Vanhaa spiritualistista käännöskirjallisuutta. Suomentaja:
Helmi Krohn. Kustantaja: Suomen Spiritualistinen Seura ry.

lassa ja vanhassa, suomalaisessa kansanrunoudessa. Huomasin, että kyseisissä
runoissa oli samanistisia ja henkiopillisia käsityksiä. Runoissa sielu siirtyy
tuonpuoleiseen eli tuonelaan sellaisessa ulkoasussa, kuin missä hän oli kuollessaan. Esimerkiksi tulipalossa kuollut
siirtyy palaneissa vaatteissa ja jopa ihossa näkyvin merkein. Tämä oli minusta
hyvin mielenkiintoista, koska se oli suomalaisessa kansanperinteessä. Suomessa
vanha kansa oli osittain uskonut siihen,
mihin suomalaiset spiritualistit uskovat
nykyään.

Mitä spiritualismi merkitsee
kannattajilleen?

Helsingin yliopistoon tekeillä

väitöskirja suomalaisesta spiritualismista
Teen tällä hetkellä väitöskirjaa spiritualismista ja erityisesti
suomalaisesta spiritualismista Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien
laitokselle. Käsittelen tutkimuksessani spiritualismiin liittyviä kysymyksiä
kuten kansainvälisen spiritualismin ja suomalaisen spiritualismin
määrittely-yrityksiä mutta myös aate- ja uskontohistoriaa.

Teksti ja kuvat: Tea Holm

Päädyin tekemään tutkimusta spiritualismista otettuani osaa joitakin kertoja
Suomen Spiritualistisen Seuran yleisömeediotilaisuuksiin 2000-luvun alussa.
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Suomen spiritualistien toiminta vaikutti
minusta mielenkiintoiselta. Minua alkoi
uskontotieteilijänä kiinnostaa se, mihin
spiritualistit oikeastaan uskovat ja miksi he ovat niin vakuuttuneita spiritualismin totuudesta. Spiritualistit uskovat, et-

tä henkimaailma on olemassa, sielulla on
välitön kuolemanjälkeinen elämä ja että
kuollut voi kommunikoida omasta olotilastaan.
Tein pro graduni 10 vuotta sitten samanistisen ajattelun malleista Kaleva-

Tutkimuksessani peruskysymys on suomalaisen spiritualismin aate- ja uskontohistoria ja sen kokonaisesitys. Tapahtumia ei voi tutkia sellaisenaan. Tulkintaa
on siinä aina mukana. Kyseessä on aateja uskontohistoriallinen kuvaus, jonka
tutkimustulokset liittyvät paitsi spiritualismin historiaan niin myös nykypäivään.
Esimerkiksi kyselytutkimukset 2010-luvun alusta antavat tietoa suomalaisesta
nykyspiritualismista. Tätä kautta selvitetään, miten suomalaiset spiritualistit käsittävät spiritualismin ja mitä spiritualismi heille merkitsee. Onko se uskontoa
vai jotakin muuta? Kyseiset kyselytutkimukset tuottivat uuden tutkimustuloksen, joka esitellään tarkemmin väitöskirjassa.
Spiritualismia ei juurikaan vertailla tutkimuksessani muihin uskontoihin
lukuun ottamatta spiritualismin ranskalaista suuntausta eli Allan Kardecin
spiritismiä. Aluksi tätä vertailukohtaa ei
ollut mukana, mutta Pekka Kaarakainen on vuodesta 2010 kääntänyt Kardecin kirjoja suomeksi ja edistänyt vahvasti
Suomessa spiritististä liikettä (vrt. spiritualistinen liike). Spiritismiä edustavat
Suomessa aatteelliset yhdistykset Allan
Kardecin Opin Ystävät ry ja Casan Ystävät ry. Spiritismi eli henkioppi eroaa
spiritualismista eli henkisyysopista erityisesti siinä, että se asettaa jälleensyntymisen yhdeksi, keskeiseksi kulmakiveksi. Suomalaisen spiritualismin seitsemän
periaatetta eivät sisällä jälleensyntymisoppia, vaikka spiritualistit voivatkin siihen vapaasti uskoa. Esimerkiksi SNU:n
(Spiritualists' National Union) kirkoissa

