia pariskuntia’. Heistä ei näy, että heidän maailmassaan
on toinenkin tapa ajatella asioita. Arkisen elämän rinnalla seuraamme, miten he ammentavat ratkaisuja ja itsevarmuutta meediokoulusta
ja omasta kehityksestään. Se on heidän tapansa
’selvitä elämästä’. Tanjan ja Tuijan puolisot edustavat monia katsojia kritisoidessaan ja kyseenalaistaessaan vaimojensa näkemyksiä.
Ohjelman tekijät ovat halunneet herätellä
katsojat tarkastelemaan omia ajatuksiaan yliaistillisista kyvyistä ja pohtimaan, voivatko meediot todella nähdä enemmän kuin ns. tavalliset
ihmiset. Tekijöiden pyrkimys kertoo yleisestä
asenteesta: meediot ovat lähtökohtaisesti erikoisia poikkeusihmisiä. Me kuitenkin tiedämme, että lahja voi tulla esiin kenessä tahansa.
Yksi tulevaisuuden haaste spiritualistisessa liikkeessä on saada viesti mukana olevien ihmisten ”tavallisuudesta” laajaan tietoisuuteen. Enää
ei spiritualismissa ole kyseessä oppineen eliitin
harrastus niin kuin vielä sata vuotta sitten.

Meedioiden mainostamista?
Nina Stenrosin kertoman mukaan ohjelma sai
paljon katsojia. Jokaisen jakson näki TV:ssä ja
internetissä noin 190 000 katsojaa.
– Kritiikkiä toki tiesimme odottaakin, ’miten verovaroilla kustannetaan tällaista humpuukia? ettekö tiedä, miten vaarallisilla asioilla
tässä leikitään, täysin vastuutonta esittää tällaista lasten ollessa hereillä, tämä on puhdasta rahastusta… jne.’ Myös Ylen sisällä aiheutti sarja
turbulenssia. Samaa sarjaa on tulkittu meedioiden häpeämättömäksi mainostamiseksi, kun
taas henkiseltä puolelta on valitettu mm. sitä,
että koulutuksesta ja kyvyistä näytetään liian
vähän, meedioista tulee ’väärä’ käsitys. Meistä
tällainen ristiriitainen vastaanotto kertoo aiheen avoimesta käsittelystä.
Tekijät kokivat sarjan tekemisen vaativaksi
juuri siksi, että se herättää ristiriitaisia tunteita
ja että aiheesta tiedetään yleisesti vähän.
– Koko sarjan ajan kunnioitimme päähenkilöiden näkemyksiä niitä arvottamatta. Saimme vierailla heidän arjessaan, huolien ja ilojen
keskellä. Saimme myös kuulla, miksi he ajatte-

levat niin kuin ajattelevat. Ja miten ja millaisissa tilanteissa he käyttävät henkistä voimavaraa
omassa elämässään. Onneksi heidän elämäänsä
kuului myös harrastuksia, vauvatouhuja, haaveita ja myös illanviettoja, jolloin aiheeseen
vihkiytymättömät katsojat saattoivat löytää yhteistä inhimillistä kosketuspintaa päähenkilöittemme kanssa. Dokumenttisarjassa emme aja
kenenkään asiaa, emmekä toteuta minkään ulkopuolisen tahon agendaa vaan pyrimme näyttämään, mitä ajassa on – haluttiin tai ei.

Määrätietoinen työ kantaa
hedelmää
Suomessa vuosia toiminutta ja hyvin suunniteltua alan kurssitusta kehittäneitä seurojen koulutusvastaavia kuin myös seurojen puheenjohtajia jäi kaivertamaan myös se, että ohjelmassa
puhuttiin meediokoulusta. Koska vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset eivät voi perustaa
kouluja, mediaalista opetusta annetaan maassamme kursseilla, joilla opetusta antavat ohjaajat. Terminologian voimme kaikki varmasti

muistaa, jos media vielä kiinnostuu mediumismin ilmiöistä. Toivon, että kiinnostuu, sillä me
kaikki teemme tärkeää työtä!
Tiedän ohjelman aiheuttaneen joissakin
mielipahaa ja ehkä pelkoakin, että vuosikausia
seuroissa tehty työ saa julkisuudessa aivan väärän kuvan. Ei ole syytä pelätä mitään, sanovat
henkiystävämme toistuvasti, sillä pelko sumentaa aina ajattelua. Voimme jatkaa rohkeasti työtämme ja ottaa vastaan myös mahdollista uutta julkisuutta, vaikka emme siihen suoranaisesti
pyrkisikään. Voimme olla iloisia siitä, että meillä on tieto ihmisen henkisestä olemuksesta ja
henkimaailman olemassaolosta. Meidän tehtävämme on mennä eteenpäin ja välittää lohdullista ja eheyttävää sanomaa muillekin kiinnostuneille, eikä vain samanhenkisille! ”Jos yksikin
saa avun, se on tärkeää”, totesi Helmi Krohn
aikanaan.
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