Meedio Emma Hardinge Britten (1823–
1899) oli angloamerikkalaisen spiritualismin varhaisvaikuttaja ja puhenainen.

kyseistä oppia ei ole edes lupa opettaa.
Spiritualismin historia on kokonaisuudessaan hyvin kiinnostava. Yhdysvalloissa ja Englannissa on spiritualistisia kirkkoja. Näissä maissa ihmisten
on valittava, kuuluvatko he kristilliseen
kirkkoon (tavallisesti protestanttiset kirkot) vai spiritualistiseen kirkkoon. Suomessa tällaista valintatilannetta ei tule
vastaan, mutta on huomionarvoista, että esimerkiksi Englannissa ei voi kuulua samanaikaisesti sekä anglikaaniseen
että spiritualistiseen kirkkoon. Se ei siis
ole opillisesti, dogmaattisesti, mahdollista. Spiritualistiset ja kristilliset opit ovat
ydinkohdistaan keskenään ristiriitaiset,
joten englantilainen spiritualisti ei voi uskoa kristillisen kirkon oppeihin.

Spiritualismin ja New Age
-liikkeen suhteesta
Yhtenä vertailukohtana väitöskirjassani
on henkisyys, nykyhenkisyys. Aiemmin
siitä käytettiin tutkimuskirjallisuudessa
nimitystä New Age. Nykyään voidaan
puhua yleishenkisyydestä ja jopa kansanuskosta. Henkisen hyvinvoinnin kulttuuri on hyvin laaja-alainen ja alati muut-

tuva ilmiö niin meillä kuin maailmalla.
Olen kokenut tärkeäksi spiritualismin tutkimisen ja tunnetuksi tekemisen Suomessa. Haluan tuoda esiin, että
spiritualismi oli olemassa yli 120 vuotta
ennen New Age -liikettä. Englannissa ja
Yhdysvalloissa spiritualismia on tutkittu uskontona ja nimenomaan sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Itse halusin tutkia sitä ilman kiinteää näkökulmaa
kuten sukupuolentutkimus. Tosin naisnäkökulma on esillä spiritualismin suomalaisia toimijoita kuten Helmi Krohnia
ja Maire Kiiraa tarkasteltaessa. Kansainvälisessä spiritualistisessa liikkeessä on
ollut mukana myös monia vaikutusvaltaisia miehiä muun muassa meedioina.
Väitöskirjan tekeminen on ollut haastavampi projekti kuin aluksi ajattelin.
Aloin kerätä väitöskirjaani materiaalia
jo vuonna 2005. Käytännössä aloitin jatko-opinnot vuonna 2009. Vuoden 2012
alusta jäin äitiyslomalle. Nyt olen jälleen tutkijana ja työskentelen yliopiston
apurahalla. Väitöskirja valmistuu vuonna 2015, mutta sen julkaisuajankohta on
riippuvainen esitarkastuksesta ja väittelemiseen liittyvistä aikatauluista.
Koen, että koko kirjoitus- ja tiedonhankintaprosessi on ollut osa omaa henkistä kasvuani ja kehitystäni. Olen oppinut kyseenalaistamaan asioita, kysymään
hyviä kysymyksiä ja vastaamaan hyviä
vastauksia. Uskon asiat ovat uskon asioita, mistä syystä uskontotieteellisessä tutkimuksessa ei koskaan oteta kantaa uskontojen totuusarvoihin tai -väittämiin.
Tässä tutkimuksessa ei siis ole kyse siitä,
vastaavatko suomalaisten spiritualistien
väitteet tosiasioita vai eivät, vaan siitä, että heidän oppinsa ja toimintansa esitetään sellaisena kuin se on. Sama koskee
spiritualistista kirjallisuutta, jota tuodaan
tutkimuksessa esiin.
Tutkimuksessani spiritualismi näyttäytyy vanhana uskontona, joka sai alkunsa vuonna 1848 pienestä Hydesvillen
kylästä, New Yorkin osavaltiosta, Yhdysvalloista. Koputuksia tultiin kuuntelemaan kaukaisistakin kylistä. Henkikoputukset levisivät ilmiönä Eurooppaan
ja ympäri Yhdysvaltoja muutamassa vuodessa. Joissakin piireissä spiritualismi oli
puhdas muoti-ilmiö ja tapa huvittaa itseään. Eräissä piireissä se käsitettiin vakavasti otettavaksi, uskonnolliseksi ilmiöksi. Siihen aikaan spiritualismia kutsuttiin
spiritismiksi, henkiopiksi. Helmi Krohn,
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joka perusti Suomen Spiritualistisen Seuran vuonna 1946, oli sitä mieltä, että Suomessa oli syytä käyttää käsitettä spiritualismi väärinkäsitysten välttämiseksi.
Suomessa spiritualismia on seurattu alusta asti oppi- ja ilmiötasolla ilman
kirkkolaitosta. Esimerkiksi Englannissa,
jossa on vahva kirkkokäsitys spiritualistisesta kirkosta (papisto ja seremoniat sekä jumalanpalveluselämä), spiritualismi
näyttäytyy jokseenkin erilaisena ilmiönä
kuin Suomessa, vaikka suomalaiset spiritualistit seuraavatkin SNU:n (The Spiritualists’ National Union) spiritualismin
seitsemään periaatetta ja uskovat SNU:n
spiritualismille ominaisella tavalla. Vaikka SNU:n ja Suomen Spiritualistisen Seuran oppi on sama, niin sen käytännön toteutus on erilainen, koska Suomessa ei
ole spiritualistisia kirkkoja. Esimerkiksi Tukholmassa, Ruotsissa on spiritualistinen kirkko.
Aate- ja uskontohistoriallista jatkuvuutta siis on spiritualismissa Yhdysvalloista Englantiin ja Englannista Suomeen, mutta suomalainen spiritualismi

Kurssiuutisia

Helsinki
Tutkimuskansion papereita kuten Suomen Spiritualistisen Seuran säännöt, Gerda
Rytin elämäkerta ja artikkeleita Helmi Krohnista.

on silti omanlaisensa kokonaisuus aateja uskontohistoriallisesti tarkasteltuna.
Sillä on tietyt toimintatavat, jotka tuodaan esiin tutkimustuloksissa. Toivon,
että tutkimukseni löytää tiensä suomalaisten spiritualistien käsiin ja sydämiin,
antaa heille uutta tietoa spiritualistisesta

liikkeestä ja tukee heidän itseymmärrystään. Katson, että työni on onnistunut,
jos suomalaiset spiritualistit ovat kanssani samaa mieltä heidän itseymmärrykseensä liittyvistä keskeisistä kohdista.
Yhteystiedot: holm.tea@gmail.com

Kuva: Made by Vadim

Henkioppaat ovat rakastavia ja kärsivällisiä, mutta ajoittain he saattavat olla kovin
innokkaita vaikuttamaan kaikin mahdollisin tavoin ihmisholhokkeihinsa.Tästä syystä painotetaan usein, että mediaalisen henkilön itsekuri on erittäin tärkeää. Oppaan
tulee tietää, että hän voi lähestyä meediotaan ainoastaan silloin, kun hänet toivotetaan tervetulleeksi.
Oppaan on syytä oppia, miten ja milloin hän voi käyttää meediotaan aivan samoin
kuin meedion tulee oppia, miten hän saa yhteyden oppaaseensa. Kukaan opas ei ole
kaikkivaltias. Hän toimii niiden ominaisuuksien varassa, jotka hänellä on. Hän voi
antaa hyvää vaikutustaan, ohjata meedion ajatuksia hyvään suuntaan ja motivoida tätä rakentavasti sillä ymmärryksellä, mikä hänellä on. Oppaat ovat hienoja persoonallisuuksia, jotka ovat viisaudessa paljon pitemmällä meitä. Silti heillä on omat
rajoituksensa niin kuin meilläkin. Mediumismin suurin rajoittava tekijä on kuitenkin aina ihminen.
Harry Edwardsin kirjasta A Guide for the Development of Mediumship (Middlesex
2012) suomentanut Marjut Hjelt.
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Kurssit pidetään yhdistyksen tiloissa, Kivijalassa, Palokunnankatu 10, Hämeenlinna

Suomen Spiritualistinen Seura ry
SPIRITUALISTISEN FILOSOFIAN
TÄYDENTÄVÄ KURSSI
Kurssi koostuu kahdesta kurssi-illasta, jotka
pidetään tiistaina 1. ja 8.9. klo 18-20, ohjaajana Marjut Hjelt. Valtakunnalliseen kurssisuunnitelmaan kuuluvalla, nyt ensimmäistä
kertaa toteutettavalla kurssilla käydään läpi
alustusten ja ryhmätöiden avulla spiritualistisen maailmankatsomuksen yhteneväisyyksiä ja eroja suurten maailmanuskontojen, henkisten maailmankatsomusten kuten
New Agen ja joidenkin antiikin ajan filosofisten suuntausten kanssa. Jos olet suorittanut Spiritualistisen filosofian peruskurssin ja
saanut siitä todistuksen ja osallistut nyt koko
kurssille (1. ja 8.9.), niin saat kurssista todistuksen. Peruskurssin käymättömät ja muuten
asiasta kiinnostuneet voivat osallistua kurssille. Tällöin voi tulla vain toiseen kertaan, jos ei
pääse kumpanakin iltana. Koko kurssin hinta
20/24€. Ei ennakkoilmoittautumista.
HENKISEN TIETOUDEN KURSSI
Kurssi alkaa lauantaina 5.9. klo 11-18, muut
kurssipäivät ovat la 12.9., 21.11. ja 12.12. Kurssin kesto on 28 tuntia. Ohjaajina toimivat Marjo Peltonen ja Heikki Nuorteva.
Henkisen tietouden kurssilla tutustutaan spiritualismin keskeisiin käsitteisiin. Käsiteltäviä
asioita ovat muun muassa spiritualismin perusteet ja historia, henkisyys arjessa, meditaatio, chakrat ja energiakehot, ihmisen henkinen ja fyysinen taso, itsetuntemus ja sen
vahvistaminen, henkiparannus, psyykkinen
ja mediaalinen työskentely sekä piirityöskentely. Säännöllinen läsnäolo on oleellista.
Henkisen tietouden kurssin suorittaminen
tarjoaa jäsenille mahdollisuuden hakeutua lisäopintoihin Mediaaliselle perus- ja jatkokursseille ja Henkiparannuskursseille.

Osallistumismaksu on 180/200 euroa sisältäen kurssimateriaalin ja kahvin/teen. Ilmoittautuminen ja maksu 2.9. mennessä päivystysaikana, puh: 044 7700695 (älä jätä viestiä)
tai hesaspiri(at)gmail.com: ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, kurssin nimi ja oletko jäsen.
HENKIPARANNUKSEN PERUSKURSSI
Kurssi alkaa lauantaina 26.9. klo 13-17, muut
kurssipäivät ovat 17.10. ja 24.10., yhteensä 12
tuntia. Ohjaajana toimii Marja Altonen.
Kurssilla tutustutaan henkiparannuksen historiaan ja perusteisiin, käydään läpi erilaisia
henkiparannustapoja ja parannusmeditaatioita käytännössä ja teoriassa. Käsiteltäviä
asioita ovat muun muassa erilaiset parannusmuodot, henkiparantajan kehittyminen,
parantamisen psykologia, hoitajan asenne ja
vastuu.
Pääsyvaatimuksena kurssille on jonkin spiritualistisen seuran jäsenyys sekä Henkisen tietouden kurssin suorittaminen. Säännöllinen
läsnäolo on oleellista. Henkiparannuksen
peruskurssin suorittaminen tarjoaa jäsenille
mahdollisuuden hakeutua ensin Henkiparannuksen jatko- ja sitten syventävälle kurssille.
Osallistumismaksu on 60 €. Maksuun sisältyy
kurssilla tarvittava materiaali ja kahvi/tee. Ilmoittautuminen ja maksu 23.9. mennessä.
Ilmoittautuminen päivystysaikana, puh: 044
7700695 (älä jätä viestiä) tai hesaspiri(at)
gmail.com: ilmoita nimesi, puhelinnumerosi,
kurssin nimi ja oletko jäsen.

Hämeenlinna
Hämeenlinnan Henkinen Kehitys ry
tammikuussa 2016 alkavat
MEDIAALINEN PERUSKURSSI, ohjaajat Irene
Nadén ja Kirsti Hyväri
MEDIAALINEN JATKOKURSSI, ohjaajat Irene
Nadén ja Sirpa Vaattovaara
ilmoittautuminen kursseille hannele.ilmola@
gmail.com

HENKISEN TIETOUDEN KURSSI
alkaa lauantaina 19.9. klo 10-18. Muut kurssipäivät ovat la 17.10, la 24.10 ja la 22.11. Kurssin kesto on 28 tuntia ja kurssista annetaan
todistus. Ohjaajina toimivat Hannele Ilmola
ja Sirpa Lehto.
Henkisen tietouden kurssilla tutustutaan
spiritualismin keskeisiin käsitteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. spiritualismin perusteet ja historia, henkisyys arjessa, meditaatio,
chakrat ja energiakehot, ihmisen henkinen ja
fyysinen taso, itsetuntemus ja sen vahvistaminen, henkiparannus, psyykkinen ja mediaalinen työskentely sekä piirityöskentely. Kurssilla teemme lisäksi harjoituksia. Säännöllinen
läsnäolo on oleellista. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on riittävä määrä. Jos hakijoissa
maksimimäärä ylittyy, valinta tehdään hakemuksen jättöjärjestyksessä. Henkisen tietouden kurssin suorittaminen tarjoaa jäsenille
mahdollisuuden hakeutua lisäopintoihin Mediaaliselle perus- ja jatkokursseille sekä Henkiparannuskursseille.
Osallistumismaksu on jäsenille 120 € ja ei-jäsenille 150 €.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 11.9.2015
mennessä tilille Lammin Säästöpankki FI20
4260 1320 019305. Maksuun sisältyy kurssilla tarvittava materiaali, kahvit/teet ja lounas.
Ilmoittaudu ensisijaisesti sähköpostilla hml.
henkinenkehitys(at)gmail.com tai puh.
050 386 2008
Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, kurssin nimi
ja oletko jäsen.
HENKIPARANNUKSEN PERUSKURSSI la
22.8. ja su 23.8. klo 12-18
HENKIPARANNUKSEN JATKOKURSSI la
10.10. ja su 11.10. klo 12-18
Ohjaajina Artturi Nokelainen, Aniita Junnikkala ja ohjaajaharjoittelijana Jari Vainikka.
Kurssilla perehdytään henkiparannuksen perusteisiin, käydään läpi henkiparannuksen
historiaa, parantamisen psykologiaa, sekä
henkiparantajan kehittymistä ja vastuuta.
Erilaisiin henkiparannustapoihin ja parannusmeditaatioihin tutustutaan sekä teoriassa että käytännön harjoituksin.
Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on riittävä määrä. Jos hakijoissa maksimimäärä ylittyy, valinta tehdään hakemusten jättöjärjestyksessä.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 60 euroa/
päivä 14.8.15 mennessä tilille Lammin Säästö-
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